
Alþingi 1926.
Þingsetning.

A.
Isameinuðu þingi.

Árið 1926, laugardaginn 6. febrúar, var 
38. löggefandi Alþingi sett. Er það tuttug 
asta og níunda aðalþing í röðinni, en 
fimtugasta og þriðja samkoma frá því, er 
Alþingi var endurreist.

Þingmenn komu saman í Alþingishúsinu 
kl. 12,45 miðdegis og gengu þaðan til guðs- 
þjónustu í dómkirkjunni kl. 1. Sjera Árni 
Sigurðsson fríkirkjuprestur steig í stólinn 
og lagði út af Jes. 21, 11.—12.

Að lokinni guðsþjónustu gengu þing- 
menn aftur til Alþingishússins, fundarsals 
neðri deildar.

Þessir þingmenn voru til þings komnir:

A.
La/ndskjörnir þingmenn:

1. Sigurður Eggerz, 1. landsk. þm.
2. Jón Magnússon, 2. landsk. þm.
3. Jónas Jónsson, 3. landsk. þm.
4. Ingibjörg H. Bjamason, 4. landsk. þm.

5. Gunnar Ólafsson, 5. landsk. þm.
6. Ágúst Helgason, 6. landsk. þm.

B.
Kjördœmakjörnir þingmenn:

1. Árni Jónsson, 2. þm. N.-M.
2. Ásgeir Ásgeirsson, þm. V.-ísf.
3. Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þ.
4. Bjarni Jónsson, þm. Dal.
5. Björn Kristjánsson, 1. þm. G.-K.
6. Eggert Pálsson, 1. þm. Rang.
7. Guðmundur Ólafsson, þm. A.-Hún\
8. Halldór Steinsson, þm. Snæf.
9. Hákon Kristóferssonr þm. Barð.

10. Jakob Möller, 3. þm. Reykv.
11. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
12. Jóhannes Jóhannesson, þm. Seyðf.
13. Jón Auðunn Jónsson, þm. N.-Isf.
14. Jón Baldvinsson, 2. þm. Reykv.
15. Jón Kjartansson, þm. V.-Sk.
16. Jón Sigurðsson, 2. þm. Skagf.
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17. Jón Þorláksson, 1. þm. Reykv.
18. Jörundur Brynjólfsson, 2. þm. Ám.
19. Klemens Jónsson, 2. þm. Rang.
20. Magnús Guðmundsson, 1. þm. Skagf.
21. Magnús Jónsson, 4. þm. Reykv.
22. Magnús Torfason, 1. þm. Arn.
23. Ólafur Thors, 2. þm. G.-K.
24. Pjetur Ottesen, þm. Borgf.
25. Pjetur Þórðarson, þm. Mýr.
26. Sigurjón Jónsson, þm. ísaf.
27. Sveinn Ólafsson, 1. þm. S.-M.
28. Tryggvi Þórhallsson, þm. Str.
29. Þórarinn Jónsson, þm. V.-Húnv.

En ókomnir voru til þings:
1. Bernharð Stefánsson, 2. þm. Eyf.
2. Björn Líndal, þm. Ak.
3. Einar Arnason, 1. þm. Eyf.
4. Halldór Stefánsson, 1. þm. N.-M.
5. Ingólfur Bjamarson, þm. S.-Þ.
6. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.
7. Þorleifur Jónsson, þm. A.-Sk.

Konungsboðskapur.
Þá er þingmenn höfðu skipað sjer til 

sætis, stóð upp forsætisráðherra, Jón 
Magnússon, og las upp opið brjef, er. 
stefnir Alþingi saman til reglulegs fund- 
ar laugardaginn 6. febrúar 1926, dags. 3. 
des. 1925. (Sjá Stjómartíðindi 1925, A. 
bls. 391).

Því næst las forsætisráðherra upp kon- 
ungsumboð sjer til handa til þess að 
setja Alþingi, gefið út sama dag. (Sjá 
Stjórnartíðindi 1925, A. bls. 392).

Samkvæmt því umboði lýsti forsætis- 
ráðherra yfir því, að Alþingi væri sett.

Þá stóð upp Jóhannes Jóha/nnesson, þm. 
Seyðf., og mælti:

„Lengi lifi Jconungur vor, Kristján hinn 
tíundi!1 ‘

og tóku þingmenn undir þau orð með ní- 
földu húrrahrópi.

Þá lýsti forsætisráðherra yfir því, að

eftir tilmælum Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknarflokksins og með samþykki 
íhaldsflokksins væri þessum fundi frestað 
fyrst um sinn, vegna þeirra þingmanna, 
sem ókomnir væru. Yrði þingmönnum síð- 
ar gert aðvart um framhald fundarins.

Mánudaginn 8. febrúar, kl. 1 miðdegis, 
var fundinum fram haldið.

Voru nú komnir til þings þeir sjö þing- 
menn, sem ókomnir voru, þá er þing var 
sett. Allir þingmenn' voru á fundi.

Forsætisráðherra kvaddi elsta þingmann- 
inn, Björn Kristjánsson, 1. þm. G.-K., til 
þess að gegna forsetastörfum þar til er 
kosinn væri forseti sameinaðs þings.

Aldursforseti (BK) gekk þá til forseta- 
stóls og tók við fundarstjórn.

Minning látinna manna.
Aldursforseti (BK): Það hefir verið 

venja að minnast látinna þingmanna við 
þingsetningu, þeirra er látist hafa milli 
þinga.

I þetta sinn hafa tveir þingmenn og fimm 
fyrverandi þingmenn látist síðan þingi 
sleit síðast.

Vil jeg fyrst minnast á Hj'órt Snorra- 
son, 3. landsk. þm. Hann var fæddur 29. 
sept. 1859. Hann gekk í Ólafsdalsskólann 
og útskrifaðist þaðan og varð síðan kennari 
við þann skóla. Síðan var hann beðinn að 
taka við forstöðu búnaðarskólans á Hvann- 
eyri, vorið 1894, sem þá var í mestu niður- 
níðslu. Tók hann þá forstöðu að sjer og 
stjórnaði skólanum til vorsins 1907 með 
mikilli sæmd. Þá var skólafyrirkomulaginu 
breytt og forstaðan veitt af nýju. En Hjört- 
ur Snorrason vildi ekki sækja um hana.

Arið 1914 var Hjörtur kosinn þingmað- 
ur fyrir Borgarfjarðarsýslu; sat hann frá 
því á þingi til dauðadags, með því hann 
varð 3. landsk. þm. árið 1916.
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Hjörtur Snorrason var bæði hreppstjóri 
og hreppsnefndaroddviti í Andakílshreppi 
á meðan hann bjó þar; auk þess sat hann 
í sýslunefndinni þar í sýslu. Þá var hann 
kosinn í landsyfirmatsnefndina til þess að 
samrýma fasteignamöt landsins, og vann 
þar með dugnaði og áhuga. Yfirskoðunar- 
maður landsreikninganna var hann kos- 
inn 1923 og hjelt því starfi til dauðadags.

Hjörtur Snorrason var sjerstakur dugn- 
aðarmaður, vel mentaður og talinn ágæt- 
ur kennari. Hann var þjettur á velli og 
þjettur í lund og hjelt jafnan því fram í 
stjórnmálum og öðru, sem hann áleit holl- 
ast fyrir land og lýð. Hann ljest 1. ágúst 
f. á.

Þar næst vil jeg minnast á Sigurð Jóns- 
son, 2. landsk. þm. Hann var fæddur 28. 
janúar 1852. Hann var fyrst kosinn á 
þing við landskjör það, er fór fram 1916, 
og hjelt því sæti til dauðadags. Atvinnu- 
málaráðherra varð hann þegar á fyrsta 
þingi, 1917, og hjelt því embætti til 25. 
febrúar 1920.

Þó Sigurður Jónsson ætti ekki langa 
þingsetu, þá var hann samt mjög við al- 
menn mál riðinn. Þannig varð hann 
hreppsnefndarmaður og sýslunefndarmað- 
ur 1887 og hreppsnefndaroddviti 1888, og 
hjelt þeim sætum þangað til hann fluttist 
til Reykjavíkur og varð ráðherra. Auk 
þess gegndi hann öðrum opinberum störf- 
um í sínum hreppi.

Þess utan var hann einn af forvígis- 
mönnum samvinnuhreyfingarinnar í land- 
inu og vanst mikið á sökum góðra hæfi- 
leika, og þó engu síður vegna áreitnis- 
lausrar og prúðmannlegrar framkomu. 
Hann bar jafnan mikla umhyggju fvrir 
almenningshag og sjerstaklega þeim minni 
máttar. Mun sú tilhneiging hafa leitt 
hann inn á samvinnubrautina. Gerði hann 
sjer vonir um, að samvinna í verslun yrði

bændastjettinni til hagsældar, ef vel væri 
á haldið. En hann vildi líka meðan orka 
hans leyfði og hann gat við ráðið, að 
samvinnan væri rekin á heilbrigðum og 
friðsömum grundvelli.

Sigurður Jónsson var bæði dugnaðar- 
maður og fjörmaður á yngri árum og 
sanngjarn í dómum um menn og málefni. 
Aldrei hafði hann í skóla gengið, en varð 
þrátt fvrir það, vegna góðra hæfileika og 
óbilandi viljaþreks, vel mentaður maður.

Hann ljest á heimili sínu 16. janúar þ. á.
Þá vil jeg minnast þeirra fimm fyrver- 

andi þingmanna, sem látist hafa síðan síð- 
asta þingi sleit.

Ari Brynjólfsson bóndi á Þverhamri 
ljest 9. júlí f. á. Hann var fæddur 3. fe- 
brúar 1849 og var þingmaður fyrir Suður- 
Múlasýslu á aukaþinginu 1902. Hann 
gegndi og ýmsum opinberum störfum í 
þarfir sveitar sinnar og var meðal annars 
um langt skeið hreppsnefndaroddviti.

Þá ljest landsbókavörður Jón Ja-cobson 
18. júní f. á. Hann var fæddur 6. desem- 
ber 1860. Hann gekk í latínuskólann 1874 
og útskrifaðist þaðan 1880. Þar eftir gekk 
hann í Hafnarháskóla, tók þar heimspeki- 
próf 1881 og las þar svo forntungurnar 
um nokkur ár, en lauk ekki prófi. Hann 
var alþingismaður Skagfirðinga 1891— 
1899 og Húnvetninga 1903—1907.

Arið 1895 varð Jón Jacobson aðstoðar- 
bókavörður við landsbókasafnið, en lands- 
bókavörður árið 1906, og gegndi því em- 
bætti þangað til haustið 1924, að hann 
varð að hverfa frá því sökum vanheilsu.

Þá Ijest fvrrum alþingismaður Jón 
Jónatansson 25. ágúst f. á.

Hann var fæddur 14. maí 1874 og gekk 
í búnaðarskólann í Ólafsdal. Þar eftir var 
hann í nokkur ár í þjónustu búnaðarsam- 
bands íslands. Hann var kjörinn þing- 
maður fyrir Árnessýslu 1911 og sat á
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þingunum 1912 og 1913. 1917 gekk hann 
í þjónustu landsverslunarinnar og hjelt 
því starfi meðan hann hafði heilsu til 
þess.

Þá ljest Ólafur Briem frá Álfgeirsvöll- 
um á síðasta ári. Hann var fæddur að 
Espihóli í Evjafirði 28. jan. 1851. Hann 
gekk í latínuskólann á 15. ári og útskrif- 
aðist þaðan 19 ára gamall árið 1870 með
1. einkunn. Hann var fyrst kosinn á þing 
árið 1885 fvrir Skagafjarðarsýslu og hjelt 
þingmenskunni óslitið til 1919. En þá gaf 
hann ekki lengur kost á sjer til þing- 
mensku. Hann var því þingmaður í 34 ár 
og lengst af 1. þingmaður kjördæmisins. 
Þá sat hann lengi í sýslunefnd og aðal- 
amtsráðsmaður varð hann 1891 og sat í 
amtsráðinu þangað til það lagðist niður. 
Hann var og mjög riðinn við sveitai 
stjórn í hreppi sínum.

Síðustu þingár sín var hann forseti 
neðri deildar.

Ólafur Briem ljest 19. maí f. á.
Loks ljest Stefán Stefánsson hóndi í 

Fagraskógi hinn 24. maí f. á.
Hann var fæddur 29. júní 1863 að Kvía- 

bekk í Ólafsfirði. Hann gekk í búnaðar- 
skólann á Eiðum og útskrifaðist þaðan 
árið 1885; þar eftir var hann eitt ár í 
Möðruvallaskólanum.

Árið 1901 var hann fyrst kosinn á þing 
fvrir Eyjafjarðarsýslu. en sat þó ekki á 
Jiingi 1902 nje 1903. Við næstu kosningar 
þar á eftir var hann kosinn á ný fvrir 
sömu sýslu og sat úr því óslitið á þingi 
fram að kosningunum 1923. Hann gegndi 
og lengi opinberum störfum í hreppsfje- 
lagi sínu og sýslunefndarmaður var hann 
í mörg ár.

Nú vil jeg biðja hina háttv. þingmenn 
í virðingar og viðurkenningarskyni við hina 
látnu þingmenn að standa upp.

(Þingmenn vottuðu virðing minningu 
þessara manna með því að standa upp).

Þá kvaddi aldursforseti sjer til aðstoðar 
sem fundarskrifara þá Jóhannes Jóhannes- 
son, þm. Seyðf., og Þorleif Jónsson, þm. 
A.-Sk.

Rannsókn kjörbrjefa
Þingmenn skiftust nú í kjördeildir, og 

urðu í
1. kjördeild:

ÁJ, ÁÁ, BSv, BSt, B.J, BK, EP, HStef, 
JK, JM, MJ, PÞ, SigurjJ, ÞórJ.

2. kjördeiid:
ÁH, GuðmÓ, IHB, IP, JakM, JóhJóh, 

JAJ, JS, JörB, MG, MT, SE, TrÞ, ÞorlJ.

3. kjördeild:
BL, EÁ, GunnÓ, HSteins, HK, IngB, 

JJós, JBald, JÞ, JJ, KIJ, ÓTh, PO, SvÓ.

Fyrir lá að rannsaka kjörbrjef Ólafs 
Thors, 2. þm. G.-K., og kjörvottorð tveggja 
landskjörinna varaþingmanna, þeirra Ágústs 
Iíelgasonar og Gunnars Ólafssonar.

Kjördeildir skiftu með sjer verkum svo 
sem lög mæla fyrir, og hlaut 1. kjördeild til 
rannsóknar kjörbrjef Ólafs Thors og kjör- 
vottorð Gunnars Ólafssonar, en 3. kjördeild 
kjörvottorð Ágústs Helgasonar.

Var svo gert fundarhlje meðan kjör- 
deildir lykja störfum sínum.

Að stundarkorni liðnu, er kjördeildir 
höfðu lokið störfum sínum, var fundinum 
fram haldið.

Frsm. 1. kjördeildar (ÁJ): Jeg lýsi því 
yfir fyrir hönd 1. kjördeildar, að hún hefir 
athugað kjörbrjef þeirra Gunnars Ólafs- 
sonar og Ólafs Thors. Kjördeildin hefir
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ekkert við þau að athuga og leggur ein- 
róma til, að kosningin verði samþykt.

ATKVGR.
Kosningin samþ. í e. hlj.

Frsm. 3. kjðrdeildar (KU); Þriðja 
kjördeild hefir haft til meðferðar kjör- 
brjef Agústs Helgasonar. Hafði hún fyrir 
sjer útdrátt úr gerðabók landskjörstjórn- 
arinnar í Reykjavík, og þar er því lýst 
yfir, að Ágúst Helgason sje varamaður 
Sigurðar Jónssonar. Hefir kjördeildin ekk- 
ert við þetta að athuga og leggur til, að 
kosningin verði samþykt.

ATKVGR.
Kosningin samþ. í e. hlj.

Eíðar unnir.
Þá ljet aldursforseti vinna eið að stjórn- 

arskránni þá tvo nýkjörnu þingmenn, 
Ágúst Helgason og Olaf Thors, er ekki 
höfðu setið á þingi áður.

Kosnlng forseta.
Þessu næst ljet aldursforseti fram fara 

kosning á forseta sameinaðs þings.
Kosningu hlaut
Jóhannes Jóhannesson, þm. Seyðf., 

með 22 atkv. — Klemens Jónsson, 2. þm. 
Rang., hlaut 15 atkv. og Sigurður Eggerz,
1. landsk. þm., 5 atkv.

Hinn kjörni forseti gekk þá til forseta- 
stóls og tók við fundarstjórn.

Forseti (JóhJóh): Jeg þakka háttvirt- 
um þingmeirihluta þann sóma, sem mjer 
er sýndur með því að vera kosinn í 8. sinn 
í þessa virðingarstöðu.

Kvaddi forseti sjer til aðstoðar sem 
fundarskrifara Jón Auðun Jónsson, þm. 
N.-ísf., og ljet því næst fara fram kosn- 
ingu varaforseta sameinaðs þings. Kosn- 
ingu hlaut

Þórarinn Jónsson, þm. V.-Húnv., 
með 21 atkv. — Jakob Möller, 3. þm. 
Reykv., fjekk 5 atkv., Þorleifur Jónsson, 
þm. A.-Sk., 1 atkv., en 15 seðlar voru 
auðir.

Kosnlng skrifara.
Þá voru kosnir skrifarar sameinaðs þings, 

að viðhafðri hlutfallskosningu. Tveir list- 
ar komu fram, merktir A og B. Á A-lista 
stóð Jón Auðunn Jónsson, en á B-lista 
Ingólfur Bjarnarson.

Þar eð eigi voru fleiri tilnefndir en 
kjósa skvldi, lýsti forseti yfir því, að þeir

Jón Auðunn Jónsson, þm. N.-Isf., og
Ingólfur Bjarnarson, þm. S.-Þ., 

væru rjettkjörnír skrifarar sameinaðs þings.

Kjörbrjefanefnd.
Loks ljet forseti kjósa kjörbrjefanefnd. 

Hlutfallskosning var viðhöfð, og komu 
fram tveir listar, A og B. Á A-lista voru 
Björn Líndal, Jón Sigurðsson og Sigur- 
jón Jónsson, en á B-lista Sveinn Olafsson 
óg Einar Árnason. Lýsti forseti yfir því, 
að þessir fimm þingmenn væru rjettkjörn- 
ir í kjörbrjefanefnd án atkvgr.:

Björn Líndal,
Sveinn Olafsson,

* Jón Sigurðsson,
Einar Árnason,
Sigurjón Jónsson.
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B.
í ef ri dei Id.

Að loknum fyrsta fundi sameinaðs 
þings var fyrsti fundur efri deildar settur.

Deildina skipuðu þessir þingmenn, og 
voru þeir allir á fundi:

A. Landskjörnir:
1. Sigurður Eggerz, 1. landsk. þm.
2. Jón Magnússon, 2. landsk. þm.
3. Jónas Jónsson, 3. landsk. þm.
4. Ingibjörg H. Bjarnason, 4. landsk. þm.
5. Gunnar Ólafsson, 5. landsk. þm.
6. Ágúst Helgason, 6. landsk. þm.

B. Kjordœmakjörnir:
1. Björn Kristjánsson, 1. þm. G.-K.
2. Eggert Pálsson, 1. þm. Rang.
3. Einar Árnason, 1. þm. Eyf.
4. Guðmundur Ólafsson, þm. A.-Húnv.
5. Halldór Steinsson, þm. Snæf.
6. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.
7. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
8. Jóhannes Jóhannesson, þm. Seyðf.

Elsti þingmaður deildarinnar, Björn 
Kristjánsson, 1. þm. G.-K., tók forsæti, til 
þess að gangast fyrir kosningu forseta 
deildarinnar, og kvaddi sjer til aðstoðar 
sem fundarskrifara þá Gunnar Ólafsson, 
5. landsk. þm., og Einar Árnason, 1. þm. 
Eyf.

Kosníng forseta og skrifara.
Ljet aldursforseti því næst ganga til 

kosningar um forseta deildarinnar. Kosn- 
ingu hlaut

Kalldór Steinsson, þm. Snæf.,

með 8 atkv. — Guðmundur Ólafsson fjekk 
5 atkv., en 1 seðill var auður.

Hinn kjörni forseti gekk nú til forseta- 
stóls og tók við fundarstjóm.

Forseti (HSteins) Jeg þakka háttv. 
þm. þann heiður, sem þeir hafa sýnt mjer 
með því að kjósa mig enn á ný forseta 
þessarar háttv. deildar. Mun jeg gera alt, 
sem jeg megna, til'þess að samvinna milli 
mín og háttv. deildarmanna verði jafngóð 
á þessu þingi og hún hefir jafnan verið 
áður í þessari háttv. deild.

Vjer í þessari deild eigum nú á bak að 
sjá tveimur mikilsmetnum þm., þeim 2. 
og 3. landsk. þm., Sigurði Jónssyni og 
Hirti Snorrasyni, en þar eð þeirra hefir 
nú í dag þegar verið minst í sameinuðu 
þingi, tel jeg óþarft að endurtaka það hjer. 
Jeg vil aðeins taka það fram, að við, sem 
hjer höfum áður starfað með þessum þm. 
í þessari háttv. deild, kennum allir mikils 
saknaðar við fráfall þeirra. En svo vel 
hefir þó tekist til, að tveir góðir og þjóð- 
kunnir athafnamenn, sem vænta má af að 
leggi drjúgan skerf til góðra þingstarfa 
í deildinni, hafa valist í hin auðu sæti, 
og býð jeg þá hjer með velkomna í okkar 
hóp og vænti þess, að þeir kunni vel við 
sig í andrúmslofti þessarar háttv. deildar.

Þá var gengið til kosningar á fyrri 
varaforseta deildarinnar. Kosningu hlaut

Eggert Pálsson, 1. þm. Rang., 
með 8 atkv. — 6 seðlar voru auðir.

Því næst ljet forseti fara fram kosningu 
annars varaforseta, og hlaut kosningu
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Ingibjörg H. Bjarnason, 4. landsk. þm., 
með 7 atkv. — 7 seðlar voru auðir.

Loks voru kosnir skrifarar deildarinn- 
ar, að viðhafðri hlutfallskosningu. Fram 
komu tveir listar, með einu nafni á hvor- 
um, eða jafnmörgum og kjósa átti. Lýsti 
forseti þá rjettkjörna skrifara deildar- 
innar, en þeir voru þessir:

Einar Árnason, 1. þm. Eyf., og 
Gunnar Olafsson, 5. landsk. þm.

3. Samgöngumálanefnd.
Sigurður Eggerz, 
Jóhann Jósefsson, 
Björn Kristjánsson, 
Einar Árnason, 
Ágúst Helgason.

1
{ Af A-lista.
J
> Ai B-lista.

4. Landbúnaðarnefnd. 
Eggert Pálsson, I
Gunnar Ólafsson, (
Ágúst Helgason. Af

A-lista.

B-lista.

Sætaskipun.
Að tillögu forseta voru samþykt þau 

afbrigði frá þingsköpum, að hluta ekki 
um sæti deildarmanna, en láta haldast 
sætaskipun síðasta þings.

Kosning fastanefnda.
Á 2. fundi deildarinnar, þriðjudaginn 

9. febr., voru kosnar fastanefndir sam- 
kvæmt 16. gr. þingskapanna.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og komu 
fram við kosningu hverrar nefndar tveir 
listar, með samtals jafnmörgum nöfnum 
og kjósa skyldi menn í nefndina. Kosn- 
ing í allar nefndir fór því fram án atkvgr.

Kosnir voru í nefndirnar:

5. Sjávarútvegsnefnd.
Björn Kristjánsson,
Jóhann Jósefsson, 
lngvar Pálmason. Af B-lista.

6. Mentamálanefnd.
Ingibjörg H. Bjarnason, |
Jóhannes Jóhannesson, (
Jónas Jónsson. Af B-lista.

Af A-lista.

7. Allsherjarnefnd. 
Jóhannes Jóhannésson, 1
Eggert Pálsson, {
Guðmundur Ólafsson. Af

A-lista.

B-lista.

1. Fjárhagsnefnd. 
Björn Kristjánsson, {
Jóhann Jósefsson, ( Af
Gunnar Ólafsson, j
Jónas Jónsson, |
Ingvar Pálmason. (

A-lista.

B-lista.

Stjómarfrumvörp lögð fram.
Á sama fundi mælti

forsætisráðherra (JM): Jeg leyfi mjer 
að leggja þessi frv. fyrir hv. deild:
1. Frv. til laga um skipströnd og vogrek.
2. — til laga um happdrætti (lotterí)

og hlutaveltur (tombólur).

2. F járveitinganefnd. 
Jóhannes Jóhannesson, {
Ingibjörg H. Bjarnason, { Af
Eggert Pálsson, J
Einar Árnason, I
Guðmundur Ólafsson. (

A-lista.

B-lista.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg leyfi 
mjer að leggja fyrir þessa hv. deild þessi 
f jögur frv.:
1. Frv. til laga um veitingasölu, gistihús-

hald o. fl.
2. — til laga um raforkuvirki.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 2
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3. Frv. til laga um kosningar í málefnum
sveita og kaupstaða.

4. — til laga um löggilta endurskoð-
endur.

Fjármálaráðherra (JÞ); Jeg leyfi mjer 
að leggja fyrir þessa hv. deild:

Frv. til laga um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til að ganga inn í viðbótarsamn- 
ing við myntsamning Norðurlanda.

Á 13. fundi deildarinnar, fimtudaginn
25. febr., mælti

fjármálaráðherra (JÞ); Hjer með leyfi 
jeg mjer að leggja fvrir hv. deild:

Frv. til laga um heimild fyrir veðdeild 
Landsbanka íslands til að gefa út ný 
bankavaxtabrjef.

Á 27. fundi deildarinnar, laugardaginn
13. mars, mælti

forsætlsráðherra (JH); Jeg skal leyfa 
mjer að leggja hjer fram í háttv. deild:

Frv. til laga um breyting á lögum nr. 
17, 4. júní 1924, um stýrimannaskólann í 
Reykjavík.

Á 38. fundi deildarinnar, föstudaginn
26. mars, mælti

forsætisráðherra (JM); Jeg leyfi mjer 
að leggja fyrir þessa liáttv. deild:

Frv. til laga um ríkisborgararjett, 
hversu menn fá hann og missa.
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Kogninf foreeta og ikrifara,

c.
f n e ð r i d e i I d.

Fyrsti fundur neðri deildar var settur 
þá er sameinað Alþingi hafði lokið störfum 
sínum á 1. fundi og þeir þingmenn voru 
gengnir til efri deildar, er þar áttu sæti.

Þessir þingmenn sátu neðri deild:
1. Arni Jónsson, 2. þm. N.-M.
2. Asgeir Ásgeirsson, þm. V.-Isf.
3. Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þ.
4. Bernharð Stefánsson, 2. þm. Eyf.
5. Bjarni Jónsson, þm. Dfcl.
6. Björn Líndal, þm. Ak.
7. Halldór Stefánsson, 1. þm. N.-M.
8. Hákon Kristófersson, þm. Barð.
9. Ingólfur Bjamarson, þm. S.-Þ.

10. Jakob Möller, 3. þm. Reykv.
11. Jón Auðunn Jónsson, þm. N.-ísf.
12. Jón Baldvinsson, 2. þm. Reykv.
13. Jón Kjartansson, þm. V.-Sk.
14. Jón Sigurðsson, 2. þm. Skagf.
15. Jón Þorláksson, 1. þm. Revkv.
16. Jörundur Brvnjólfsson, 2. þm. Ám.
17. Klemens Jónsson, 2. þm. Rang.
18. Magnús Guðmundsson, 1. þm. Skagf.
19. Magnús Jónsson, 4. þm. Reykv.
20. Magnús Torfason, 1. þm. Árn.
21. Ólafur Thors, 2. þm. G.-K.
22. Pjetur Ottesen, þm. Borgf.
23. Pjetur Þórðarson, þm. Mýr.
24. Sigurjón Jónsson, þm. ísaf.
25. Sveinn Ólafsson, 1. þm. S.-M.
26. Trvggvi Þórhallsson, þm. Str.
27. Þorleifur Jónsson, þm. A.-Sk.
28. Þórarinn Jónsson, þm. V.-Húnv.

Voru deildarmenn allir á fundi.

Elsti þingmaður deildarinnar, Klemens 
Jónsson, 2. þm. Rang., tók forsæti til þess 
að gangast fyrir kosningu forseta deild- 
arinnar, og kvaddi hann sjer til aðstoðar 
sem skrifara þá Magnús Jónsson, 4. þm. 
Reykv., og Tryggva Þórhallsson, þm. Str.

Kosning forseta og skrifara.
Var því næst gengið til forsetakosning- 

ar. Kosningu hlaut
Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þ., 

með 17 atkv. — Klemens Jónsson fjekk 
11 atkv.

Aldursforseti vjek þá forsætið, en hinn 
kjörni forseti tók við fundarstjórn. Ljet 
hann fyrst fara fram kosningu fyrri vara- 
forseta deildarinnar. Kosningu hlaut

Pjetnr Ottesen, þm. Borgf., 
með 13 atkv. — Þorleifur Jónsson fjekk 
7 atkv., Magnús Torfason 1 atkv., en 7 
seðlar voru auðir.

Þessu næst fór fram kosning 2. vara- 
forseta, og hlaut kosningu

Sigurjón Jónsson, þm. Isaf., 
með 13 atkv. — Þorleifur Jónsson fjekk 
4 atkv., Hákon Kristófersson 2 atkv., en 
9 seðlar voru auðir.

Þá var gengið til kosningar á skrifur- 
um deildarinnar. Hlutfallskosning var 
viðhöfð. og komu fram tveir listar, A og 
B. Á A-lista var Magnús Jónsson, en á 
B-lista Trvggvi Þórhallsson. Kosnir voru 
því án atkvgr.;

2*
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Magniís Jónsson, 4. þm. Reykv., og
Tryggvi Þórhallsson, þm. Str.

Sætaskipun.
Fram kom tillaga um aS láta sætaskipun 

haldast eins og hún var á síðasta þingi. 
Var leitað afhrigða frá þingsköpum um 
þetta efni, og voru þau leyfð og samþykt 
með 20:2 atkv.

Kosning fastanefnda,
Á 2. fundi deildarinnar, þriðjudaginn

9. febr., fór fram kosning • fastanefnda 
samkv. 16. gr. þingskapanna.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og fóru 
kosningar þannig:

1. Fjárhagsnefnd.

Þorleifur Jónsson: Áður en farið er 
að kjósa í fastanefndir levfi jeg mjer að 
gera þá uppástungu, að kosnir verði 7 
menn í fjárhagsnefnd. Það hefir sýnt sig 
á fyrri þingum, að nauðsynlegt hefir þótt 
að bæta við mönnum í þessa nefnd, og 
má búast við, að svo fari enn, því að 
störf nefndarinnar eru víðtæk engu síður 
nú en áður. Er því rjettast að kjósa nú 
þegar 7 manna nefnd.

Afhrigði um að skipa fjárhagsnefnd 7 
mönnum levfð og samþ. með 22 shlj. atkv.

Fram komu 3 listar, og voru á þeim 
jafnmargir menn samtals og kjósa skvldi 
í nefndina. Lýsti forseti þá rjett kjörna í 
nefndina, en þeir voru þessir:
Jón Auðunn Jónsson,
Magnús Jónsson,
Björn Líndal,
Klemens Jónsson,
Ásgeir Ásgeirsson,
Halldór Stefánsson,
Jakob Möller.

1
y Af A-lista.
I

}• Af B-lista.
1

Af C-lista.

nefndma, en þr-ir

)
l Af A-lista.
J
I
} Af B-Iista.
J

Af C-lista.

2. Fjárveitinganefnd.
Þrír listar komu fram, með samtals 7 

mönnum, en 7 skyldi kjósa. Lýsti forseti 
þá alla rjettkjörna í
voru þessir:
Þórarinn Jónsson,
Jón Sigurðsson,
Pjetur Ottesen,
Þorleifur Jónsscn,
Tryggvi Þórhallssoc,
Ingólfur Bjarnarson,
Magnús Torfason.

3. Samgöngumálanefnd.
Fram komu tveir listar, A og B. — Á

A-Iista voru HK, JAJ og JK, en á B- 
lista KIJ, SvÓ og BSt. A-listi fjekk 13 
atkv., B-listi 12 atkv., en 3 seðlar voru 
auðir. Lýsti forseti rjett kjörna í nefnd- 
ina:

Hákon Kristófersson,
Klemens Jónsson,
Jón Auðun Jónsson,
Svein Ólafsson,
Jón Kjartansson.

4. La/ndbúnaðarnefnd.
Fram komu tveir listar, A og B. Á A- 

listanum voru ÁJ, HK, JS, en á B-lista 
JörB, HStef, PÞ. A-listi fjekk 13 atkv., 
B-listi 12 atkv., óg 3 seðlar voru auðir. 
Kosnir voru því í nefndina:

Árni Jónsson,
Jörundur Brynjólfsson,
Hákon Kristófersson,
Halldór Stefánsson,
Jón Sigurðsson.

5. Sjávarútvegsnefnd.
Tveir listar komu fram, er á voru sam- 

tals fimm menn, eða jafnmargir og kjósa 
skvldi. Lýsti forseti þá rjett kjörna án 
atkvgr., en þeir voru þessir:
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Ólafur Thors, 
Sigurjón Jónsson, 
Bjöm Líndal, 
Sveinn Ólafsson, 
Jón Baldvinsson.

25

)

6. Mentamálanefnd.
Tveir listar komu fram, er á voru 5

menn, en 5 skyldi kjósa í nefndina. Lýsti 
forseti þá rjett kjörna, en þeir voru 
þessir:
Sigurjón Jónsson,
Magnús Jónsson,
Þórarinn Jónsson,
Ásgeir Ásgeirsson,
Bernharð Stefánsson.

1
} Af A-lista.
J

Af B-lista.

7. Állsherjarnefnd.
Fram komu 3 listar, A, B og C. Á A- 

lista voru JK, ÁJ, PO, á B-lista PÞ, J- 
Bald, MT, og á C-lista MT. A-listi fjekk 
13 atkv., B-listi 11 atkv. og C-listi 4 atkv. 
Forseti lýsti yfir, að kosnir væru í nefnd- 
ina:

Jón Kjartansson,
Pjetur Þórðarson,
Árni Jónsson,
Jón Baldvinsson,
Pjetur Ottesen.

Stjórnarfrumvörp lögð fram.
Á 'sama fundi mælti

forsætisráðherra (JM); Jeg levfi mjer 
að leggja fyrir háttv. deild:
1. Frv. til laga um lærða skólann í Reykja-

vík.
2. — til laga um fræðslu barna.

Fjármálaráðherra (JÞ); Jeg leyfi mjer 
að leggja fyrir háttv. deild:

1. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

) 2. Frv. til Jaga um samþykt á landsreikn-
í Af A-lista. ingnum 1924.

3. — til fjáraukalaga fvrir árið 1924.

Af B-lista.
Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg leyfi 

mjer að leggja fyrir þessa háttv. deild:
1. Frv. til laga um útsvör.
2. — til laga um viðauka við lög nr. 68,

14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann
3. — til laga um kynbætur hesta.
4. — til laga um hrvggjugerð í Borg-

arnesi o. fl.
5. Till. til þál. um sæsímasamhandið við

útlönd o. fl.
Vænti jeg þess, að hæstv. forseti taki 

þessi mál til meðferðar eftir því sem 
þingsköp mæla fyrir.

Á 8. fundi deildarinnar, þriðjudaginn 
16. febr., mælti

fjármálaráðherra (JÞ): Jeg leyfi mjer 
að leggja fyrir þessa háttv. deild:

Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1925.

Á 17. fundi deildarinnar, mánudaginn
1. mars, mælti

fjármálaráðherra (JÞ): Hjer með leyfi 
jeg mjer að leggja fyrir þes'sa hv. deild: 

Frv. til laga um verðtoll á nokkrum
vörum.

Á 30. fundi deildarinnar, laugardaginn 
13. mars, mælti

atvinnumálaráðherra (MG): Ilæstv. for- 
sætisráðherra hefir beðið mig að leggja 
fyrir háttv. deild af hálfu dóms- og kirkju- 
málaráðuneytisins þessi lagafrumvörp:
1. Frv. til laga um friðun Þingvalla o. fl.
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2. Frv. til laga um veiting ríkisborgara- 
rjettar.

Vona jeg, að hæstv. forseti taki þessi 
mál til meðferðar hjer í þessari háttv. 
deild samkv. þingsköpum.

Á 33. fundi deildarinnar, miðvikudag- 
inn 17. mars, mælti

fjármálaráðherra (JÞ): Jeg leyfi mjer 
hjer með að leggja fyrir háttv. deild:

1. Frv. til laga um Landsbanka Islands.
2. Frv. til laga um heimild fyrir ríkis- 

stjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrir- 
huguðum nýjum banka í Reykjavík.



Lagafrumvörp samþykt
1. Fjárlög 1927.

Á 1. fundi í Nd., mánudaginn 8. febr., 
var útbýtt:

Frv. tU fjárlaga fyrir árið 1927 (stjfrv.,
A. 1).

Á 3. fundi í Nd., miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (JÞ): Áður en jeg 
vík að fjárlagafrumvarpinu fyrir 1927, sem 
hjer liggur fyrir, þykir mjer rjett að gefa 
samkvæmt venju yfirlit yfir hag ríkissjóðs

á liðna árinu. Skal jeg strax geta þess, að 
niðurstaðan hefir orðið öllum vonum hag- 
stæðari, svo að tekist hefir að greiða að 
fullu á umliðna árinu allar lausaskuldir 
ríkissjóðs, sem voru í ársbyrjun um 4 
milj. kr., og jeg í yfirliti mínu fyrir ári 
síðan gerði ráð fyrir, að greiddar yrðu á 
3 árum, ef vel gengi. Eftirfarandi yfirlit 
yfir hinar einstöku tekju- og gjaldaupp- 
hæðir gef jeg með hinum venjulega fyrir- 
vara, að útborgunum og innborgunum árs- 
ins er ekki lokið ennþá, og geta upphæð- 
irnar því breyst eitthvað.

T ekj u r:
Fjárlagagr. Áætlun. Reiknin

kr. kr.
2. gr. 1. Fasteignaskattur .................................... 215000 234000

2. Tekju- og eignarskattur.......................... 800000 2250000
3. Aukatekjur ............................................ 280000 422000
4. Erfðafjárskattur .................................... 30000 36000
5. Vitagjald ............................................... 195000 390000
6. Leyfisbrjefagjöld ................................... 10000 12000
7. Útflutningsgjald .................................... 700000 1189000
8. Áfengistollur ........................................ 430000 808000
9. Tóbakstollur ............................................ 400000 630000

10. Kaffi- og sykurtollur............................. 890000 1082000
11. Vörutollur ............................................... 1120000 2134000 ‘
12. Annað aðflutningsgjald ......................... 115000 228000
13. Gjald af konfekt- og brjóstsvkurgerð .. 15000 25000
14. a. Stimpilgjald ............................................ 1 finnnnn 410000
14. b. Verðtollur .............................................. 2074000

kr.
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Fjárlagagr. Áætlun.
kr.

30000
350000

Beikningur.
kr.

43000
561000

kr.
15.
16.

Lestagjald af skipum.............................
Pósttftkjnr ......................................

17 1000000 1487000
18. 300000 500000
19. Tóbakseinkasala ..................................... 200000 450000
20. Steinolíueinkasala ............................... 60000 80000
21. Skólagjöld................................................ 20000 6000
22. Bifreiðaskattur ....................................... 22000 20000

15071000
3. gr. 1. Afgjöld jarða ........................................ 35000 36000

2. Tekjur af kirkjum ................................. 100
3. Tekjur af silfurbergi ............................. 2000Ö

36000
4. gr. 1. Tekjur af bönkum ................................. 50000 148000

2. Tekjur af ræktunarsjóði ...................... 25000 37000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum................. 30000 30000
4. Fyrir útdregin brjef ............................. 15000 27000
5. Vextir af innstæðum ............................. 5000 5000
6. Vextir frá landsverslun.......................... 25000 35000
7. Vextir af viðlagasjóði ......................... 75000 80000

362000
5. gr. 1. Óvissar tekjur ........................................ 50000 73000

2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur....... 2000 19000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna 175000 397000

------------------------- 489000
Tekjur af skiftimynt .................................................................. 323000

Tekjur alls.............................................. 8289100 16281000

Gjöld:
7. gr. Vextir af lánum ........................................

Afborganir fastra lána...............................
Framlag til Landsbankans ........................

8. gr. Borðfje H. H. konungsins ........................
9. gr. Alþingi og yfirskoðun ...............................

10. gr. A. Raðuneytið, ríkisfjebirðir o. fl...................
B. Hagstofan ...................................................
C. Utanríkismál o. fl........................................

1162521 1026000
931080 883000 
100000 100000

60000
2009000

60000
174500 269000
155850 201000

36500 56000
39500 52000

309000
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Pjárlagagr.

11. gr. A. Dómgæsla og lögreglustjórn ......................
B. Ýmisleg gjöld ..............................................

12. gr. Læknaskipun og heilbrigðismál.................
13. gr. A. Póstmál ..................................................... .'

B. Vegamál .......................................................
C. Samgöngur á sjó ........................................
D. Landssíminn ................................................
E. Vitamál .......................................................

14. gr. A. Andlega stjettin ........................................
B. Kenslumál ...................................................

15. gr. Vísindi, bókmentir, listir ............................
16. gr. Verkleg fyrirtæki........................................
17. gr. Lögboðnar fyrirframgreiðslur....................
18. gr. Eftirlaun og styrktarfje.............................
19. gr. Óviss gjöld ..................................................
22. gr. Til Eimskipafjelags íslands ......................
24. gr. Greiðslur samkv. lögum m. m...................

Áætlun.
kr.

Reikningur.
kr. kr.

396300 485000
205600 275000

760000
927260
398374 450000

1195000

254000 466000
265000 280000
815300 1365000
112650 214000

2775000
229056 295000
835730 1094000

1389000
180810 203000
531850 550000

4000 39000
190512 204000
268000 160000

60000
1030000

Gjöld samtals .............................................. 8274395 11012000
Tekjuafgangur ................................................................................. 5269000

Eins og tekjuyfirlitið sýnir, hafa flestir 
hinir stærri tekjuliðir farið mikið fram 
úr áætlun, og þessir mest:
Verðtollur .......................... 1774000 kr.
Tekju- og eignarskattur .. 1450000 —
Vörutollur .......................... 1014000 —
Útflutningsgjald ................ 489000 —
Símatekjur ........................ 487000 —
Áfengistollur ...................... 378000 —

Ýmsir gjaldaliðir hafa líka farið fram 
úr áætlun, og þessir mest:
Landssíminn ........................ 550000 kr.
Vegamál ............................... 212000 —
Kenslumál ............................ 259000 —
Heiibrigðismál .................... 268000 —

Samtals ............. 16281000
Orsakirnar til þess, að tekjurnar hafa 

farið svo mjög fram úr áætlun, eru aðal- 
lega tvær. Hin fyrri er sú, að tekjuáætlun 
fjárlaganna fyrir 1925 var mjög gætileg, 
eða jafnvel lág. Þessi fjárlög voru sett á 
þinginu 1924, og um hina eldri tekju- 
stofna var þá áætlunin aðallega miðuð við 
útkomu næstu tveggja áranna á undan, 
1922 og 1923, sem voru tekjurýr ár. Um 
hina nýju gjaldauka og gjaldstofna, geng- 
isviðaukann og verðtollinn, sem lögleiddir 
eru á þessu sama þingi, var einnig gerð 
mjög varleg áætlun. Síðari orsökin var ár- 
gæska 1924. Hin mikla hækkun á tekju- 
og eignarskatti er bein afleiðing hennar,

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 3
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en hækkunin á tolltekjum og öðrum tekju- 
liðum flestum á einnig rót sína að rekja 
til hennar. Loks stafar hækkunin á út- 
flutningsgjaldi að nokkru af breyttri lög- 
gjöf frá síðasta ári.

Umframeyðslurnar á gjaldaliðum stafa 
að talsverðu leyti af því, að dýrtíðarupp- 
bót opinberra starfsmanna var í fjárl. 1925 
áætluð 50% af launum upp að 4500 kr., 
en reyndist 78%. Við þetta hafa allar 
launagreiðslur hækkað um nærri 19% frá 
því, sem áætlað er í hlutaðeigandi fjár- 
lagagrein. Ennfremur voru einstöku lög- 
bundnar upphæðir, sem máli skifta, of 
lágt áætlaðar í fjárlögunum. Umframeyðsl- 
urnar til vega og síma stafa þó meðfram 
af því, að heimilaðar hafa verið fram- 
kvæmdir, sem ekki var ætlað fje til í fjár- 
lögunum, þar á meðal einkum brúargerð 
á vesturós Hjeraðsvatna, ný símalína milli 
Fáskrúðsfjarðar og Egilsstaða á Völlum 
og nýr sæsími milli Vestmannaeyja og lands.

Af umframeyðslum til heilbrigðismála 
stafa 196 þús. kr. frá styrk til berklasjúk- 
linga, sem var áætlaður 300 þús. kr., en 
reyndist 496 þús. kr.

Af þeim uppliæðum, sem greiddar hafa 
verið samkvæmt sjerstökum lögum og 
taldar eru til útgjalda samkv. 24. fjárl., 
eru þessar hæstar:
Flóaáveitan ..................... 277000 kr.
Ræktunarsjóður ........... um 250000 —
Fjáraukalög 1925 ............... 197000 —
Vestmannaeyjahöfn ............. 100000 —
Myntslátta ........................... 37000 —

Eftir þessu yfirliti um tekjur og gjöld 
ætti tekjuafgangur ársins að verða um 5)4 
milj. kr. Af honum hafa verið greiddar, 
eins og jeg gat um í upphafi, allar lausa- 
skuldir ríkissjóðs, en þær töldust í árs- 
lok 1924 sem hjer segir:

A. Islenskar krónur: 
Landsbanki á hlaupareikningi 394000 kr.

Sami, víxillán ...................... 200000 kr.
Sami, lán frá 1918 ............. 500000 —
íslandsbanki á hlaupareikn. 249000 —
Landhelgissjóður ................  840000 —

Samtals ísl. kr. 2183000 
B. Danskar krónur:

Landsbanki á hlaupareikningi 699000 kr. 
Ríkissjóður Danmerkur .... 778000 —

Samtals danskar kr. 1477000 
C. Sterlingspund:

Landsbanki á hlaupareikningi £ 8246-14-8 
Bókfært ea............................... kr. 240000

Samtals X—C. kr. 3900000
Að meðtöldum gengismismun hafa farið 

í'úmar 4 milj. kr. til greiðslu þessara 
lausu skulda. Af tekjuafganginum er þá 
ónotað um 1)4 milj. kr., sem ætti að koma 
fram sem aukning á sjóði frá ársbyrjun 
til ársloka 1925, þegar LR fyrir það ár 
verður gerður upp; nú var sjóður reikn- 
ingslega kr. 2523715.08 í byrjun árs 1925, 
en ætti þá að verða um 3% milj. kr. í 
árslokin, þegar allar tekjur eru komnar 
inn.

Jafnframt þessari greiðslu lausaskulda 
hafa að sjálfsögðu verið intar af hendi 
umsamdar afborganir af öðrum skuldum 
ríkissjóðs. Einnig var á árinu 1924 greidd 
um % miljón af lausaskuldum. Niðurstað- 
an af öllum þessum greiðslum er sú, að á 
þessum tveim árum, 1924 og 1925, hafa 
skuldir ríkissjóðs að nafnverði lækkað úr 
h. u. b. 18197000 kr. niður í 11815000 kr. 
Lækkun alls 6382000 kr.

Vjer höfum þannig á þessum 2 árum 
greitt nokkuð meira en þriðjung ríkis- 
skuldanna. Á sama tíma hefir sjóður rík- 
issjóðs hækkað úr 1627000 kr. upp í h. u. 
b. 3750000 kr., eða vaxið um 2123000 kr. 
Þannig hefir þá efnahagur ríkissjóðsins
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sjálfs batnað á þessu tímabili samtals um 
8y2 milj- kr.

Það má nú eflaust segja með sanni, að 
þessi tvö síðustu ár bafa sýnt það, að rík- 
isskuldir vorar eru þjóðinni vel viðráð- 
anlegar. Jeg befi þegar bent á, að góðærið 
1924 á mikinn þátt í því, bve vel befir úr 
ræst. En þar fyrir væri ekki rjett að 
gleyma því, að góðæri gefur því aðeins 
fje til umráða banda landsmönnum sjálfum 
og ríkissjóði þeirra, að góðærið sje notað. 
Undanfarinn vöxtur atvinnuveganna, og 
þó einkum sjávarútvegsins, befir lagt 
grundvöllinn að þessum miklu tekjum rík- 
issjóðs, en góðærið 1924 lagt þar á smiðs- 
böggið. Hvað sem menn annars vilja segja 
um vöxt sjávarútvegsins og straum fólks- 
ins til sjóþorpanna, þá er það augljóst, að 
frá atvinnurekstri kaupstaða og sjóþorpa 
stafar vöxturinn á tekjum ríkissjóðs að 
miklu leyti. Þessu til stuðnings skal jeg 
einungis geta þess, að af öllum tekjum rík- 
issjóðs 1925 bafa lögreglustjórar, bæjar- 
fógetar og sýslumenn innbeimt um 11 
milj. 834 þús. kr. Þar af koma 7 milj. 155 
þús. kr. á lögreglustjórann og bæjarfóget- 
ann í Keykjavík. Póststjórn, landssíma- 
stjórn og einkasölurnar hafa innheimt milli

3 og 4 milj. kr., og á atvinna kaupstað- 
anna óefað einnig drjúgan þátt í þeim. 
Ef þjóðin sýnir nú þann manndóm, að 
koma ámóta miklum þrótti í landbúnað 
sinn, þá stendur bagur bennar traustum 
fótum.

En þetta tvent, vöxtur atvinnuveganna 
og góðærið, befði þó ekki nægt til að rjetta 
við hag ríkissjóðs, ef vantað hefði við- 
eigandi tekjulöggjöf. Af tekjum ársins 
1925 stafar rúmlega 3^ milj. kr. frá lög- 
gjöf 1924 og 1925. í fyrra gerði jeg grein 
fyrir því, að um iy2 milj. kr. af tekjum 
ársins 1924 stafaði frá breytingum á lög- 
gjöfinni á því sama ári. Samtals eru það 
þá rúmar 5 milj. kr. á þessum tveimur 
árum, er stafa frá nýrri tekjulöggjöf, eða 
rúmlega sem svarar lausaskuldunum í 
byrjun tímabilsins.

Þó mikið bafi nú saxast á skuldir rík- 
issjóðs, þá er bæði margt og mikið ógreitt 
enn. Það er venja að birta skrá yfir 
skuldir ríkissjóðs í landsreikningunum, en 
af því að þeir koma fremur fáum mönnum 
í hendur, þykir mjer rjett að gefa í þetta 
sinn sundurliðaða skýrslu um eftirstöðv- 
ar lánanna eins og þær voru nú um nýlið- 
in áramót.

YPIRLIT
yfir skuldir ríkissjóðs 1. janúar 1926.

A. Innlend lán.

Nr. Lánveitandi Lánið tekið vegna Hvenær
tekið

Vextir0/'0
Upphafleg

upphæð
kr.

Eftirstöðvar 
1. jan. 1926 

kr.
Árleg

afborgun
kr.

1. Landsbankinn . Símalagninga . . 1916 bankav. 100000 64000 4000
2. f sami sama . . 1918 — 85 000 57 800 3400
3. Islandsbanki Landsverslunar . 1918 — 1000000 300 000 100000
4. Háskólinn . . Landsversl. o. fl. . 1918 5 1 000000 1000000 engin
5. Innanríkislán . Verkl. framkv. 1920 5>/2 3000000 2280300 150000
6. Landsbankinn . Helgustaðanáma . 1921 bankav, 70 000 42 000 7000
7. Veðdeildin . . Staðarfells . . . 5 9500 7638 172

Samtals A. isl. kr. 3 751 738 264572
3«



Lagafrumvörp aamþykt.
Pjárlög 1927 (l. nœr. 1 Nd.).

4039

B. DönSk lán.

Nr. Lánveitandi Lánið tekið vegna Hvenær
tekið

Vextir
°//o

Upphafleg
upjjhaeð

Eftírstðövar 
1. jan. 1926 

kr.

Árleg
afborgun

kr.

1. Bicuben . . . Vifilsstaðahælis . 1911? 4>/2 150000 131 727 1521
2. Danskir bankar Vaxtabrjefakaupa 1909 4’/2 1500000 675 000 50000
3. Statsanstalten . sama 1912 4'/2 250000 145833 8333
4. Danskir bankar Rvikurhafnar o. fl. 1913 4>/2 500000 66667 33333
5. Mikla Norræna Símalagningar 1913 4 500000 369474 13797
6. sami sama 1917 5 500000 423287 10783
7. Kbh. Handelsb. Skipakaupa . . 1917 bankav. 2200000 425 000 200000
8. Danskir bankar Landsversl. o. fl. 1919 5 4500 000 3150 000 225000

Samtals B. danskar kr. 5386988 542767

C. Lán í sterlingspundum.
(£ reiknað á h. u. b. kr. 21,33).

1. | Handh. sk.br. . | Ýmsra útgjalda . |

í yfirliti þessu er, samkvæmt venju 
landsreikninganna, einungis talinn sá hluti 
enska lánsins frá 1921, sem rann beinlínis 
til ríkissjóðs, en slept þeim hlutanum, 
sem Islandsbanki og Landsbankinn fengu, 
þó ríkissjóður gagnvart lánveitendunum 
standi einnig sem skuldunautur fyrir þeim 
upphæðum.

Hin árlega afborgun er, eins og yfir- 
litið sýnir, 843748 krónur. Þessi upphæð 
er samt brevtileg, því að afborganir sumra 
lánanna hækka eftir því sem vaxtagreiðsl- 
an minkar. Á árinu 1928 minkar hin ár- 
lega afborgun hinsvegar um 333333 kr. við 
það, að greiðslu lánanna A. 3., B. 4. og 
B. 7. verður þá lokið.

Þó sjálfsagt megi segja, að afkoma rík- 
issjóðs árið sem leið hafi orðið allglæsileg, 
þá má ekki gleyma því, að síðari hluta árs- 
ins hefir sortnað æðimikið að fyrir at- 
vinnuvegum landsins, svo sem jeg mun 
víkja að síðar, og því fuli ástæða til að 
halda áfram að fara gætilega. Sumstaðar 
er nú þegar orðið svo þröngt fyrir dyrum,

að nokkrir — þó eigi margir — gjaldend-

1921 | 7 1 2712983 | 2676574 | 36409
Samtals A. til C. 11 815 300 I 843 748

ur, sem greiða áttu háar upphæðir í tekju- 
skatt eftir árið 1924, munu ekki geta stað- 
ið í skilum. Hefi jeg hjer að framan talið 
tekju- og eignarskattinn með þeim afföll- 
um, sem vitanleg eru, en alt ástandið bend- 
ir nú til þess, að hvorki megi vonast eftir 
tekjum í líkingu við þær, er fengust 1925, 
nje heldur sje annað þorandi en að ljetta 
eitthvað skattabyrðina á atvinnuvegunum.

Þá skal jeg snúa mjer að frv. því til 
fjárlaga fyrir árið 1927, sem fyrir liggur. 
Tekjurnar eru áætlaðar .. kr. 10442100,00 
og gjöldin ...................... — 10397293,80

Tekjuafgangur kr. 44806,20 
Tekjuáætlunin er í heild um 600 þús. 

kr. hærri en í gildandi fjárlögum. Hefir 
þótt fært að hækka áætlunina um ýmsa 
tekjuliði dálítið, með hliðsjón af reynslu 
síðari ára. Gert er ráð fyrir, að gengisvið- 
auki af vörutollinum verði burtu fallinn, 
en um það, hvort hann skuli falla burtu 
þegar á þessu ári, liefir stjórnin ekki tek- 
ið ákvörðun, og þótti rjettara að ráðgast 
um það við þær þingnefndir, sem fá fjár-



Lagafrumvörp samþykt.
Pjirlög 1927 (1. umr. i N .)

4241

málin til meðferðar. Gert er ráð fvrir, að 
verðtollur haldist, en áætlað, að hann 
lækki nokkuð umfram þá lækkun, sem 
ákveðin er og gengur í gildi 1. næsta mán- 
aðar.

Gjaldaáætlunin er einungis 80 þús kr. 
hærri en í núgildandi fjárlögum. Helstu 
hrevtingarnar eru hjer þær, að útgjöld 
samkvæmt 7. gr., vextir og afborganir lána,

hafa lækkað um fulla 1 milj. kr., og mun 
það atriði ekki þurfa frekari skýringa en 
þegar hafa verið gefnar. Hinsvegar er 
stungið upp á hækkuðum framlögum til 
nýrra verklegra framkvæmda, einkum til 
vega, brúa, síma og vita, og nema þessar 
hækkanir til verklegra framkvæmda alls 
um 453 þús. kr., svo sem sjá má á eftir- 
farandi samanburði:

Fjárlgr.
12. Sjúkrahús og læknisbústaðir .......
13. B. Nýir vegir ...................................

Til brúargerða .............................
13. D. Nýir símar ..................................
13. E. Nýir vitar .....................................
14. A. Húsabætur á prestssetrum .........
14. B. Skólahús og sundlaugar ............
16. Ýms verkleg fyrirtæki .................

Fjárl. ’26. Fjárlfrv. ’27.
kr. kr.

343000 290000
140000 284000
90000 200000

102800 300000
50000 170000
29000 20000
89000 13000
50000 70000

Ennfremur eru framlög til viðhalds og 
umbóta á vegum hækkuð um 77 þús. kr., 
og til starfrækslu, viðhalds og smærri um- 
bóta á símakerfinu um 92 þús. kr., og 
nema þá þessar hækkanir, sem í rauninni 
eru allar til verklegra framkvæmda, 622 
þús. kr.

Þá er í frv. gert ráð fyrir því nýmæli, 
sjúklinga verið 1 ekkuð um 200 þús. kr. 
(úr 300 þús upp í 500 þús.). Með núgild- 
andi löggjöf óbreyttri og eftir reynslu síð- 
ash. árs má alls ekki gera ráð fyrir, að 
minni upphæð nægi, miklu fremur hætta 
á, að þessi gjaldaliður, sem virðist fara 
hraðvaxandi, fari enn fram úr áætlun þeg- 
ar til kemur.

Þá hefir áætlunin um styrk til berkla- 
að taka upp aftur sendiherraembættið í 
Kaupmannahöfn, og þar af leiðir 45 þús. 
kr. hækkun á kostnaðinum við utanríkis- 
mál.

Samtals .... 893800 1347000
Loks nema framlögin til ræktunarsjóðs, 

samkv. lögunum um hann, 102500 kr., sem 
er nýr gjaldaliður í 16. gr. þessa frv.

Enn má nefna hækkun á framlagi ríkis- 
sjóðs til landhelgisgæslu, sem nemur raun- 
verulega eftir frv. 60 þús. kr., og Ieiðir af 
væntanlegri útgerð hins nýja gæsluskips 
alt árið.

Hefi jeg þá gert grein fyrir úterialda- 
hæakunum, er nema samtals 1 milj. 30 
þús. kx’. Að öðru leyti er um smávægilegar 
breytingar ,?g lagfæringar á áætlunarlið- 
um að ræða.

Að endingu saal þess getið, að hækkun út- 
gjaldanna til vegamála stendur að nokkru 
í sambandi við þá fvrírætlun stjórnarinn- 
ar, sem gerð er grein fyrir í athugasemd- 
um við frv., að hraða lagningu akvegar úr 
Borgarnesi norður um land nokkru meira 
en vegamálastjóri gerði ráð fyrir í vfirlits- 
till. sínum, sem fjvn. þessarar þingdeildar
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hafði til meðferðar á síðasta þingi, þann- 
ig, að þessi vegur verði fullgerður norður 
að Bólstaðarhlíð í Hunavatnssýslu í síð- 
asta lagi árið 1932, ef engar óvæntar tafir 
koma fyrir.

Loks skal jeg víkja nokkrum orðum að 
almennri fjárhagsafkomu þjóðarinnar síð- 
asta ár og horfunum, sem fram undan eru.

Liðna árið var vfir höfuð fremur hag- 
stætt fvrir atvinnuvegi þjóðarinnar. Talið 
er, að útfluttar afurðir hafi numið nálega 
71 milj. pappírskróna, eða 50i/> milj. gull- 
króna, móts við 80 milj. pappírskróna, eða 
43 milj. gullkróna, árið 1924. Eftir bráða- 
birgðaskýrslum gengisnefndarinnar um 
vörumagn og verð útfluttrar vöru hefir 
að vísu verðið í pappírskrónutali verið 
lægra á öllum aðalafurðum landsmanna 
síðastliðið ár en það var 1924, nema salt- 
kjöti. En sje reiknað eftir gullverði, þá 
hefir verðið bæði á saltkjöti og verkuðum 
fiski verið talsvert hærra en 1924, verð- 
ið á lýsi nokkru hærra en 1924, verðið 
á blautfiski og síld nálega óbreytt, verðið 
á ull og gærum lægra en 1924. Vörumagn 
framleiðslunnar á árinu hefir einnig vfir- 
leitt verið meira en árið á undan, og á 
aukning fiskiflotans í árbvrjun mestan 
þátt í því.

En þótt árið 1925 í heild þannig sýni 
mjög viðunanlega niðurstöðu, bæði hvað 
verðlag og framleiðslumagn snertir, þá er 
ekki þar með dregin rjett mvnd af ástand- 
inu. Eftirspurnin hefir farið minkandi og 
verðlagið lækkandi á ýmsum veigamestu út- 
flutningsvörunum, svo sem verkuðum smá- 
fiski, hlautfiski og síld. Horfurnar fram- 
undan mótast af því lága verði og þeirri 
dræmu eftirspurn, sem nú er, og má því 
alls ekki gera ráð fvrir öðru en að af- 
koma atvinnuveganna á hinu nýbyrjaða 
ári verði erfiðari en á liðna árinu.

Gengi íslenskrar krónu hækkaði á árinu

úr tæpum 63 upp í 8iy2 gullgildan evri. 
Þessi mikla hækkun var að nokkru levti 
hein afleiðing af hagstæðri útkomu ársins 
1924, og framhaldi hennar fvrri hluta árs- 
ins 1925, en að nokkru leyti stafaði hún 
óefað af samtíma hraðri hækkun norsku 
og dönsku krónunnar. Hækkunin á gull- 
verði útfluttrar vöru sýnir greinilega hið 
sama, sem einnig hefir komið í ljós ann- 
arsstaðar, að gengishækkun hefir ekki ávalt 
í för með sjer samtíma tilsvarandi lækk- 
un á vöruverðinu. f fyrstu verður gengis- 
hækkunin til þess að hækka gullverðlagið 
raunverulega, og jafnvægi kemst ekki á 
aftur fyr en hið hækkaða gengi hefir stað- 
ið nokkurn tíma. Það væri því misskiln- 
ingur að ætla, að öll gengisliækkunin hafi 
þegar á hinu liðna ári hitnað á framleið- 
endum eða útflvtjendum sem lækkun á af- 
urðaverði þeirra að pappírskrónutali.

Nokkuð af gengishækkuninni hafa hinir 
erlendu kaupendur orðið að greiða með 
hækkuðu gullverðlagi. En hitt má vera 
öllum ljóst, að eins og gengishækkunin vf- 
ir höfuð er bót í búi fyrir verkamenn og 
innstæðumenn, af því að hún evkur kaup- 
mátt peninga og verkalauna meðan krónu- 
talan er að semja sig eftir hinum hrevttu 
aðstæðum, svo þvngir hún einnig um jafn- 
langan tíma róðurinn fyrir atvinnufyrir- 
tækjunum, einkum þeim, er nota mikið 
lánsfje eða mikla aðkeypta vinnu, eða 
hvorttveggja. Því verður að gæta sjer- 
stakrar varúðar um álögur á atvinnufvr- 
irtækin, bæði beinar og óbeinar, þangað til 
tilkostnaður þeirra, að krónutali, hefir 
náð að laga sig eftir hinu hækkaða pen- 
ingagengi.

Aðstaða bankanna út á við hefir árið 
sem leið verið yfir höfuð mjög góð. Inni- 
eign erlendis var í árslokin um 225 þús, 
sterlpd., eitthvað ofurlítið minni en um 
næstliðin áramót, Að innieignin erlendis
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ekki jókst á árinu, þrátt fvrir aukið verð- 
mæti útfluttu varanna, stafar af því. að 
innflutningur var óvenjumikill, bæði vegna 
mikilla framkvæmda í húsabvggingum og 
aukningar fiskiflotans, og vegna afnáms 
innflutningshaftanna, sem verið höfðu síð- 
an 1. apríl 1924.

Seðlaútgáfa ríkissjóðs samkv. lögum nr. 
7, 4. maí 1922, náði lágmarki, ef miðað er 
við mánaðamót eingöngu, í lok aprílmán- 
aðar, og nam þá 800 þús. kr. Alls var þá 
seðlaveltan. er með eru taldir hinir eldri 
Landsbankaseðlar, um 714 milj. kr. Há- 
marki náði seðlaútgáfa ríkissjóðs svo í lok 
okt., og var þá 5 milj. 726 þús. kr. Hefir 
þá seðlaveltan í heild, talin á sama liátt, 
numið nærri liy2 milj. kr. Um áramótin 
var hún aftur komin niður fyrir 914 milj. 
kr, og hefir væntanlega farið eitthvað 
lækkandi síðan.

f sambandi við þessa stuttu skýrslu um 
bankamálin þykir mjer rjett að geta þess, 
að ræktunarsjóðurinn tók til starfa sam- 
kv. hinum nýju lögum í bvrjun október- 
mánaðar.

Síðan hafa verið veitt lán úr sjóðnum, 
er nema samtals um 230 þús. kr. Sjóður- 
inn hefir selt jarðræktarbrjef fvrir litlu 
hærri upphæð. Samningur hefir, verið gerð- 
ur við Landsbankann um kaup á jarð- 
ræktarbrjefum, svo sem lögin áskilja, en 
þeim kaupum hefir verið skotið á frest 
til þessa, eftir ósk stjórnar ræktunarsjóðs- 
ins, af því að sjóðurinn hefir ekki þarfn- 
ast þeirra. Jarðræktarbrjefin hafa selst 
affallalaust.

Jeg vil svo enda mál mitt með þeirri 
einlægu ósk, að Alþingi láti ekki hið um- 
liðna góðæri á neinn hátt glepja sjer sýn 
í fjármálum, eða leiða sig burt frá þeirri 
braut gætni og varúðar, sem það hefir 
fylgt þessi tvö síðustu ár.

umr. 1 Nd.)

ATKVGR,
Frv. vísað til fjvn. með 23 shlj. atkv. 

og umr. frestað.

Á 39. fundi í Nd., miðvikudaginn 24. 
mars, var frv. tekið til frh. 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Nd., fimtudaginn 25. 

mars, var fram haldið 1. umr. um 
frv. (A. 1, n. 197, 184).

Þórarinn Jónsson: Jeg hefi ekki annað 
að seg.ja af hálfu nefndarinnar á þessu 
stigi málsins en að jeg legg.til, að frv. 
verði, að þessari umræðu lokinni. vísað 
til 2. umr.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg þarf ekki að 
taka það fram, að jeg tek ekki til máls 
sem frsm. síðari hluta fjárlaganna fyrir 
hönd nefndarinnar, heldur sem stjórnar- 
andstæðingur fyrir hönd kjósenda minna 
og þess flokks, sem jeg starfa í. Mun jeg í 
þetta sinn hefja eldhúsverkin á nokkuð 
óvenjulegan hátt. Jeg ætla að fara að 
dæmi eins hins vitrasta íslendings, sem 
uppi hefir verið og ritað hefir þátt úr 
sögu íslands betur en nokkur annar — 
Sturlu lögmanns Þórðarsonar. Það var 
eitt sinn fvrir nálega 700 árum -— rjett 
áður en Þórður kakali rjetti hlut Sturl- 
unga — að hann sat fanginn á valdi 
fjandmanna sinna. Frændur hans höfðu 
verið drepnir norður á Örlygsstöðum, en 
hann sjálfur hrakinn. Snorri Sturluson 
hafði verið veginn í Reykliolti. Hann og 
Órækja höfðu verið sviknir við Hvítárbrú. 
Sturla sat í Tungu á valdi Gissurar jarls 
og átti að svara ,,skökkum sáttum“. Hann 
segir sjálfur frá tíðindum, svo það fer 
ekki milli mála. „Var Sturla til kallaður
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aS inna þetta mál,“ — segir í lslendinga- 
sögu, — „en hann kvaðst ekki mundi inna 
annað en víg Snorra.“ Hann inti ekki 
dráp frænda sinna stórgöfugra og ástvina 
á Orlygsstöðum, og hann inti ekki sína 
eigin hrakninga. Hann inti ekki svikin við 
Hvítárbrú nje heldur fangelsisvist sína. — 
Hann inti það eitt, sem var mest, og svo 
mikið, að alt annað hvarf fyrir — að læri- 
meistari hans, skáldmæringur íslands og 
sagnfræðingajöfur, sem mestur hefir verið 
á Islandi, var svikinn og drepinn.

Jeg ætla að fara að dæmi Sturlu Þórð- 
arsonar. Jeg hefi ótal margar sakir á hend- 
ur hæstv. landsstjóm, fjölda ávirðinga, 
stærri og smærri, sem venja er að telja 
i|pp á eldhúsdegi. En jeg mun ekki inna 
þær. Ein ávirðingin, ein sökin ber svo 
langt af öllum og er svo mikil, að jeg hygg, 
að þegar skrifuð verður saga síðari tíma, 
verði það sagt, að aldrei hafi ógæfusam- 
legri landsstjórn setið á íslandi. Afleiðing- 
ar þeirrar ógæfu eru svo gífurlegar orðnar 
þegar — og munu eftir enn meiri — að 
alt annað hverfur í skuggann, og við hlið- 
ipa á þeirri sök getur jafnvel það svarta 
virst hvítt.

Jeg mun ekki inna á hendur dómsmála- 
ráðherra eitthvert stærsta hneyksli í áfeng- 
ismálinu — að neitað var kröfu lögreglu- 
stjórans í Reykjavík um að áfrýja dómi, 
en dæmdum smyglara skilað aftur áfengu 
öli. Jeg mun heldur ekki inna á hendur 
sama ráðherra, að einn elsti og grandvar- 
asti lögfræðingur landsins hefir ráðist á 
lagaframkvæmd og rjettarrannsókn harðar 
en dæmi eru til, og dómsmálaráðherra þag- 
að við. Jeg mun ekki inna það á hendur 
atvinnumálaráðherra — þótt jeg segði hon- 
um í gær, að jeg gerði það ef til vildi — 
að hann hefir misnotað vald sitt yfir 
bjargráðasjóði íslands. Og jeg mun ekki 
inna á hendur fjármálaráðherra, að hann

hefir móðgað bændastjett þessa lands með 
skipun í stjórn ræktunarsjóðsins, nje held- 
ur það, að hann gaf þessari háttv. deild 
skakka skýrslu í stóru máli. (Atvrh. MG: 
Þetta skilst ekki, vill ekki háttv. þingmað- 
ur tala skýrar?). Jeg skal tala skýrar, ef 
hæstv. ráðherra beiðist þess síðar; nú 
ætla jeg að komast að efninu í máli mínu. 
Jeg mun ekki inna á hendur landsstjórn- 
inni í heild sinni hina grimmu skattamála- 
stefnu hennar, meðal annars af þeirri 
ástæðu, að hún hefir nú verið barin svo til 
batnaðar, að hún hefir í bili runnið af 
þeim hólmi. Jeg mun jafnvel ekki inna það, 
að landsstjómin og flokkur hennar er orð- 
inn brotlegur gegn hinum æðstu lögum, 
sem krefjast ákveðins siðferðilegs hrein- 
leika í framkomu opinberra starfsmanna.

Jeg læt vera að inna nokkuð af þessu 
og mörgu fleiru. Því að eitt hefir lands- 
stjórnin gert, sem er fslandi svo hættulegt 
og skaðsamt í nútíð og framtíð, að bæði 
jeg og aðrir ættu um það að fara að hinu 
fræga dæmi Catos hins gamla og segja um 
það: „Praeterea censeo' ‘ í hverri einustu 
ræðu og við hvert einasta tækifæri, til þess 
ef vera mætti, að að einhverju leyti yrði 
úr bölinu bætt og hindruð bölvun af því í 
framtíðinni. Jeg ætla að fara að dæmi 
Sturlu lögmanns og inna aðeins eitt, en 
það er víg íslenskra atvinnuvega, og jcg 
lýsi því vígi á hendur landsstjóminni.

Með óviturlegri, gríðarmikilli gengis- 
hækkun, þvert á móti yfirlýstum vilja 
þingsins, sem landsstjórnin í raun og veru 
ein ber ábyrgð á, hefir verið framið ógur- 
legt ranglæti á miklum meiri hluta þjóðar- 
innar. Og bændastjett landsins, sem fram- 
tíð landsins, að minsta kosti um andlegu 
og heilbrigðilegu hliðina, hvílir mest á, 
hefir með gengishækkuninni verið skatt- 
lögð ranglega og svo mjög, að mikill aftur- 
kippur er þegar orðinn um framsókn henn-
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ar og þegar brotnir á bak aftur margir 
hinna ungu og efnilegustu bænda — en 
miklu meiri og alvarlegri tíðindi eru þó 
framundan.

Þá hefir og sjávarbændum verið íþyngt 
enn stórkostlegar, svo að hin allra alvar- 
legasta kreppa hefir yfir þann atvinnuveg 
dunið, með stöðvun atvinnuvegarins um 
tíma í haust, og nú þessa dagana standa 
allir bæjarhúar á glóðum vegna ólgunnar 
í bænum, sem hamingjan má vita, hvernig 
úr rætist. En horfur þess atvinnuvegar eru 
nú svo alvarlegar, að hingað inn á þing til 
okkar koma hvert af öðru vandræðaerind- 
in, sem eru beinar afleiðingar þessarar 
óheillastefnu.

Það eru aðeins tvö ár síðan þessi stjórn 
tók við, — og hverskonar ár hafa það ver- 
ið! Það hafa verið einhver hin bestu ár, 
sem vfir þetta land hafa komið. Og hvers 
mætti þá vænta um ástandið, ef vel hefði 
verið stjómað? Það mætti vænta þess, að 
hjer væri alt í blóma, friður og hagsæld 
ríkjandi og framkvæmdahugur. En lítum 
á ástandið. Bændur hafa safnað skuldum í 
hundruðum þúsunda. Ungir bændur flosna 
upp og flýja sveitirnar. Pramsóknarhug- 
urinn er drepinn niður, og það er fyrir- 
sjáanlegt, að ástandið verður enn verra. 
— Útgerðin stöðvuð um hríð í haust og 
allir flutningar stöðvaðir nú og sú bar- 
átta háð hjer í bæ, sem enginn veit, hvað 
úr verður. Utgerðin hefir tapað stórkost- 
lega og fvrirsjáanleg margföld töp, gjald- 
þrot og vandræði. Útgerðarmenn verða að 
koma til þingsins til þess að fá sjerstaka 
hjálp. Og vegna bankanna verður að gera 
alveg sjerstakar ráðstafanir, sakir vfirvof- 
andi hættu. Það liggur í loftinu, að ríkið 
verði að taka á sig meiri fjárhagshættu en 
nokkru sinni fvr. Hvílík útkoma er þetta — 
eftir einmuna .góðærin! Hvílík kaldhæðni

örlaganna! Mjer verður að spyrja: Til 
hvers höfum við landsstjórn? Það á að 
vera til þess að stýra landinu til blessun- 
ar, snúa góðærunum til farsældar landi og 
lýð og koma í veg fyrir illar afleiðingar 
erfiðu áranna. Hvað hefir núverandi lands- 
stjórn gert? Hún hefir snúið einhverjum 
mesta góðæriskafla, sem yfir þetta land 
hefir komið, í eitthvert hið mesta illæri. 
— Þess vegna er núverandi landsstjórn 
einhver hin ógæfusamasta stjórn, sem setið 
hefir á þessu landi — ógæfusamasta segi 
jeg, því að vitanlega dettur mjer ekki í 
hug, að hún hafi gert það vitandi vits.

Við hliðina á þessu hverfur alt annað 
á eldhúsdegi.

Sá maður, sem særður hefir verið hol- 
undarsári til ólífis, kvartar ekki um skein- 
ur, þótt allmiklar sjeu á limum. Þetta inni 
jeg, að góðærinu var snúið í hallæri — 
jeg inni þetta eitt, sem er víg atvinnuveg- 
anna. Og þá er það eitt eftir, að rök- 
styðja það, að jeg lýsi víginu alfarið á 
hendur stjórninni. Jeg verð þar að segja 
nokkru meira en jeg hefi áður sagt um 
það mál. Jeg tel það skyldu mína gagn- 
vart Alþingi að segja það, og jeg skal rök- 
styðja það, að landsstjórnin ber alla 
ábyrgðina. Hún getur ekki kastað henni 
yfir á þingið, því að hún vissi vel um 
ákveðinn og margyfirlýstan vilja þingsins 
um að fara varlega í gengishækkun; þótt 
það sje nú sjeð, að betra hefði verið, að 
þingmeirihlutinn hefði ekki trúað lands- 
stjórninni til að fara eftir öðru en skráð- 
um lögum. Þvert ofan í þingviljann er 
framkvæmd stjórnarinnar í gengismálinu. 
Og jeg skal nú rekja hvert af öðru atrið- 
in, sem sýna, að landsstjórnin ber alla 
ábyrgðina.

Það hefir enn ekki komið fram, — en jeg 
býst við að allmargir háttv. þingmenn viti

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 4
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það, — hvað það var, sem hratt gengis- 
sveiflunni af stað í haust, þegar sterlings- 
pundið fjell úr 26 krónum. Annar bank- 
inn vildi halda áfram að kaupa erlendan 
gjaldeyri með 26 kr. verði á sterlings- 
pundi. en landsstjórnin neitaði honum um 
loforð um þann styrk, sem þurfti til að 
gera það, og það er nú sannað, að það var 
óhætt. Þá hófst gengishækkunin á ábyrgð 
landsstjórnarinnar. — Næst heimta háðir 
fulltrúar atvinnuveganna aukaþing, vegna 
neitunar landsstjórnarinnar um að stöðva 
hækkunina. Þeir voru skipaðir af Alþingi 
til þess að vera á verði atvinnuveganna 
vegna. Samróma kröfðust þeir þess, að 
þingið skærist í málið. Landsstjórnin tók á 
sig ábyrgðina að neita um það og halda 
áfram hækkuninni, óáreitt af þingviljan- 
um. Þriðja atriðið er það, að fulltrúi ann- 
ars atvinnuvegarins bar fram tillögur til 
landsstiórnarinnar, samkv. lögunum. um 
að stöðva hækkunina á ákveðnum stað. 
Fáir munu nú neita. að betur hefði það 
verið gert Reynslan er búin að skera úr. 
að það var óhætt. En hæstv. stjórn neitaði 
og tók enn a sig áhvrgðina af að hækka 
og hækka.

Eitt hefir ekki verið getið um áður. en 
jeg tel það skvldu mína að geta um bað. 
Landsstjórnin átti fulltrúa í gengisnefnd- 
inni, einn hinn besta starfsmann þessa 
lands og grandvarasta, en hann á því mið- 
ur ekki sæti hjer. Hann sá, að of langt 
var gengið, og lýsti því vfir í nefndinni 
oftar en einu sinni. Hann gekk nauðugur 
til þessa leiks áfram, en lýsti því vfir, að 
hann gerði það samkv. vilja umbjóðanda 
síns. Enda var hægast fvrir landsstjórnina 
að skifta um mann, ef hann vildi eigi fara 
að vilja hennar.

Lok.s er það atriðið, sem oft hefir komið 
fram í umræðum um bankamál, að seðla- 
banki landsins á að bera ábyrgð á gjald-

evrisversluninni; en seðlabanki er enginn 
til í venjulegum skilningi. Seðlabankinn 
er hæstv. fjármálaráðherra sjálfur. Lands- 
bankinn varð að líta á áhættu sína, þegar 
af þeirri ástæðu, að hæstv. fjármálaráð- 
herra er seðlabankinn, — á honum hvílir 
ábyrgðin. Sá seðlabanki neitaði fslands- 
banka í upphafi um stuðning.

•Teg mun svo ekki rekja þetta lengur 
nje telja aðrar sakir. En jeg taldi mjer 
skylt að inna þessa sök, því að jeg var 
yjálfur þátttakandi í rekstri þessa máls. 
þótt jeg fengi minnu um það að ráða en 
skvldi. Flokkur sá, sem jeg starfa í, lítur 
svo á, að hjer sje um svo þýðingarmikið 
mál að ræða, að í raun og veru hverfi 
allar sakir aðrar við hliðina á afglöpum 
stjórnarinnar í því eina máli.

Svo vil jeg enda mál mitt með þeirri ósk, 
að ísland sje ekki svo heillum horfið, að 
sjálft þing þjóðarinnar leggi blessun yfir 
það, sem hjer hefir gert verið, heldur geri 
þær ráðstafanirj er firri þingið því gengis- 
leysi, sem síðasta þing því miður bakaði 
sjer og þjóðinni með lausatökum á þessu 
máli, vegna þess, að það trúði stjórninni 
helsti vel. Nú er hjer sú stofnun saman 
komin, sem vjer, fulltrúar atvinnuveganna 
í gengisnefnd, kröfðumst árangurslaust, 
að kvödd yrði saman í haust. Jeg vona, að 
stjórnin verði ekki látin einráð um það að 
stýra þjóðarskútunni norður og niður — 
svo sem nú hefir horft um hríð.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg bjóst satt 
að segja við því, að eitthvað mundi verða 
meira að segja á eldhúsdegi en þetta, enda 
þótt jeg viti, að núverandi stjórn hefir 
verið svo heppin í stjórnarstörfum milli 
þinga, að ekki muni margt við það að at- 
huga.

Hitt er auðvitað, að hægt er að draga 
ýmisleg mál inn í þessar umræður, t. • d.
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gengismálið. Og úr því háttv. þm. Str. 
(TrÞ) hefir óskað þess, að það mál yrði 
tekið hjer sjerstaklega út úr, og líkt hækk- 
un ísl. kr. á síðastliðnu ári við ódæði á 
borð við víg Snorra Sturlusonar, þá vil 
jeg segja honum það, að skoðun manna, 
sem vit hafa á, bæði utan lands og innan, 
um hækkun krónunnar, er mjög á annan 
hátt en skoðun háttv. þm. Str. Þessi hv. 
þm. er mjög gefinn fvrir það að vitna í 
sögu, og vitnar þá jafnan í eina sögubók, 
sem sje Sturlungasögu. Jeg geri þó ráð 
fvrir, að það sje ekki af því, að hann hafi 
enga aðra sögu lesið, en vil samt ráða 
honum til þess að rifja upp fvrir sjer 
fleiri sögur og kynna sjer nýjar, og væri 
mjer ljúft að lána honum einhverja, ef á 
lægi. Hann þvrfti þá ekki að ganga þess 
lengur dulinn, að það hefir komið æðioft 
fyrir í veraldarsögunni, að peningar fjellu 
í verði, og það áður en farið var að nota 
pappírspeninga. Þá tóku menn upp á því 
stundum að láta slá ljelegri mvnt en vera 
átti. Það var þeirra tíma háttur að fella 
gildi peninga. Háttv. þm. Str. getur lesið 
alla veraldarsöguna, og hann mun sjá, að 
það var aldrei gert nema sem mesta ör- 
þrifaráð að slá ljelega mvnt. Þegar í öng- 
þveiti var komið með hag einhvers ríkis, 
var stundum til þess ráðs gripið að slá 
enn ljelegri mvnt, til þess að bæta úr 
þeim vandræðum, sem þessi ljelaga mynt 
hafði fyrst og fremst orsakað. Það er álit 
hinna merkustu sagnfræðinga, að ýmsar 
hinar mestu byggingar á ríkisfjelagasvið- 
inu hafi hrunið af því, að þeir, sem þeim 
áttu að sjá borgið, hafi ekki gætt þess að 
halda peningum þeirra í því gildi, sem 
vera átti að rjettu lagi. Og eins hitt, að 
það hafi komið fvrir, að tekist hafi að 
sporna við hruni, sem vfir vofði, þegar 
góð og röggsöm stjórn kom eftir vonda

stjórn og ljelega. Þá l.jet hin nýja stjórn 
einatt slá betri peninga, og þegar sagna- 
ritarar geta um slíkt, þá gera þeir það 
ætíð henni til lofs. Ætti nú þetta land að 
vera einhver sjerstök undantekning frá 
þessari algildu reglu? Ætti það hjer að 
verða gæfan og farsældin, sem gerðist hjer 
áður, meðan peningar landsins voru stöð- 
ugt að falla í gildi? Og ætti það að vera 
hermdarverk og óstjórn, þegar það hefir 
nú tekist á tiltölulega skömmum tíma að 
þoka peningum landsins æðistóran spöl í 
áttina að sínu fyrra gildi? Jeg veit ekki, 
hvort háttv. þm. Str. getur fengið sain- 
líkingu við þetta úr griðrofa- og víga- 
ferlasögu Sturlungaaldarinnar, en það veit 
jeg, að hann fær það hvergi í veraldar- 
sögunni, er liann leitar þar hliðstæðra 
atburða, sem gerst hafa í öðrum löndum.

Það væri ástæða til þess að tala hjer 
nokkru nánar um þá skyldu, sem á okkur 
hvílir að koma íslenskri kr. upp í gull- 
verð, en jeg mun samt ekki fara langt út 
í það af ýmsum ástæðum. En þó vil jeg 
levfa mjer — sökum þess að jeg af til- 
viljun er hjer með brjef í vasanum — að 
vísa til ummæla þess manns, sem lengstan 
tíma hefir átt þátt í stjórn okkar málefna, 
en stendur sjálfur utan við deilumál dags- 
ins, og ber sjálfur gott skyn á málið og 
er því kunnugur, hvernig heimurinn lítur 
á það. Hann segir í brjefi til mín, sem 
mjer barst fvrir rúmri viku, þar sem hann 
minnist á þýðingu þess, ef vjer stýfðum 
gengi krónunnar:

,,Það er enn ekki hægt að fullvrða um 
það, hvaða stefnu Norðmenn taka í þessu 
máli. En ef Islendingar verða eina hlut- 
lausa þjóðin, sem stýfir gjaldeyri sinn, þá 
er víst, að af því mun stafa mikið og 
langvarandi tjón fvrir lánstraust lands- 
ins.“

4*
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• Svona líta þeir menn á þetta, sem eru 
vel kunnugir okkar högum og þessu máli 
öllu, en standa hinsvegar svo langt álengd- 
ar, að þeir láta ekki glepjast af þeim lúð- 
urhljóm uppgjafar og ómensku, sem sífelt 
kveður við í blaði því, sem háttv. þm. Str. 
stýrir.

Það mætti mjög mikið segja um þær 
ríku skyldur, sem á okkur hvíla um að 
rjetta aftur við gengi okkar gjaldeyris, 
sem fallið hefir í verði af litlu öðru en 
okkar eigin handvömm. Og jeg er satt að 
segja upp með mjer af því, þegar for- 
ustumaður andstæðingaflokksins getur ekki 
fundið stjóminni annað eða verra til for- 
áttu en það, að hún hafi leyft sjer að 
horfa upp á það, að góðærið þokaði gjald- 
evri vorum allverulega í áttina til hækkunat 
í gullverð, sem er skylda okkar að ná, ef 
fjárhagslegur máttur þjóðarinnar levfir 
það.

Þá skal jeg minnast nokkuð á þau ein- 
stöku atriði, sem háttv. þm. Str. tíndi fram 
í sambandi við þetta mál, og mun jeg þá 
eins og hann minna ofurlítið á það, sem 
gerst hefir í þinginu um þau mál. Fyrst 
taldi háttv. þm. Str., að stjómin hefði 
hundsað bændastjett landsins, er hún skip- 
aði stjóm ræktunarsjóðsins. Jeg hefi nú 
ekki úr neinni átt heyrt að því fundið, 
hver skipaður var forstjóri ræktunarsjóðs, 
svo jeg geri ekki ráð fyrir því, að þessi 
ummæli eigi við skipun hans. En í lögun- 
um um ræktunarsjóð var svo ákveðið, að 
stjórn hans skyldu skipa tveir menn, auk 
forstjórans, sem gæslustjórar, og tekið 
fram um annan þeirra, að hann skyldi hafa 
sjerþekking á landbúnaði. En um hinn 
virtist liggja í augum uppi, að ef sjálfur 
forstjórinn hefði ekki sjerþekking á banka- 
málum, þá ætti að velja hann með það 
fyrir augum. Og jeg fæ ekki sjeð, hvaða

hundsun það er fvrir bændastjett lands- 
ins, þó settur væri við hlið þessa manns 
annar maður með sjerþekking á landbúnaði, 
úr því það var ákveðið í lögunum, að ann- 
ar gæslustjóranna, en ekki báðir, skvldi 
hafa sjerþekking á landbúnaði Mjer virð- 
ist þá ekki annað eftir en efniságreining- 
ur um það, hvað sje sjerþekking á land- 
búnaði. Þegar það er athugað, hverra 
manna var völ í þetta starf og jeg hafði 
talað um málið við hæstv. atvrh. (MG), 
þá kom okkur saman um, að það bæri að 
gera þá kröfu til mannsins, sem skipaður 
yrði, að hann væri starfandi maður á sviði 
landbúnaðarins, ræki búskap annaðhvort 
fvrir eiginn reikning eða sem ráðsmaður 
annara. Jeg vildi ekki láta það nægja, þó 
maðurinn hefði eitthvert búfræðispróf, ef 
hann annars fengist ekki við búskap sjálf- 
ur. Þetta er nú mín skoðun á því, hvað 
sje sjerþekking á landbúnaði. Það má 
vera, að háttv. þm. (TrÞ) álíti, að sjer- 
þekking á búnaði sje eitthvað annað. En 
nú eru það ekki ákaflega margir menn, sem 
sjálfir reka búskap hjer í bænum eða svo 
nálægt honum, að til greina gætu komið, 
þar sem gera verður ráð fvrir því, að 
þessir menn verði að vera þarna viðlátnir 
daglega, eða að minsta kosti tímum sam- 
an, en þó voru þeir nokkrir. Þá sneri 
stjórnin sjer til Búnaðarfjelags Islands 
og bað um tillögur þaðan, en þar er 
háttv. þm. (TrÞ) formaður í fjelagsstjórn- 
inni. Og meðal þeirra manna, sem Búnað- 
arfjelagsstjórnin mælti með, var sá maður 
með sjerþekkingu á landbúnaði, Þórður 
læknir Sveinsson, sem allir vita, að hefir 
um langa hríð veitt forstöðu stórbúi, og 
það einmitt búi, sem rekið hefir verið að 
nýtískuhætti. Þar við bætist, að hann var 
sá eini af umsækjendum, sem stjórn Bún- 
aðarfjelagsins öll var sammála um. (TrÞ\
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Jeg veit heldur ekki til þess, að nokkur 
hafi gert athugasemdir við skipun þessa 
manns). Nú, jeg veit þá sannarlega ekki, 
að hverju hjer er verið að finna — jeg 
segi það satt. En jeg vona, að háttv. þing- 
deild skilji, að hjer var ekki verið að sýna 
bændastjett landsins neina móðgun. Hjer 
var um þá einu kröfu að ræða, að sá, sem 
teldist hafa sjerþekking á búskap, ræki 
búskap sjálfur. Að það varð maður með 
embættisprófi var a. m. k. meðfram vegna 
till. frá Búnaðarfjelagi Islands.

Þá sagði hv. þm. (TrÞ), að stjórnin 
hefði gefið hjer ranga skýrslu um mikils- 
varðandi mál. Jeg játa það, að jeg veit 
ekki, við hvað hann á, enda Ijet hann ekki 
fvlgja þessu neina skýringu. Og jeg verð 
að telja það fullkomlega óviðeigandi að 
hrevta slíku fram án þess að gera minstu 
tilraun til þess að rökstyðja það.

Hv. þm. (TrÞ) mintist einnig á skatta- 
stefnur, en bað um leið eins og afsökunar 
á því, að hann skyldi minnast á slíkt hjer. 
Jeg lijelt, að það mál hefði verið útrætt 
á síðasta þingi og ekkert hefði gerst í því 
efni síðan, sem hægt væri að gera að um- 
talsefni hjer. Nei, gengismálið var alt, sem 
hv. þm. gat fundið sjer til; en vol hans og 
víl um það, að búið væri að ganga af 
atvinnuvegum landsins dauðum vegna geng- 
ishækkunar, var ekki annað en hugarórar, 
sem jeg gæti skilið hjá sjúklingi, en eru 
hinsvegar svo fjarri rjettu lagi, að jeg 
get ekki látið vera að undrast það, að 
heilbrigður maður skuli láta sjer slíkt um 
munn fara. Það er nú svo fyrir að þakka um 
landbúnaðinn, að hann ber nú hærra höfuð- 
ið, sem betur fer, en hann hefir gertumlangt 
undanfarið skeið. En það er með þennan at- 
vinnuveg eins og aðra atvinnuvegi þessa 
lands og alla atvinnuvegi yfirleitt, að hon- 
um vegnar stundum betur og stundum mið- 
ur. Það hefir verið sagt, að bændur hafi
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safnað skuldum á síðasta ári. En slíkt er 
ekki annað en staðfestíng á því Iögmáli, að 
í góðu árunum safna menn skuldum. Af 
hverju? Af því, að þá ráðast menn í 
framkvæmdir. Jeg verð því að segja það, 
að þó kunnugleiki minn um sveitir lands- 
ins sje ekki eins mikill nú eins og hann 
var áður, þá þori jeg þó að segja það, að 
framkvæmdir bænda á síðasta ári voru 
meiri en nokkru sinni á síðustu 10 árum. 
Það er því von, að skuldirnar hafi auk- 
ist. Menn hafa líka notað sjer góðærið, 
einkum norðanlands, þar sem heyfengur 
var afburðagóður, til þess að auka bú- 
stofn sinn. Svo þó skuldir manna hafi 
vaxið, þá sannar það ekki, að gengishækk- 
unin hafi bakað þessum atvinnuvegi veru- 
legt tjón, og það því síður, sem verslun 
með landbúnaðarafurðir gekk dável.

Skraf hv. þm. (TrÞ) um unga menn, 
sem gengishækkunin hefði brotið á bak 
aftur, hefir heyrst hjer áður, og eina við- 
eigandi svar við því var þingvísa, sem 
þá kom og dró fullkomið dár að þessum 
orðum. Og þó það kynni að vera einstöku 
maður í þessu landi, sem festi trúnað á 
skrafi hv. þm. (TrÞ) og misti kjarkinn, 
þá er slíkt ekkert undarlegt. Svo mikið 
talar hann um þær ógnir og erfiðleika, 
sem framundan sjeu af völdum gengis- 
hækkunarinnar. Jeg held nú, að ef einhver 
ungur maður af góðum ættum í sveit hefir 
mist kjarkinn og ætlað að bresta eða 
bogna, þá eigi hv. þm. Str. sjerstaklega 
sök á því.

Þá talaði hv. þm. (TrÞ) um það, að 
sjávarútveginum hefði verið íþyngt, svo nú 
væri þar fyrir dyrum alvarleg kreppa. 
Jeg skal viðurkenna, að það sje ögn meira 
sannleikskorn í því, að gengishækkunin 
hafi þrýst að sjávarútveginum. En því 
má ekki gleyma, að breytingin hjer staf- 
ar af fleiru en gengishækkuninni. Hún
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stafar fyrst og fremst af verðfalli á fiski 
— ekki því, að verðið hafi lækkað að 
krónutali vegna gengishækkunar, heldur af 
verðfalli, í gulli reiknað. Og þó verðfall 
hafi stundum orðið meira og verra en nú, 
þá var það þó óvenjumikið og hastarlegt. 
Jeg hefi gert grein fyrir því áður, hve 
miklu það hafi numið, og að það byrjaði 
ekki fyr en nokkru eftir það, að gengis- 
hækkunin á síðasta hausti var um garð 
gengin. Það var sem sje afarmikil fram- 
leiðsla á fiski 1925, og enn bættist hjer 
fleira við, sem oft vill verða, þar á meðal 
það, að eitt stærsta fiskframleiðslulandið, 
Frakkland, hefir átt við gengislækkun að 
búa. Og eins og jafnan verður, þá undir- 
seldi þetta land, Frakkland, sína fram- 
leiðslu, með þeim venjulegu afleiðingum, 
að vara þessi, fiskurinn, fjell. Eins fór á 
Ítalíu. Það er þessi undirsala Frakka, sem 
gert hefir markaðinn þar svo erfiðan síð- 
ustu mánuðina. Það þýðir ekki að kenna 
hækkun krónunnar um það, sem runnið er 
af alt öðrum rótum. En hinu skal jeg ekki 
neita, að hækkun krónunnar hafi valdið 
nokkrum erfiðleikum. Enda er ekki hægt 
við því að búast, að liægt verði að hækka 
krónuna án þess. Það má kalla sjerstakt 
lán, að það gat- orðið eins mikil gengis- 
hækkun og varð á síðasta ári, án þess að 
landbúnaðurinn yrði þess var svo teljandi 
væri. Þegar hann svo segir út af þessu, 
„að framsóknarhugur bændanna sje drep- 
inn,“ þá segir hann það af því, að liann 
liefir svo áþreifanlega rekið sig á það í 
hinum pólitíska skilningi, því að honum 
mun fullkunnugt um, að síðastliðið ár 
hefir dregið mjög úr hug bænda til þess 
að fylgja flokki þeim, sem kallar sig 
Framsóknarflokk. En að dregið hafi úr 
framsóknarhug bænda til þess að efla og 
bæta hag sinn og sinna, þarf hann ekki 
að segja mjer neitt um. Annars get jeg vel

trúað, að honum þyki ekki glæsilegur 
árangurinn af starfi sínu, þegar svona hef- 
ir farið um framsóknarhug bændastjett- 
arinnar til fylgis við Framsóknarflokkinn. 
En þar má hann sjer sjálfum um kenna.

Þá endurtók þessi háttv. þm. þau um- 
mæli sín, að hækkun gjaldeyrisins síðast- 
liðið liaust hefði verið gerð á móti vilja 
þingsins. En þetta er ekki rjett, og hefi 
jeg gert fulla grein fyrir því áður, að það 
lá fyrir ákveðinn þingvilji um að hækka 
krónuna, svo framarlega sem kringumstæð- 
ur leyfðu.

Um það, hverjum hin öra hækkun krón- 
unnar sje að kenna eða þakka, er það að 
segja, að þessi háttv. þm. og hver annar, 
sem vill kenna eða þakka stjórninni hana, 
fer villur vegar, og eins þó að þeir vilji 
eigna Landsbankanum liana. Því að það er 
nú svo, að gengi íslenskrar krónu er ekki 
hlutur, sem hægt er að ákveða með aug- 
lýsingu eða tilkynningu, heldur miðast það 
við framboð og kaup á erlendum gjaldeyri. 
Nú stóð svo á hjer, að krónan hafði stað- 
ið föst frá því í maí og til ágústmánaðar- 
loka. En þá koni það, að Landsbankinn vildi 
ekki kaupa sterlingspundið lengur óbreyttu 
verði. Hinn bankinn vildi aftur á móti halda 
áfram að kaupa það með sama verði fram í 
miðjan september. Að hann hafi þá snú- 
ið sjer til landsstjórnarinnar um stuðning 
til að halda genginu óbreyttu, er ekki rjett. 
Hið sanna er, að stjórn Landsbankans 
skrifaði landsstjórninni brjef um málið, 
og skyldi jeg sannarlega hafa tekið það 
með mjer, ef mjer hefði dottið í hug, að 
háttv. þm. Str. hefði ekkert annað fram 
að bera við þetta tækifæri en gengismálið.

I brjefi þessu leiðir bankastjórnin at- 
hygli að því, að fara þurfi gætilega með 
seðlaútgáfuna að haustinu. Eftir að hafa 
yfirvegað þetta, svaraði landsstjórnin 
brjefinu og tjáði sig samþykka þessu. Af-
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rit af brjefi þessu sendi stjórnin svo ís- 
landsbanka. Er því hjer um alt annað að 
ræða en að bankinn liafi snúið sjer til 
stjórnarinnar um stuðning, eins og liáttv. 
þm. Str. hefir haldið fram. Skal jeg svo 
ekki fara lengra út í þetta mál nú, af því 
að hann gaf ekki tilefni til þess, en jeg 
er reiðubúinn að ræða það áfram, ef þess 
er óskað.

Þá mintist þessi háttv. þm. á kröfurnar 
um aukaþingið. En eins og jeg hefi tekið 
fram áður, get jeg ekki rætt þær í sam- 
bandi við gengismálið, því jeg tel, að 
aukaþing, sem kallað liefði verið saman í 
október, myndi engin áhrif hafa haft á 
verð sterlingspunda, sem streymdu hingað 
í september. Annars heyrir það ekki und- 
ir mig sjerstaklega að taka til yfirvegun- 
ar, hvort rjett hefði verið eftir tillögum 
frá einum þingmanni og einum utanþings- 
manni að hlaupa upp og kalla saman 
aukaþing.

Þá gat hann þess, að hann hefði borið 
fram tillögu um að stöðva gengi sterlings- 
pundsins í 24 kr. Jeg skal strax taka það 
fram, að tillaga þessi var borin fram af 
honum sem gengisnefndarmanni. En sá 
ljóður var á því ráði, að hún var borin 
fram af honum sem minni hluta í nefnd- 
inni, og frá sjónarmiði mínu og annara, 
sem telja það skyldu að hækka krónuna 
upp í gullverð, hafði tillaga þessi þann 
ókost, að gera mátti ráð fyrir, að ekki yrði 
hægt að hækka krónuna síðarmeir upp úr 
þessu gildi, ef tillögunni hefði verið fylgt. 
Vitanlega var þetta ekki ókostur í augum 
stýfingarmanna. En það var nóg til þess, 
að við hækkunarmenn gátum ekki gengið 
inn á hana, þar sem búast mátti við, ef 
það yrði gert, þá yrði ekki hægt að fram- 
kvæma frekari liækkun gjaldeyrisins.

Fvrir þetta tjáir háttv. þm. (TrÞ) ekki 
að deila á okkur. Hann verður að gera það

á rýmri grundvelli, sem sje þeim, að við 
viljum ekki aðliyllast stýfingu, heldur er- 
um liækkunarmenn.

Meðal annars endaði liann ræðu sína 
með ummælum um fulltrúa stjórnarinnar 
í gengisnefndinni. Inn á það ætla jeg ekki 
að fara nú. Jeg hefi áður getið þess, að 
stjórnin hafi skipað formann gengisnefnd- 
arinnar, og að hún hafi verið svo heppin 
í vali sínu, að hafa skipað þann mann, 
sem gæddur er miklum vitsmunum og 
nýtur trausts alþjóðar. Getur hann því 
sjálfur komið fram sem forsvarsmaður 
sinna eigin skoðana. Gerist því engin þörf 
að draga skoðanir hans inn í umr. nú.

Þá klingdi hann ræðu sína út með því 
að segja, að seðlabankinn væri fjármála- 
ráðherra sjálfur. En þetta er tæplega hálf- 
ur sannleikur, og þarf jeg ekki að skýra 
það fyrir þeim, sem kynt hafa sjer banka- 
mál, að það er ekki nema örlítið brot af 
þeirri starfsemi, sem seðlabanki annars hef- 
ir, sem nú er í höndum fjármálaráðherra.

Hitt skal jeg viðurkenna, og það tók jeg 
fram í fyrra, að brýn þörf væri á, að 
þingið reyndi sem fyrst að ráða fram úr 
seðlabankamálinu þannig, að hjer kæmi 
upp seðlabanki, sem ráðið gæti bót á því 
ástandi, sem nú er, því að það ástand er 
hvorki fugl nje fiskur.

Forsætisráðherra (JM); Jeg var því mið- 
ur ekki staddur lijer í deildinni, þegar 
þessi umræða byrjaði. En mjer hefir verið 
sagt, að háttv. þm. Str. (TrÞ) hafi meðal 
annars átalið stjórnina fyrir, að áfengi 
liafi verið skilað aftur til smyglara. Jeg 
veit satt að segja ekki, hvað hann á við, 
ef hann hefir sagt þetta. Það hefir aldrei 
neitt slíkt komið fyrir, svo stjórnin viti.

Þá var mjer líka sagt, að hann hefði 
fundið að því, að þagað hefði verið við 
árás á dómara. Jeg veit ekki heldur, hvað
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hann á þarna við. Hv. þm. Str. til leið- 
beiningar skal jeg geta þess, að áður var 
sú tíð, að ekki var þagað yfir meiðyrðum 
um dómara og aðra embættismenn. Það 
var jafnan svo, að landsstjórnin skipaði 
dómurum og öðrum embættismönnum að 
fara í mál, ef á þá var ráðist með meið- 
yrðum, og þeir fengu gjafsókn, en sá, sem 
á móti var, varð að borga. Þetta þótti 
stundum misnotað af stjórninni, og því 
var tekið úr lögum annarsvegar rjettur 
embættismanna til gjáfsóknar í meiðyrða- 
málum og hinsvegar rjettur stjórnarinnar 
til að skipa embættismönnum að fara í 
mál út af meiðyrðum. Síðan (það var 
1907) hefir auðvitað ekki verið Iagt fyrir 
embættismenn að fara í meiðyrðamál. Til 
þess hefir stjórnin ekki lagaheimild.

Jeg sje því ekki, hvernig hægt er að nota 
það til árása á stjórnina, þó ekki hafi ver- 
ið skipað fyrir um slíkt mál nú.

Annars hefir það oft komið fyrir áður, 
bæði hjer á landi og annarsstaðar, að ráð- 
ist hefir verið á bæði dómara, dómsmála- 
ráðherra og aðra embættismenn, ýmist í 
bæklingum eða á annan hátt. En menn 
kiptu sjer ekki upp við þa$. Jeg minnist 
þess t. a. m., að á Nellemann ráðherra var 
ráðist óþyrmilega í víðlesnum bæklingi, en 
jeg minnist þess ekki, að bæklingi þessum 
væri neitt skeytt. Sjálfur hefi jeg orðið 
fyrir meiðyrðum út af dómstörfum mín- 
um, og skifti jeg mjer ekki af. Varð jeg 
ekki var við, að jeg yrði fyrir neinum 
álitshnekki þar fyrir.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að hafa þessi 
orð mín lengri.

Atvinnumálaráðherra (MQ): Jeg get
ekki annað en gert fyrirspurn til hv. þm. 
Str. (TrÞ) um það, hvað hann hafi meint 
með ummælum sínum um stjórn mína á

bjargráðasjóðnum. Vilji hann fá svar, 
verður hann að spyrja skýrt eða finna 
skýrt að.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg finn enga 
ástæðu til að tala langt mál, enda þótt allir 
ráðherrarnir, að vonum, hafi fundið ástæðu 
til að spretta upp, hver eftir annan, til 
þess að svara mjer. Jeg tók það strax 
skýrt fram, að það væri aðeins eitt mál, 
sem jeg áliti svo langt fram yfir öll önn- 
ur, að jeg mundi gera það eitt að umtals- 
efni, enda þótt margt annað væri til, sem 
víta þyrfti hæstv. stjórn fyrir við þetta 
tækifæri. Sakir þess nefndi jeg aðeins laus- 
lega nokkur atriði, en þau hafa verið nægi- 
leg til þess, að hæstv. stjórn hefir stokkið 
upp, af því að hún hefir fundið sig veika 
fyrir.

Hæstv. fjrh. (JÞ) talaði langt mál um 
ræktunarsjóðinn, og talaði þar um margt, 
sem hann vissi, að engin þörf var að tala
um, meðal annars um skipun Þórðar lækn- 
is Sveinssonar á Kleppi sem gæslustjóra 
sjóðsins, því að enginn hefir kastað ásök- 
unum í garð hæstv. stjórnar fyrir þá skip-
un. En hæstv. ráðherra veit, að það stend- 
ur í lögunum, að a. m. k. annar gæslustjór- 
inn skuli hafa sjerþekking á landbúnaði, og 
jafnframt er gefið í skyn, að þeir eigi að 
hafa það báðir. Og nú veit hæstv. ráðherra, 
að Þórður læknir hefir ekki verið skipaður 
í stjórn sjóðsins sem hinn búfræðilegi 
ráðunautur. Þá er það ekki undarlegt, þó 
að margir telji það móðgun í garð bænda- 
stjettarinnar að skipa í þessa stöðu mann, 
sem ekkert skyn ber á slíka hluti.

Þá þóttist hæstv. ráðherra ekki skilja, 
þar sem jeg var að tala um, að hann 
hefði gefið þinginu skakka skýrslu. En 
það hefði honum þó átt að vera í fersku 
minni, því að ekki er lengra síðan en í
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gær, að útbýtt var bjer í deildinni þing- 
skjali, sem upplýsti, að liann sem fjár- 
málaráðherra hefði verið búinn að gefa 
eftir veðrjett ríkissjóðs í skipum fiskiveiða- 
hlutafjelagsins „Kára“. En eins og öllum 
mun kunnugt, hefir þó öðruvísi sungið í 
lionum áður. Þetta kalla jeg að gefa 
skakka skýrslu, og ætti þetta dæmi að 
nægja til að sanna mál mitt.

Hæstv. forsrli. (JM) mintist á tvö at- 
riði, en þau eru bæði aukaatriði. Hann 
neitaði, að skilað befði verið aftur áfengi 
til smyglara. Þetta er ekki rjett. Hæstv. 
ráðherra veit, hvað jeg á við. Maðurinn 
fjekk sekt, og lögreglustjóri vildi áfrýja 
málinu, en fjekk ekki, og varð því að þola, 
að maðurinn heimtaði „sprúttið11 aftur.

Þá þóttist liæstv. forsrh. (JM) ekki 
skilja, hvað jeg hefði átt við, þegar jeg 
mintist á, að þagað hefði veiið við árás 
á dómara. Það, sem jeg átti við, var árás 
Sigurðar Þórðarsonar á einn þektan dóm- 
ara þessa lands. Mjer dettur vitanlega ekki 
í hug, að stjórnin hlaupi upp til handa 
og fóta hvenær sem einhver hnýtir að 
dómara. En hjer stóð sjerstaklega á, þeg- 
ar um var að ræða „krítik“ frá gáfuðum 
og reyndum fyrverandi dómara.

Þá sný jeg máli mínu til hæstv. atvrh. 
(MG). Hann veit vel, að síðastliðið haust 
var stjórn bjargráðasjóðsins á fundi uppi 
í stjórnarráði og lagði eindregið til að 
veita ekki lán úr sjóðnum til þeirra 
hreppa, sem vegna auðsærra sjálfskapar- 
víta höfðu lent í örðugleikum, því að 
bjargráðasjóðsstjómin áleit það misnotk- 
un á sjóðnum, að taka fje frá öðrum til 
slíks. Og þar af leiðandi lagði stjórn sjóðs- 
ins í einu hljóði á móti því að veita ein- 
um hreppi í kjördæmi hans lán úr sjóðn- 
um, en hann veitti það samt. (Atvrh. MG: 
Það er satt). Jæja, þá stend jeg vel að

vígi, úr því hæstv. ráðherra játar syndir 
sínar. (Atvrh. MG: Var það ekki meira?)- 
Það má vel vera, að svo hafi verið; jeg 
hefi ekki haft aðstöðu til að fylgjast með 
um úrslit allra lánbeiðnanna, en þetta 
stakk svo sjerstaklega í augu.

Þá hafði jeg þá ánægju að heyra liæstv. 
fjrh. (JÞ) halda langan fyrirlestur um 
gengismálið. Jeg efa ekki, að honum gangi 
gott til gerða sinna í því máli, en reynslan 
hefir sýnt, að hann hefir gert landinu 
stórtjón með því, hvernig hann hefir stýrt 
í málinu. Hann talaði langt mál um, að jeg 
vildi fella peningana í verði. En slíkt er 
ekki rjett, því að það tel jeg glæp að fella 
peningana í verði út í bláinn. Það, sem jeg 
vil vinna að, er að festa þá í verði, því 
verði, sem þeir raunverulega hafa, að því 
er rannsókn leiðir í ljós, og hæstv. ráðh. 
(JÞ) veit vel, að í þessu efni er jeg í 
fylsta samræmi við kenningar merkustu er- 
lendra fjármálamanna.

Annars þykir mjer það merkilegt, ef 
hæstv. fjrh. beinir þungum ásökunum til 
mín út af gengismálinu, því að jeg fylgi 
þar algerlega hinum nafnkunna fjármála- 
manni Cassel, sem hæstv. fjrh. kallar læri- 
föður sinn í gengismálinu, eins og sjá má 
á bók hans „Lággengi“. En þegar hann 
veitist með þungum ásökunum að þeim, 
sem fylgja Cassel í gengismálinu, þá er 
hann þar hreint og beint á móti sjálf- 
um sjer.

Hæstv. fjrh. hafði þung ummæli og ásak- 
atiir eftir einhverjum um, að það væru 
svik að hækka peningana ekki aftur í 
þeirra gamla verð. Það er líklega mætur 
maður, fyrst sjálfur ráðherrann tekur sjer 
hans orð í munn. En hvað segir nú Cassel 
um þær tilraunir, að koma peningum í 
gullverð? Hann segir, að það sje æðri 
skyhla að svíkja ekki skuldbindingar sínar

Alþt. 1926, B. (38. lögrgjafarþing). 5
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fyrir hverja þjóð og hvert land. En í því 
landi, þar sem gengissveiflur eru tíðar, 
eru einmitt sviknar allar skuldbindingar 
í hvert einasta sinn, sem breyting verður 
á genginu.

Síðast í gærdag sagði hæstv. fjrh. og 
leit vingjarnlega til mín um leið, að 
krónan yrði að vera innleysanleg, hvar svo 
sem gullsinnleysanleikinn væri. Með þess- 
um orðum gaf hann í skyn, að það gæti 
þó komið til mála að drýgja þennan glæp.

Þá var hæstv. fjrh. að tala um „lúður- 
hljóm vesalmenskunnar“. Jú, hann er sá 
að fara eftir kenningum þeirra manna, er 
best og rjettast hafa kent í þessum málum.

Þá talaði hæstv. fjrli. um landbúnaðinn 
og gengið og sagði, að landbúnaðurinn 
stæði nú rjettari en verið hefði áður. Þetta 
haggar í engu því, sem jeg sagði, því 
hæstv. fjrh. gat vitanlega ekki komið með 
snefil af rökum fyrir þessari staðhæf- 
ingu. Það er aðeins orð á móti orði. Jeg 
veit, að bændur skulda nú alment miklu 
meira en áður, og jeg get ekki fallist á þá 
staðhæfing hæstv. fjrh., að» menn safni 
aðallega skuldum þegar góðæri sje. Jeg 
veit líka, að mestu erfiðleikarnir eru fyrir 
dyrum hjá bændastjettinni. Það hjálpar 
ekki nú, sem hjálpaði á síðasta ári, að 
kjötið var í 50%, hærra gullverði en árið 
þar á undan, vegna þeirrar tilviljunar að 
norska krónan hækkaði enn meira en sú 
íslenska og verðlag þar í landi var ekki 
komið í samræmi við það. Það voru ekki 
mín orð, sem hæstv. fjrh. hafði eftir mjér, 
að landbúnaðurinn væri lagður að velli, 
en hitt veit jeg, að sum bök hinna yngri 
bænda hafa brotnað, og jeg veit upp á víst, 
að næsta ár verður stórkostleg verðlækk- 
un á kjöti vegna hækkunar íslensku krón- 
unnar.

Hæstv. fjrh. neitaði því, að hann hefði 
gengið á móti þingviljanum í gengismál-

. nuir. i Nd.).

inu. Við höfum talað um þetta áður, og 
jeg vil minna á það, að jeg er ekki sá 
eini, sem liefi þessa skoðun. I gerðabók 
gengisnefndar hafa báðir fulltrúar at- 
vinnuveganna skírskotað til þingviljans, 
er þeir mótmæltu hækkun krónunnar.

Afleiðingin af stefnu hæstv. fjrh. er sú. 
að hjer er aldrei fast gengi. Hann vill 
láta gengið vera komið undir dutlungum 
árferðisins. Við viljum setja lög um, a. 
verð peninga fylgi ákveðnu gullverði.

Hæstv. fjrh. bar á móti því, sem jeg 
sagði, að árekstur hefði orðið milli hans 
og Islandsbanka út af gengisversluninni í 
haust. En það kom einmitt fram í gengis- 
nefnd af hálfu fiúltrúa Islandsbanka, að 
bankinn hefði orðið að hætta að kaupa 
sterlingspund, af því að hsestv. fjrh. liefði 
neitað honum um þann stuðning, er þurfti.

Þá dró liæstv. fjrh. dár að því, að jeg 
vildi taka til greina kröfur frá einum 
þingmanni og einum utanþingsmanni um 
að kveðja til aukaþings. En þetta voru 
menn, er settir höfðu verið í gengisnefnd af 
sjálfu Alþingi sem fulltrúar atvinnuveg- 
anna, og þeir báru fram þessa kröfu, þegar 
þeir sáu, að hagsmunum atvinnuveganna 
var stórhætta búin. Svo sagði hæstv. fjrh. 
síðar, að eina afleiðingin af tillögu minni í 
haust — ef farið hefði verið eftir henni — 
hefði orðið sú, að ekki hefði verið hægt að 
hækka krónuna, heldur aðeins að festa hana. 
Það var þá svona ákaflega erfitt að hækka 
krónuna, og það varð að stíga þessi voða- 
legu spor til þess, því að annars hefði ver- 
ið loku fyrir skotið, að hægt hefði verið 
að hækka hana endanlega! En það, sem 
blasir nú við, eru enn meiri erfiðleikar og 
erfiðari spor til þess að ná því marki, er 
hæstv. fjrh. vill ná. Og jeg öfunda hann 
ekki út af því að standa vfir hinum mörgu 
rústum hjer á landi, sem fjármálaspeki 
hans á sök á nú og í framtíðinni.
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Atvinnumálaráöherra (MG); Jeg varð 
fyrir stundu síðan að gera fyrirspurn til 
hv. þm. Str. (TrÞ) um, hvað hann ætti 
við, er hann með óákveðnum orðum bar 
mjer á brýn, að jeg hefði farið rangt að 
í stjórn minni á bjargráðasjóðnum síðast- 
liðið ár. Jeg hefi nú fengið það svar við 
þessari fyrirspurn minni, að þessi hv. þm. 
(TrÞ) sakar mig um hlutdrægni í lán- 
veitingu til hrepps eins í mínu kjördæmi, 
Holtshrepps í Skagafjarðarsýslu, að jeg 
hafi í lánveitingum -úr sjóðnum farið á 
móti einróma tillögum bjarðráðastjómar- 
innar, sem hv. þm. Str. á sæti í.

Til þess er því að svara, að það er al- 
veg rjett, að jeg hefi í lánveitingum úr 
sjóðnum farið jafnvel þvert ofan í till. 
bjargráðastjórnar, ekki einungis að því er 
snertir Holtshrepp í Skagafjarðarsýslu, 
heldur ýms önnur lán. Og þetta er mjer 
fyllilega heimilt; bjargráðasjóðslögin frá 
síðasta þingi veita ráðherra slíkt vald. 
Samkv. 1. gr. laga þessara á hann að fá 
tillögur bjargráðastjórnar, en er engan 
veginn skyldur að fara eftir þeim, enda 
væri það sama og að leggja lánveitingar- 
valdið í hendur bjargráðastjómarinnar, en 
það var ekki tilætlun laganna. Ætti jeg 
að fara nærri um hana, þar sem jeg er 
höf. þeirra og Alþingi gerði engar breyt- 
ingar á þeim.

En með þessu er vitaskuld ekki hrundið 
þeirri ákæru hv. þm. Str., að jeg hafi ver- 
ið hlutdrægur í lánveitingum úr sjóðn- 
um. Mun jeg því athuga það atriði nánar.

Hv. þm. Str. tilkynti mjer það hátíð- 
lega í gær, að hann mundi í dag ráðast 
á mig út af stjórn minni á bjargráða- 
sjóðnum. Jeg hefi því hjer öll gögn við 
hendina, er að henni lúta. En í fyrri ræðu 
sinni kom þessi hv. þm. (TrÞ) aðeins með 
dylgjur í minn garð, svo að jeg varð að

beiðast frekari skýringa. Jeg hefi nú feng- 
ið þær, og eru þær á þá lund, sem jeg 
átti von á, því jeg hafði heyrt því fleygt, 
að hann sakaði mig um hlutdrægni. Mjer 
er því tækifærið kærkomið til þess að 
sýna, að þetta er á alls engum rökum bygt.

Þegar bjargráðastjórnin átti fund um 
lánveitingar úr sjóðnum, lágu fyrir beiðn- 
ir frá 3 hreppum um lán vegna fjár- 
hagsvandræða. Þessir hreppar voru: Stokks- 
eyrarhreppur í Arnessýslu, Holtshreppur 
í Skagafjarðarsýslu og Borgarfjarðar- 
hreppur í Norður-Múlasýslu. Tveim hin- 
um síðarnefndu hefi jeg veitt lán, en 
bjargráðastjórnin lagði á móti öllum lán- 
unum.

Um Borgarfjarðarhrepp vil jeg geta 
þess, að hann beiddist hjálpar þingsins 
1924, og var því erindi vísað til fjvn. 
Attum við hv. þm. Str. þá sæti þar, og 
man jeg ekki betur en að við værum þá 
sammála um, að hann þvrfti hjálpar, þótt 
ekki þætti þá fært að veita hjálp úr ríkis- 
sjóði, sjerstaklega vegna þess, að ýmsar 
fleiri slíkar beiðnir lágu fyrir. Báðir þm. 
N.-M. hafa mælt með þessari lánveitingu, 
svo að jeg býst ekki við, að þeir sjeu 
sammála hv. þm. Str. um þetta. (TrÞ: 
Jeg hefi ekki talað um þetta lán). Nei, 
ekki sjerstaklega, en þar sem hv. þm. Str. 
hefir kvartað yfir, að jeg hafi ekki far- 
ið eftir tillögum bjargráðastjórnar, þá 
kemur það einnig þessu máli við. En 
vitaskuld var aðalatriðið hjá hv. þm. lánið 
til Holtshrepps, og við það átti hlutdrægn- 
isásökunin. Jeg sný mjer þess vegna að 
þessu láni.

Um þetta lán hefir hv. þm. Str. bókað 
þetta í fundabók bjargráðastjórnar. (TrÞ: 
Ekki jeg, heldur öll stjórnin). Nei, það er 
hv. þm. sjálfur, sem hefir fært fundarbók- 
ina. (TrÞ: Telur hæstv. ráðherra, a? jeg
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hafi falsað bókunina?). Jeg kem að því 
síðar, bversu rjett bóbun hv. þm. (TrÞ) 
er, en bún er svo bljóðandi að því er 
Holtsbrepp snertir:

„Aðalástæður til erfiðleika Holtsbrepps 
eru: óheppileg jarðakaup hreppsins og 
vanskil breppsnefndaroddvita og kaupfje- 
lags. Virðist svo sem skuldir breppsins sjeu 
að miklu leyti samningsbundnar, svo að 
lánsins sje óskað aðallega í því skyni að 
fá lægri vexti.“

Með hliðsjón þessara ummæla leggur bv. 
þm. Str. eindregið á móti því, að Holts- 
breppi verði veittur einn einasti eyrir að 
láni.

I brjefi oddvita Holtshrepps, þar sem 
bann sækir um lánið, er meðal annars 
þessi kafli, sem jeg skal leyfa mjer að lesa 
upp orðrjett:

„Til þess, hvernig skuldirnar bafa orð- 
ið til, liggja sjálfsagt margar orsakir. 
Fyrst tap á jörðinni Bakka, sem keypt 
var á þeim tíma, þegar alt var í vitlaus- 
um spenningi. Ábyrgð hreppsins á skuld- 
um gamla kaupfjelagsins. Afskapleg vor- 
harðindi 1920 og af því stafandi feikna 
mikill kostnaður og tap. Mikill fólksflutn- 
ingur út úr sveitinni til Siglufjarðar og 
síðast en ekki síst þeir miklu mannskaðar, 
sem lijer hafa orðið við skipstöp á undan- 
förnum árum. Flest af mönnum þessum 
hafa verið heimilisfeður, sem hafa skilið 
eftir fátækar ekkjur og fjölda barna, sem 
sveitin hefir orðið að annast að meira og 
minna leyti. Líklega mætti telja fleiri or- 
sakir til þess, að sveitin er svona stórilla 
komin efnalega, en jeg vona, að háttv. at- 
vinnumálaráðherra láti þetta nægja, þar 
sem hann er töluvert kunnugur ástæðum 
sveitarinnar og þeim óhöppum, sem hún 
hefir orðið fyrir.“

Þetta brjef hafði hv. þm. Str. fyrir

sjer, er hann lagði á móti lánveitingunni. 
(TrÞ -. Ekki jeg einn, heldur öll bjargráða- 
stjórnin). Veit jeg vel, en enginn nema 
hv. þm. Str. hefir fundið að gerðum mín- 
um í þessu máli, svo að jeg svara einungis 
hv. þm. Ef nú hin áður tilfærða bókun 
liv. þm. Str. er borin saman við frásögn 
oddvitans, sjest það greinilega, að í bók- 
uninni er slept aðalatriðunum fyrir því, 
að hreppurinn er kominn í fjárhagsvand- 
ræði. Hv. þm. gleymir alveg hinum gífur- 
legu vandræðum 1920 og mannsköðunum 
1922. Bókun hv. þm. Str. er því alveg 
röng; hún gefur alveg skakka hugmvnd 
um ástandið. Og vissulega hefði jeg rneiri 
ástæðu til þess að segja, að hv. þm. Str. 
hefði bókað hlutdrægt af því að hreppur 
í mínu kjördæmi átti í hlut, heldur en 
hann hefir til þess að bera mjer hlut- 
drægni á hrýn. Til þess að sýna það enn 
betur, hversu villandi þessi bókun hv. þm. 
Str. er, vil jeg leyfa mjer að lesa upp 
kafla úr nýkomnu brjefi frá oddvita Holts- 
lirepps. Hann er svo:

„Druknun í Iloltshreppi hefir öðruhvoru 
átt sjer stað, en nú um æðilangt skeið hafa 
druknanir ekki átt sjer stað í stórum stíl, 
að undanskildu árinu 1922. Þá fórust 12 
menn á einu skipi, allir úr Fljótum, en 
helmingurinn af þeim var úr Haganes- 
hreppi. Sá var munurinn, að þeir, sem 
voru úr Holtshreppi, voru bláfátækir fjöl- 
skyldumenn (3 að mig minnir 8 barna 
feður). Á því sama hörmungaári drukn- 
uðu 2 fátækir fjölskvldufeður, sem að 
sönnu áttu ekki heimili í Holtshreppi, en 
áttu þar sveitfesti, og af því að menn 
þessir áttu heima í kaupstöðum, varð það 
sveitinni ennþá tilfinnanlegra en þó að 
þeir hefðu átt heimili í hreppnum, því að 
kaupstaðaþurfalingar eru regluleg plága á 
hlutaðeigandi sveitum.“
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Lengra held jeg ekki, að þurfi að lesa 
til þess að fullvissa sig um rjettmæti þess, 
að veita þessum hreppi lán. Hann upp- 
fvllir svo greinileya sem verða má öll skil- 
yrði laganna til þess að fá lán úr bjarg- 
ráðasjóði. Og jeg vil spyrja: Hvenær á 
að veita lán úr þessum sjóði, ef ekki þegar 
eins stendur á sem hjer? Og hvað er hjarg- 
ráðasjóður og til hvers á að nota hann? 
Bjargráðasjóður er sjóður, sem hver sýsla 
og kaupstaður safnar fje í með árlegum 
nefskatti, til þess að geta hjálpað, ef í 
nauðir rekur. Er nú rjettara að láta það 
liggja í Landshankanum en að leyfa illa 
stöddum, hláfátækum hrepDum að taka sitt 
eigið fje heim um nokkurra ára skeið, þar 
til um hægist? -Teg segi nei. því að jeg tel 
það rangt, að fátækir hreppar láni þannig 
Landsbankanum fje, meðan þeir eru sjálf- 
ir í sárustu nevð.

Hvaðan hv. þm. Str. hefir þá vitneskiu. 
sem kemur fram í bókun hans, að skuldir 
hreppsins sjeu að miklu levti samnings- 
bundnar, veit jeg ekki, en það veit jeg, að 
úr skjölum málsins er þessi vitneskja ekki 
fengin, og jeg veit ekki hetur en að 
hreppnum hafi verið ómögulegt að standa 
við lánssamninga sína undanfarið, svo að 
þeir sjeu hurtu fallnir. Að minsta kosti 
veit jeg vel, því að um bað ligffja fyrir 
unplvsingar í skjölum málsins. að hrepn- 
urinn hefir ekki getað greitt sýslusjóðs- 
gjöld sín 2 síðastliðin ár.

Jeg vona, að jeg með þessu hafi sýnt 
það greinilega, að hrigsl hv. þm. (TrTO 
um hlutdrægni eru tilhæfulaus, 02 þar sem 
hetta er eina atriðið, sem fundið hefir ver- 
ið að í framkvæmdastjórn minni síðastliðið 
ár, finst mjer jeg geta látið mjer vel líka.

En fvrst minst hefir verið á hessi hjarg- 
ráðasjóðslán, þá þvkir mjer rjett að geta 
þess, að hv. þm. Str. hefir í tillögum sín- 
um til mín um lán til bústofnskaupa lagt

(1. nœr. 1 Nd.).

til, að þau væru veitt aðeins til 7 ára. en 
jeg hefi veitt þau til 20 ára. Þess verður 
sem sje að gæta, að lán þessi eru veitt 
fátækustu mönnum hvers hrepps, og jeg 
lít svo á, að þeir verði að fá lánin til tals- 
vert langs tíma, ef þau eiga ekki að verða 
hlutaðeigendum óhærilega þung. Þessar 
tillögur hv. þm. Str. komu mjer yfirleitt 
talsvert á óvart. Hann kveðst vera hænda- 
vinur, en þegar hann hefir aðstöðu til 
þess að gera þeim greiða, þá eru tillögur 
hans þannig, að hann gengur miklu skemra 
en lög leyfa. (TrÞ: Hefir sjóðurinn ótak- 
markaða peninga?). Nei, jeg þekki engan 
sjóð, sem hefir ótakmarkað fje. Spurning 
hv. þm. er auk þess þessu máli óviðkom- 
andi, því að hjer er um að ræða, hvernig 
eigi að lána út það fje, sem til er, hvort 
sem það er mikið eða lítið.

•Jeg mun ekki blanda mjer í deilur hv. 
þm. Str. við hæstv. fjrh. (JÞ), en get þó 
ekki stilt mig um að henda á, hversu ræki- 
lega hv. þm. (TrÞ) gefur sjálfum sjer á 
munninn, er hann heldur því fram. að 
bændur hafi stórtapað síðastliðið ár vegna 
gengishækkunarinnar, en upplýsir þó sjálf- 
ur, að hændur hafi fengið 50% meira eftir 
gullverði fvrir aðalframleiðsluvöru sína, 
kjötið, síðastliðið haust en haustið 1924. 
Það verður þó væntanlega ekki um það 
deilt, að gengishækkunin nam ekki 50%. 
Og ef ekki var fært að hækka gengi krónu 
vorrar síðastliðið ár vegna aðstöðu hænda, 
þá mun það sjaldan hægt, og þá hefði 
verið rjettara af Alþingi í f\rrra að taka 
af skarið og stýfa krónuna. En það var 
ekki gert, heldur þvert á móti gengið út 
frá, að hún hækkaði, ef hægt væri.

Forsætisráðherra (JM): Það var þetta 
smvglunarmál, sem hv. þm. Str. (TrÞ) 
var að áfellast stjórnina fyrir áðan. Mjer 
hefir nú verið skýrt frá, að því víki svo
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við, að tollþjónar hefðu ekki innsiglað um 
borð í skipinu alt það áfengi, er uppgefið 
var. Daginn eftir fundust óinnsiglaðar 
birgðir, og hjeldu menn þá, að þeim hefði 
verið skotið undan. En er hið sanna vitn- 
aðist, áleit dómarinn þetta ekki smyglun 
og dæmdi eftir því. Lögreglustjóri hefir 
aldrei talað um áfrýjun þess dóms við mig. 
Held jeg því, að hv. þm. (TrÞ) sje alstað- 
ar á villugötum.

Þá er það þessi árás á dómarann, sem 
hv. þm. (TrÞ) sagði, að stjórnin hefði 
átt að taka til greina, vegna þess að hún 
kom frá fyrv. sýslumanni Sigurði Þórðar- 
svni. Jeg tel árásina ekki merkilega, þótt 
hún sje komin frá þessum manni. Jeg veit 
ekki, hvers vegna sú árás ætti að vera 
merkilegri en það, sem hann skrifar um 
ýms önnur mál og „Tíminn" hefir stór- 
lega fordæmt. Vilji hv. þm. (TrÞ) nii und- 
irskrifa alt það, sem stendur í „Nýja sátt- 
mála“, þá held jeg að hann geri sam- 
verkamanni sínum órjett, því að jeg man 
ekkr hetur en að mjög harður dómur væri 
nýlega kveðinn upp vfir bókinni í blaði 
því, er hv. þm. (TrÞ) stjórnar. Hann ætti 
því ekki að vera að veifa þessu vopni; 
það bítur ekki eins og á stendur, nema 
sjálfum honum syngi of höfði.

Tryggvi Þórhallsson: Það er langt frá 
því, að jeg vilji um þetta veifa nokkru 
vopni, enda var það á móti vilja mínum 
og hrein tilviljun, að þetta atriði hefir 
svo dregist inn í umræðurnar, .sem hæstv. 
ráðh. (JM) mintist síðast á. Annars vil 
jeg benda hæstv. forsrh. á það, að út frá 
því, sem um var talað, hvaða tillit bæri að 
taka til ádeilu og ummæla Sigurðar Þórð- 
arsonar, þá álít jeg, að greina ætti á milli 
þess, sem hann skrifar um dómsmál, og 
þess, sem hann skrifar um utanríkismál. 
Jeg álít, að mikið tillit beri að taka til

hans, þegar hann talar um dómsmál, þar 
sem hann er kunnugur þeim.

Þá kom hæstv. forsrh. (JM) að smvgl- 
unarmálinu. Sagði hann, að lögreglustióri 
hefði ekki nefnt áfrýjun við sig. Satt er 
það og ekki óeðlilegt, þar sem hæstv. ráð- 
herra var ekki í bænum. En það afsakar 
h,ann ekki neitt, og þess vegna beindi jeg 
þessu að honum. Jeg geri ráð fyrir, að 
hæstv. forsrh. viti, að mikil mistök voru 
á meðferð þessa máls.

Hæstv. atvrh. (MG) talaði langt mál og 
las upp skrifað mál viðvíkjandi bjargráða- 
sjóðnum. Get jeg verið honum í raun og 
veru þakklátur fyrir það. Hann sagði, að 
jeg hefði ráðið yfir sjóðnum, að jeg hefði 
haft stjórn sjóðsins í vasanum. Síðan kom 
hann með þá ásökun til mín, að jeg, sem 
vildi hjálpa bændum, vildi ekki veita lán 
úr sjóðnum lengur en til 7 ára, þar sem 
hann aftur á móti vildi veita þau til 20 ára.

Hæstv. ráðherra (MG) veit nú vel, 
hve afarströng fyrirmæli gilda um útlán 
úr sjóði þessum, að það er aðeins mjög 
takmörkuð upphæð, sem kemur á hverja 
sýslu. Og stjórn sjóðsins er skyldug til að 
binda ekki fje sjóðsins svo mjög á fáum 
stöðum, að ekki verði þess vegna hægt að 
rækja hinar almennu þarfir þjóðarinnar. 
Þess vegna ætti það að vera sjálfsagt 
„princip“ að veita engin lán úr sjóðnum 
lengur en til 7 ára. Bnda er lánum þess- 
um svo varið, að þau má veita til tiltölu- 
lega skamms tíma, eins og t. d. lán til bú- 
stofnskaupa, sem koma strax til með að 
svara vöxtum. En að veita stórlán til 20 
ára útilokar alla aðra hreppa, sem lán 
þurfa að fá, um langan tíma. En við höf- 
um ekki ótakmarkað fje til að sinna öll- 
um, og því hljóta þessar ásakanir um 
bændaóvild að falla um sjálfar sig. Ann- 
ars get jeg vel staðið fvrir þeim einn. 
þótt þær annars skelli á öllum þeim mönn-
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um, sem hafa haft meðgerð með fje 
sjóðsins.

-Teg efa ekki það, sem hæstv. ráðh. 
(MG) sagði, að hann hefði fengið annað 
hrjef. þar sem upplýst er, að í TTolts- 
hreppi sjeu 24 börn sjódrnknaðra manna. 
(Atvrh. JZY7: Brjefið, sem jeg nefndi fyr, 
lá fyrir stjórn bjargráðasjóðs). Það lá 
ekki fyrir okkur. Og svo las hann upp úr 
brjefinu kafla, til að sýna að vandræði 
hreppsins stöfuðu af óheppilegum jarða- 
kaupum, vanskilum oddvitans og skuldum 
kaupfjelagsins.

Jeg vil nú segja það, að fvrst hæstv. 
ráðh. (MG) fjekk þessar npplýsingar, átti 
hann að kalla saman stjórn sjóðsins, og 
þótt hann vildi ekki sýna mjer þá virð- 
ingu, heldur ganga fram hjá mjer, þá átti 
hann ekki að gera það gagnvart henni 
allri, heldur bera undir hana þessar upp- 
lýsingar, sem vitanlega hefðu haft áhrif 
á úrskurð lánsins.

Þá kom hæstv. atvrh. inn á gengismálið. 
Jeg er því sammála, sem hann sagði þar. 
En eitt fanst mjer mjög eftirtektarvert, 
sem hann sagði, nefnilega það, að ef ekki 
væri hægt. að hækka krónuna, þegar verð 
á útfluttum landbúnaðarafurðum er 50% 
hærra en áður, þá sje það aldrei hægt. 
Þetta vil jeg undirstrika, að þegar eitt- 
hvað „extraordinært" er til staðar, þá sje 
hægt að hækka gengið, en þegar ekkert 
slíkt komi fyrir. þá sje það ekki hægt.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hv. þm.
Str. (TrÞ) sagði, að jeg hefði átt- að 
leggja fvrir bjargráðastjórnina síðara 
brjefið, sem jeg las kafla úr. En þetta 
brjef fjekk jeg fyrst fvrir 3 dögum, eða 
löngu eftir að jeg veitti lánið, svo að það 
hefði verið tilgangslaust að sýna sjóðs- 
stjóminni það. (TrÞ: Þá hefir hæstv. 
ráðh. enga afsökun). Það er undarleg rök-

semdaleiðsla, því að brjefið sýnir jafn- 
vel ástand hreppsins, þótt það sje svona 
nýtt. Annars er það um skipstapann 1922, 
og hann var einnig nefndur í brjefi odd- 
vitans, sem lá fvrir hv. þm. Str. En um 
þetta bókar háttv. þm. ekkert í gerðabók 
sína, svo að jeg hefi miklu meiri ástæðu 
til þess að bregða honum um hlutdrægni 
en hann mjer.

Þá talaði hv. þm. Str. um það, að ekki 
mætti binda fje bjargráðasjóðsins á viss- 
um stöðum. Jeg lít svo á, að það eigi að 
láta fjeð þangað, sem mest þörfin er fyr- 
ir það, og svo mikið á hvern stað, sem á 
annað borð fær lán, að það komi að ein- 
hverju gagni. Fátækum mönnum kemur 
ekki að neinu verulegu gagni að fá lán til 
7 ára til bústofnskaupa. Annars er það 
auðsætt, að mig og hv. þm. Str. skilur 
mjög á um lánveitingar úr sjóðnum. Hann 
vill, að sjóðurinn standi sem mest óhreyfð- 
ur í Landsbankanum, en jeg vil, að þurf- 
andi lireppar fái lán úr honum og tel 
hann með því einu koma að fullu gagni. 
Þá glevmir hann og því, að sjóðurinn vex 
árlega talsvert, og þess vegna verður með 
afborgunum og vöxtum altaf talsvert fje 
til útlána.

Mjer þótti vænt um það, sem hann sagði 
um gengismálið, og þó sjerstaklega um 
það, hvernig hann tók ummælum mínum. 
Jeg hjelt því fram, að bændur hefðu ekki 
getað tapað vegna gengishækkunarinnar, 
vegna þess að þeir hefðu fengið 50% 
hærra verð síðastliðið haust fyrir afurðir 
sínar en áður, og að ef þá væri ekki 
hægt að hækka gengið, þá væri það aldrei 
hægt, Jeg skildi hv. þm. svo, að hann við- 
urkendi þetta, en með þeirri viðurkenn- 
ingu er kipt fótunum undan öllum skrif- 
um hans um gengismálið, að því er bænd- 
ur snertir, og allan hinn mikla halla, er 
þeir hafi haft af gengisbreytingunni. Það
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er satt, að je» hefi ekki mikið um gengis- 
málið talað, enda tilhevrir það ekki mín- 
um verkahring. Verkum er skift í stjórn- 
inni, eins og kunnugt er, og hver ráðherr- 
ann um sig stendur fvrir svörum í sínum 
málum. Og hæstv. fjrh. (-JÞ) hefir staðið 
svo fyrir svörum í þessu máli, að ekki hef- 
ir þurft að hjálpa honum.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg bíð eftir 
því að fleiri rísi upp úr sætum sínum en 
hv. þm. Str. (TrÞ). Jeg lít svo á, að 
stjórnin hafi ekki þá rjettu aðstöðu á 
svona degi, ef aðeins 1 maður er á móti 
henni og á við ofurefli að etja. Jeg játa 
mig eigi meiri harðýðgismann en það, að 
jeg kveinka mjer við að höggva hart í 
það hold, sem þegar er húið að tukta 
svo, sem mjer finst raun á orðin. En úr 
því að aðrir kveðja sjer ekki hljóðs, þá 
ætla jeg að svara með nokkrum orðum 
því, sem sjerstaklega hefir verið að mjer 
heint, og ætla jeg mjer að gera það eins 
hógværlega og frekast er unt.

Jeg skal þá játa það, að það mun hafa 
farið fram hjá mjer þetta þingskjal, sem 
fiallar um það, að jeg hafi gefið skakka 
skýrslu um tilfærslu á veðrjetti ríkissjóðs 
í togurum Kárafjelagsins. En hvað sem 
nú stendur í þessu þskj., þá hefi jeg alls 
ekki gefið skakka skýrslu. Jeg hefi áður 
lýst yfir því, að stiórnin hefði talið fært 
að færa veðrjett ríkissjóðs í togurunum 
aftur fvrir rekstrarlán, sem horgast átti 
af tekjum yfirstandandi vertíðar. En hjer 
var farið fram á eftirgjöf á veðrjetti rík- 
issjóðs fvrir föstu láni, og það gat stjórn- 
in vitanlega ekki gert upp á sitt eindæmi, 
heldur heiddist heimildar Alþingis, og jeg 
vil taka það skýrt fram, að alt, sem við 
kemur þessu máli, er skrifað og skjallegt 
og hefir verið afhent fjhn. þessarar hv.

(1. nmr, I Nd.).

deildar. Auðvitað stóð fleira í þeim brjef- 
um en tekið var fram í umræðunum, og 
hafa hv. fjhn. beggja deilda haft tækifæri 
til að kynnast því, sem í þeim stendur. 
Verð jeg því að vísa til baka öllum ásök- 
unum um það, að jeg hafi gefið skakka 
skýrslu.

Viðvíkjandi skipun Þórðar læknis Sveins- 
sonar á Klepni í gæslustjórastöðu ræktun- 
arsjóðsins vil jeg taka það fram, að jeg 
hefi góða samvisku út af því, þar sem 
hann er landbúnaðarfróður maður, en jeg 
skal játa, að hann er ekki bankafróður og 
að það var ekki borið undir stjórnarnefnd 
Búnaðarf jelagsins að fá bankafróðan mann, 
enda var það ekki tilætlun form. Búnað- 
arfjelags Islands, hv. þm. Str., að því er 
jeg hest veit.

Jeg vil þó hæta því við, að á meðal 
þeirra, sem stjórn fjelagsins stakk upp á, 
var enginn annar maður starfandi að land- 
búnaðarmálum. (TrÞ-. Ekki rjett). Ekki 
rjett, segir hv. þm., en jeg veit ekki, hver 
sá annar maður er. (TrÞ-. Einar Helga- 
son). Mjer er ókunnugt um, að hann reki 
bíiskap. (Atvrh. MG: Hann hefir 3 kýr. — 
TrÞ : Hann rekur kúabú). Mjer var ekki 
kunnugt um þessar kýr og get varla talið 
það búskap í þeim skilningi.

Við verðum seint sammála, jeg og hv. 
þm. Str., um gengismálið, þótt hann telji 
okkur báða lærisveina Cassels, með þeim 
mismun, að hann sje sjálfur sá rjetti læri- 
sveinn, en jeg sje afdankaður. Jeg get sagt 
hv. þm., hvað á milli ber, og vil láta það 
koma skýrt fram í þessari hv. deild. Jeg 
hefi aðhvlst það í kenningum Cassels, sem 
var búið að ná viðurkenningu þegar jeg 
reit bók mína, og voru það einkum hans 
skarplegu athuganir og skýringar á orsök- 
um og afleiðingum lággengisins. Mjer var 
kunnugt, að Cassel var ákveðinn stýfing-
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armaður, hann vildi láta Dani stvfa, hann 
vildi láta Xorðmenn og Svía stýfa, hann 
vildi yfirleitt láta alla stýfa gjaldeyri 
sinn, en það var einmitt það, sem jeg gat 
aldrei aðhylst, enda finst ekki neitt slíkt 
í bók minni, en gerði grein fyrir því í for- 
málanum, hvað okkur bæri á milli. Cassel 
bar fvrst niður í Svíþjóð með kenningar 
sínar; liafði hann stjórn ríkisbankans 
sænska á móti sjer og yfirleitt alla. Hvers 
vegna? Vegna þess að Svíar höfðu stýft 
gjaldeyri sinn 1834 niður í 25—35% af 
nafnverði og supu síðan sevðið beyskt af 
afleiðingunum og hafa alls ekki gleymt 
þeim enn þann dag í dag. Þeir voru því 
ófúsir á að fara að ráðum Cassels í þessu 
efni, en notuðu hinsvegar hinar skarplegu 
skýringar hans til þess að koma gjaldevri 
sínum í gullverð. Sama sagan er með 
Dani; þeir notfærðu sjer ekki tillögur 
hans að stýfa, en hafa nú ákveðið að 
koma krónu sinni í gullverð. En þar 
fyrir getur vel verið, að ekki sjeu öll ríki 
á móti tillögum hans. En vísindamaður- 
inn á þessu sviði, sá sem skýrir orsakir og 
afleiðingar gengisbrevtinganna, þarf ekki 
endilega að vera kjörinn stjórnmálaleiðtogi. 
Og þar missýnist hv. þm. Str., ef hann held- 
ur, að það sje alveg afgerandi, að vísa í pró- 
fessor í hagfræði. Það felst vissulega ekki 
alt í því, heldur í því að meta afleiðing- 
ar þessarar stefnu fyrir pólitískt líf í 
framtíðinni. Jeg hefi í þessu litla kveri, 
sem jeg liefi samið, haldið því fram, að 
svo virtist, sem erfiðleikarnir sjeu hjer á 
landi ekki eins miklir og víða annarsstað- 
ar á því að koma gjaldeyrinum í gull- 
gengi, af því að við erum ekki eins langt 
komnir í lánsf járnotkun, eða skuldabúskap, 
eins og aðrar þjóðir. En það reynist ein- 
mitt versti þröskuldurinn fyrir hækkun- 
inni. Að vísu eru ýmsir erfiðleikár sam-

(1. umr. í Nd.).

fara hækkuninni, svo sem vinnudeilur, 
sem hljótast af henni, þungbærir í svip. 
en alt slíkt jafnast á fáum árum, þegar 
menn fara að skilja, hvað gera verður í 
þessum efnum.

Það gladdi mig að heyra yfirlýsingu 
hv. þm., þar sem hann viðurkennir, að 
enn sje ekki búið að baka landbúnaðinum 
stórtjón með gengishækkuninni. En hv. 
þm. er hræddur við yfirvofandi erfiðleika. 
Það er nú best að bíða og sjá hvað setur, 
meðan krónan er róleg. Það koma ekki 
neinir framtíðarerfiðleikar til greina met- 
an krónan er kyr.

Þá þótti hv. þm. Str. einkennilegt, að 
hækkun krónunnar skyldi ekki vera ákveð- 
in með auglýsingu, heldur með kaupum 
og sölu gjaldeyris. Það er ómögulegt, að 
þetta sje vel íhugað hjá hv. þm„ því að 
genginu verður aldrei haldið föstu með 
öðru en gjaldeyrisverslun. Það getur vel 
komið fyrir, þótt seðlar eigi að heita gull- 
trygðir, að þá verði þeir ekki seljanlegir 
fvrir gullverð. Enda hefir það komið fyr- 
ir, að mistekist hefir að halda genginu 
föstu, þótt seðlarnir hafi verið gerðir inn- 
leysanlegir í gulli. Þetta verða menn að 
gera sjer Ijóst. Sjerstaklega var svo kom- 
ið í haust, að ísl. krónunni varð ekki hald- 
ið niðri nema með því að kaupa erl. gjald- 
evri háu verði. Þess vegna er ekki rjett 
að áfellast þann bankann, sem keypti fyr- 
ir meira en gullgengi, fyrir það, að krón- 
an hækkaði, því að ef hann hefði ekki 
keypt erl. gjaldeyri á þessu verði, þá 
hefði krónan hækkað enn meira. Jeg vil 
því taka það fram, að allar ráðstafanir 
stjórnarinnar miðuðu að því að hindra 
hækkun krónunnar, hvort sem hún fær 
síðar lof eða last fyrir það. Jeg get eins 
vel bfiist við því, að eftirkomendur vorir 
álasi henni fyrir það, að hafa ekki notað

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing-). 6
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góðu árin 1924 og ’25 til meiri hækkunar 
í stað þess, sem gert var til þess að halda 
krónunni niðri.

Þá sagði hv. þm. Str., að jeg liefði neit- 
að Islandsbanka um stuðning þann, er jeg 
hefði lofað honum. Það er ekki satt, að 
jeg hafi neitað honum, en jeg hefi hins- 
vegar ekki boðið fram þá seðlafúlgu, sem 
þurft hefði til þess að halda sterlings- 
pundinu í 26 kr.; til þess hefði þurft 
sannkallað seðlaflóð. Og hefir fslands- 
banki heldur ekki farið fram á það.

Jeg verð þess vegna fyrir mitt leyti að 
halda því fram, að það, sem á milli ber, 
er ekki þess eðlis, að hv. þm. geti með 
neinum rjetti fundið að ráðstöfunum stjórn- 
arinnar. Ágreiningurinn stafar af því, að 
hann er á annari skoðun í málinu en 
stjórnin, en hann getur ekki búist við 
öðru en að stjórnin hagi sjer eftir megin- 
stefnu sinni, eða geri annað en það, sem 
hún telur rjett. Undir þetta má telja af- 
stöðu stjórnarinnar til kröfu þeirrar, er 
háttv. þm. kallar kröfu frá fulltrúum at- 
vinnuveganna í gengisnefndinni, um auka- 
þing. Það má vel vera, að þessir tveir 
menn í gengisnefndinni sjeu þar sem full- 
trúar atvinnuveganna. En verk þeirra í 
gengisnefndinni er þá að gera tillögur um 
ráðstafanir, er miði að því að hækka og 
festa verð hins íslenska gjaldevris. En það 
er fyrir utan verksvið þeirra sem fulltrúa 
atvinnuveganna, enda hafa þeir ekki um- 
boð til þess að koma fram með kröfu um 
aukaþing.

Háttv. þm. Str. virðist ákaflega sann- 
færður um ómöguleika þess að hækka ís- 
lenskan gjaldeyri. En jeg er nú ekki jafn- 
sannfærður um þann ómöguleika, og kem- 
ur það af mismunandi skoðun okkar á 
þessum öðrum aðalatvinnuvegi þjóðarinn- 
ar. Mjer finst, að altaf þegar þessi háttv.

(1. umr. i Nd.).

þm. talar um landbúnaðinn, þá skoði hann 
hann sem örvasa vesaling, sem sje svo las- 
burða, að hann geti ekki hangið á liest- 
baki nema með eilífum stuðningi hins op- 
inbera, og sje því aðeins byrði á þjóðfje- 
laginu. Þess vegna sje hjer ómögulegt að 
liækka gjaldeyri landsins. Þetta finst mjer 
vera grundvallarskoðun háttv. þm. Str. 
En jeg lít alt öðrum augum á landbúnað- 
inn. Jeg lít á hann sem frumvaxta ung- 
ling, sem vantar þroska. En hann hefir 
skilyrði til þroska, og ber þjóðfjelag- 
inu skvlda til að hlvnna að honum. Og 
eins og hann hefir lifað hingað til, og oft 
við mikla erfiðleika, þá hefi .jeg þá trú, 
að hann muni enn lifa og þroskast, að 
hann fái enn sigrast á erfiðleikunum og 
stuðlað að því að levsa úr örðugum við- 
fangsefnum þjóðfjelagsins. Og jeg trúi 
því, að hann geti orðið oss stoð til þess 
að fullmugja þeirri sæmdarkröfu að koma 
gjaldeyri landsins í lögboðið verð.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg þakka hæstv. 
forseta fyrir þá velvild að leyfa mjer að 
komast undir þann „paragraf" að fá að 
bera af mjer sakir, enda þótt jeg hafi 
engar sakir af mjer að bera. En þar sem 
jeg tek hjer til máls einn úr flokki, þá 
vonast jeg til, að menn hnevkslist ekki á 
því, þó að jeg noti þetta levfi. En jeg 
skal ekki misnota það; mun aðeins drepa 
örlítið á það, sem hæstv. fjrh (JÞ) sagði 
síðast. Þó verð jeg að segja það honum til 
hróss, að þar sem jeg var dauður og gat 
ekki búist við að fá að tala aftur, þá stilti 
hann mjög í hóf. Hann vjek að skoðunum 
okkar á landbúnaðinum, og er jeg honum 
þar mjög ósamþykkur. En jeg get tekið 
undir það, að landbúnaðurinn er góð stoð 
við að framkvæma örðug verkefni. En 
hví er verið að leggja út í örðug verkefni,
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ef til einskis er að vinna ? Og hjer er til 
einskis að vinna. Það er alveg misskilið 
verkefni að vera að lengja alinmál pen- 
inganna um einn þumlung.

Jeg vil svo aðeins leggja áherslu á, að 
allur fyrri hluti ræðu hæstv. fjrh. var 
ekki svar til mín, heldur svar til læriföð- 
ur hans, Cassels. En gagnstætt því, sem 
var í bókinni „Lággengi“, þá gefur hann 
hjer Cassel hreina og beina vantraustsyf- 
irlýsingu, og falla öll orð hæstv. fjrh. á 
hann. En jeg læt þá um að eigast við. 
Vil aðeins minna á hina fornu setningu: 
Ekki er lærisveinninn yfir meistaranum.

Hæstv. fjrh. beindi því til mín, að jeg 
væri ætíð með þennan barlóm vegna at- 
vinnuveganna, og stæði jeg þar einn uppi. 
En það stóð nú svo einkennilega á, að 
einmitt þegar hann var að mæla þessi orð, 
var jeg að undirskrifa meiri hl. álit geng- 
isnefndar, og felst í því hin sama skoðun 
og jeg hefi hjer haldið fram.

ATKVGR.
Prv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv.

A 42. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 2 . u m r. (A. 1, n. 
197, 184, 230).

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Jeg skal gleðja 
háttv. deild með því, að jeg hefi a. m. k. 
einn góðan ásetning, og hann er sá, að vera 
stuttorður. Því fremur vona jeg að geta 
staðið við það, sem við þennan kafla fjár- 
laganna eru fremur fáar brtt. Jeg þarf 
ekkert að taka fram viðvíkjandi inngangi 
nál.; það ber sjálft með sjer, hvernig f jvn. 
lítur á málið, og getur hæstv. stjórn gert 
aths., ef henni þvkir eitthvað ofsagt. —

(2. uddt i Nd ).

Á undan einstökum brtt. vil jeg víkja lít- 
ið eitt að fjárlögunum í heild.

Það er víst alment álitið, að fjárlögin 
sjeu eitthvert merkasta, ef ekki undan- 
tekningarlaust allra merkasta málið, sem 
þingið fjallar um. Það er auðvitað al- 
gengt að telja ýms önnur mál merkustu 
málin, sem þetta og þetta þing hefir með 
höndum. En þetta mun mikið stafa af 
því, að fjárlögin eru svo hversdagsleg, að 
menn gleyma þeim, hafa ekki altaf í huga 
þýðingu þeirra. En þegar hetur er aðgætt, 
þá hvíla í raun og veru öll önnur mál á 
þessu eina máli. Plest eða öll mál eru 
þannig vaxin, að fjárhagshlið þeirra er 
undir ríkissjóði komin, eða með öðrum 
orðum, undir fjárlögunum. Álit þjóðanna 
hverrar á annari er mjög mikið miðað við 
það, að sú þjóð, sem hefir með fjárlögum 
sínum trygt sjer sterkan ríkissjóð, hefir 
meira traust. Þannig svöruðu fvrir skömmu 
Bandaríkjamenn lánbeiðni Frakka, að þeir 
vrðu fvrst að koma lagi á fjárlög sín, áð- 
ur en þeir fengju lán hjá þeim. Enda 
verður það ekki talið annað en hnignun- 
arástand hjá einhverri þjóð, þegar stöðugur 
og stór tekjuhalli er á fjárlögum hennar.

Af þessu er það auðsætt, að það er hið 
mesta vandaverk að búa fjárlög vel undir 
þing, og þá verður það hin mesta nauð- 
svn, að fjármálastjómin leggi þar í alla 
sína þekkingu og samviskusemi.

Það mætti með mýmörgum dæmum 
sanna, að mistök í þessu efni er hinn 
mesti háski; t. d. ef tekjurnar næðu eng- 
anveginn áætlun, þá er vá fyrir dvrum. 
Sama er að segja, ef lögákveðin íitgjöld 
ríkissjóðs fara langt fram úr áætlun, þá 
raskar það líka öllu.

Tekjuáætlunin er vog á alla fjárhagslega 
getu þjóðarinnar. Ef hún er of há, þá er 
vegið af þjóðinni. Það er svikin vog, sem

6
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kemur þannig niður á þjóðinni, að henni 
verður að íþyngja með sköttum, til þess 
að ná aftur jafnvæginu. — Á ,,normöl- 
um“ tímum stafa flest eða öll missmíði. 
sem verða á fjárhag þjóðarinnar, af ógæti- 
legum fjárlögum. Við höfðum um langt 
skeið glæsilegt álit á okkur fvrir varfærna 
fjárniálastjórn, og lifum á því enn, þótt 
mikill sje orðinn misbrestur á.

Mjer dettur það í hug, að nú lágu fvrir 
fjvn. mörg skjöl, sem fóru fram ó fjár- 
veitingu til að undirbúa hitt og þetta fyr- 
ir 1930. Það er sjálfsagt rjettmætt að 
biðja um hitt og þetta fyrir það ár. En 
ef við vildum hafa eitthvað, sem vekti á 
okkur sjerstaka eftirtekt, þá held jeg, að 
ekkert væri vænna til þess en skuldlaus 
ríkissjóSur.

Ef það er nú rjett, sem jeg hefi haldið 
fram, að fjárlögin sjeu svona mikilsverð, 
hvernig stendur þá á því, að engin stjórn 
gerir fjárlögin fremur öllum öðrum mál- 
um að fráfararatriði? Nú er það síður en 
svo, að svo sje, heldur verður ekki ann- 
að sjeð heldur en að það sje í raun og 
veru alveg sama, hvernig þingið fer með 
fjárlögin; þó að það hækki tekjuáætlun- 
ina um miljónir og hlaði óhemju á gjöld- 
in. Annaðhvort er tilgangur þeirrar stjórn- 
ar, sem þannig undirhýr fjárlögin, að 
þetta sje unt, sá, að gefa þinginu nóg 
svigrúm til að dansa í, eða það er gert 
af hreinu skeytingarleysi.

Það. sem jeg vil, að lögð sje áhersla á, 
er það, að hver stjórn geri sem áreiðan- 
legust fjárlagafrv., sjerstaklega tekjuáætl- 
unina, og standi síðan og falli með því. 
Enda er það svo, að enginn hefir betri 
ástæður til að geta gert óætlanirnar vel úr 
garði heldur en einmitt stjórnin. Þó kem- 
ur það oft fvrir, að þingið tekur fram 
fyrir hendurnar á henni og hækkar tekju-

(2. umr. i Nd.).

áætlunina að niiklum mun, til þess að geta 
síðan hækkað útgjöldin ennþá meira.

Jeg hefi eigi tekið þetta fram sakir 
þess, að meiri ástæða sje til að beina því 
til þeirrar hæstv. stjórnar, sem nú situr, 
en til hverrar annarar. Heldur hefi jeg vilj- 
að minna hv. þm. á þetta sakir þess, að 
aldrei má afgreiða fjárlögin án þess að 
hafa þetta hugfast. Skal jeg svo ekki hafa 
þennan inngang lengri, en snúa að brtt. 
fjvn.

Vil jeg fyrst taka það fram, að við 
þennan kafla (1.—13. gr.) hefir nefndin 
lagt til, að gjöldin hækkuðu um 97100 kr., 
en jafnframt lagt til lækkanir um 45250 
kr., svo að mismunurinn er 51850 kr., sem 
gjöldin hækka eftir till. nefndarinnar. En 
yfirleitt hefir nefndin (eins og tekið er 
fram í áliti hennar) lagt til, að tekjuáætl- 
unin væri hækkuð um 310 þús., en út- 
gjaldaáætlunin hækkaði um 283^ þús. kr. 
Auk þess leggur nefndin til, að útgjöld- 
in lækki um 65^2 þús-> svo tekjuaf- 
gangur frv. verður ea. 92 þús. kr. hærri 
samkv. till. nefndarinnar en ráð er fyrir 
gert í stjfrv.

Eftir það, sem jeg hefi áður sagt um 
varlegar áætlanir, kann það að þvkja und- 
arlegt, að nefndin leggur til, að tekju- 
áætlunin verði liækkuð svo mjög. En hún 
gerir þetta meðfram til þess að fyrir- 
byggja, að frekari hækkanir verði sam- 
þyktar, því að eftir reynslunni á undan- 
förnum þingum má búast við mýmörgum 
brtt. í þá átt. En nefndin stendur öll með 
því, að lengra skuli eigi fara í hækkun- 
um á tekjuáætluninni. Yfirleitt iná líka 
segja, að brtt. fjvn. sjeu mjög varlegar.

Þá get jeg snúið mjer að einstökum brtt.
Fvrsti liðurinn, sem nefndin leggur til 

að verði liækkaður, er útflutningsgjald, að 
í staðinn fyrir 950 þús, komi 1 miljón.
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Þessi liður hefir hækkað mikið á síðustu 
árum, og þótt nú megi búast við verð- 
lækkun á ísl. afurðum, má jafnframt bú- 
ast við aukinni framleiðslu. Að þessu at- 
huguðu þykir nefndinni ekki of djarft að 
hækka þennan lið upp í 1 miljón.

Næsti liður, sem nefndin vill hækka, er 
áfengístollurinn. Það er undarlegt tím- 
anna tákn, hve liann hefir liækkað mikið 
og ört á síðustu árum, og eru engar líkur 
til, að hann lækki í náinni framtíð, nema 
bindindi aukist að mun. En til að for- 
svara nefndina vil jeg taka það fram, að 
2 bannmenn, sem sæti eiga í henni, hafa 
álitið rjett að hækka þennan lið.

Annars álít jeg, að það eina, sem getur 
orðið til að lækka þennan lið, sje það, 
ef nú verður bvrjað aftur á heilbrigðum 
grundvelli að aukning bindindis. Bannið 
hygg jeg að sje einskis virði.

Jeg get tekið víneinkasöluna undir sama 
„númeri“. Það er nú upplýst, að meiri 
hagnaður hefir orðið að henni á síðasta 
ári heldur en sjeð varð þegar hæstv. fjrh. 
(JÞ) samdi áætlun sína, og hefir nefndin 
hækkað liðinn á þeim grundvelli um 125 
þús. kr.

Tóbakstollurinn er næsti liður, sem 
nefndin leggur til að hækkaður verði um 
50 þús. kr. Nefndin hafði þar ekkert sjer- 
stakt að hyggja á, en þó varð ofan á, að 
hún áleit þessa hækkun rjettmæta. Annars 
býst jeg við, að liæstv. ráðh. (JÞ) geti 
upplýst eitthvað um þennan lið betur en 
jeg.

Þá er aðeins eftir „annað aðflutnings- 
gjald“ tekjumegin. Nefndin hefir lagt til, 
að sá liður yrði hækkaður um 35 þús. kr. 
Þessi liður var á síðasta ári 228 þús., og 
þótt búast megi við allmikilli lækkun á 
honum, sakir þess að aðflutningsbanni er 
af ljett, álítur nefndin þetta ekki of langt 
farið.

Læt jeg þetta nægja um tekjuhlið frv.
Þá kem jeg að gjaldahliðinni. Þá er 

fyrst brtt. við 10. gr., um að fella niður 
3 liðina til sendiherra. Það er dálítið ein- 
kennileg aðstaða fyrir mig að tala um 
þennan lið. Ef jeg á að tala fyrir munn 
meiri hl. nefndarinnar, þá stafar niður- 
fellingin af sparnaðarástæðum og lítilli trú 
á nauðsyn sendiherra. Jeg hefi nú lengi 
staðið þarna megin, en er nii orðinn ann- 
arar skoðunar og verð að skýra ástæðurnar 
til þess. Eins og kunnugt er, þá liefir 
ekkert verið veitt til sendiherra síðast- 
liðin tvö ár, og var niðurfelling þeirrar 
f járveitingar bygð á sparnaðarástæðum 
og einnig á lítilli trú á nauðsyn embættis- 
ins. Jeg var með þessu þá, vegna þess, að 
þá áttum við úti í Danmörku ágætan 
mann, er var mjög vel til þess fallinn að 
gegna starfi sendiherrans. A jeg hjer við 
Jón Krabbe. Nú hefir enginn leyft sjer 
að vefengja það, að þessi maður hafi rækt 
starfið framúrskarandi vel, og var ekki 
eftirsjá að fella niður sendiherraembættið 
meðan þessa góða manns naut við. En nú 
hefir hann tjáð stjórninni, að hann gcti ekki 
lengur tekið þetta að sjer. Hann er of- 
hlaðinn störfum og því naumast fær um 
að gegna þessu. Þegar hans nýtur ekki við 
lengur, þá álít jeg, að ekki sje hvarvetna 
tekinn maður upp af götunni í hans stað. 
Því get jeg ekki annað en gengið inn á 
það að taka aftur upp sendiherraembætt- 
ið. En jeg geri það með það fyrir aug- 
um, að við fáum að njóta þess góða 
manns, sem áour gegndi sendiherraem- 
bættinu, og legg jeg áherslu á það. Eitt 
af því, sem gerði mig ragan við þetta 
embætti, og gerði það að verkum, að jeg 
taldi það ekki hafa raunverulega þýðingu, 
var það, að eftir því sem utanríkismálin 
urðu umfangsmeiri, voru gerðir iit ýmiskon- 
ar sendimenn við hlið sendiherrans. En ef



91 Lagafrumvörþ samþýkt. 92
Fjáiiög 1927 (2. umr. i Nd ).

góður maður er í sendiherraembættinu, 
álít jeg þeirra ekki þörf, nje þess kostn- 
aðar, er af þeim leiðir. En er jeg lít á 
kostnaðinn við utanríkismálin, þá hika jeg 
ekki við að koma aftur inn á þessa braut, 
þótt jeg hafi áður verið henni fráhverfur. 
Því að niðurfellingin á þessum 45 þús- 
undum getur ekki átt sjer stað, þótt við 
tökum ekki upp sendiherraembættið, því 
að þessi kostnaður nam síðastliðið ár 32 
þús. kr.

Þá kem jeg að 12. gr. Þar nemur hækk- 
unin æðimiklu, 62400 kr., en lækkunin ekki 
nema 250 kr. Hækkunin liggur aðallegi 
í auknu framlagi til sjúkraskýla og heilsu- 
hælisins á Norðurlandi. 1. brtt. er lækkun 
á styrknum til læknavitjana. Stafar það af 
því, að nú hafa nokkrar svúitir gengið frá 
og bygt sjer sjúkraskýli og læknisbústað. 
Nefndin vill taka upp aftur sundurliðun á 
styrknum í fjárlögunum, svo engin mistök 
geti átt sjer stað um það, hverjir verði 
styrksins aðnjótandi. Næsta brtt. er nýr 
liður, 3000 kr. til þess að kaupa lækninga- 
áhöld handa Röntgenstofunni. I nál. er 
tekið fram, hvað kaupa eigi, áhöld, sem 
læknirinn telur að eigi verði hjá komist 
til þess að fylgjast með og gera stofn- 
unina sem fullkomnasta. Nægir því að 
vísa til nál. í þessu sambandi vil jeg 
minnast á notkun Röntgenstofunnar á ár- 
inu 1925 samkv. skýrslu læknisins. Skoð- 
aðir hafa verið á árinu 708 sjúklingar, 
en 125 verið í röntgenlækningu. Sýnir 
þetta, að aðsóknin er mikil. Það er því 
vert að styrkja þessa stofnun og gera 
hana svo fullkomna sem hægt er.

Þá er næst brtt. um hækkun á tillaginu 
til sjúkraskýla og læknabústaða. Eins og 
tekið er fram í nál., er hækkunin gerð 
fyrir eitt sjúkrahús, sjúkrahúsið á Siglu- 
firði. Hækkunin er miðuð við áætlun, sem 
gerð hefir verið um byggingu sjúkrahúss-

ins. Jeg þarf ekki að taka það fram, 
hverja þýðingu það hefir að hafa gott 
sjúkrahús á þessum stað. Þangað sækir 
fjöldi framandi manna til fiskiveiða, sem 
þurfa að leita læknis. Menn hafa oft orð- 
ið að ganga á milli bæjarbúa til þess að 
fá pláss, og ekki fengið og orðið frá að 
hverfa. Nefndin telur þessa hækkun sjálf- 
sagða, og get jeg sparað mjer frekari um- 
mæli um þetta, uns aðrar raddir heyrast. 
í sambandi við þetta sjúkraskýlamál hafa 
legið fyrir margar beiðnir um lokafjár- 
framlög til sjúkraskýla, sem þegar eru 
reist, af því að byggingarkostnaður hafi 
orðið meiri en ætlast var til í upphafi. En 
það var meining síðasta þings, að áætl- 
anirnar væru svo ábyggilegar, að ekki 
þvrfti að veita uppbót. Nefndin hefir sent 
landlækni þessar beiðnir, og lagði hann 
til, að ekki yrði tekin ákvörðun um þetta 
að sinni, þar sem byggingarnar væru ekki 
fullgerðar víða og fullnaðarreikningar 
lægju ekki fyrir. Nefndin fellst á, að rjett 
væri að taka þetta alt fyrir á einum 
grundvelli, þegar fullnaðarreikningar lægju 
fyrir og málið væri komið í fast horf.

Næst er brtt. við 12. gr. 15. e., heilsu- 
hæli Norðurlands. Heilsuhælisfjelagið hef- 
ir með símskeyti, sem fyrir nefndinni lá, 
farið þess á leit, að tillag ríkissjóðs yrði 
hækkað um 100 þús. kr., eða upp í 250 
þús. kr. Því miður liggur ekkert fyrir frá 
Heilsuhælisfjelaginu, sem á er að byggja, 
nema símskeytið. En þar segir, að á ný- 
afstöðnum fundi leyfi stjórnin sjer að 
fara þess á leit, að fjárveitingin verði 
hækkuð upp í 175 þús. kr. Nefndinni 
þótti þetta skjóta nokkuð skökku við frá 
því á síðasta þingi, er áætlað var, að 
heilsuhælið kostaði ekki nema 300 þús. kr., 
er ríkissjóður kostaði að hálfu. En nú er 
kostnaður áætlaður 500 þús. kr., og fram- 
lag ríkissjóðs yrði því 250 þús. kr. Húsa-
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meistari ríkisins hefir nú gefið nefndinni 
þær upplýsingar, að frá því í fyrra haíi 
ýmsar breytingar verið gerðar á byggingu 
hælisins, svo sem rafvirkjun ákveðin til 
hita og ljósa, og því eðlilegt, að breyting- 
ar yrðu á með kostnaðinn. En húsameist- 
ari heldur því fram, að þessi áætlun muni 
algerleg vera örugg. I þessum upplýsing- 
um er líka tekið fram, að fjelagið hafi 
safnað 225 þús. kr. til byggingarinnar. 
Til þess nú að ríkið legði fram 250 þús- 
und, vildi nefndin, að það lægi skýrt fyr- 
ir, að fjelagið hefði safnað öðru eins til 
byggingarinnar sjálfrar. En það er ekki 
fastákveðið, hverju af þessu safnaða fje 
verður varið til byggingarinnar. Það er 
upplýst, að í byggingarkostnaðinum eru 
taldar 50 þús. kr. til innanhúsmuna, og auk 
þess fleiri smáupphæðir, er telja verður 
fjarskyldar byggingarkostnaðinum. Auk 
þess er kostnaðurinn við afleggjarann af 
brautinni heim að hælinu líka metinn með, 
en á hann verður tækifæri til að minnast 
síðar. Nefndin vill því ganga út frá því, að 
200 þús. kr. af fje því, sem safnað er, sje 
beinn byggingarkostnaður, og leggur því 
til, að ríkissjóður leggi af mörkum í fjár- 
lögum 1927 þá upphæð, sem verði með 
því, sem í gildandi fjárlögum er veitt, 
200 þús. kr. Nefndin hækkar því lið þenn- 
an upp í 125 þús.

Næst er nýr liður, 800 kr. styrkur til 
Pjelags íslenskra hjúkrunarkvenna. Pjelag 
þetta hefir með höndum nám allra hjúkr- 
unarkvenna landsins. Það er tveggja ára 
nám, 11/2 ár á spítölum og % ár við 
hjúkrunarfjelagið „Líkn“, sem ekki hefir 
efni á að launa nemendur sem vert er. 
Þær hafa 50 kr. á mánuði, og er ómögúlegt 
að lifa á því. Fjelag þetta hefir því styrkt 
þær úr sjóði sínum með 50 kr. á mánuði, 
en nú er sjóðurinn tæmdur. Fjelagið hef- 
ir því sótt um 1500 kr. styrk og beint

tekið það fram, að hann ætti að ganga 
til hjúkrunarkvenna, sem færu út um 
sveitir landsins. Nefndinni þótti viður- 
hlutamikið að verða ekki við áskorun um 
það að leggja nokkurt fje af mörkum til 
þess, að hjúkrun og heilbrigðiseftirlit í 
sveitum fari batnandi, og leggur því til, 
að veittar verði 800 kr. til fjelags þessa.

Þá er síðasta brtt. við 12. gr., hækkun 
á styrknum til Halldórs Arnórssonar um- 
búðasmiðs. Styrkur þessi var hækkaður á 
síðasta þingi, en þó ekki eftir kröfum 
hans. En hann hefir lýst því með rökum, 
sem nefndin hefir fallist á, að hann er 
vanhaldinn af þessum styrk eins og hann 
er, og vill nefndin því hækka hann um 
600 kr. Hún þykist þess fullviss, ef þessi 
maður hætti, þá væri ekki hægt að fá 
hjerlendan mann til starfans, en hinsvegar 
afarkostnaður að sækja þetta til annara 
þjóða, og- kæmi niður á þeim, sem síst 
skyldi, fötluðum mönnum.

Þá er komið að 13. gr. Hún er hækkuð 
um 35 þús. kr. Pyrst er brtt. um Hró- 
arstunguveg. Fjárveiting til hans er hækk- 
uð úr 15 þús. upp í 20 þús. Fyrir þessu 
er grein gerð í nál., og því ekki ástæða 
til þess að fara frekari orðum um það að 
svo stöddu. Auk þess koma fram brtt. 
þessu viðvíkjandi, brtt. hv. þm. N.-M., og 
er þá tækifæri til þess að skýra afstöðu 
nefndarinnar.

Jeg vil í þessu sambandi geta þess, að 
áætlað er að verja stórri upphæð til brú- 
argerða, 200 þús. kr. Þó nefndin hafi ekki 
gert brtt. við þennan lið, þá vil jeg skýra 
frá því hjer, hvernig vegamálastjóri hugs- 
ar sjer, að þessi upphæð verði notuð, og 
stjórnin hefir fallist á það. Á næstu 3 
árum er áformað að byggja brýr á Hjer- 
aðsvötn og Hvítá í Borgarfirði. Það eru 
langstærstu og dýrustu brýrnar, og bú- 
ist er við, að þær kosti 260 þús. báðar.



Lagafrumvörp samþýkf. 9R
Fiárlög 1927 (2. nmr. i Nd.).

95

Vegamálastjóri segir, að næsta ár verði 
lítið eitt byrjað á Hjeraðsvatnabrúnni, 
og lendir því mestur hluti kostnaðarins á 
árunum 1927—28. Vill hann áætla til 
þeirra beggja 1927 130 þús. kr. Auk þess 
áætlar hann 70 þús. kr. til að byggja 
minni brýr og gera við gamlar. Meðal 
þeirra brúa, sem hann vill sjerstaklega 
nefna, eru brýr yfir Hölkná í Þistilfirði, 
Eskifjarðará, Grímsá á Völlum og Bakk- 
arholtsá og Gljúfurholtsá í Ölfusi. Af þessu 
getur háttv. deild sjeð, hvert stefnir með 
brýrpar.

Jeg gerði fyrirspurn til vegamálastjóra 
um brýr í mínu kjördæmi, hvort ekki kæmi 
til mála, að þær yrðu bygðar á árinu 1927, 
og sagði hann, að það væri tilætlunin. 
Jeg get þessa vegna þess, að það er betra 
að það sje tekið rækilega fram, hvað vega- 
málastjóri hugsar sjer, að gert sje.

Þá er komið að fjallvegunum. Þar legg- 
ur nefndin til, að liður sá verði hækkað- 
ur um 4000 kr. Hækkunin stafar af því 
að sumu leyti, að hreppsnefnd Skútu- 
staðahrepps hefir farið fram á, að lagt 
verði af fjallvegafje til vegagerðar yfir 
heiðina milli Reykjadals og Mývatnssveit- 
ar til framhalds veginum upp Reykjadal, 
sem búist er við, að lokið verði næsta sum- 
ar. Nauðsyn þessa er viðurkend af vega- 
málastjóra.

Sveitin hefir hjálpað til að láta gera veg- 
inn um heiðina, og byggir hún á því um- 
sókn sína. Nefndinni fanst, þar sem þessi 
hreppur hefir lagt 10 þús. kr. í þennan 
veg, án þess þó að nokkuð af þessum vegi 
liggi í þessari sveit, að hreppurinn hefði 
nú lagt svo mikið á sig þarna, að það væri 
naumast gerlegt að neita um nokkurt fje 
til þessa. Þó er þessi fjárupphæð ekkert 
sjerstaklega miðuð við, hvað þetta hefir 
kostað, heldur veitt til þess að leggja í

þennan veg, og einnig til þess að halda 
áfram vegagerð á Kolugafjalli, sem hafin 
hefir verið áður, en það á að vera eftir 
mati vegamálastjóra, hvernig liann skiftir 
fjárveitingunni milli þessara staða, eftir 
því sem hann álítur þörfina knýjandi á 
hvorum stað.

Þá er næsta brtt. nefndarinnar um hækk- 
un á fjárveitingu til akfærra sýsluvega. 
Þetta framlag til sýsluveganna hefir und- 
anfarið verið lægra, og í þeirri fjár- 
kreppu, sem var, var gert mjög lítið og 
takmarkað, en vegamálastjóri telur, að það 
væri mjög nauðsynlegt, að hjer væri ætl- 
að sem ríflegast fje til, þar sem verkið sjc 
mjög mikið og ekki síður áhugi til að 
vinna, og vill liann þess vegna leggja til, 
að fjárframlag til þessa verks fari stöð- 
ugt vaxandi, svo sem kostur er á. Þess 
vegna hefir nefndin hækkað þennan lið, 
þó aðeins óverulega, um 5000 kr.

Næsta brtt. nefndarinnar er aðeins 
orðabrevting, að fyrir 40 þús. kr. komi: 
alt að 40 þús. kr. Það er aðeins gert í 
því skyni, að það er álit hennar, að ekki 
fari meira til þessa en þær 40 þús. kr., 
sem ákveðnar eru.

Þá er næsta brtt. nefndarinnar við lið- 
inn „Nýjar símalagningar“. Leggur hún til. 
að liðurinn sje hækkaður um 15 þús. kr., 
sem er símalínan frá Minni-Borg austur 
í Biskupstungur. Landssímastjóri hafði 
gefið meðmæli sín með þessari brtt. og 
annari brtt., sem nefndin hefir ekki tekið 
upp, en sem nú er komin frá öðrum hv. 
þm., og þess vegna tók nefndin upp þessa 
brtt.; en í sambandi við þetta vil jeg upp- 
lýsa það, að eftir tillögum landssímastjóra 
um það, hverjar línur er fyrirhugað að 
leggja fyrir þessar 300 þús. kr., sem 
áætlaðar eru í stjfrv., þá er það fyrst 
Barðastrandarlínan. Þessi lína tekur nátt-
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úrlega mest upp af fjenu, því að áætlað 
er, að hún muni kosta um 240 þús. kr., en 
jeg fjölyrði ekki frekar um þetta, því að 
það gefur að skilja,'að þar sem nefndin 
gerði ekki neinar aths. við þetta, þá geng- 
ur hún inn á það, sem hann leggur til. 
Hann telur, að síminn til Vestfjarða komi 
ekki að fullum notum fyr en þessi lína 
er lögð, því að hún hafi svo mikla þýð- 
ingu fyrir fiskiveiðarnar, og veit jeg, að 
liv. þm. Barð. (HK) ætti ekki að.koma það 
illa að fá hjer meðmæli frá fjvn. þessarar 
deildar. Þá koma næstar línan að Skálum 
á Langanesi og Fljótshlíðarlínan. Jeg skal 
svo ekkert fjölyrða um þetta frekar, nema 
geta þess, að áætlun landssímastjóra verð- 
ur ekki alveg fylgt, því að eins og tekið 
er fram í nál., verður loftskeytastöð ekki 
bygð í Oræfunum vegna þeirrar fyrirhug- 
uðu Suðurlandslínu, sem nú á að fara 
að leggja. Þá eru hjer 1200 kr., sem á að 
veita til símalínu frá Breiðumýri til 
Laugaskólans. Eru eindregin meðmæli 
landssímastjóra með henni, og þingið hef- 
ir líka áður gengið inn á samskonar fjár- 
veitingu til skólans á Núpi í Dýrafirði.

Næsta brtt. nefndarinnar eru 2 þús. kr., 
sem veittar eru til kenslu símamanna. 
Landssímastjóri hefir oft farið fram á, að 
veitt væri fje til utanfarar símamanna, 
og því er ekki hægt að n'eita, að það hef- 
ir mikla þýðingu fyrir starf þeirra, en það 
er með það eins og annað, að það hefir 
ekki fengist nein fjárveiting til þess. Nú 
hefir landssímastjóri í hyggju að koma 
upp kenslu fyrir símamenn hjer í Reykja- 
vík og ætlar hann mikið af þessu til 
kenslu og áhaldakaupa, en það er aftur á 
valdi landssímastjóra og ríkisstjórnar, 
hvort eitthvað af þessari upphæð verður 
notað til utanferða; um það vill fjvn. 
ekkert ákveða.

(2. nmr í Nd.).

Síðasta brtt. um fjárframlag, sem um 
ræðir í þessum kafla, er styrkur til Gunn- 
laugs S. Briems, til framhaldsnáms í 
símaverkfræði. Jeg held að jeg þurfi engu 
við það að bæta, sem stendur í nál. Þarna 
er um að ræða fræðigrein, sem okkur er 
mjög nauðsynlegt að fá vel hæfan mann 
í, og svo er það, að þessi maður, sem 
hjer er um að ræða, er, eftir þeim skjöl- 
um, sem fyrir liggja, sjerstaklega efnileg- 
ur, og því leggur nefndin til, að honum 
sje veitt þetta.

Loks er síðasta brtt. aðeins orðabreyt- 
ing, sem á að sýna þá aðstöðu nefndar- 
innar, að hún vill láta takmarka sem kost- 
ur er á aðstoð þá, sem hjer ræðir um, svo 
ekki þurfi þar til fullkominn mann.

Það eru ekki fleiri brtt. við þennan 
kafla, sem mjer tilheyra, og jeg hefi viljað 
gera hv. þd. það skiljanlegt, sem nefndin 
hefir lagt til, og vona jeg, að hv. þm. láti 
það ekki ráða atkv. sínu, þó að jeg kunni 
að hafa gleymt einhverju.

Fjármálaráðherra (JÞ): Nál. og ræða 
hv. frsm. fyrri hlutans (ÞórJ) gefur mjer 
ekki tilefni til margra eða mikilla at- 
hugasemda að svo stöddu. Get jeg tekið 
undir það, sem hv. frsm. sagði, að sjer- 
hver stjórn ætti að gera fjárhag ríkisins 
að einu sínu aðalmáli og standa og falla 
með honum. Og jeg skoða þetta, eins og 
hv. frsm. sagði, ekki borið fram svo sem 
neina sjerstaka áminningu til núverandi 
stjórnar, enda held jeg, að hún fram að 
þessu hafi sýnt það, að hún hafi fylgt 
þessari reglu; en það er náttúrlega gott 
að heyra orð þessi öðruhvoru, og gætu þau 
þá sjerstaklega verið til áminningar fyrir 
þá stjórn, sem næst kynni við að taka. 
Það var líka rjett, að afkoma fjárhagsins, 
eða tekjuhlið fjárlaganna, sem hv. frsm.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 7
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lagði sjerstaka áherslu á, er mjög undir 
því komin, að vel sje vandað til undir- 
búnings fjárlaganna. Það er sjálfsagt rjett- 
mæt krafa til hverrar stjórnar, að þetta 
sje gert eftir því sem frekast er unt; en 
jeg vil benda á það, að eftir því sem lög- 
gjöfinni nú er háttað, er sjerhverri stjórn 
í rauninni gert ómögulegt að koma við 
sæmilega vönduðum undirbúningi á þessu 
sviði. Það er nú svo, þegar á að semja 
frv. til fjárlaga fyrir árið 1927, þá verð- 
ur stjórnin að gera það í nóvember 1925, 
og hún getur þá ekki einu sinni haft 
reynslu ársins 1925 til að byggja á. Það 
seinasta, sem hún getur haft fyrir sjer, 
er revnslan frá árinu 1924. sem liggur 
þrem árum á undan því tímabili, sem 
verið er að gera áætlun fyrir, og vona jeg, 
að allir sjái það, að með þeim óvanalega 
stóru sveiflum, sem eru á okkar atvinnu- 
lífi, er ekki hægt að draga neinar ábyggi- 
legar ályktanir af reynslunni, þegar þær 
eiga að gilda þrjú ár fram í tímann. Það 
hefir einu sinni komið til orða hjer á 
þingi að gera lagfæringu á þessu, sem 
mvndi hafa gefið stjórninni talsvert betri 
aðstöðu í þessu efni, sem sje með því að 
færa til reikningsárið, eins og á sjer stað 
í mjög mörgum öðrum ríkjum, og láta 
ekki reikningsárið fvlgja almanaksárinu, 
heldur reikna frá vori til vors. Ef svo 
hefði verið gert, þá væri nú verið að semja 
fjárlög, sem aútu að ganga í gildi eftir 
1—2 mánuði, og þá væri nokkuð liægra að 
dæma um útlitið fyrir því, hvernig tekjur 
ríkissjóðs myndu reynast á því tímabili. 
sem verið er að tala um; en nú er það svo, 
að ekki einu sinni 3—4 mánuðum eftir 
að stjfrv. þurfti að vera samið geta menn 
gert sjer grein fyrir, hvernig ástandið 
muni verða á því tímabili, sem samið er 
fyrir. Það eina, sem hægt er að gera, er 
að fara eins varlega og hægt er, og þetta

verður þingið og stjórnin að vera sam- 
taka um, á meðan löggjöfinni er eíns hátt- 
að í þessu efni og nú er. Það er ekki að 
öllu leyfi rjett, sein hv. frsm. sagði, að 
stjórnin liefði betri aðstöðu til þess að 
undirbú.i tekjuhlið fjárlaganna heldur en 
fjvn.; fyrst og fremst er nú það, að fjvn. 
liefir áætlun stjórnarinnar til að byggja 
á og hana til að gera sínar athugasemdir 
við, og þar að auki liggja fyrir á þeim 
tíma, sem nefndin situr, nýjar upplýsing- 
ar, sem eru bráðabirgðayfirlit yfir út- 
komu næsta árs á undan, sem ekki var til 
þegar stjórnin sanidi sitt frv. Það er því 
ekki nema eðlilegt, að fjvn. hefir altaf 
nokkurn grundvöll til að byggja breyting- 
ai' sínar á frá því, sem stjórnin leggur til, 
nefnilega þann grundvöll, sem afkoma 
næsta árs á undan gefur ástæður fyrir. 
Xefndin hefir nú að þessu sinni lagt til, 
að tekjuáætlunin verði hækkuð samtals um 
310 þús. kr., og skiftir þessari hækkun á 
5 tekjuliði. Já, það er ákaflega erfítt 
bæði að rökstyðja þessar till. og eins að 
hnekkja þeim, af því að í raun og veru 
eru þetta spádómar um afkomu á árinu 
1927, sem enginn getur vitað neitt veru- 
lega uin, hversu rætast inuni. Jeg á ákaf- 
lega bágt með að leggjast fast á móti þess- 
um liækkunartillögum hv. nefndar, af því 
að það fylgja þeim þau skilaboð frá nefnd- 
inni, sem hv. frsm. flutti, að með sam- 
komulagi um þessa ' hækkun ætlaði háttv. 
nefnd að standa saman gegn öllum öðr- 
um hækkunum. Slíkur samhugur, sem ligg- 
ur í samtökum fjvn. Xd., er svo mikils 
virði, að jeg verð að telja það mjög var- 
hugavert fyrir hverja stjórn sem er, að 
gera nokkuð það, sem kynni að verða til 
þess að sundra þeirri einingu innan nefnd- 
arinnar, og ætla jeg þess vegna ekki að 
leggjast fast á móti þeim, en jeg verð þó 
að láta það álit mitt í ljós, að ekki hafi
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fram koniið nægileg rök fvrir þeim. Að 
því er útflutningsgjaldið snertir, hefir það 
verið áætlað 700 þús. kr. á ári, en nokk- 
ur hluti þess, sem svarar upp og ofan % 
hlutum þess, hefir verið hækkaður um 
50% með lögum frá síðasta ári, og sú 
hækkun á að koma fram nú, þegar það 
er fært upp í 1 milj. kr. Er það þó nokk- 
uð meira en það, sem beint leiðir af hinni 
breyttu löggjöf, ef afkoma síðasta árs er 
lögð til grundvaUar. Það er þó satt, að 
afkoman hefir verið nokkuð betri en áætl- 
að var, en krónurnar liafa verið smærri, 
og þess vegna nokkuð fleiri, og gengis- 
hækkun kemur mjög fljótt fram í krónu- 
tölu þess verðs, sem fæst fyrir útfluttar 
afurðir, og ef nú krónutalan er lækkuð í 
hlutfalli við orðna gengishækkun, þá nær 
maður ekki upphæð nefndarinnar. Nú, hitt 
er ómögulegt að segja um, hvort muni 
gefa rjettari raun, 950 þús. eða 1 milj. kr.

Þá er hækkun á áfengistollinum. Það 
er lagt til, að tollurinn hækki um 50 þús. 
kr. og tekjur verslunarinnar um 125 þús. 
kr. Jeg skal játa það um þessa hækkun, 
að nefndin hefir nokkra stoð í reynslunni 
fyrir árið 1925, sem ekki var fyrir hendi 
þegar stjfrv. var samið, en jeg er samt 
hræddur um, að þessar hækkanir sjeu ekki 
nægilega gætilegar, og jeg byggi það á 
þvi, að það er meira en bindindisstarf- 
semin, sem ræður því, hve mikið er flutt 
inn af vínum verslunarinnar. Það er líka 
árferðið og það, hve mikla peninga al- 
menningur hefir á milli handa, og þessar 
tekjur minka mjög fljótt, þegar harðnar 
í ári. Þess vegna liefði jeg ekki talið gæti- 
legt að taka mikið tillit til þess, sem afl- 
ast hefði á árinu 1925 umfram það, sem 
varð 1924. Jeg hugsa, að árið 1924 á 
þessu sviði liafi verið svo sæmilegt ár, að
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við megum eiginlega ekki búast við mikl- 
um tekjum umfram það, sem þá reyndist.

Um hina tvo liðina, sem eftir eru, tó- 
bakstollinn og annað aðflutningsgjald,. er 
það að segja, að það er náttúrlega ennþá 
minna á að byggja um tóbakstollinn, því 
að það er nú eiginlega ekki hægt að reikna 
hann eftir neinni reynslu. Það er ný til- 
högun, sem nú er upp tekin, og það kann 
vel að vera, að sú upphæð náist, sem 
nefndin hefir áætlað. Þetta fer líka nokk- 
uð eftir árferðinu, hvað notað er af 
þeirri vöru, þó að tóbaksnotkun sje ekki 
nærri því eins mikið háð sveiflum í ár- 
ferðinu eins og áfengisnautn. Þá er liður- 
inn „annað aðflutningsgjald11 hækkaður 
úr 115 þús. kr. upp í 150 þús. kr. Þessar 
150 þús. kr. eru sem næst meðaltali þess- 
ara tekna fyrir árin 1924 og 1925. Þetta 
eru óþarfavörur eða munaðarvörur, og jeg 
er ákaflega hræddur um, að þegar þreng- 
ist í ári, eins og nú lítur út fyrir, þá muni 
innflutningur á þeim vörum minka, og það 
getur svo farið, að ekki náist upphæð 
nefndarinnar. Tdjer finst, sem sagt, ekki 
vera hægt að færa full rök fyrir þessari 
hækkun, en vil gjarnan halda góðu sam- 
komulagi við hv. nefnd, og breyti því ekki 
tekjuáætluninni, að óbreyttri löggjöfinni, 
og ætla þess vegna ekki að leggjast neitt 
fast á móti þessum tillögum.

Klemens Jónsson: Það var rjett að því 
komið, að lokið væri umr. um þennan kafla 
fjárlaganna, og veit jeg ekki nema það 
befði kannske mátt vera svo, en úr því það 
varð ekki, vildi jeg gera nokkrar athuga- 
semdir, sjerstaklega við tekjuhliðina. Jeg 
skal fyrst taka það fram, að mjer finst nú 
að ýmsu leyti sem sá sparnaður sje á 
förum, sem Alþingi varð sammála um

7*
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1924; þá stóð þingið sem ein heild um 
þann tilgang að reyna að spara. A þing- 
inu 1925 var það líka svo í orði kveðnu, 
og að nokkru leyti í framkvæmdinni, en 
nú finst mjer, sem horfið sje frá þessu 
öllu; að minsta kosti finst mjer það, þegar 
jeg lít á þær mörgu breytingartillögur frá 
einstökum þm., sem fram eru komnar. Jeg 
skal ekki fara mörgum orðum um verk 
fjvn., þó að breytingar hennar sjeu all- 
verulegar, en þegar litið er á brtt. frá ein- 
stökum þm., þá er ekki þess að dyljast, að 
þeir hugsa sjer talsvert ríflegt framlag úr 
ríkissjóði, þegar 19 þm. af 28 hafa komið 
með brtt. við fjárlögin, sem allar ganga 
í þá átt að hækka útgjöldin stórkostlega, 
og jafnvel menn úr fjvn. liafa komið með 
till. til hækkunar. Jeg er að vísu ekki 
einn í þeirra tölu, því að jeg hefi ekki 
komið fram með eina brtt., og býst varla 
við að gera það. En ef svo skyldi fara, 
að jeg kæmi kannske fram með eina brtt., 
þá verður hún þess eðlis, að hún fer ekki 
fram á neina verulega hækkun á útgjöld- 
um. Af þessum ástæðum þykist jeg nú 
hafa leyfi til að koma fram sem nokkur's- 
konar sparnaðarpostuli.

Það hefir dálítið verið talað um tekju- 
hliðina, bæði af háttv. frsm. (ÞórJ) og 
hæstv. fjrh. (JÞ), og verið haldið fram, 
að það bæri að fara mjög varlega í að 
hækka tekjuáætlunina. Þegar breytingar 
voru gerðar á þingsköpunum á þinginu 
1915, var svo til ætlast, að fjhn. hefði 
tekjuhlið fjárlaganna til meðferðar, og svo 
var það nokkur þing þar á eftir, að þá 
var fjárlögunum vísað bæði til fjhn. og 
fjvn. En á þinginu 1921 varð breyting á 
þessu, því að þá fóru þau til fjvn. einnar, 
og hefir það haldist síðan. I sjálfu sjer 
hefi jeg ekkert við þetta að athuga, því að 
í rauninni er sjálfsagt, að fylgist að tekju- 
og gjaldabálkurinn. Nefndin hlýtur þá að

verða að gera sjer glögga hugmvnd um, 
hvað óhætt muni að áætla tekjurnar, en á 
þeirri áætlun verður hún svo að byggja 
breytingar þær, er hún gerir á gjalda- 
bálkinum.

En þó að fjvn. þurfi að taka tekjuhlið- 
ina til sjerstaklegrar athugunar og koma 
fram með sínar áætlanir um einstaka 
tekjuliði, þá hlýtur fjárhagsnefnd líka að 
líta eftir tekjubálki fjárlaganna og reyna 
að skapa sjer sitt álit um hina ýmsu 
tekjuliði. Er og full þörf á þessu fyrir 
fjárhagsnefnd, einkum þó þegar svo stend- 
ur á eins og nú, að til hennar er vísað 
jafnmörgum stórmálum, er óhjákvæmilega 
hljóta að grípa meira og minna inn í fjár- 
hag landsins, enda hefir nefndin fundið 
sjerstaka ástæðu til að athuga tekjuliði 
fjárlaganna að þessu sinni og draga út 
frá þeim athugunum sínar ályktanir og 
áætlun um tekjubálkinn.

Það hefir orðið sameiginlegt hjá báðum 
nefndunum, að óhætt mundi vera að 
hækka áfengistoll og tekjur af víneinka- 
sölu talsvert mikið frá því, sem þeir liðir 
eru áætlaðir í frv. stjórnarinnar, og hafa 
báðar nefndirnar komist þar að líkri nið- 
urstöðu. Sama er hð segja um „annað að- 
flutningsgjald“. Hinsvegar hefir fjhn. 
ekki álitið, að gerlegt væri að hækka út- 
flutningsgjaldið eða tóbakstollinn, enda 
lítur hún svo á, að útflutningsgjaldið sje 
óábyggilegasta tekjugrein ríkisins og því 
full ástæða til að fara varlega um áætlun 
þess.

En fjárhagsnefrid hefir ennfremur tal- 
ið, að hækka mætti talsvert þessa tekju- 
stofna: tekjuskatt, stimpilgjald, póst- og 
símatekjur, — þó nefndin hafi ekki enn- 
þá komið fram með neina brtt. til hækk- 
unar, og komi ef til vill ekki.

Hinsvegar vil jeg geta þess, að öll nam 
upphæðin, sem fjárhagsnefnd taldi að
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óhætt mundi að hækka tekjubálkinn. um 
460 þús. krónum. En eins og nál. fjvn. 
ber með sjer. nemur tekjuhækkun nefnd- 
arinnar um 310 þús. krónum.

Þó að allmiklu muni á áætlunum nefnd- 
anna, hefir fjárhagsnefnd ekki enn fund- 
ið ástæðu til að koma með brtt., enda er 
líklegt, ef að vanda lætur, að fjvn komi 
með einhverjar tekjuhækkanir við 3. umr.

Annars legg jeg ekki svo mikið upp úr 
þessu mikla samkomulagi innan fjvn. um 
að áætla tekjurnar varlega, eins og hæstv. 
fjrh. (JÞ) gaf í skvn, að það ætti að 
verða til þess, að aðrir bæru ekki fram 
hækkunartill. við tekjubálkinn. En jeg vil 
þó minna á, að ef fjhn. stæði saman um 
hækkunartill., sem fjvn. vildi ekki fallast 
á, þá eru þar aðeins 7:7. Hinir 14 hv. 
þdm. yrðu þá að segja til, hvorum hlutan- 
um þeim virtist rjettara að fvlgja. og 
sína það með atkv. sínu. En vonandi dreg- 
ur ekki til slíks kapps milli nefndanna, 
enda skal jeg játa, að um áætlun tekju- 
bálksins beri að fara mjög varlega og 
gætilega.

Hæstv. fjrh. sagði, að áætlanir þings- 
ins um tekjuhlið ríkissjóðs væri spádóm- 
ur. Það má til sanns vegar færa, að það 
sje spádómur, hvort áætlanir fjvn. sjeu 
of háar eða of lágar. En sje svo, þá er 
þó fremur ástæða að tala um spádóma hjá- 
þæstv. stjórn, sem býr fjárlagafrv. undir í 
nóvember, á öðru ári áður en fjárlögin 
koma í gildi, því ólíku er saman að jafná, 
hvað stjórnin hefir færri gögn í höndum 
þá til þess að bvggja á sínar fjárhags- 
áætlanir heldur en fjvn., sem altaf fær 
nýjar og ábyggilegri skýrslur eftir því 
sem lengra líður á þingtímann. Því verð- 
ur ekki neitað, að áætlanir stjórnarinnar 
geta ekki verið annað en spádómar, nema 
þá að einhverju litlu levti. En hvað sem 
öðru líður, verður þingið í fjárhagsáætl-

Lagafrumvörp samþykt. 
Fjárlög 1927

106
(2. umr. f Kd.f.

unum sínum að byggja á því, sem verið 
hefir undanfarið, og með tilliti til þess 
draga ályktanir sínar um ástandið fram- 
undan. Lengra verður ekki komist og 
meira má ekki heimta, hvorki af stjórn- 
inni, einstökum nefndum eða þinginu. Og 
jeg vil bæta því við, að frá mínu sjónar- 
miði er hækkun fjvn. á tekjubálkinum í 
alla staði forsvaranleg og varleg, enda 
greiði jeg henni óhikað atkv. mitt.

En úr því jeg kvaddi mjer hljóðs á 
annað borð, þá vil jeg minnast lítið eitt 
á símamálið og þá sjerstaklega í sambandi 
við það, sem stendur í nál. fjvn. á bls. 6, 
um að tengja saman Suður- og Austur- 
land með óslitinni símalínu suðaustur um 
landið, alt til Seyðisfjarðar. Mjer er kunn- 
ugt um, að frá fvrstu, eða frá því að 
sími var lagður til landsins, að það var 
föst skoðun stjórnarinnar og eitt af áhuga- 
málum hennar, að með tíð og tíma ætti 
að koma þessu sambandi á. Enda leit 
stjórnin og fleiri svo á, að símasambandið 
við útlönd væri þá fyrst trvgt, er þessi 
lína væri lögð. Þessu var líka slegið föstu 
með símalögunum 1917, þótt ekki hafi enn 
orðið að framkvæmdum. Vona jeg því, að 
takast megi svo fljótt sem hægt er að 
koma þessari tengilínu á, svo símakerfið 
nái þeirri fullkomnun, sem ætlast var til 
í öndverðu.

Áður en jeg sest niður, langar mig að 
mæla lítilsháttar með einni brtt., og mest 
vegna þess, að flm. hennar er fjarverandi 
og á- ekki kost á að fylgja henni úr hlaði, 
þótt jeg hinsvegar geri ráð fvrir því, að 
hann hafi fengið einhvern til þess að mæla 
fyrir henni. Á jeg hjer við IX. brtt. á 
þskj. 230, frá hv. þm. Dal. (B-J), um 15 
þús. kr. fjárveitingu til Vesturlandsvegar. 
Jeg veit, að honum hefir verið það lengi 
áhugamál að koma þessum vegi á um 
Bröttubrekku, og vænti jeg, að hv. þdm.
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vilji styðja hann til þess, og það því frem- 
ur, sem hann ber að líkindum ekki fram 
fleiri brtt. að sinni. Hinsvegar vona jeg, 
að hann eigi eftir að hressast svo, að hon- 
um megi auðnast að taka þátt í þingstörf- 
um meira en verið hefir.

Jeg ætla mjer ekki að telja eftir, þó 
ríflega sje ætlað til símalagninga á Vest- 
fjörðum. Mjer er kunnugt um, að Barða- 
strandarsýsla hefir hingað til orðið út- 
undan, og er ekki nema sjálfsagt, að úr 
því verði nú bætt, strax og fje er fyrir 
hendi. En þó að þessi fvrirhugaða Vest- 
fjarðalína gleypi allmikið fje, sje jeg 
ekki betur en að talsverð upphæð sje eftir 
samt, og henni óráðstafað. eftir því sem 
mjer skildist á ræðu hv. frsm. (ÞórJ). 
Nú virðist mjer þessari upphæð, sem óráð- 
stafað er, væri vel varið til áframhalds 
lagningar símalínunni, sem liggja á af 
Skeiðum upp að Stóra-Núpi og vfir á 
Land. Sjerstaklega vil jeg benda á, hver 
nauðsyn það er, þegar síminn er kominn 
upp að Stóra-Núpi, að leggja hann austur 
yfir Þjórsá, enda er það stutt leið og 
kostnaðurinn smáræði í samanburði við 
það hagræði, sem Landmenn hefðu af sím- 
anum. Eins og kunnugt er, þá á Landsveit 
mjög langt til vega og síma, enda hefir 
þaðan þrásinnis verið um hvorttveggja 
beðið, en enga áheyrn fengið. Vona jeg 
því, ef einhver verulegur afgangur verður, 
eftir að lagðar hafa verið þær línur, sem 
ákveðið er að leggja, að hæstv. stjórn 
muni þá sjerstaklega eftir þessari línu, 
sem jeg nefndi.

Eins og vant er í byrjun umræðna um 
þennan kafla fjárlagafrv., hefir lítið verið 
minst á samgöngumál. Þau mál eru líka 
hjá samgöngumálanefnd, og hún ekki vön 
að koma með álit sitt fvr. En að þessu 
sinni hefir bún hraðað störfum sínum svo, 
að lokið er við nál. og það sent í prentun
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í morgun, svo búast má við, að það liggi 
fyrir fundinum á mánudag. (JBald: Eru 
það mörg nál. ?). Nei, það er ekki nema 
eitt, en það er langt mál, glögg greinar- 
gerð og ítarlega samin, eins og hv. 2. þm. 
Revkv. (JBald) mun sannfærast um, er 
hann sjer skjalið.

Sigurjón Jónsson:Á þskj. 230 á jeg II. 
brtt., þar sem lagt er til að hækka áætl- 
un endurgreiddra lána árið 1927 úr 20 
þús. kr. upp í 80 þús. krónur. Það lán. 
sem jeg geri þar ráð fvrir að greiðist, er 
dýrtíðarlán, sem Isafjarðarkaupstaður tók 
haustið 1919. En lán þetta, sem upphaf- 
lega var 100 þús. kr., er nú 93200 krónur.

Jeg býst nú við, að hv. þdm. hefðu 
ekkert á móti að samþykkja, að þessi upp- 
hæð greiddist inn í ríkissjóðinn á næsta 
ári, ef enginn böggull fylgdi þar skamm- 
rifi. En hjer er einmitt um slíkan böggul 
að ræða, þar sem er önnur brtt frá mjer. 
sú XXVIIT. í röðinni á sama þskj. En þó 
að brtt. þessar eigi heima sín í hvorum 
kafla, þá get jeg ekki talað svo fyrir 
þeirri fyrri, að jeg geri ekki nokkra grein 
fvrir þeirri síðari, sem hljóðar svo:

..Til hafskipabrvggju Isafjarðarkaup- 
staðar og mannvirkja við hana 60 þús- 
und krónur“, með þeirri athugasemd. að 
„stvrkurinn greiðist þannig, að dýrtíðar- 
lán kaupstaðarins við ríkissjóð lækki um 
þessa upphæð, en ógreiddir áfallnir vextir 
af upphæðinni falli niður.“

Jeg skal slá þann varnagla strax, að 
þessar 2 brtt. verða að skoðast í sambandi 
hvor við aðra, enda um gamlan kunn- 
ingja hjer að ræða, þar sem jeg hefi borið 
þessa styrkbeiðni fram á tveim þingum, 
án þess þó að fá áheyrn hv. þdm.

En til þess dálítið að rifja þetta mál 
upp, verð jeg að fara aftur í tímann, og 
kem þá fyrst að hafnarlögum fyrir ísa-
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fjarðarkaupstað, nr. 34, frá 19. jání 
1922. 1. gr. þeirra laga hljóðar svo, með 
leyfi hæstv. forseta:

,.Til hafnargerðar og hafnarumbóta á 
Isafirði veitist úr ríkissjóði einn fjórði 
hluti kostnaðar, eftir áætlun. sem ríkh- 
stjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt 
til þess í fjárlögum.“

í 7. gr. sömu laga eru svo ákvæði um 
skvldur bæjarstjórnar ísafjarðar gagn- 
vart ríkisstjórn. Þar segir svo:

..Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis 
stjórnarráðsins. selja eða veðsetja fast- 
eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkra 
nýja fasteign. taka stærri lán eða til 
lengri tíma en að þau verði borguð aftur af 
tek.jum þess árs .... og ekki heldur gera 
nein þau mannvirki við liöfnina. sem ern 
svo stórvaxin. að árstek.iurnar hriikkvi 
eigi til að koma þeim í framkvæmd."

Þetta er þá það, sem hafnarlögin frá 
1922 taka aðallega fram um þetta efni. 
og mun .jeg nú sýna, að hve miklu Ieyti 
þessi ákvæði hafa komið til framkvæmda.

Veturinn 1923 keypti Tsafjarðarkaup- 
staður svokallaða Tlæstakaupstaðareign á 
Tsafirði fyrir 300 þús. krónur. TTm leið og 
kaupsamningur þessi var gerður. gerði 
hærinn einnig leigusamning við seljanda 
ei«rnarinnar um að leig.ia honum eign 
þessa. en í leigusamningnum skuldbatt b.ær- 
inn sig til þess að byggja hafskipabrvggiu 
við eisrnina fyrir árslok 1924. Sektir voru 
la?ðar við þessu ákvæði. þannig. að bæ--- 
inn skvldi g’-eiða leigutaka eitt þús. kr 
fyrir hvern bann mánuð. er svo liði frá 
1. jan. 1925. að bryggjan væri ekki full- 
gerð. Báðir þessir samningar voru sam- 
þyktir af ríkisstjórninni.

Eftir að kaupsamningurinn var gerður 
og leigusamningurinn undirritaður rarfl 
kaupstaðurinn að byggja bryggjuna. enda 
var hryggjubvggingin ekki aðeins æskileg

fyrir bæinn, heldur var hægt að segja. 
að hún væri nauðsynlegt skilyrði þess, að 
mögulegt væri að renta eign þá. sem orð- 
in var eign bæjarfjelagsins.

Þegar bryggjan var bygð sem eign hafn- 
arsjóðs, leiðir af sjálfu sjer. að hafnar- 
sjóður þurfti að eignast nægilegt land við 
brvggjuna með húsum, til þess betur að 
starfrækja hina miklu eign sjóðsins. 011 
uppskipun frá póstskipunum og útskipun 
í þau er nú framkvæmd við þessa brvggju. 
en til þess betur að fullnægja kröfum 
þeim. er gera verður til hafnarsjóðs um 
afgreiðslu skipa og fleira í því efni. hefir 
hann orðið að reisa vörugeymsluhús í við- 
bót við þau önnur hús. er þar voru fyrir. 
011 þessi eign hafnarsjóðs hleypur nú 
upp undir 242800 krónur. Af beirri upp- 
hæð skuldar s.jóðurinn bænum fyrir land 
og hús við brvggjuna freklega þá upp- 
hæð. sem hjer er farið fram á, að ríkis- 
sjóður veiti til þessa mannvirkis, og eru 
þó ekki reiknaðir vextir skuldarinnar.

Þess skal einnig getið. að brvggjan er 
bygð eftir teikningum frá Krabbe vita- 
málastjóra. og er bryggjan í alla staði 
vönduð og góð eign fvrir höfnina og 
bæ.iarf jelagið.

Nú þvkir m.jer sennilegt, að hv. þdm. 
spvrji sem svo: Er þá brvggjan og þau 
önnur mannvirki. sem reist hafa verið í 
sambandi við hana. bvgð á þann hátt. að 
fallið geti það undir hafnarlögin frá 1922?

Þessu er til að svara, að þáverandi 
hæstv. st.jórn leit svo á. að bryggjugerðin 
væri hafin samkv. lögunum. og með levfi 
hennar og fullu samþvkki rieðst svo bæi- 
arstjórn og hafnarnefnd Isafjarðar í betta 
fvrirtæki. Það verður ekki hægt að líta 
öðruvísi á en að þáverandi stjórn hafi 
með samþykki sínu lagt þann úrskurð á. 
að mannvirki bessi væru gerð í fullu sam- 
ræmi við lögin frá 1922. En þáverandi
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stjórn er ekki ein um þann úrskurð, því 
núverandi hæstv. stjórn lítur einnig svo á 
og hefir staðfest það með reglugerð um 
hafnargerð á ísafirði, er hún gaf út 14. 
nóv. 1924, en þá voru hafnarbætur þessar 
fullgerðar. Reglugerð þessi hefir sína stoð 
í lögunum frá 1922 og gat hvorki orðið 
samin nje samþvkt, nema áður væru gerð- 
ar þær umhætur, sem jeg hefi nú lýst. 
Svo alt ber að sama brunni og getur 
ekki leikið á tveim tungum, að hafnarum- 
bætur ísafjarðar eru gerðar að öllu levti 
samkvæmt þeim ákvæðum, er lögin frá 
1922 taka aðallega fram. Þess vegna verð- 
ur ekki fram hjá því komist, að ríkissjóði 
ber að greiða kostnaðar, en auðvitað 
ekki fvr en fje er til þess veitt í fjárlög- 
um samkv. 1. gr. laganna frá 1922, er 
jeg las upp áðan. Fyr eða síðar hlýtur 
ríkissjóður að greiða ísafjarðarkaupstað 
þessa upphæð, en spurningin er aðeins sú, 
hvort rjett sje að taka þetta upp í fjár- 
lögin nii eða ekki.

Þó að jeg hafi getað sætt mig við að 
vera svnjað um þessa málaleitun á tveim- 
ur undanförnum þingum, þá hefir það 
verið af fjárhagsörðugleikum ríkissjóðs og 
því, að þingið hefir svnjað svo að segja 
um allar fjárveitingar til verklegra fram- 
kvæmda. En eins og nú er komið fjárhag 
ríkisins, og fjárlagafrv. stjórnarinnar her 
með sjer, þá verður á næsta ári veitt 
drjúgum fje til ýmsra verklegra fram- 
kvæmda. Má í því sambandi t. d. nefna 
frv. stjómarinnar um bryggjugerð í Borg- 
amesi. Þó jeg ætli ekki á neinn hátt a* 
leggja stein í götu þess máls. virðist mjer 
þó, að eins mikil ástæða hefði verið til 
að taka upp í fjárlagafrv. þennan stvrk 
til hafnargerðar á ísafirði, því nú er sýnt, 
að fje er fvrir hendi hjá ríkissjóði, og því 
get jeg ekki sjeð, að í neinu ósamræmi

sje við fjárlög þau, sem nú eru á ferð- 
inni, að þessi brtt. mín nái samþykki hv. 
þdm. Jeg sje þvi ekki, að nokkur ástæða 
geti verið til þess að draga að setja í 
fjárlögin þá upphæð, er hjer um ræðir, 
og sem greiðast verður fvr eða síðar. Jg 
skal taka það fram, að lán það. er ísa- 
jarðarkaupstaður fjekk 1920, var veitt 

sem hjargráðalán til að afla honum eldi- 
viðar. En eins og háttv. þm. er kunnugt, 
er um litlar tekjur að ræða af þessum 
fyrirtækjum og megnið af því fje, sem 
lagt er í þau, er aðeins evðslufje, sem 
hvergi kemur fram. ísafjarðarkaupstaður 
ljet starfrækja surtarbrandsnámu til þess 
að afla eldiviðar, en það gaf lítið sem 
ekkert í aðra hönd. Lagði ríkissjóður fram 
lán til þess, og var hjer um dýrtíðarráð- 
stöfun að ræða, og mátti búast við því, 
að það fje yrði ekki hægt að endurgreiða, 
enda getur það ekki talist á neinn hátt 
ósanngjarnt, að kaupstaðurinn fái eftir- 
gefinn talsverðan hluta af dýrtíðarláninu, 
sem hann fjekk. Jeg vil svo aðeins bæta 
því við, að þó að þessari málaleitun verði 
ekki sint og neitað verði um þennan sann- 
gjarna styrk, sem hjer er farið fram á, 
þá eru litlar líkur til þess, að lánið verði 
endurgreitt. Það er líka ekki til neins að 
breiða yfir það, að kaupstaðurinn er efna- 
lega ekki vel stæður. Álít jeg það tæplega 
forsvaranlegt að verða ekki við hinni sjálf-
sögðu kröfu hans í þessu máli.

Jeg skal taka það fram, að jeg mun 
taka aftur brtt. mína nr. II, ef brtt. nr. I. 
frá háttv. þm. Borgf. (PO) verður sam- 
þykt. Fer hiín fram á að færa endur- 
greidd lán upp í 83000 kr.

Þá á jeg aðra brtt., nr. VI, um að við 
12. gr. 15 d. komi nýr liður, sem er loka- 
styrkur til byggingar sjúkrahússins á fsa- 
firði, 10000 kr.
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Háttv. frsm. fjvn. (ÞórJ) gat þess, að 
fyrir nefndinni hefðu legið ýmsar beiðnir 
í þessa átt, sem hún hefði ekki getað tek- 
ið til greina, Einnig gat hann þess, að 
sumar þessar byggingar, sem sótt var um 
styrk til, væru ekki enn fullgerðar, enda 
lægju ekki fyrir háttv. fjvn. neinir reikn- 
ingar frá þeim. En hvað við kemur sjúkra- 
húsinu á ísafirði, er þessu alls ekki til að 
dreifa. Það var fullgert síðastliðið sumar, 
og hafa lokareikningarnir legið, eða að 
minsta kosti eiga að hafa legið fvrir hv. 
fjvn. En mjer er ekki grunlaust um, enda 
þótt háttv. form. nefndarinnar (ÞorlJ) 
tæki við skjölunum, að reikningar bvgg- 
ingarinnar kunni að hafa lagst til hliðar 
og nefndinni þannig sjest yfir þá.

Fvrsti styrkur til sjúkrahússins á ísa- 
firði var veittur á þinginu 1923, og voru 
það 25 þús., og var gert ráð fvrir, að 
það væri ys hluti af ríkissjóðsstyrknum, 
sem aftur er þíj hluti alls byggingarkostn- 
aðarins, og gildir þar sama regla og um 
aðrar sjúkrahúsbyggingar. Svo átti bæj- 
arstjórn ísafjarðar að leggja fram % 
hluta kostnaðarins.

Á þinginu 1923 voru skiftar skoðanir 
um það, hvort veita ætti stvrkinn í einu 
eða þrennu lagi. Þáverandi forsrh. (SE) 
hjelt því fram, að veita bæri stvrkinn í 
einu lagi, en fjvn. vildi veita hann í 
þrennu lagi. og hafði hún sitt mál fram. 
En ef styrkurinn hefði verið veittur í 
einu lagi, þá hefði hann ekki orðið 75 
þús., heldur 80 þús. kr., því að upphaflega 
var gert ráð fvrir, að hann vrði um 80 
þús. kr. En nú var hin leiðin farin, sem 
sje að veita 25 þús. kr. í 3 ár, eða að 
láta styrkinn koma þrisvar í fjárlögum.

Nú er sjúkrahús þetta bvgt á hinum 
mestu lággengistímum, og er því ekki að 
undra, þó að kostnaðurinn við það færi

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

fram úr áætlun. Enda hefir það farið 
fram úr áætlun um 24 þús. kr. Má það 
ekki heita stór upphæð, þegar þess er 
gætt, að ofan á lággengið bættist það, að 
lagður var á verðtollur 1924, sem kom 
talsvert hart niður á bvggingunni. Þá er 
hús þetta mjög vandað og vel bygt og 
hefir hlotið ákveðið lof hjá landlækni. 
Hygg jeg því, að það verði ekki álitin 
mjög stór upphæð, sem byggingin hefir 
orðið dýrari en áætlunin gerði ráð fyrir.

Það er nú eftir tilmælum frá bæjar- 
stjórninni og sjúkrahúsnefndinni á Isa- 
firði, að jeg flyt þessa tillögu, sem fer í 
þá átt, að ríkissjóður greiði sinn þriðja 
hluta af upphæð þeirri, er fram yfir er 
áætlun. Eru það einar 8 þús. kr. Mjer 
sýnist ekki, að ríkissjóður geti skorast 
undan að verða við þessari beiðni. Mjer 
þótti það satt að segja undarlegt, er jeg 
las brtt. háttv. fjvn. og sá, að hún hefir 
hækkað stvrkinn til Heilsuhælisfjelags 
Norðurlands um 50 þús. kr. jafnframt 
því, að hún hefir ekki sjeð sjer fært að 
veita 8 þús. kr. lokastvrk til sjúkrahúss- 
ins á Isafirði, sem þó sendi nefndinni loka- 
reikninga sína. Þessi ákvörðun nefndar- 
innar freistar mín til þess að láta mjer 
detta í hug, að hjer sje um olnbogabarn 
en ekki eftirlætisbarn nefndarinnar að 
ræða.

Tilmæli mín eru þá þau, að háttv. deild 
samþvkki þennan 10 þús. kr. styrk. Að 
það eru 10 þús., en ekki 8 þús., byggist á 
því, að vegna verðtollsins hefir byggingin 
orðið dýrari en ella mundi. Var talað um 
það á síðasta þingi að fá eftirgefinn 
verðtollinn. Og nú er því hjer slengt sam- 
an við lokastvrkinn og borið fram í einu 
lagi.

Jeg get bætt því við, að jeg hefi tví- 
vegis talað við landlækni um þetta mál.

8
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Hefir hann verið mjer algerlega sammála 
um þetta, og telur hann mjög sanngjarnt, 
að þingið verði við þessari styrkbeiðni.

Hjer liggja nú reikningarnir frammi 
fyrir hinu háa Alþingi, og kemur til kasta 
þess að ákveða, hvort það ætlar að standa 
við að leggja fram % hluta kostnaðar- 
ins eða ekki.

Jeg skal aðeins gefa þá skýringu viðvíkj- 
andi samanburðinum á heilsuhæli Norð- 
urlands, að það mun ekki hafa áhrif á 
atkvæði mitt um það, hvernig svo sem 
fer um þetta mál. Vona aðeins, að þingið 
sýni sömu sanngirni í þessu máli og í 
hinu.

Bernharð Stefánsson: Á þskj. 230 eru 2 
brtt. frá mjer við þennan kafla fjárlag- 
anna, og skal jeg nú gera grein fyrir 
þeim með nokkrum orðum.

Pyrst skal jeg víkja að IV. brtt. á þskj. 
230, sem er við 12. gr. 15. d., sjúkraskýli 
og læknisbústaðir. Per brtt. fram á, að 
Siglufirði verði veittar 30 þús. kr. til 
byggingar sjúkrahúss. Jeg bar fram þessa 
brtt. á síðasta þingi, en það fór svo, að 
hv. fjvn. lagðist á móti því að styrkurinn 
yrði veittur þá, enda fjell till. hjer í hv. 
deild. Hinsvegar hafði hv. frsm. nefndar- 
inna.r (ÞórJ) góð orð um, að styrkinn 
bæri að taka upp í fjárlögin 1927. Jeg 
verð að líta svo á, að í ummælum hans hafi 
falist loforð um, að málinu yrði sint á 
þessu þingi. Jeg kannast, við með þakk- 
læti, að nefndin hefir efnt þetta loforð 
sitt að miklu leyti, þar sem hún leggur 
til, að styrkurinn til sjúkraskýla og lækn- 
isbústaða verði hækkaður úr 15 þús. upp 
í 23 þús. kr., með það fyrir augum, að Siglu- 
fjörður fái hann allan. Miðar nefndin við 
það, að þetta sje % hluti þeirrar upp- 
hæðar, sem húsið muni kosta, en það er
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vanalegt, að ríkissjóður veiti % hluta til 
slíkra bygginga.

Bn þó að jeg sje nefndinni þakklátur 
fyrir að hafa tekið beiðnina frá Siglu- 
fjarðarkaupstað til greina. að þessu leyti, 
hefi jeg samt leyft mjer að leggja til, að 
styrkurinn verði hækkaður um 7 þús. kr. 
og það skýrt tekið fram í fjárlögum, að 
hann sje ætlaður handa Siglfirðingum ein- 
um. Er þessi tillaga bygð á þeirri stað- 
reynd, að til Siglufjarðar safnast að sumr- 
inu mikill fjöldi áðkomufólks, og er þörfin 
fyrir sjúkrahús þar eins mikil, ef ekki 
meiri, vegna þessa fólks en Siglfirðinga 
sjálfra. Horfir til stórvandræða, ef veik- 
indi koma upp hjá þessu fólki, sem hvergi 
á höfði sínu að að halla og býr við afarlje- 
leg húsakynni. Lít jeg svo á, að ríkinu 
beri bein skylda til, vegna þessa aðkomu- 
fólks, að styrkja þessa sjúkrahúsbyggingu 
meira en aðrar, sem aðeins koma hlutað- 
eigandi bæ eða hjeraði að notum. Skal jeg 
svo ekki fjölyrða meira um þessa brtt., en 
vona, að hún fái góðar undirtektir hjá 
hv. deild.

Þá vil jeg minnast á XI. brtt. á sama 
þskj., af því að jeg er meðflm. að henni. 
Hún fer frani á, að heilsuhælissjóði Norð- 
urlands verði endurgreiddar 10 þús. kr. 
fyrir lagningu vegar af Eyjafjarðarbraut- 
inni heim að hælinu. Það hefir áður verið 
vikið að þessu máli við 2. umr. um vega- 
lögin, og þarf jeg því ekki að fjölyrða um 
það nú, enda mun hv. aðalflm. (BL) gera 
nánari grein fyrir till. Jeg vil aðeins heita 
á meiri hl. samgmn., samkvæmt því, sem 
segir í nál hans, málinu til stuðnings, og 
vona jeg, að hv. meiri hl. standi nú við 
orð sín.

Jeg finn ástæðu til að votta hæstv. 
stjórn og hv. fjvn. þakkir fyrir að hafa 
munað eftir Olafsfjarðarlækninum, því jeg
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tel nauðsyn, að þessi fjárveiting standi 
áfram í fjárlögum.

Jeg vil beina því til hæstv. stjórnar, að 
jeg er ekki ánægður með framlagið til 
Þelamerkurvegar; finst það nokkuð lágt í 
samanburði við ýmsa aðra vegi. Mun jeg 
þó enga brtt. koma með við þennan lið, 
en láta sitja við það að þessu sinni, sem 
ætlað er til vegarins í frv.

Jeg hafði í fyrstu ætlað mjer að athuga 
nokkuð einstakar brtt. annara þm., en eins 
og ástatt er í deildinni nú, sje jeg ekki, að 
það sje til neins. Lýk jeg því máli mínu 
hjer með.

Pjetur Þórðarson: Jeg á hjer eina brtt. 
á þskj. 230, undir VI. lið, sem að sönnu 
er að efni til lík till. næst á undan; en þó 
stendur líklega töluvert öðruvísi á um 
hana en hinar till. með sömu fyrirsögn. 
Þarna stendur svo sjerstaklega á, að farið 
er fram á að fá styrk til sjerstakrar skýlis- 
byggingar í Borgarnesi. Reynslan hefir 
sýnt nú um margra ára skeið, að það 
hafa orðið mjög mikil vandkvæði á að 
koma þar fyrir sjúklingum, sem hafa ver- 
ið á ferð til Reykjavíkur. Bn eins og allir 
vita, er fólksstraumur mikill um Borgar- 
nes til Reykjavíkur, og margir sjúklingar 
eiga þarna leið um. Það hefir að sönnu 
oftast nær gengið sæmilega vel að koma 
sjúklingum fyrir hjá einstökum mönnum, 
hafi þeir ekki verið sjerstaklega mikið 
veikir eða með smitandi sjúkdóm. Aftur 
á móti hefir það kornið fyrir, að 111- 
mögulega hefir gengið að fá að hleypa 
inn sjúklingi, sjerstaklega hafi hann ver- 
ið haldinn af einhverjum þeirra sjúkdóma, 
sem kallaðir eru farsóttir.

Afleiðingin af því, að ekkert sjúkra- 
skýli er til í Borgarnesi hefir orðið sú, að 
nú fyrir nokkru reyndist það svo, að
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manni, sem heldur gistihús, var þröngvað 
til að hýsa sjúkling. Af því leiddi svo aft- 
ur það, að gera varð sjerstaka ráðstöf- 
un til þess, að sjúkdómurinn breiddist 
ekki út frá þessum stað, og þar með alveg 
að kippa atvinnunni af manninum um 
lengri tíma. Eftir nokkurra ára þóf fjekst 
það þó, að ríkissjóður bætti þessum manni 
að nokkru leyti skaðann. Það má segja, 
að það sje dálítið einkennileg tilviljun, 
að næsta till. á eftir minni till. á þskj. 
230 er einmitt um það að greiða manni 
á Norðurlandi 4 þús. kr. í skaðabætur 
vegna skaða, sem hann beið af sóttvarn- 
arráðstöfunum 1924. Er auðsjeð á till., að 
það hefir verið samskonar sóttvarnarráð- 
stöfun, sem þar var gerð, og vildi til í 
Borgarnesi fyrir nokkrum árum. Þó svo 
væri, að þarna væri lagt fram dálítið fje 
til þess að byggja sjúkraskýli, þá myndi 
það í raun og veru ef til vill borga sig 
fljótt betur að koma upp ódýru skýli held- 
ur en að eiga yfir höfði sjer að verða að 
borga skaðabætur eftir á. Það getur num- 
ið miklu meiri upphæð heldur en það, 'sem 
fer í að styrkja skýlið, auk þess sem þetta 
bakar einstökum mönnum miklu meira tjón 
en hægt er að gera sjer í hugarlund. Og 
vitanlega kemur ekki til nokkurra mála, að 
ríkið bæti mönnum slíkt tjón nema að litlu 
leyti.

Hjer er þá um það að ræða að koma 
upp litlu sjúkraskýli, útbúnu með tveim- 
ur sjerstökum herbergjum, öðru til þess 
sjerstaklega að láta í þá sjúklinga, sem 
annaðhvort væru mjög veikir eða með smit- 
andi sjúkdóma, en hinu fyrir almenna 
sjúklinga, sem ekki eru haldnir næmum 
sjúkdómum.

Nú vill svo til þarna uppfrá, að alkunn- 
ur góður maður, sem nýlega er látinn, ráð- 
stafaði peningaupphæð til þess að efnt

s*
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yrði til sjóðstofnunar til þess að koma 
upp slíku skýli, sem hjer er um að ræða, 
í Borgarnesi. Maðurinn var Páll Jónsson 
bóndi í Einarsnesi. Síðan hann gaf þessa 
upphæð hefir í Borgarnesi sjerstaklega 
verið á ýmsan hátt skotið saman nokkru 
fje og fengið á annan hátt í þessu skvni. 
Vitanlega nemur það ekki mikilli upphæð 
enn. En því er haldið áfram, svo að gera 
má ráð fyrir, að það gæti orðið 1927 
nægilegt fje til þess að byggja skýli fyrir, 
ef hæfilegur styrkur úr ríkissjóði fengist 
á móti. Þeir, sem sjerstaklega hafa þetta 
mál með höndum, eru fyrst og fremst lækn- 
irinn, Ingólfur Gíslason, og aðalgistihús- 
haldarinn, sem mest hefir liðið fyrir að 
vera þröngvað til að hýsa sjúklinga og 
komist oft í mikinn vanda út af því.

Jeg vænti þess, að hv. deildarmenn, a. 
m. k. þeir fáu, sem hjer eru viðstaddir, 
muni vilja líta nokkuð á þær sjerstöku 
ástæður fyrir þessari till. um fjárframlag 
til þessa sjúkraskýlis.

Þegar jeg samdi þessa litlu tilL, athug- 
aði jeg í þingmálafundargerð úr Borgar- 
nesi 30. jan. í vetur, hve mikla upphæð er 
farið fram á. Hún var sú sama og jeg hefi 
sett. í fundargerðinni stendur: „gegn -/•>, 
kostnaðar annarsstaðar frá.“ En síðan hefi 
jeg fengið upplýsingar um, að þetta hafi 
ekki verið allskostar rjett eða eiginlega 
meiningin. Jeg býst við, að jeg þurfi að 
breyta þessu nokkuð áður til þess komi að 
greiða atkv. um till., og þess vegna geri 
jeg ráð fvrir að taka till. aftur og bera 
hana fram við 3. umr. En jeg hefði kosið 
þá að fá meiri áheyrn en jeg get nú feng- 
ið, eftir því sem á stendur hjer í háttv. 
deild, af því svo sjerstaklega stendur á, 
að mín till. á ekki nema að nokkru leyti 
skylt við þær samnefndu till. hjer á sama 
þskj.

Við erum svo heppnir í þessu hjeraði. 
að læknirinn er svo efnum búinn. að hann 
á sinn eiginn bústað; en vitanlega er liann 
ekki stærri en það, að hann getur ekki 
lagt til nokkra sjúkrastofu sjálfur.

Jeg endurtek það, að þarna í Borgar- 
nesi verða oft mjög mikil vandræði, þeg- 
ar svo stendur á — sem oft kemur fyrir 
— að það þarf að flvtja sjúklinga, hvort 
heldur til dvalar hjá lækninum, eða þó 
í miklu fleiri tilfellum að flytja sjúklinga 
þar um, sem fara eiga til Reykjavíkur.

Jeg vænti þess, að háttv. deildarmenn 
skoði þetta mál með sjerstöku tilliti til 
þess, hversu vel er af stað farið með að 
afla fjárins til þessa skýlis.

Skal jeg svo ekki tefja tímann með því 
að fara út í annað eða fleira í þessu máli, 
sem hjer liggur fyrir, við þessa umr.

Halldór Stefánsson: Jeg tel, eins og 
fleiri, að fyrsta og ríkasta skvlda þings- 
ins sje að ibyggja upp trausta fjárhags- 
lega heild. Því ríkari ætti ábyrgðartil- 
finning þjóðarfulltrúanna að vera fyrir 
þessum skyldum, sem land vort og þjóð- 
fjelag er minna en flest önnur og hin ytri 
skilyrðin ómildari en víðast annarsstaðar. 
Fjárhagslegt sjálfstæði er sá grundvöllur, 
sem alt þjóðlífið verður að byggja á. En f jár- 
hagssjálfstæðið verður aftur að byggjast 
á fjárhagsmætti einstaklinganna, og þeirra 
hagur aftur á því, sem náttúrufar og 
önnur ytri skilyrði — náttúrleg og til- 
búin — leyfa Af þessum ástæðum er það 
auðsætt, að leggja verður áherslu á alt 
það, sem bætir hin vtri skilyrði og gerir 
land vort betra og bvggilegra, og alt það, 
sem styður einstaklinginn í lífsbaráttunni 
og samkepnisbaráttunni, ekki eingöngu 
innanlands, heldur og við einstaklinga ann- 
ara landa, því að samkepni einstakling-
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anna innbyrðis er nú harðari en nokkru 
sinni áður, orðin alþjóðleg, og þá er auð- 
sætt, að því ver stöndum við í þeirri bar- 
áttu, sem náttúrufar lands vors er hrjóstr- 
ugra en flestra annara menningarlanda. 
Nú vituin við, að alt, sem viðkemur um- 
bótum, er skemur á veg komið hjá oss en 
öðrum, og nefni jeg þar til einkum alí, 
er að samgöngum innanlands lýtur og 
ræktun landsins. Með þetta fyrir augum 
hættir mjer við að líta á hinar einstöku til- 
lögur til fjárframlaga, og tel jeg, að verk- 
legar umbætur verði að sitja þar í fyrir- 
rúmi. Ef hægt er að gera vtri skilyrðin 
góð, þá er jeg ekki hræddur um, að ekki 
þróist hin innri, og þá verður miklu rýmra 
um framlög til alls þess, sem mönnum 
leikur hugur á.

Eftir þennan formála ætla jeg að minn- 
ast svolítið á sumar þær brtt., sem jeg er 
við riðinn hjer.

Fyrsta brtt., sem jeg ætla að minnast 
á, er X. brtt. á þskj. 230; fer hún fram 
á það, að hækkað verði framlagið til Hró- 
arstunguvegarins úr 20 þús. kr. upp í 
27500 kr. Á þingmálafundi, sem haldinn 
var þarna um slóðir, fengum við þm. N,- 
M. áskorun um að fá lagt svo mikið til 
vegarins, að hann gæti orðið fullgerður á 
2 árum. Samkvæmt skýrslu vegamálastjóra 
eru ólagðir af veginum rúmir 9 km., og 
er áætlað, að það kosti 70 þús. kr. að full- 
gera hann. I gildandi fjárlögum eru 
veittar til þessa 15 þús. kr. Þá eru eftir 
55 þús., en upphæð sú, sem hjer um ræðir, 
er helmingurinn af því.

Við þm. N.-M. höfum rætt um þetta við 
vegamálastjóra, og hann hefir viðurkent, 
að seint liafi gengið vegagerð þessi. Fvrir 
rás viðburðanna hefir vegagerðin gengið 
seinna en þingið hefir ætlast til. Það eru 
nú nleira en 10 ár síðan byrjað var á 
verkinu, og því til sönnunar, að seinna

liafi sóst verkið en til var ætlast, vil jeg 
geta þess, að alls er búið að veita til þessa 
vegar 116 þús. kr. í fjárlögum, en ekki 
hefir verið unnið fyrir meira en 43500 kr. 
Ástæðan til þess er sú, að stundum hafa 
alveg fallið niður framkvæmdir, stundum 
að nokkru, af hvaða ástæðum, læt jeg 
ósagt. Ef unnið hefði verið það, sem 
þingið hefir ætlast til, væri vegurinn nú 
fullgerður.

Eins og getið er um í nál. fjvn., bárum 
við þetta mál uAdir hana, og tók hún því 
að vissu leyti vel, en í tillögum sínum 
miðar hún við, að veginum verði lokið á 
3 árum, og með tilliti til þess hækkar hún 
fjárveitingu stjfrv. úr 15 þús. kr. upp í 
20 þús. kr., en með það getum. við ekki 
verið ánægðir og berum því fram þessa 
till, sem miðar við, að vegurinn að Foss- 
völlum verði fullgerður á tveim árurn, 
1927 og 1928.

Það hefir verið minst á nýlega af hæstv. 
fjrh. (JÞ), að líkt stæði á með þetta 
hjerað og hjeruðin hjer austanfjalls hvað 
snerti samgöngur. Á báðum stöðunum væri 
álíka örðug sókn til hafnar. En á Fljóts- 
dalshjeraði er þó vfir torfærari fjöll að 
fara til hafnarstaða en hjer austanfjalls. 
Líka eru samgöngur örðugri þar að því 
leyti, að hjeraðið má heita veglaust til 
beggja handa frá þjóðveginum. Vegurinn 
notast heldur ekki til fulls fyr en hann er 
fullgerður til áfangastaðarins, vegna þess 
að það vantar auðvitað skýli, þar sem 
vegurinn endar, en þar verða vörur á 
stundum að geymast, því að þegar hann 
þrýtur, verða menn að skifta um flutn- 
ingatæki og flytja á hestum. Menn eru 
því orðnir mjög óþolinmóðir að bíða eftir 
því, að veginum verði lokið.

Eins og menn skilja, er hjer ekki farið 
fram á, að veitt sje fje, sem ekki þarf að 
veita livort sem er, heldur aðeins að það
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sje veitt örar en ætlast var til í frv. stjórn- 
arinnar og till. fjvn., og vænti jeg þess, 
aÖ hv. deild geti fallist á, að rjett sje að 
gera það.

Þá kem jeg að XV. brtt. á sama þskj., 
um símalagningar. Þai’ er farið fram á, 
að fjeð til símalagninga sje hækkað um 
15 þús. ltr., eða úr 315 þús. kr. upp í 330 
þús. kr., og sje hækkuninni varið til Loð- 
mundarfjarðarsíma. Fyrir þinginu hefir 
legið ítarlegt og rökstutt erindi frá mönn- 
um úr Loðmundarfirði, þar sem tekin er 
fram annarsvegar þörf sveitarinnar sjálfr- 
ar fyrir sírnann og liinsvegar þörf ann- 
ara, sem eiga viðskifti við sveitina, meðal 
annars livað því viðkemur að fá þar beitu, 
en hana er oft hægt að fá þar, þó að ekki 
fáist hún annarsstaðar. Við þm. N.-M. höf- 
um átt tal um þetta við landssímastjóra, 
og hann tjáði okkur, að ef sú fjárveit- 
ing, sem ákveðin er í frv. stjórnarinnar, 
yrði hækkuð, teldi hann, að þessi sími ætti 
að koma næstur, enda talaði háttv. frsm. 
fjvn. í þá átt. En nú hefir nefndin ekki 
farið fram á, að hækkað sje tillag til þessa 
síma, heldur til annars síma, sem lands- 
símastjóri mun hafa haft lík ummæli um. 
Hívað valdið hefir, veit jeg ekki, en vænti 
þess þó, að hv. nefnd taki þessari tillögu 
okkar vel og sömuleiðis hv. deild.

Pjetur Ottesen: Jeg ætla aðeins að segja 
fáein orð við þennan kafla fjárlaganna, 
einkum út af því, að hv. frsm. fjvn. (Þór- 
J) skýrði ekki allskostar rjett frá, þegar 
hann greindi aðstöðu nefndarinnar til till. 
hennar við 2. gr. frv. viðvíkjandi hækkun 
á tekjunum. Hann gat þess um tvo liði, 
2. lið og 5. lið brtt., að nefndin hefði ver- 
ið því öruggari um að hækka þessa liði, 
þar sem bindindismenn í nefndinni hefðu 
verið því fylgjandi. Að því leyti, sem 
þetta nær til inín, er það ekki rjett. Jeg
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var á móti því að hækka þessa liði, og 
byggi jeg mótstöðu mína á því, að jeg hefi 
svo sterka trú á góðan árangur af aukinni 
bindindisstarfsemi í landinu, og það því 
fremur, sem glæðst hefir skilningur fjvn. 
á nauðsyn þessa máls, eins og raun ber 
vitni um, þar sem hún leggur til að hækka 
styrkinn til bindindisstarfseminnar um 4 
þús. kr.

Jeg sagði, að trú mín á sigur góðs mál- 
efnis væri svo sterk og trúin á árangur 
bindindisstarfseminnar og aukinn skilning 
fólks á því, hvílík vá er fyrir dyrum, ef 
slík vínnautn heldur áfram í landinu, að 
jeg tel það alt of hæpinn, jeg vil segja 
óforsvaranlega hæpinn f járhagsgrundvöll, 
að hækka þessa liði nokkuð frá því, sem 
stjórnin hefir lagt til í frv. Þetta vildi jeg 
aðeins taka fram í tilefni af orðum háttv. 
frsm.

Svo á jeg hjer eina brtt., I. brtt. á þskj. 
230. Hún er eiginlega brtt. við næstu till. 
á eftir, frá hv. þm. ísaf. (SigurjJ), en 
till. hans fer fram á að hækka liðinn úr 
20 þús. kr. upp í 80 þús. kr., en jeg legg 
til, að hann verði hækkaður upp í 83 þús. 
kr., og er sú till. mín í sambandi við 
XXXV. till., við 16. gr., um að gefa fá- 
tæku hreppsfjelagi eftir dýrtíðarlán að 
upphæð 3 þús. kr. Árið 1918—1919 var 
þetta lán tekið af brýnni þörf, þar sem 
dýrtíðin hafði krept mjög að. Fje þetta 
varð að eyðslufje á þessum árum, en erfitt 
er með endurgreiðslu, og vildi jeg því 
mælast til, að þessi upphæð yrði eftir 
gefin. Það eru nokkur fordæmi fyrir því, 
að' undir svipuðum kringumstæðum hafi 
lán verið gefin eftir, þegar sjerstaklega 
hefir verið erfitt um endurgreiðslu, eins 
og hjer á sjer stað.

Ætla jeg svo ekki að fjölyrða frekar um 
þennan lið, en vænti þess, að hv. deildar- 
menn átti sig á því, að till. mín er brtt.
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við brtt. liv. þm. ísaf. og gerð til hægð- 
araulia og að vissu leyti til sparnaðar, því 

■að nú þarf bara eina atkvgr. um þetta í 
staðinn fyrir tvær.

Út af því, sem hv. frsm. gat um við- 
vikjandi fjárveitingu til brúanna, að hann 
hefði talað við vegamálastjóra og fengið 
fyrirheit um, að einhverju af brúafjenu 
yrði varið til brúagerða í hans kjördæmi, 
þá get jeg sagt hið sama, að jeg hefi líka 
fengið fyrirheit um þetta hvað mitt kjör- 
dæmi snertir. Út af umtali því, sem orðið 
hefir um notkun brúafjárins, vil jeg láta 
þá skoðun í ljós, að jeg tel heppilegast að 
halda þeirri reglu, sem fylgt hefir verið 
um úthlutun þess fjár að undanförnu, að 
stjórnin ráðstafi því eftir till. vegamála- 
stjóra.

Forsætisráðherra (JM): Jeg skal fyrst 
geta þess, að mjer þykir vænt um, að hv. 
fjvn. hefir ákveðið, hvernig skift skuli 
styrknum til læknavitjana. Álít jeg þá ráð- 
stöfun heppilega, því að þegar hreppar 
bættust við, varð fjárveitingin of lág til 
þess að ná eins langt og þingið ætlaðist 
til, og varð því að taka vissa hundraðstölu 
af hverjum hreppi.

Jeg býst við, að það sje skynsamlegra 
að veita meira fje til heilsuhælis Norður- 
lands næsta ár en nú, því að kostnaðurinn 
verður eflaust meiri heldur en gert var ráð 
fyrir, þegar fjárveitingin kom inn í fyrra, 
en engin málaleitun hefir komið til stjórn- 
arinnar um það.

Það er aðeins ein brtt. frá hv. fjvn., 
sem jeg vil gera verulega að umræðuefni, 
sem sje um að fella burt fjárveitingu til 
sendiherra. Mjer þykir leitt, að hluti af hv. 
fjvn. skuli þykjast þurfa að gera þetta. 
Það hefði verið æskilegt, að öll nefndin 
hefði getað fallist á till. stjórnarinnar í 
þessu efni, og holt fyrir þjóðina, ef fjvn.
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hefði gert það. Jeg ætti ekki að þurfa að 
minna hv. deild á, hve mikil barátta hefir 
um langan tíma staðið um utanríkismálin. 
Þó er eins og það þurfi að minna á þetta, 
því að það er í raun og veru satt, sem sagt 
hefir verið, að það er eins og menn hjer 
á landi hafi sofnað eftir 1918 og ekki 
munað, að þessi mál væru til. Menn verða 
að muna það, að hvert þjóðfjelag á 'ekki 
einungis sín heimamál, heldur einnig mál, 
sem snúa út á við, ef það vill ekki vera 
undirlægja annara þjóða. En sú var tíð- 
in, að menn voru vel vakandi um þessi 
mál, enda gerðu þau mestan erfiðleikann 
á því að komast að samkomulagi við Dani. 
Að vísu voru vegirnir misjafnir að tak- 
markinu, en mjer er óhætt að segja, að Is- 
lendingar yfirleitt vildu hafa ráð yfir ut- 
anríkismálum sínum, og það var erfiðasti 
hjallinn að fá það viðurkent. Loks varð 
það að niðurstöðu, að við fengum það við- 
urkent, að þessi mál væru vor og undir 
vorum yfirráðum, en það varð að sam- 
komulagi, að Danir færu með þau um 
stund í voru umboði. Mörgum var ljóst, að 
þetta var ekki áhættulaust, einkum vegna 
þess, að þegar búið var að fela annari 
þjóð að fara með málin, var nokkur hætta 
á því, að menn bæði hjer og annarsstað- 
ar athuguðu ekki, að málin eru eftir sem 
áður vor mál. En það er auðvitað, að 
mikill þáttur í sjálfstæði hverrar þjóðar 
er það, að hafa ráð yfir utanríkismálum 
sínum. Sjálfstæð og fullvalda er þjóðin 
annars ekki. Það var heldur ekki svo, að 
við ljetum Dani fara með öll okkar utan- 
ríkismál. Vjer höfum sendiherra í Kaup- 
mannahöfn. Vjer getum sent sendimenn 
með diplomatiskum erindum hvert sem er.

Jeg verð að játa það, að jeg hafði ekki 
nógu vakandi auga á þessum málum í 
fyrstu og á þýðing þeirra. En augu mín 
hafa á síðari árum opnast fyrir því, að
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okkur sje óumflýjanlegt að gæta vel utan- 
ríkismálanua, og að það er ekki samboðið 
þjóðarsómanum að liafa ekki sendikerra, 
búsettan í Kaupmannaköfn. Nú er það 
svo, að segja má, að við köfum getað kom- 
ist af með þá lausn í bili á utanríkismál- 
um, sem staðið hefir tvö árin síðustu. 
(TrÞ-. Var þá þjóðarsóminn ekki í veði!). 
Xei, það skilur kv. þm. Str. undur vel, að 
svo var ekki, enda hefði þá ekki verið að 
því ráði korfið að leggja sendiherraem- 
bættið niður um stundarsakir, þó að hins- 
vegar væri vitanlegt, að sú ráðstöfun gæti 
á engan hátt orðið til frambúðar. Starf- 
ræksla utanríkismála okkar kefir verið góð 
þessi tvö ár, en þó svo, að þetta væri ekki 
nema til bráðabirgða.

Jeg sagði í fyrra, að þessi skipun utan- 
ríkismálanna væri aðeins bráðabirgðaráð- 
stöfun og afsakanleg vegna fjárkagsörðug- 
leika ríkissjóðs. En nú er ekki hægt að 
bera þeirri afsökun við; ríkissjóður er fær 
um að taka á sig þessa byrði, og því ekki 
forsvaranlegt að sætta sig lengur við þá 
ráðstöfun, sem gerð var aðeins um stund- 
arsakir. Hjer er líka um þann þjóðarmetn- 
að að ræða, sem okkur ber fremur að 
glæða en rýra. Og þó að ýmsum vaxi í 
augum kostnaðarklið málsins, eða hin 
beinu útgjöld við það að hafa sendimann 
búsettan erlendis, þá ber og að líta á það, 
að utanríkismálin snúast oft og einatt um 
stórkostleg fjárhagsatriði. Því verður ekki 
neitað með neinum rökum, að okkur sje 
mikils virði að hafa fulltrúa í öðru 
ríki, sem við getum beint ýmsum vanda 
til, sem að höndum ber, og sent hann í 
erindum okkar víða um lönd, eins og við 
gerðum á meðan við höfðum sendiherra 
búsettan í Kaupmannahöfn. Því neitar 
heldur enginn, að við höfum margfaldlega 
uppborið þann kostnað, sem sendiherra-
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embættið í Kaupmannahöfn nam, og eru 
það þá litlar þakkir fyrir starfið, að vilja 
ekki endurreisa embættið, þegar sýnt er, 
að fjárhagsvandræði ríkisins eru því ekki 
lengur til fyrirstöðu. En vitanlega er það 
afarmikils virði, að sendimaðurinn sje að 
góðu kunnur ytra, og nú stendur einmitt 
svo vel á, að við eigum völ á manni, sem 
unnið hefir sjer traust og virðing erlendra 
sendimanna, þeirra er hann hefir kynst 
við. Mundi jeg því telja það illa farið, ef 
ekki yrði að því ráði horfið að grípa 
nú tækifærið og fela þessum manni sitt 
fyrra trúnaðarstarf, er hann rækti þá sjer 
og landinu til sóma.

Jeg sagði í fyrra, og drap á það líka 
áðan, að til bráðabirgða hefði mátt una 
við þá skipun, sem gerð hefir verið um 
utanríkismál okkar nú um stund. En nú 
get jeg gefið þær upplýsingar, að við eig- 
um ekki kost þess að halda slíku áfram. 
Sá maður, sem farið hefir með þessi mál 
undanfarið og í alla staði vel, liann hefir 
nú lýst því yfir, að hann geti ekki lengur 
haft þetta starf með höndum. Það sje alt 
of mikið til þess að gegna því í hjáverk- 
um. Og þegar sjeð er, að við eigum ekki 
lengur kost á Jóni Krabbe, þá liggur í 
augum uppi, að sú breyting, sem óhjá- 
kvæmilegt er að verði á utanríkismálum 
okkar, hlýtur að kosta talsvert meira fje 
en háttv. fjvn. gerir ráð fyrir með brtt. 
sinni. Brtt, eins og hún er borin fram, er 
ómöguleg í alla staði, eins og fljótt mundi 
koma á daginn, ef svo óhamingjusamlega 
skyldi til takast, að hún næði fram að 
ganga.

Fjárveiting sú, sem nefnd er í frv. til 
endurreisnar sendiherraemibættis í Kaup- 
mannahöfn, er tiltekin eins og sá maður, 
sem allir eru á einu máli um að skipa eigi 
í stöðuna, telur að þurfi að vera. Með
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þessari fjárhæð er stilt svo í hóf um út- 
gjöldin, að gert er ráð fyrir, að ekki þurfi 
að veita meira um fyrirsjáanlegan tíma.

Þó að svo slysalega hafi nú tekist til, 
að meiri hl. hv. fjvn. leggist á móti því 
að taka upp aftur sendiherraembættið í 
Kaupmannahöfn, þá ber jeg það traust til 
hv. þdm., að þeir sjái og skilji nauðsyn 
þessa máls og fallist á, að till. stjórnarinn- 
ar í þessu efni nái fram að ganga.

Jeg er ekki í neinum vafa um, að okkur 
er afarmikils virði að hafa sendiherra í 
Kaupmannahöfn, beint sendan hjeðan 
heiman. Og þótt engum sje það Ijósara en 
mjer, hve ágætum manni vjer höfum haft 
á að skipa, þar sem Jón Krabbe er, þá er 
hann þó ekki íslenskur þegn, og getur því 
ekki til lengdar farið með sendiherraem- 
bætti fyrir oss.

Að sumir hv. þm. virðast ekki skilja 
þetta, sýnir einmitt þetta, sem jeg sagði í 
upphafi, að þeir skilja ekki þýðing þeirra 
mála, sem beint sendiherrasamband þarf til, 
nje þýðing sendiherraembættis, eru sof- 
andi að þessu leyti og hugsunarlausir um 
hin mestvarðandi mál vor.

Jakob Mðller: Jeg ætla aðeins að segja 
örfá orð, og mest fyrir þá sök, að mjer 
finst, að ekki megi vera ómótmælt þeirri 
skoðun, sem bólaði á í ræðum hv. frsm. 
(ÞórJ) og hæstv. fjrh. (JÞ) um áætlun 
tekjubálksins. Þeir virtust koma sjer sam 
an um það, að afaráríðandi væri að áætla 
tekjuhlið fjárlaganna sem allra lægst

Hv. frsm. fór í því efni hóti styttra en 
hæstv. fjrh., en kvað þó samnefndarmenn 
sína fylgja sjer í því að verða á móti öll- 
um frekari hækkunum tekjubálksins, á hvað 
gildum rökum sem bygðar væru.

Nú hefir formaður fjhn., háttv. 2. þm. 
Rang. (KIJ), skýrt frá því, að nefndin

hafi athugað tekjuhlið fjárlaganúa, og eft- 
ir því sem honum sagðist frá. munar það 
150 þús. kr^ sem fjhn. telur, að tekju- 
bálkurinn megi hækka fram yfir áætlun 
fjvn. Hjer er því ekki alllítið sem munar 
á áætlun nefndanna, en það er ekki fyrir 
mjer aðalatriðið, heldur hitt, að það er 
röng kenning og skaðleg að halda því 
fram, að rjett sje að áætla tekjurnar lágt, 
en gjöldin aftur á móti hátt. Það á að 
áætla tekjur og gjöld eins rjett og ná- 
kvæmlega og nokkur kostur er á.

Það er auðvitað líka hættulegt að áætla 
tekjurnar of hátt, því að af því leiðir, að 
þjóðarbúskapurinn verður þá rekinn með 
tapi.

En hvað leiðir nú af því, ef tekjuhlið 
fjárlaganna er að jafnaði áætluð of lágt?

Það leiðir af því, að skattar aukast, eða 
standa að minsta kosti lengur en þörf er 
á, og dýrtíðin, sem allir vænta að fari 
minkandi, hún helst áfram.

Nei, það á ekki að sverta fjárhaginn 
meira fyrir sjer en þörf er á. Þess vegna 
vil jeg leyfa mjer að skora alvarlega á hv. 
fjvn. að taka tekjubálkinn til rækilegrar 
athugunar á ný, því jeg býst ekki við, 
að fjhn. fari í kapphlaup um að endur- 
skoða frekar en orðið er þessa hlið fjár- 
laganna. Enda fæ jeg ekki betur sjeð en 
að það sje hrein og bein skylda þings og 
stjórnar að taka til alvarlegrar athugunar, 
hvort ekki muni fært að ljetta sköttunum 
meira af en orðið hefir.

Og síðan síðasta þingi lauk, hefi jeg 
ekki annað frekara að athuga við gerðir 
hæstv. stjórnar en það, að hún skuli ekki 
hafa tekið upp hjá sjálfri sjer að ljetta 
af þjóðinni einhverju af þeim sköttum, 
sem lagðir hafa verið henni á herðar út úr 
neyð, eins og t. d. gengisviðaukinn. Þeirri 
byrði hefði þó stjórnin getað ljett af, þeg-

Alþt. 1926, B, (38. löggja/arþing). 9
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ar í ljós kom, að fjárhagur ríkisins mundi 
verða sá, er nú er komið á daginn.

Nú er komið fram frv. frá fjhn. um 
að ljetta gengisviðauka af vörutolli, en það 
er hvergi nærri nóg. Það verður að ljetta 
betur af framleiðslunni, eins og horfurnar 
eru nú framundan um afkomu atvinnuveg- 
anna, enda vænti jeg, að fram komi fleiri 
frv. í þá átt áður en þinglausnir verða.

Jeg skal að vísu játa, að með því að 
ljetta af sköttunum til muna er vitanleg- 
ur hlutur, að tekjuhalli muni verða á fjár- 
lögunum. En það vex mjer ekki svo mjög 
í augum. Hitt er þó ennþá hættulegri 
braut að ganga, að halda áfram háum 
sköttum á framleiðslunni, þegar atvinnu- 
vegirnir eiga eins í vök að verjast og nú. 
Jeg held, að það væri ekki svo óskynsam- 
leg f jármálapólitík að þessu sinni að hugsa 
minna um hallalaus f járlög, en ljetta held- 
ur sköttum af framleiðslunni. Síðasta 
reikningsár ríkisins skilaði digrum sjóði, 
sem er hreinn tekjuafgangur, en jafnhliða 
eru horfur um afkomu atvinnuveganna alt 
annað en glæsilegar.

Reynslan hefir líka að jafnaði sýnt, að 
tekjurnar hafa farið fram úr áætlun þings- 
ins, og stundum svo miljónum skiftir. (At- 
vrh. MG: En gjöldin?). Jú, mikið rjett, 
gjöldin fara líka oft og tíðum fram úr 
áætlun, og það gildir vitanlega ekkert síð- 
ur um gjaldahliðina, að skylt er að áætla 
hana sem nákvæmast.

Jeg átti í deilum um það á síðasta þingi 
og bar þá fram hjer í þessari hv. deild 
brtt. um að hækka tekjubálkinn til muna 
frá því, sem hv. fjvn. hafði þá gengið frá 
honum. Jeg hjelt því þá fram og færði 
rök fvrir, að tekjurnar 1925 mundu fara 
um 3 milj. kr. fram úr áætlun. Mjer var 
þá núið því um nasir, að jeg væri þektur 
að óframsýni í fjármálum og þess vegna 
að engu hafandi mínar till.

En hvað skeður?
Þegar öll kurl komu til grafar og 

reikningarnir gérðir upp, voru það ekki 
3 heldur 8 miljónir króna, sem tekjurnar 
fóru fram úr áætlun þingsins, og hreinn 
tekjuafgangur 5 milj. kr.

Till. mín um hækkun á tekjubálki fjár- 
laganna fyrir árið 1926 var gerð með hlið- 
sjón af auknum gjöldum, sem jeg flutti 
brtt. um, m. a. 100 þús. kr. til landsspít- 
ala, og jeg er óhræddur um, að þær stand- 
ist og vel það. Það verður athugað á næsta 
þingi.

Jeg verð að halda því fram, að ef hægt 
er að gera tekjuáætlunina hærri, þá sje 
óforsvaranlegt að ganga frá henni eins 
og gert hefir verið á undanfarandi þing- 
um, því að það hlýtur að leiða til þyngri 
skattaálaga.

En hitt skal jeg fúslega játa, að erfitt 
muni vera, eins og hæstv. fjrh. (JÞ) tók 
fram, að gera nokkurn veginn rjetta og 
ábyggilega tekjuáætlun í október, eða rúmu 
ári áður en hún á að koma fram. Þess 
vegna er ekki rjett af honum að standa á 
móti þeim leiðrjettingum, sem þingið ger- 
ir hálfu ári síðar, eftir þeim upplýsing- 
um, sem þá berast svo að segja daglega 
Því lengra sem líður á þingtímann, því 
auðveldara er að gera áætlanir þessar, og 
ekki aðeins skylda stjórnarinnar að hjálpa 
til við slíkar leiðrjettingar, heldur og líka 
að fallast á þær áætlanir, sem nýjar rann- 
sóknir leiða í ljós, að eru á rökum bygð- 
ar. Það er heldur engin minkun fyrir 
stjórnina, þó að gerð sje leiðrjetting við 
þessa áætlun, sem hún hafði ekki tök á að 
gera nákvæmari, af þeirri einföldu ástæðu, 
að hana brast þau gögn, sem síðar drifu 
til þingsins úr öllum áttum.

Jeg á enga brtt. við þennan kafla fjár- 
laganna, svo jeg hefi bráðum lokið máli 
mínu. En það eru margar brtt. frá öðr-
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um hv. þdm., sem mjer skilst, að nemi um 
280 þús. kr. með eftirgjöfum á lánum. 
Fyrir mitt leyti tel jeg enga hættu á því, 
að tekjuhalli vrði til stórra muna á fjár- 
lögunum, þó að þær yrðu allar samþykt- 
ar. Þar með er jeg þó ekki að segja, að 
rjett sje að samþykkja þær allar. En eins 
og horfurnar eru framundan um afkomu 
atvinnuveganna, tel jeg forsvaranlegra að 
fresta einhverju þessara fyrirtækja, sem 
brtt. fara fram á að veitt sje fje til, held- 
ur en að framleiðslan sje sköttuð á sama 
hátt og verið hefir.

Hvað sem öðru líður, má gera ráð 
fyrir allmiklum tekjuafgangi á þessu ári. 
Jeg sagði í fyrra, að gera mætti ráð fyr- 
ir, að tekjuafgangur mundi verða um lþó 
miljón króna. Það er nú sannfæring mín, 
að um svipuð hlutföll verði að ræða eins 
og síðastl. ár. Að minsta kosti er jeg 
óhræddur um, að þessi áætlun mín standist 
ekki.

Það er engin sjerstök brtt. -í þessum 
kafla fjárlaganna, sem jeg finn ástæðu til 
þess að tala um, nema ef vera skyldi sii 
till. hv. fjvn., að fella niður fjárveitingu 
til sendiherrahalds í Kaupm.höfn. Kann 
jeg nefndinni mikla óþökk fyrir að leggja 
til, að utanríkismálum okkar skuli haldið 
í sama öngþveiti og verið hefir nú um 
stund. En út í það ætla jeg þó ekki að 
fara frekar, enda hefir hæstv. forsrh. (J- 
M) talað svo vel fyrir þessu máli, að það 
verður ekki betur gert. Aðeins vil jeg 
þakka hæstv. stjórn, hve fast og röggsam- 
lega hún heldur á þessu metnaðarmáli 
þjóðarinnar og vænti fastlega, að það 
margir hv. þdm. veiti henni brautargengi 
í þessu máli, að brtt. fjvn. verði kveðin 
svo rækilega niður, að henni skjóti aldrei 
framar upp.

Fjármálaráðherra (JÞ): Út af ummæl- 
um hv. 3. þm. Reykv. (JakM) verð jeg að 
segja það, að jeg hefði verið til með að fella 
fyr niður gengisviðaukann á vörutolli, en 
mjer var ekki ljóst, hvort stjórnin hefði 
heimild til þess. Bar jeg það því undir 
fjhn., þar sem þessi háttv. þm. (JakM) á 
sæti, og varð niðurstaðan sú, að það 
þyrfti að gera með lagaboði. Bar hv. nefnd 
fram frv. um það, og er það nú komið til 
hv. Ed. Finst mjer því, að ekki þurfi að 
koma ásakanir um þetta úr þessari átt, þótt 
jeg hafi eigi viljað leggja niður gengis- 
viðaukann upp á mitt eindæmi.

Út af því, sem þessi hv. þm. sagði um 
áætlanir alment, vil jeg taka það fram, 
að ástæðan fyrir því, að áætla þarf tekj- 
urnar varlega, er ekki aðeins sú, að það 
er gert svo löngu áður, heldur er gjalda- 
áætlunin einnig gerð fyrirfram, og getur 
verið ónákvæm. En nú eru hjer um bil öll 
gjöld, sem á áætlun standa, út goldin, sak- 
ir þess, að ýmsir hafa þar hagsmuna að 
gæta og reka nægilega á eftir. En nú er 
sú tíska komin á að framkvæma ýmislegt, 
sem ekki er í fjárlögum, en fje er veitt 
til samkvæmt öðrum lögum. Upp og ofan 
hygg Je", að reynslan verði sú, að leggja 
þurfi 15% við gjaldaáætlunina, ef lands- 
reikningurinn á að bera sig. Og jeg býst 
við því, að hvernig sem maður „vandar 
sig“, verði niðurstaðan svipuð þessu. Móti 
þessari útgjaldahækkun er ekkert til nema 
varleg tekjuáætlun. Það sýnir reynslan. — 
Ef við eigum að líta á árið 1927, liggur 
næst að bera það saman við árið 1924. 
Jeg hygg hæpið að treysta því, að það 
verði meira tekjuár. Það þótti gott ár á 
sínum tíma, þótt það atvikaðist nú svo, 
að 1925 fór langt fram úr því. Tekjurnar 
það ár voru 10,7 miljónir samkvæmt lands-
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reikningunum, en nú eru þær áætlaðar lið- 
lega 10 miljónir, með lítið breyttri lög- 
gjöf. Vantar því mikið á, að áætlaður sje 
nægilegur tekjuafgangur, sem þarf til þess 
að verjast ófyrirsjáanlegum útgjöldum, 
verði tekjurnar ekki meiri en 1924. Skora 
jeg því á hv. deild að halda uppteknum 
hætti um varlegar tekjuáætlanir, svo að 
þar komi það umfram, sem venjan hefir 
sýnt, að þarf til þess að standast ófyrir- 
sjáanleg útgjöld.

Atvmnumálaráðherra (MG): Jeg ætla 
að segja örfá orð um 13. gr. fjárlagafrv. 
Vil jeg byrja á því að þakka hv. fjvn. fyr- 
ir það, hve litlar brtt. hún gerir við grein- 
ina, því að þar með sýnir hún, að hún 
fellst í öllum verulegum atriðum á mínar 
tillögur. Pessi grein er nú langhæsta út- 
gjaldagreinin, og stafar það af því, að nú 
hefir verið ákveðið að leggja á ný fje til 
verklegra framkvæmda, eftir nokkurra ára 
kyrstöðu. Brtt. hv. fjvn. eru ekki miklar. 
Eftir stjfrv. eru útgjöld samkvæmt 13. 
gr. á 4. miljón, en brtt. hv. nefndar eru 
alls ca. 40 þús. til hækkunar. Get jeg 
verið brtt. hennar samþykkur, og einkum 
þykir mjer gott að sjá, að hún hefir 
gengið inn á þá stefnu að flýta akfærum 
vegi frá Borgarnesi til Norðurlands. En 
þetta marka jeg af því, að hún lætur 
standa fjárveitinguna til að kaupa og 
húsa Fornahvamm. Væri þetta ekki til- 
ætlunin, væri tilgangslaust að byggja þar. 
Út af því, sem nefndin segir í inngangi 
nál. um steinolíuverslunina, vil jeg benda 
á, að hún hefir hingað til verið rekin með - 
heimild í þingsályktun frá síðasta þingi, 
og tel jeg þá heimild góða. Jeg fæ ekki 
sjeð, hvernig sá meiri hluti, sem samþykti 
nál., getur ávítað stjórnina fyrir að fram 
fylgja henni. En eftir því, sem sagt er í

nál., verður álit nefndarinnar ekki skilið 
öðruvísi en sem ráðleggíng um að halda 
versluninni ekki of lengi áfram. Og þannig 
hlýt jeg að taka það, nema annað komi 
fram i umræðunum.

I sambandi við símalagningarfjárveit- 
inguna vil jeg sjerstaklega taka það fram, 
að línan yfir Barðastrandarsýslu, milliVest- 
fjarða og Króksfjarðarness, er ekki lögð 
eingöngu vegna Barðastrandarsýslu sjálfr- 
ar, heldur einnig til þess að fá örugt sam- 
band við Vestfirði. Jeg álít, að þetta hafi 
allmikla þýðingu, því að svo sem nú er 
ástatt er talsímasambandið við Vestfirði 
mjög stopult, en það er talsíminn, sem 
mestar tekjur gefur. Hv. 2. þm. Rang. 
(KIJ) nefndi sjerstaklega símalínu frá 
Stóra-Núpi austur yfir Þjórsá yfir á Land. 
Um það get jeg sagt fyrir mitt leyti, að 
þegar símalína verður lögð að Stóra-Núpi, 
er jeg fús á að stuðla að því, að hún verði 
lögð áfram að Fellsmúla á Landi, því að 
það er stuttur vegur, en síminn nær þá yf- 
ir ilt og oft ófært vatnsfall, Þjórsá. (MJ: 
Verður komist yfir Þjórsá á símanum). 
Nei, en það þarf þá ekki að fara yfir hana 
til þess að síma. Annars vil jeg bæta því 
við, að það hefir ekki enn verið ákveðið, 
hvenær síminn verði lagður að Stóra-Núpi, 
og fyr kemur hin línan auðvitað ekki.

Það nýmæli hefir komið fram í háttv. 
fjvn. að veita 350 þús. kr. til símalínu 
milli Hornafjarðar og Víkur á næstu ár- 
um. Samkvæmt áætlunum landssímastjóra 
hafði hann hugsað sjer, að þetta mætti 
dragast nokkuð. En nú sje jeg, að háttv. 
fjvn. vill fylgja þessu, og hv. þm. þeirra 
kjördæma, sem hjer eiga hlut að, vilja láta 
niður falla byggingar loftskeytastöðva 
gegn heitorði um símalínu þessa. Þetta 
getur auðvitað ekki komið til atkvæða 
núna; mjer skilst, að Barðastrandarlínan
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sje eiha stórlínan, sem lögð verði á næsta 
ári, en á eftir henni hlýtur þessi að taka 
við. Kostnaðinum af þessu má dreifa á 
nokkur ár, svo að hann verður ekki eins 
tilfinnanlegur. Jeg get að minsta kosti 
sagt það, að ef jeg á þátt í undirbúningi 
fjárlaga á næstu árum, mun jeg telja mjer 
skylt að taka tillit til tillögu hv. nefndar, 
og það því fremur, sem loftskeytastöðvar 
eru tiltölulega dýrar í rekstri, — fagmann 
þarf við hverja stöð —- en tekjur af þeim 
verða altaf litlar, sakir þess, að mestar 
tekjur eru af símtölunum. Annars vil jeg 
undirstrika, að fjárveitingum til síma og 
brúa er ekki ráðstafað enn, sakir þess, að 
stjórnin getur ekki ráðstafað þessu fje 
fyr en samþykki þingsins liggur fyrir í 
fjárlögum. En svo framarlega sem 300 
þús. verða samþyktar til símalagninga, 
verður Barðastrandarlínan látin koma.

Um brýr 1927 er ekkert ákveðið ennþá, 
en um það verður að sjálfsögðu farið mjög 
eftir tillögum vegamálastjóra. Vona jeg, 
að hv. þdm. viðurkenni, að stjórnin og 
vegamálastjóri geri rjett í því að halda 
sjer til baka um loforð á fje til hrúa, 
þegar spurt er, hvort ekki fáist hrú á 
þessum og þessum stað, þangað til þingið 
hefir endanlega samþykt fjárveitingu til 
þeirra hluta.

Út í einstakar hrtt. fer jeg ekki að 
sinni, en ef til vill síðar.

Umr. frestað.

A 43. fundi í Nd., mánudaginn 29. mars, 
var fram haldið 2. umr. um frv. 
(A. 1, n. 197 og 240, 184, 230, 239, 245, 
248).

Frsm. samgmn. (Jón Auðnnn Jónsson):
Það er sem frsm. samgmn. að jeg vil segja 
nokkur orð. Eins og sjá má af nál., hefi

(2. nmr. 1 Nd.).

jeg sem frsm. og form. nefndarinnar rann- 
sakað lítillega strandferðir og aðrar skipa- 
göngur eins og þær hafa verið og eru nú. 
Það var nokkur deila um það innan deild- 
arinnar nú fyrir skemstu, hvort skipaferð- 
ir sjeu lakari nú eða jafngóðar og áður 
var. Margir þdm. hafa haldið því fram, 
að samgöngur á sjó væru nú mun lakari 
heldur en þegar best var, t. d. árið 1908 
og 1912. Jeg hefi búið til skýrslu um 
þetta, og þó að hún sje ekki prentuð í nál., 
þá eru þó aðalniðurstöðurnar þar, og af 
þeim má sjá það, að nú eru mun fleiri 
viðkomur heldur en þegar hest var áður. 
Þeir, sem hafa haldið fram gagnstæðri 
skoðun, hafa bygt hana á því, að skipin 
voru fleiri áður, þegar bestar voru sam- 
göngur, og sömuleiðis á því, að áður voru 
2 strandferðaskip, en nú aðeins 1. En þó 
að það sje rjett, að skipakosturinn til 
strandferða sje minni, — þ. e. færri skip 
-—■ þá er það engan veginn þar með sagt, 
að samgöngurnar sjeu lakari, því að það 
er ölíum vitanlegt, að strandferðaskipið 
„Esja“ er langbesta strandferðaskipið, 
sem gengið hefir í kringum landið, og 
þegar áætlun hennar er athuguð, þá sjá- 
um við, að hún er miklum mun fljótari að 
fara í kringum landið, og koma þó við á 
30—35 höfnum, heldur en „Skálholt“ og 
„Hólar“ eða „Austri“ og „Vestri“ voru 
að fara hjeðan úr Reykjavík norður á 
Akureyri og til baka aftur. Þessi saman- 
burður sýnir, að það er meira komið und- 
ir gæðum, stærð, ganghraða og útbúnaði 
skipa en fjölda þeirra. „Bsja“ hefir far- 
rými fvrir 165 farþega, en „Austri“ og 
„Vestri“ höfðu til samans farrými fyrir 
120. Niðurstöðurnar, sem jeg hefi komist 
að við rannsókn ferðaáætlana fyr og nú, 
eru þessar: Árið 1908 hafa viðkomur skipa 
verið alls 832, árið 1912 voru viðkomur 
strandferðaskipa, þar með taldar 4 hring-
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ferðir, sem „Austri“ fór á árinu, og kom 
við á 5 höfnum í hverri hringferð, 656, 
viðkomur milliferðaskipanna 330, verður 
alls 986, en samkvæmt áætluninni í ár, þá 
eru viðkomur „Esju“ 594, þannig um 60 
viðkomum færri en 1912, en milliferða- 
skipanna 593, eða um 260 viðkomum fleiri 
eif árið 1912 og um 400 fleiri en árið 
1908. Auk þess eru nú mun meiri ferðir 
með flóabátum á ýmsum stöðum kringum 
landið heldur en þá var. Nú er það öllum 
vitanlegt, að árin 1908 og 1912—’14 voru 
samgöngur á sjó bestar á landi hjer fram 
til 1924; þess vegna hefi jeg tekið einmitt 
þessi ár til samanburðar. I skýrslunni fyr- 
ir árið 1908 eru ekki taldar með tvær auka- 
ferðir, sem 1 skip Sameinaða fjelagsins fór 
til Vesturlandsins, og í skýrslunni fyrir 
árið 1912 eru heldur ekki taldar þær 
ferðir, sem „Pervie“ fór austur um land 
til Fáskrúðsfjarðar og Seyðisfjarðar, því 
þær ferðir munu ekki gera meira en sam- 
svara ferðum Skaftfellings og Hornafjarð- 
arbáts, sem nú eru. Það ár (1912) komu 
skipin við á 23 höfnum, sem þau koma nú 
ekki við á, en flestar þessar hafnir hafa 
fallið úr annaðhvort vegna þess, að nú 
þarf ekki að láta strandferðaskipin koma 
á þær, sumpart vegna þess, að flóabátar 
annast þær samgöngur, og í sumum til- 
fellum vegna þess, að það er alls ekki 
nauðsynlegt og ekki hægt að láta sigla á 
þessar hafnir. Hafnarfjörð talar maður 
ekki lengur um sem sjerstakan viðkomu- 
stað, vegna þess að hann hefir svo góðar 
samgöngur við Reykjavík. Akranes er 
komið í samband við flóabátinn til Borgar- 
ness. Þá eru Búðir, Stapi og Grundar- 
fjörður; á þessa staði gengur flóabátur 
Breiðfirðinga. Skarðsstöð, Bakkabót, 
Haukadalur; til þessara hafna er nú hætt 
að sigla, vegna brevttrar aðstöðu. Versl- 
anir þar lagðar niður, Álftafjörður, Aðal-
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vík, Höfn; þessar hafnir annast flóabátur 
Isfirðinga. Lambhagavík og Selvík er ekk- 
ert að gera á fyrir strandferðaskip. Hrísey, 
Hjalteyri og Svalbarðseyri munu kjósa 
annað fremur en viðkomur strandferða- 
skipa. Loðmundarfjörður, Unaós, Gunn- 
ólfsvík, Fjallahöfn, Grenivík, Berufjörður; 
á þessar hafnir komu strandferðaskipin 
áður, en nri er samgöngunum svo háttað 
innan hjeraða, að mótorbátar ganga um 
suma þessa staði, ríkissjóði að kostnaðar- 
lausu og með eins miklum þægindum fvrir 
íbúana, svo að nú er engin nauðsyn að 
sigla strandferðaskipum á þessa staði. Árið 
1912 hafa þessir strandferðabátar haft um 
37 viðkomur í Eyjafirði, þar sem nú er 
aðeins Dalvík ein með 4 viðkomur. Jeg 
liygg, að t. d. Eyfirðingum sje mun hent- 
ugra að fá bættar samgöngur innan hjer- 
aðs og tíðar ferðir milli Akureyrar og 
hinna einstöku hafna hjeraðsins en hafa 
svo og svo margar viðkomur strandferða- 
skipa. Jeg hefi rjett í þessu heyrt, að 
hjeraðsbúar hafi í huga að skora á Al- 
þingi að styrkja flóabátaferðir um Eyja- 
fjörð.

Á hafnir þær, sem jeg nú hefi talið, 
hafa verið 140 viðkomur árið 1912. í 
skýrslunni í ár eru ekki teknar með 5 ferð- 
ir aukaskips Eimskipafjelagsins nú í sum- 
ar, og eigi heldur viðkomur þess skips, sem 
stjórnin hefir nú fengið heimild til að 
leigja til strandferða fjögra mánaða tíma 
í haust.

Jeg skal þá gefa skýrslu um viðkomur 
í hinum ýmsu landshlutum á árunum 1908, 
1912 og 1926. Við hana ber þess að gæta, 
að til Vestmannaeyja eru aðeins taldar 
ferðir strandferðaskipsins árin 1908 og 
1912, en ekki ferðir millilandaskipa, en 
þau komu þar ávalt við, þegar nægur 
flutningur bauðst.

Skýrslan er þannig:
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Vestmannaevjar ...............

Fjárlög
1908 1912

14 14

1927
1926

104
Austur-Skaftafellssýsla 12 6 6
Suður-Múlasýsla ............. 119 159 229
Norður-Múlasvsla ............. 58 60 53
Sevðisfjörður .................. 30 47 54
Norður-Þingeyjarsýsla . . . 29 33 61
Suður-Þingeyjarsýsla .... 50 62 47
Akurevri .......................... 36 51 56
Eyjafjörður og Siglufjörð-

ur ................................. 49 57 68
Skagafjörður .................. 46 53 57
Húnavatnssvsla ............... 58 75 74
Strandasvsla .................... 59 69 81
Norður-ísafjarðarsýsla ... 14 16 9
ísafjörður ........................ 33 45 81
Vestur-ísafjarðarsýsla .... 38 46 57
Barðastrandarsýsla ......... 74 89 80
Dalasvsla .......................... 10 10 6
Snæfellsnessýsla ............... 59 77 64

Af þessari skýrslu sjest, að i311 hjeruð,
nema Suður-Þingevjarsýsla og Norður- 
Múlasýsla, hafa fengið auknar samgöngur.

Þá ber og að gæta þess, að skip þau, 
sem nú eru hjer í siglingum, eru 1. flokks 
farþegaskip og að öllu levti vel út búin. 
En áður var meiri hluti skipanna mjög 
ljelegur og sum þeirra aðeins flutninga- 
skip, er ekkert farþegarúm höfðu. Núna 
eru skipin líka að miklum mun gang- 
hraðari en áður var, eða sigla með 11—13 
mílna hraða, í stað þess að áður þótti 
gott, ef þau fóru 9 mílur. Þá má og enn 
telja það, sem allir vita, að skip Eimskipa- 
fjelags íslands koma nú við á miklu fleiri 
höfnum heldur en á áætlun eru. Þannig 
kom „Goðafoss“ t. d. á 16 aukahafnir í 
einni utanferð sinni norðan um land, og 
það er nálega engin ferð svo, að ekki sje 
komið á fleiri aukahafnir. Af því að nú 
eru stór og að öllu leyti vel úthúin skip, 
kemur það aðeins örsjaldan fvrir, að ekki 
komist með allur flutningur og farþegar.

(2. nmr $ Nd.).

En eins og menn muna, þá varð viðkoman 
áður ýmsum höfnum næsta gagnslítil. Skip- 
in komu margoft við aðeins til þess að 
gera afsökun sína og taka póst, en að 
öðru leyti höfðu hjeraðsbúar lítið gagn 
af ferðunum.

Þau hjeruð, sem hafa mesta þörf fvrir 
strandferðirnar og aðallega njóta þeirra, 
eru Snæfellsnes, Vestur-Barðastrandar- 
sýsla, Vestur-ísafjarðarsýsla, Strandasýsla, 
Húnavatnssýsla, Skagafjarðarsýsla, Þing- 
eyjarsýslur og Múlasýslur. í þessum hjer- 
uðum eru um 30 þús. íbúar, eða tæplega 
það. En hin hjernðin, sem hafa mesta 
þörf fyrir flóabáta og hafa sama og ekk- 
ert gagn af strandferðum, eru: Borgar- 
fjarðarsýsla, Mýrasýsla, Hnappadalssýsla, 
Dalasýsla,Austur-Barðastrandarsýsla,Norð- 
ur-Isafjarðarsýsla, Skaftafellssýslur og 
Rangárvallasýsla, og Gullbringu- og Kjósar- 
sýsla að nokkru leyti. í þessum hjeruðum 
eru rúmlega 30 þús. íbúar. Til þessa flokks 
mætti og telja Evjafjarðarsýslu, sem nú 
mun fara fram á að fá styrk til flóabáts.

Það er ekki nema eðlilegt, að talsverðar 
umkvartanir heyrist frá þeim hjeruðum, 
sem eiga að búa því nær eingöngu við 
flóabátasamgöngur, en í hinum hjeruðun- 
um eru samgöngurnar nú miklu betri en 
áður, að undantekinni Suður-Þingevjar- 
sýslu og Norður-Múlasýslu, en um Suður- 
Þingeyjarsýslu verður að athuga, að áð- 
ur voru 11 viðkomur í Grenivík og 9 á 
Svalbarðseyri, en þessir staðir eru eins vel 
settir með bátaferðum. Fækkun viðkoma í 
sýslunni stafar af því, að þessum höfnum 
hefir verið slept. Þá ber og að geta þess, 
að nálega í öllum hjeruðum er nú fjöldi 
mótorbáta, sem annast flutninga án stvrks, 
en er þó til stórbóta samgöngunum.

Flóaiátar: Svo sem jeg gat um, hafa 
komið áskoranir um aukna stvrki til flóa- 
bátanna og kvartanir um, að þær sam-
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göngur værn ekki eins miklar og góðar 
og skyldi. Og þegar litið er til þess, að 
nær % hluti þjóðarinnar býr við sam- 
gönguleysi á sjó, að öðru en því, sem flóa- 
bátar afkasta, þá verður mönnum að skilj- 
ast, að miklu fje verður að verja ór ríkis- 
sjóði til þess að halda uppi þessum báta- 
ferðum.

Skaftfellingur. Það er óhugsanlegt, að 
strandferðaskip komi þeim, sem búa á 
Suðausturlandi, að nokkru verulegu gagni; 
því veldur veðráttan og hafnleysið. Það 
verður því eina ráðið að kosta handa þeim 
hjeruðum sæmilega flóabáta. Árnessýslu- 
búar óska nú sjerstaklega eftir ferðum frá 
Revkjavík til Eyrarbakka og Stokkseyrar. 
Nefndin sá sjer ekki fært að leggja það 
til, að nýr bátur væri fenginn til þess að 
halda uppi ferðum þessum, en taldi, að 
„Skaftfellingur" gæti komið að liði. Legg- 
ur hún því til, að styrkur til hans verði 
hækkaður um 3000 krónur. Þessi bátur 
hefir stórt hafnleysissvæði til yfirferðar.

Breiðafjarðarbátur. Það hefir áður vak- 
að fyrir nefndinni að geta sameinað 
Breiðafjarðar- og Borgarnesferðirnar, en 
það hefir ekki tekist nema að litlu leyti. 
Nú í ár hefir nefndin og hæstv. atvrh. 
(MG) samið við „Suðurland“ um 7 ferðir 
til Breiðafjarðar, en þeirra ferða hafa 
ekki not 4 hreppar við vestanverðan fló- 
ann — Austur-Barðstrendingar. Annars er 
í ráði, að samgöngur þar innan fjarðar 
verði með vjelbáti frá Flatey, og þá aðal- 
lega til hafnanna í Austur-Barðastrandar- 
sýslu. Þetta fyrirkomulag heldur nefndin, 
að geti haldist næsta ár, en þegar akvegur 
er kominn milli Suður- og Norðurlands, 
fær „Suðurland" nóg að gera að annast 
Borgarnesferðirnar. Þá munu flestir fara 
landleiðina milli Suður- og Norðurlands 
og með skipinu milli Reykjavíkur og Borg-

amess, og þurfa því að vera stöðugar 
ferðir þar á milli. Það er eigi aðeins, að 
ódýrara verði að ferðast landveg milli 
Norður- og Suðurlands, þegar akbrautin 
er komin, heldur er það miklu fljótari ferð 
heldur en með skipi, því að þó það hafi 
ekki nema fáa viðkomustaði, tekur ferðin 
frá Akureyri til Reykjavíkur altaf 3—4 
daga.

Djúpbáturinn. Eins og allir vita, þá er 
lahdslagi svo háttað í Norður-ísafjarðar- 
sýslu, að samgöngur eru þar engar, svo 
teljandi sje, Tiema á sjó. Á landi er ekki 
hægt að ferðast nema rjett hreppa á milli; 
það gera hinar miklu vegalengdir og veg- 
leysur. Nú háttar svo til þar, að póst- 
stjórnin verður að halda uppi bátaferð- 
um um Djúpið milli ísafjarðar og Arn- 
gerðareyrar. Þær ferðir hafa orðið mjög 
dýrar. Hefir verið óhugsandi að fá bát 
til ferðanna fyrir minna en 8—10 þús. 
krónur. Með þeim styrk, sem báturinn 
fær nú, kemst ríkissjóður ljett út af sam- 
göngum í Norður-ísafjarðarsýslu. En 
sýslubúar hafa ekki komist ljett út af þess- 
um samgöngum, þar sem þeir hafa kostað 
til þeirra um 60 þús. kr. á síðustu 8 árum.

Homafjarðarbátur. Þá er Hornafjarð- 
arbáturinn. Höfn er þar svo ljeleg, að 
ekki er hægt að fá stór skip þangað inn 
að hausti eða vetri, nema fyrir aukið 
gjald, og þá svo hátt, að frágangssök má 
telja. Þarf því að halda uppi sjerstökum 
bátaferðum milli Hornafjarðar og Aust- 
fjarða, og þá helst Páskrúðsfjarðar, sjer- 
staklega að hausti og vetri til. Nefndin 
heldur, að eigi sje hægt að fá bát tíl þessa 
fyrir minna en 6000—7000 kr. Áður hefir 
styrkurinn verið 4000—5000 kr. og stund- 
um enginn. Nú í ár er hann 8000 kr., en 
það er af sjerstökum ástæðum.

Vöruflutningaskip til Skaftaf,- og Bang-
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áfvallasýslna. Nefndin léggu'r til, að styrk- 
ur til vöruflutninga við Suðurlandsundir- 
lendið verði 4000 kr. og verði honum var- 
ið til þess að fá millilandaskip til þess að 
flytja vörur beint frá útlöndum til Skaft- 
fellinga og Rangæinga. Nefndin bjóst fyrst 
við því, að ekki mundi þurfa nema 3000 
kr. til þessa, en Eimskipafjélagið vildi 
ekki ábyrgjast flutningaferð frá útlönd- 
um til þessara staða fyrir minna en 4000 
krónur.

Smœrri bátar. Þá eru ýmsir smætri bát- 
ar, svo sem Rangársandsbátur. En þar 
dugir ékki einn bátur til flutningaUná, því 
að sjaldan er hægt að taka þar land. Rang- 
æingar hafa því leigt 5—6 báta í einu 
þegar gott hefir verið veður til flutninga 
frá VestmaUnaeyjum til lands. Hefir ver- 
ið borgað fyrir það eftir flutningsmagni, 
og hefir flutningurinn orðið svo dýr, að 
sanngjarnt er, að þeir fái nokkurn styrk.

Hvalfjarðarbáturinn fíytur mégnið af 
öilum vörum til Hvalfjarðarbúa og fleiri, 
alls 4 hréppa eða nálega það. Þessum bát 
eru aðeins ætlaðar 1000 kr., en því et ekki 
hægt að neita, að þama er mikil flutninga- 
þörf. Og þeir, sem hafa haft umsjón með 
bátsferðunum, hafa gefið góðar skýrslur 
um það, hvernig styrknum hafi verið var- 
ið, sent bæði áætlanir og skýrslur, og 
sjest á þeim, að styrkurinn mætti vera 
hærri en nefndin leggur til að hann sje.

Þá er Grímseyjarbátur. Nefndinni er 
ekki kunnugt um, hvort ferðum er nú 
haldið uppi milli Grímseyjar og lands, því 
að engar skýrslur hafa fengist um það. 
Mætti búast við, að styrkurinn vrði alveg 
felduf niður, ef ekki kæmu skýrslur um 
bátaferðir þessar.

Rauðasandsbát eru ætlaðar 400 kr. eins 
og áður. Sömn upphæð hefir nefndin ætl- 
að Mýramönnuín. Þar éru tveir hreppar,

Alþt. 1926, B. (38. löggjaíarþíng).

sem eru mjög illa staddir með aðflutninga 
á landi, og telur nefndin, að ekki verði hjá 
því komist að styrkja þá til að fá nokkrar 
ferðir milli Reykjavíkur og Mýra.

Lagarfljótsbáturinn hefir haft 400—600 
krónur, en engar skýrslur hafa komið um 
það, hvernig þeim styrk er varið. Nefnd- 
ih hefir heyrt, að engum ferðum hafi ver- 
ið haldið þar uppi síðastl. ár. (HStefz 
Það er ekki rjett). Það er gott, ef háttv. 
þm. gæti gefið nánari upplýsingar um 
þessar férðir. Nefndinni hefir nú borist 
erindi frá fjeíagi, sein vill halda úppi 
samgöngum á fljótinu, og leggur til, að 
því verði veittúr 800 kt. styrkur. Þétta 
má þó ekki skoðast svo, sem það eigi að 
fá söihú úpphæð áfram, því að 300 kr. af 
þéssu er styrkúr til þess að kaupa bát á 
fljótið.

Jeg vil í þessu sambandi úndirstrika 
það fyrit nefndarinúar hönd, að hún telúr 
óhæft, að þeir, setn stýtks verða aðnjót- 
andi, sendi eigi skýrslur um það, hvernig 
styrknúm er varið. Jeg vil biðja þá hv. 
þdm., sem erú þihgmenn fyrir þéssi hjer- 
úð, að sjá úm það, að skýrslúr koini eftir- 
leiðis. Menn geta kéht sjálfum sjér uin, ef 
þeir fá ónógán eða engan styrk, þegar 
þeir vanrækja að senda Alþingi skýrslúr.

Þá er það eitt nýinæli, séin nefndin bér 
fram, en það er, að veittur verði styrkur 
til bátakaupa og vjeiakaupa til þriggja 
flóabátafjelaga. Nefndinni harst frá at- 
vinnumálatáðúnéytihu brjef h/f „Skaft- 
fellings“, þar seín skorað et á stjórnina 
að útvega styrk til þess að kaupa hýja vjel 
í skipið. Skipið hefir altaf verið vjelyana, 
eigi síst nú, eftir að vjélin fór að slitna, 
og það er ekki forsvaranlegt að láta það 
halda uppi svona hættulegum fetðúm neina 
það fái hetri vjel. Fjelagið hefir samið 
við vjelaverksmiðjú og getur þar fengið

io
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nvja og aflmeiri vjel, og vill verksmiðjan 
að einhverju leyti taka hina gömlu sem 
borgun upp í hana. Allur kostnaðurinn 
við þetta er um 24 þús. kr., og er það sem 
næst þriðjungur kostnaðar, sem nefnclin 
leggur til að veitt verði.

Einnig liggur erindi frá Djúpbátsstjórn- 
inni fyrir nefndinni. Hafði fjelagið farið 
þess á leit við atvinnumálaráðherra að fá 
10 þús. kr. styrk til bátskaupa. Fjelagið 
varð fyrir því óhappi að missa mjög góð- 
an bát sinn á síðastliðnu ári. Það á sama 
sem ekkert til; hlutafjeð að mestu tapað. 
Sýslunefndin vill ganga í ábyrgð fyrir 
fjelagið og óskar eftir, að það verði styrkt 
til þess að halda uppi bátsferðum um 
Djúpið. Álítur hún, að þeir menn, er 
standa fyrir fjelaginu, hafi svo mikla 
þekkingu á mann- og vöruflutningum í 
Xorður-Isafjarðarsýslu, að betra sje, að 
þeir fái fje til að halda uppi ferðunum 
en sýslunefndin sjálf annist þetta. Það má 
fullvrða, að aðstandendur fjelagsins, stjórn 
þess og formaður Djúpbátsnefndarinnar 
hafi aldrei fengið einn eyri greiddan fyrir 
öll sín ómök og vinnu við þetta mjög svo 
nýta fyrirtæki. Er álit allra, sem til þekkja, 
að ef fjelagið gæti rjett við og fengið 
sæmilegan farkost, muni rekstur Djúp- 
bátsins verða miklu ódýrari en ef hnigið 
væri að öðru ráði.

Þá kem jeg að Flatevjarbátnum. Þar 
vantar nú einnig bát, og er sótt um 10 
þús. kr. stvrk til þess að halda uppi ferð- 
um um austursýsluna. Nefndin sá sjer þó 
ekki fært að mæla með svo háum styrk, 
en leggur til, að veitt verði sem svarar Vj 
eða 14 hluta af bátsverðinu, gegn því, að 
árlegur stvrkur úr ríkissjóði verði ekki 
yfir 4500 kr.

Má segja, að hjer sje gengið inn á nýja 
braut, þar sem lagt er til að styrkja flóa- 
bátafjelög til bátakaupa. Sje betur að

gætt, þá er hjer ekki um neitt nýtt for- 
dæmi að ræða. Breiðafjarðarbáturinn 
,,Svanur“ var styrktur með 18 þús. kr. 
til skuldaafborgana. Nefndin álítur rjett- 
ara að styrkja þessi fjelög, sem geta starf- 
að áfram að þörf almennings. Nefndin lít- 
ur ennfremur svo á, að sanngjarnt sje að 
stvrkja að nokkru þessi hjeruð, sem var- 
hluta fara af strandferðaskipunum. Onn- 
ur hjeruð, sem njóta ,,Esju“ferða, þurfa 
engu til þeirra samgangna að kosta. Vænti 
jeg allrar rjettsýni hjá háttv. þdm. í 
þessu máli.

Jeg skal geta þess, að samgmn. Ed. 
mælir eindregið með þessum tillögum 
nefndarinnar.

Árni Jónsson: Það eru aðeins örfá orð 
í þetta sinn. Jeg er flm. ásamt hv. samþm. 
mínum að brtt. XIII. á þskj. 230. Hún 
fer fram á að hækka liðinn til brúargerða 
úr 200 þús. upp í 224 þús. kr„ og er ætl- 
ast til þess, að hækkunin fari til hrúar- 
gerðar á Selá í Vopnafirði. Höfum við 
flm. talað við vegamálastjóra viðvíkjandi 
þessari brtt., og kvaðst hann alls ekki 
mundu leggjast á móti henni, þar sem 
þessi brú væri líþa í 1. kafla vegalaganna, 
og væri aðeins tímaspursmál, hvenær hún 
yrði bygð. Taldi liann, að ef hún yrði 
ekki tekin upp í fjárlögin 1927, mundi 
verða veitt til hennar á næsta þingi.

Hevrst hefir, að vegamálastjóri segði, að 
í þessum 200 þús. kr. væri innifalin upp- 
hæð þessi, sem ætluð er til brúargerðar á 
Selá. Vil jeg skjóta því til hæstv. atvrh. 
Og ef svo er, þá er vitanlega þessi tillaga 
óþörf, og munum við þá taka hana aftur. 
En við höfðum skilið það svo, að upphæðin 
til þessarar hrúargerðar fælist ekki í þess- 
um lið, og þess vegna bárum við fram brtt. 
Þessi brú er á aðalleiðinni milli Norður- 
og Austurlands, og er því mjög fjölfarin.
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Þar að auki er hún á aðalpóstleið síðan 
1923.

Kunnugir vita, að vatnsfall þetta, Selá, 
er mjög slæmt vfirferðar. Er hún aðeins 
reið um hásumar, en getur þó jafnvel þá 
orðið ófær, ef rigningar eru miklar, sökum 
þess að botninn er mjög slæmur. Þarna 
norðurfrá eru mjög margir bæir, og því 
afarmikil umferð vfir hana, sjerstaklega 
þeirra manna, er ætla til Langaness eða 
yfirleitt til Norðurlandsins. Þess vegna er 
sjálfsagt, að þarna komi brú; og verður 
mönnum þar eystra ekki láð, þótt þeir sjeu 
orðnir nokkuð langeygðir eftir þessari sam- 
göngubót. Enda hefi jeg ekki verið svo á 
þingmálafundi þar, að ekki kæmi Selár- 
brúin til umræðu. Enda má þetta mál ekki 
lengur bíða.

Hingað til hefir lítið verið gert fyrir 
sveit þessa í þessum sökum, og menn eru 
ekki heimtufrekir þar evstra. Jeg held, að 
ef þeir mættu búast við því á næstu 10— 
20 árum, að gerðar vrðu hjá þeim allar 
þær vegabætur, sem nú er búið að gera í 
þeim hjeruðum, þaðan sem háværastar kröf- 
ur koma nú í þessum efnum, ef þeir hefðu 
nú brýr og bílvegi, þá mundu ekki heyr- 
ast frá þeim miklar kröfur á næstu árum.

Jeg vona, að jeg þurfi ekki að mæla 
frekar með þessari brtt. og bið þess, að 
hv. nefnd og hv. þd. taki henni vel. Vil 
jeg skírskota til allra þeirra, er farið hafa 
vfir þessa á. að ekki megi telja vansa- 
laust, að hún verði lengur óbrúuð látin.

Ut af því, sem háttv. þm. N.-Isf. (JAJ) 
sagði, að engin skýrsla hefði komið um 
rekstur Lagarfljótsbátsins síðasta ár, og 
það hefði jafnvel heyrst, að hann hefði 
alls ekki verið rekinn, þá vil jeg geta
þess, að það er alger missögn, að hann 
hafi ekki verið rekinn. En hitt má satt
vera, að engin skýrsla sje komin fyrir

þetta ár. Er sjálfsagt að benda útgerðar- 
mönnum bátsins á það, svo þeir gæti þess 
framvegis, að skýrslur þessar sjeu í lagi, 
en eigi ekki á hættu að missa stvrksins 
vegna vantandi skýrslna.

Jón Kjartansson: Jeg á hjer eina brtt. 
og er hún nr. V. á þskj. 230. Fer hún 
fram á að hækka tillagið til sjúkraskýla 
og læknisbústaða úr 23 þús. upp í 30 þús. 
kr. Nemur þannig hækkunin 7 þús. kr. 
frá tillögum nefndarinnar. Ástæðumar eru 
þær, að nú liggur fvrir þinginu beiðni 
frá tveim læknishjeruðum um viðbótar- 
stvrk til sjúkraskýla. Þessi hjeruð eru 
Borgarfjörður og Mýrdalshjerað. Hafa þau 
bæði fengið styrk áður, Borgarfjörður á 
þinginu 1924, en Mýrdalshjerað á þinginu 
í fyrra. Lágu fyrir fjvn. þá áætlanir um 
bvggingar þessar, og voru þær gerðar af 
húsameistara ríkisins. En þær stóðust ekki 
og fóru báðar byggingarnar fram úr áætl- 
un, Borgarfjarðarsjúkraskýlið um 6 þús., 
en sjúkraskýlið í Mýrdalnum um 15 þús. 
kr. Hafa legið fyrir nefndinni skýrslur 
um ástæðurnar fvrir þessum kostnaðar- 
auka, svo jeg hirði ekki að rekja það hjer.

Fara nú hjeruð þessi fram á viðbótar- 
styrk, Borgarfjörður 2 þús. kr., en Mýr- 
dalshjerað 5—6 þús. kr. Er það % hluti 
af upphæð þeirri, er fram vfir er áætlun.

Háttv. frsm. fjvn. (ÞórJ) skýrði frá 
því, að landlæknir legði á móti að veita 
þessa styrki nú, þar sem byggingunum 
væri enn ekki lokið að fullu. Það er alveg 
satt, að þeim er enn ekki lokið. En jeg 
fer ekki fram á, að þingið taki að neinu 
leyti fram fyrir hendurnar á landlækni, 
án þess að honum sje gefinn kostur á að 
athuga málið og sannfærast um rjettmæti 
þess. Jeg fer aðeins fram á, að stýrkir í 
þessu skyni verði teknir upp í fjárlögin

10»
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1927. Geri jeg ráð fyrir, að næsta sumar 
verði báðum byggingunum lokið. Einnig 
hefir landlæknir í hyggju að skoða sjúkra- 
skýlið í Vík á suinri komanda, og er jeg 
ekki í efa um það, að hann leggi samþykki 
sitt á bygginguna, því til hennar er mjög 
vandað að öllu íeyti. Enda hefir velmet- 
inn læknir hjeðan úr höfuðstaðnum, Ólaf- 
ur Jónsson, dvalið austur í Mýrdal nú um 
skeið og skoðað sjúkraskýlið og gefið því 
hin bestu meðmæli.

Að öllu þessu athuguðu, vona jeg, að 
háttv. fjvn. leyfi, að þessi viðbót komist 
í fjárlögin 1927 og Ijetti þannig byrði af 
hjeraðinu. Að öðrum kosti mundi það 
frestast um eitt ár og styrkurinn ekki 
koma fyr en 1928, en það yrði miklu erfið- 
ara fyrir hjeraðið. Vænti jeg svo, að hv. 
deild taki þessári till. vel og samþykki 
hana.

Jeg á ekki aðra brtt. við þennan kafla 
fjárlaganna. En jeg get ekki sest svo nið- 
ur, áð jeg ekki þakki háttv. fjvn. fyrir 
það, hvernig hún hefir tekið undir tillögu 
landssíinastjóra um símalagningu um 
Skaftafellssýslu frá Hornafirði til Víkur. 
Landssímastjóri hefir lagt til, að símalína 
þessi verði lögð á árunum 1929—30, en 
fje verði til hennar veitt á árunum 1928, 
1929 og 1930. Þar sem línan verður dýr, 
uin 350 þús. kr., þótíi rjett að skifta fjár- 
framlaginu niður á þrjú ár, til þess að 
það skvldi ekki þurfa að draga úr frain- 
kvæindum annarsstaðar á landinu.

Mál þetta er að vísu miklu stærra en 
svo, að það snerti eingöngu SkaftafeJ’s- 
sýslur; það snertir einnig mörg önnur 
hjerúð. íbúar Skaftafellssýslna munu þó 
sjerstaklega fagna komu þessarar nýju 
símalínu. Engar sýslur á landinu eru eins 
einángráðar eins og Skaftaíellssýslur, 
vegna háfnleysanna og hinna mörgu og

miklu torfærna, sem eru á landi. Erfið- 
leikarnir, sem þessi hjeruð eiga við að 
stríða, eru meiri en nokkursstaðár ann- 
arsstaðar hjer á landi. Felst þó ekki í 
þessu nein ásökun til hv. Alþingis um 
það, að hafa ekki skilið nauðsynjamál 
Skaftfellinga. Fyr og síðar hefir hv. Al- 
þingi skilið örðugleika Skaftfellinga mjög 
vel og reynt að bæta úr þeim eftir mætti.

Jeg get þakkað hæstv. atvrh., hvernig 
hann tók í þetta mál. Þó þótti mjer miður, 
að hann skyldi hafa búist við, að símalína 
þessi mundi enn eiga að bíða nokkuð leng- 
ur, þar sem nú væri loftskeytastöð á Síðu 
og í ráði hefði verið, að önnur yrði reist 
í Oræfum í sumar. Jeg bjóst altaf við því, 
að íoftskeytastöðvarnar yrðu þröskuidur á 
vegi símalínunnar milli Hornafjarðar og 
Víkur. En hvað lítið gagn almenningi er 
að loftskeytastöðvum móts við símann, 
geta menn best sannfært sig um með því 
að athuga tekjur þeirra og bera þær sam- 
an við tekjurnar af símanum. Jeg er sam- 
dóma hv. atvrh. um það, að ef engin mót- 
mæli komá fram gegn tillögu landssíma- 
stjóra um lagning þessarar símalínu, þá 
beri skylda til að taka fyrstu fjárveit- 
inguna í þessu skyni í fjárlagafrv. fvrir 
árið 1928.

Vona jeg svo, að engin mótmæli komi 
fram, og skal því ekki tefja umr. meirá, 
enda fara þær nú að styttast úr þessu.

Svelnn Ólafsson: Jeg hefi skrifað undir 
nál. á þskj. 240 með fyrirvara, og þykir 
mjer hlýða að gera nokkra grein fyrir 
honum. Agreiningurinn í nefndinni er 
ekki mikill og einkanlega í því fólginn, að 
jeg vil engar ákveðnar till. gera um suma 
flóabáta, þar sem jeg tel, að aukapóstskip 
geti komið í þeirra stað eða ætti að koma. 
Þetta á þó ekki við um Skaftfelling, Borg-
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arnesbát eða Djúpbát vestra. Þeirra verð- 
ur meiri eða minni þörf, þótt aukapóst- 
skip fáist.

Ræðu hv. frsm. samgmn. (JAJ) má hins 
vegar skoða eins og mótmæli gegn stefnu 
minni og margra annara þm. í strandferða- 
málum, en hún er í því fólgin að auka og 
treysta strandferðir að mun með öruggum 
skipum, en fækka flóabátaferðum með lje- 
legum farkostum. Jeg ætla ekki að fara 
frekar út í ástæður fyrir þeirri stefnu; 
þær eru þegar kunnar frá því að umr. 
stóðu um þetta hjer í deildinni fyrir fám 
vikum. Ekki ætla jeg heldur að mótmæla 
þeim almennu athugasemdum utan við 
þetta efni í ræðu háttv. frsm. (JAJ), 
enda gerist þess ekki þörf, því að þær voru 
fremur lausar í sjer. Jeg verð þó að minn- 
ast á þá staðhæfingu hans, að strandferð- 
irnar sjeu miklu betri nú en á árunum 
1908—1912. Hann kvað ýmist svo að 
orði, að þær væru betri eða ekki verri. 
Þessar fullyrðingar eru fyrst og fremst 
fjarstæðar vegna þess, að nú er aðeins eitt 
skip til strandferða haft í stað tveggja, 
sem þá voru, en auk þess verður þess að 
gæta, að nú eru gerðar og verður að gera 
meiri kröfur ran samgöngur en áður, enda 
er það augljóst af samamburði áætlana 
strandskipanna áður við „Esju“-ferðir nú, 
að samgöngurnar miðuðu áður meira að 
því að tengja saman öll hjeruð landsins, 
en nú meira að því að tengja saman stærri 
hafnir. Ferðirnar voru því áður meira 
miðaðar við almenningsþörfina en nú er.

Það er hinsvegar rjett hjá háttv. frsm. 
(JAJ), að ýmsar stærri hafnir hafa nú 
fleiri viðkomur á ári en áður, en það sýn- 
ir einmitt það, sem jeg held fram, að ferð- 
irnar sjeu síður miðaðar nú við almenn- 
ingsþörf en fyr.

Meginatriðið í stefnu okkar, sem viljum 
auka við einu strandferðaskipi og, draga úr

vjelbátaferðum, er einmitt það að koma 
öllum smáhöfnum í sem beinast og ódýr- 
ast samband við umhverfið og öll önnur 
hjeruð landsins, í líkingu við það, sem 
var 1908u

Talsvert margar hafnir, er. höfðu skipa- 
viðkomur 1908, hafa nú annaðhvort enga 
eða mun færri en þá. Þar er því afturför 
og einangrunin meiri en áður. Hinsvegar 
eru ýmsar stærri hafnir nú betur settar 
en áður.

Auðvelt er að sýna það með samanhurði 
áætlananna frá 1908 við áætlun strand- 
ferðaskipsins í ár, að smáhafnir eru nú 
lakar settar. Langar töflur þýðir ekki að 
lesa upp, en jeg vil þó nefna nokkrar 
hafnir á leið Austra frá 1908, sem ýmist 
hafa færri viðkomur nú en þá eða alls 
engar. Viðkomur voru þá eftir áætlun í 
Keflavík 10, nú engin; á Stokkseyri 8, nú 
engin; á Hornafirði 12, nú engin; Loð- 
mundarfirði 4, nú engin; í Vík 11, nú 
engin; í Grímsey 4, nú engin. Þá hafði 
Bakkafjörður 10 viðkomur, nú 8; Mjói- 
fjörður 14, nú 10; Breiðdalsvík 14, nú 8; 
Stöðvarfjörður 8, nú 7; Raufarhöfn 9, nú 
8; Flatey 7, nú 5.

Alveg var þessu eins farið um smáhafn- 
irnar vestan og norðan, þar sem Vestri 
átti leið um, og getur víst enginn í alvöru 
haldið því fram, að þessi breyting sje til 
bóta fyrir smáhafnirnar eða nágrenni 
þeirra.

Það kemur ekki þessu máli við, þótt ein- 
hverjar af stærri höfnum landsins fái nú 
fleiri viðkomur millilandaskipa en áður; 
slíkt bætir ekki úr einangrun smáhafn- 
anna, enda koma þau skip venjulega að- 
eins á þær hafnir, þar sem farm þarf að 
taka eða farmi að skila.

Þetta var það, sem jeg alment vildi taka 
fram viðvíkjandi hinum langa fyrirlestri 
háttv. frsm. samgmn. (JAJ) um samgöng-
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ur fyrrum og nú. Hann telur á því sviði 
framför mikla, en jeg tel hana- litla sem 
enga, og þó sumstaðar afturför. Jeg get 
hinsvegar lýst því yfir af nýju, að þegar 
jeg skrifaði undir nál. með fyrirvara, þá 
var það ekki af því, að svo mikið bæri á 
milli um úthlutun styrksins, heldur vegna 
skipulags eða skipulagsleysis þess, sem á 
strandferðunum er. Þó taldi jeg og tel 
styrkinn til Hornafjarðarbáts of lágan, 
því að meðan ekki er fengið skip til strand- 
ferða, sem komið getur þar við, fer Horna- 
fjörður oft á mis við skipaferðir, þótt þar 
sje álitleg verstöð síðari hluta vetrar og 
þess vegna mikil þörf samgangna þar. Að- 
alástæðan hjá mjer til fyrirvarans var, 
eins og áður er fram tekið, að jeg vildi 
hafa styrk sumra bátanna óbundinn og 
heimild til að breyta honum eða fella hann 
niður, ef fengið yrði annað skip með Esju 
til strandferða á þessum svæðum, hvort 
það yrði leigt eða keypt. Um annan minni 
háttar ágreining við samgmn. vil jeg ekki 
vekja deilur, og yfirleitt ætla jeg ekki að 
nota þetta tækifæri til að tala um aðrar 
brtt. við þennan kafla fjárlagafrv., sem 
nú bíður atkvgr. Jeg á þar engar sjálf- 
stæðar brtt. og.get því látið staðar numið 
að sinni.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hv. frsm. 
samgmn. (JAJ) drap á pað í ræðu sinni, 
að yfirleitt væri misbrestasamt með inn- 
heimtu skýrslna um flóabátaferðirnar. Jeg 
veit ekki betur en að það sje föst venja í 
stjómarráðinu, að borga ekki út lokafjár- 
veitingu fvr en slíkar skýrslur eru komnar. 
Jeg veit ekki til þess, að frá þessari reglu 
hafi nokkurntíma verið vikið; um Lagar- 
fljótsbátinn t. d. var lögð fram skýrsla 
um ferðir hans, sem gefin var af fjelagi 
því, sem gerði bátinn út. Hitt er það, að 
skýrslur þessar eiga ekkert erindi inn á
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þing, og því hefir ekki verið venja að 
senda þær þangað.

Um úthlutun styrksins til bátaferðanna 
vil jeg taka það fram, að jeg tel skylt að 
fara sem mest eftir till. samgmn. En ef 
t. d. háttv. samgmn. í Ed. kemur líka með 
tillögur, sem ekki eru eins og till. háttv. 
samgmn. í þessari hv. deild, þá er ekki 
unt að fara eftir hvorumtveggja, og hlýtur 
þá atvinnumálaráðuneytið að hafa óbundn- 
ar hendur um úthlutun styrksins, þó þann- 
ig, að sjálfsagt er að fara sem næst að 
hægt er tillögum þeim, sem háttv. sam- 
göngumálanefndir hafa gert. Ut af skýrslu 
háttv. samgmn. um samgöngur á sjó tek 
jeg fram, að jeg tel það fullkomlega sýnt, 
að strandferðunum hefir alls ekki farið 
aftur; þvert á móti eru þar sýnilegar 
framfarir.

Iláttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði fyrir 
nokkrum dögum í ræðu um þessi mál, að 
strandferðirnar væru nú mun verri en 
þegar Austri og Vestri höfðu þær með 
höndum, og í ræðu sinni nú tekur hann 
það fram, að feldar hafi verið niður ýms- 
ar hafnir úr ferðaáætlun Esju og henni 
alls ekki ætlað að koma þar, eða mun 
sjaldnar en áður. En við þetta er það að 
athuga, að þetta eru hafnir, sem sjerstakir 
bátar sigla á, t. d. Hornafjörður, Vík o. fl. 
Keflavík hefir nú fengið bílveg og vill því 
heldur nota landflutningaleiðina, enda 
hafa engar kvartanir borist þaðan yfir 
strjálum skipaferðum. Þaðan eru líka dag- 
lega samgöngur á landi við Revkjavík all- 
an tíma ársins. Annars eru það engar 
sannanir um afturför, þó að nokkrir við- 
komustaðir hafi verið feldir niður; skýrsl- 
ur samgmn. bera engan vott um hnignun 
strandferðanna, en þvert á móti er þar 
um augljósar framfarir að ræða. Styrkur- 
inn til Hornafjarðarbátsins var í fjárlög- 
um fyrir yfirstandandi ár 8 þús. kr.;
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samgmn. hafði áætlað 4 þús. kr. til ferða 
á þessu svæði, en með samþykt brtt. frá 
háttv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) var 4 þús. kr. 
bætt við, sem ákveðið var að færu ein- 
göngu til ferða á Hornafjörð.

Það gleður mig að heyra af ræðu háttv. 
1. þm. S.-M. (SvÓ), að hann hugsar nú 
meira um hinar minni hafnirnar en áður; á 
síðasta þingi deildi jeg á hann vegna þess, 
live lítið hann vildi hugsa um smáhafnirn- 
ar. Hann vildi láta Esju fara sem flestar 
hraðferðir kringum landið. Nú hefir þessi 
háttv. þm. sýnilega tekið algerðum sinna- 
skiftum í því efni. (SvÓ: Þetta er útúr- 
snúningur). Nei, þegar liv. þm. (SvÓ) í 
ræðu sinni áðan kvartaði yfir því, að feld- 
ir hefðu verið niður ýmsir viðkomustaðir 
úr áætluninni um ferðir Esju, voru það 
eingöngu smáhafnirnar, sem hann taldi 
upp.

Um Selárbrúna ætla jeg ekki að ræða 
að þessu sinni. Vegamálastjóri mælti með 
henni að vísu, en tók það fram, að fje því, 
sem veitt er í fjárlögum 1927, er ekki 
skift niður eða ráðstafað ennþá.

Háttv. þm. V.-Sk. (JK) ljet á sjer skilja, 
að jeg mundi hafa gengið út frá, að 
dráttur yrði á símalínunni milli Víkur og 
Hornafjarðar. Þetta er rjett, að jeg hefi 
gengið út frá þessu einmitt vegna þess, að 
sett var fyrir skömmu loftskeytastoð á 
Síðunni og ráðgert að setja aðra í ár í 
Öræfum. Þetta er meiningarlaust, ef síma- 
lína á að koma bráðlega. Þetta hljóta allir 
að játa, því að símalínan gerir loftskeyta- 
stöðvarnar óþarfar.

En þótt jeg hafi verið þessarar skoðun- 
ar og hún sje rökrjett álvktun af því, sem 
áður hefir verið gert í þessu máli, þá er 
fjarri mjer að vilja snúast á móti þessari 
símalínu. Og þótt jeg geti ekki tekið und- 
ir það með hv. þm. V.-Sk., að stjórninni 
sje skylt að taka upp fjárveitingu til þessa
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í fjárlagafrv. 1928, þá vil jeg þó taka 
það fram, að stjórnin mun taka fiút til- 
lit til álits hv. fjvn. um þessa símalínu og 
taka upp fjárveitingu til hennar fvrir 
1928, ef ástæður leyfa.

Þessa vildi jeg geta til þess að fyrir- 
bvggja allan misskilning.

Jörundur Brynjólfsson: Það voru að- 
eins fáein orð, sem jeg vildi sagt liafa við- 
víkjandi brtt. frá mjer á þskj 230. Það er 
brtt. III., um 1200 kr. utanfararstyrk til 
Óskars læknis Einarssonar. Hann var 
nokkur ár læknir í Grímsneshjeraði við 
ágætis orðstír. Vegna lieilsubilunar varð 
hann að sækja brott þaðan í annað hjerað, 
sem ekki er eins erfitt að gegna. Sótti 
hann því um og fjekk veitingu fyrir Flat- 
eyrarhjeraði, en heilsan bilaði þá alveg, 
og gat hann því ekki tekið við hjeraðinu 
strax og sigldi utan á síðastl. hausti. Þó 
að heilsan væri tæp, gat hann alt fram að 
síðastl. áramótum kynt sjer ýmsar nýjung- 
ar í læknisvísindum, því maðurinn er mjög 
áhugasamur um alt, er snertir fræðigrein 
hans, og þó að hann gengi ekki h?ill til 
leiks, lagði hann mikið á sig til að full- 
komna sig í læknislistinni, enda er maður- 
inn hinn efnilegasti og kappsfullur mjög. 
En nú hefir hann legið rúmfastur um 
skeið.

Meðan hann var læknir í Grímsneshjer- 
aði, varð liann, vegna þess að heilsa hans 
leyfði ekki annað, að hafa aðstoðarmann 
sjer við hlið, til að gegna hinum erfiðari 
læknisvitjunum, og fór ekki sjálfur nema 
mikils þyrfti við í lengri ferðalög, enda 
rann og megnið af launum hans og tekjum 
af hjeraðslæknisembættinu til aðstoðarlækn- 
isins. Nú hefir lega hans í sjúkrahúsum 
erlendis haft mikinn kostnað fyrir hann í 
för með sjer, en von er talin um að hann 
fái bót meina sinna og geti bráðlega tekið
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við hjeraðslæknisembætti sínu á Flateyri, 
er hann kemur heim aftur. Það hefir verið 
venja hjer á landi, að læknar hafa verið 
styrktir til utanferða til að afla þeim 
aukinnar þekkingar í því, sem að starfi 
þeirra lýtur og ekki er kostur á að þeir 
geti öðlast hjer. Nú hefir í þessu skyni 
einnig á næsta ári verið áætluð dálítil 
fjárfúlga í fjárlagafrv., en Oskar læknir 
getur ekki hlotið neitt af því fje, þar eð 
því hefir þegar verið ráðstafað, eða lofað 
að veita það læknum, sem ætla að fara 
utan, að því er landlæknir hefir skýrt mjer 
frá, og þess vegna er þessi brtt. mín fram 
komin. Jeg vænti þess, að háttv. deild 
þóknist að samþykkja þessa brtt., sem svo 
margar og ríkar ástæður mæla með, en að 
öðru leyti ætla jeg ekki að fara fleiri 
orðum um þetta eða þann hluta fjárlag- 
anna, sem hjer liggur fyrir; það mun 
fara nógur tími samt í umræður, þó hver 
þm. tali ekki oftar en nauðsyn ber til.

Þorleifur Jónsson: Það var aðallega út 
af tillögum samgöngumálanefndar, sem jeg 
kvaddi mjer hljóðs. Það er satt best að 
segja, að jeg hefi lítinn tíma haft til að 
athuga till. hv. nefndar, eins og gefur að 
skilja, þar sem nál. var ekki útbýtt fyr en 
á þessum fundi, og fer jeg því þess á leit 
við háttv. samgmn, að tillögur hennar 
verði látnar bíða til 3. umr. og komi því 
ekki til atkvæða að þessu sinni. það hefir 
líka oftast verið venja- áður, að endanleg- 
ar ályktanir um samgöngur á sjó hafa 
ekki verið gerðar fyr; en við 3. umræðu 
fjárlagafrv. Jeg vil samt við þetta tæki- 
færi geta þess, að jeg tel framlag til 
Hornafjarðarbátsins of lágt áætlað hjá 
nefndinni, 7 þús. kr. Það er minna en til 
hans er varið í ár, sem er síst of mikið. 
Það er alkunna, að það er ekkj unt að

halda þar uppi samgöngum fyrir þetta fje 
nema 2—-3 mánuði að vorinu og 2 mán. á 
hausti. Það hefir verið haldið uppi báta- 
ferðum þar að vorinu frá því í marsmán. 
fram í júní og að haustinu frá miðjum 
sept. til októberloka. Þegar styrkurinn er 
ekki meiri en þetta, verða þetta þær einu 
samgöngur, sem Skaftafellssýslur fá að 
sumrinu, en það er ófært að eiga ekki 
kost á bátaferðum alt sumarið, en til þess 
mundi þurfa að veita um 10—12 þús. kr. 
alls. Jeg mundi bera fram brtt. um þetta, 
ef jeg ætti kost á því, til að fá framlagið 
til Hornafjarðarbátsins áætlað eitthvað 
hærra en þetta, sem hjer er gert ráð fyrir, 
þar eð ekki blæs mjög byrlega að fá sam- 
göngur á Homaf jörð bættar á annan hátt 
á næstunni. Einu samgöngurnar, sem við 
þar eystra eigum kost á alt sumarið, eru 
þessar umræddu bátaferðir, og það er ekki 
nema sanngjarnt að mælast til, að gert 
verði kleift að halda þeim uppi alt sum- 
arið.

Jeg fer ekkert út í skýrslu háttv. frsm. 
samgmn. um samgöngur á sjó, sem felur í 
sjer ýmislegan fróðleik. En þar er þó sýni- 
legt, að útkoman er ekki mikið betri nú en 
fyrir 20—30 árum síðan. Háttv. frsm. 
(JAJ) virtist vera rogginn út af því, að 
eitthvað hefðu þó samgöngur lagast á 
þessum áratugum. En hvað Hornafjörð 
snertir, þá er mjer kunnugt um það, að 
þar er ekki um framför að ræða í sam- 
göngum, heldur miklu fremur afturför.

Og þegar tekið er tillit til þeirra fram- 
fara, sem orðið hafa á ýmsum sviðum —t. 
d. má geta þess, að hestvagnar voru lítið 
notaðir fyrir 20 árum, bílar voru óþektir 
o. s. frv. — þá verður ljóst, að í strand- 
ferðum er ekki um mjög miklar framfarir 
að ræða, samanborið við samgöngubætur á 
landi. Mjer skildist á ræðu háttv. frsm. 
(JAJ), að hún ætti að vera. nokkurskonar
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innlegg á móti tillögum þeim, sem hjer 
var rætt um fyrir nokkrum dögum, — að 
koma upp nýju skipi til strandferða, sem 
smærri hafnirnar mættu hafa meira gagn 
af en nú. Jeg hefi altaf skilið starf sam- 
göngumálanefndar svo, að það ætti að 
vera sjerstaklega hennar verk að gera til- 
lögur um sem haganlegastar strandferðir 
og flóabátaferðir, og reyna að samræma 
þær sem best, en að það væri ekki sjerstak- 
lega hennar hlutverk að verja landið eða 
einhverja hluta þess gegn bættum sam- 
göngum. (TrÞ: Hevr!).

Úr því jeg stóð upp, ætla jeg með fá- 
einum orðum að minnast á nál. fjvn. um 
símalínuna sunnanlands. Þó að hv. frsm. 
fjvn. (ÞórJ) hafi vel fært fram rök nefnd- 
arinnar í þessu máli, vil jeg þó láta fylgja 
því nokkur orð frá sjálfum mjer. Hinar 
afskektari sveitir í Skaftafellssýslum hafa 
sífelt á síðari árum óskað eftir símalínu 
frá Hornafirði og vestur á bóginn; en um 
þessi hjeruð falla mörg vötn og stór; erfið- 
leikar eru miklir á öllum samgöngum, t. d. 
að vitja læknis o. s. frv., og er því hin 
mesta nauðsyn að fá síma um þessar 
sveitir landsins. í fyrra bað jeg landssíma- 
stjóra um áætlun um kostnað við símalínu 
úr Hornafirði að Kálfafellsstað í Suður- 
sveit, og áætlaði hann, að hún kostaði 29 
þús. kr. En það var áætlað þannig, að gert 
var ráð fyrir, að línan yrði af allra ein- 
földustu gerð. Nú í vetur hefi jeg aftur 
sent landssímastjóra brjef með ósk um, að 
þessi lína yrði nú tekin upp í fjárlög. Þeg- 
ar landssímastjóri átti tal við fjvn., skýrði 
hann henni frá tillögum sínum um þetta 
mál. Hann taldi rjettara, að landssíminn 
yrði tengdur saman sunnan um land og 
taldi engin sjerleg tormerki á því, að það 
yrði gert. Þó að símalínan slitnaði vegna 
Skeiðarárhlaupanna, sem venjulega koma
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með6—11 ára millibili, taldi landssímastjór- 
inn það ekki meiri símabilun en nú verð- 
ur oft á fjöllum norðan- og austanlands í 
stórhríðum að vetrarlagi. Að öðru leyti 
taldi hann, að sambandið við Seyðisfjörð 
yrði þá fyrst örugt, þegar símasamband væri 
komið líka sunnanlands. Hann hjelt því 
fram, að símasambandið yrði jafnvel trygg- 
ara með Suðurlandslínunni, því að bilun- 
arhættan mundi verða lítil þar, að undan- 
teknu þegar Skeiðará hleypur. Þessi lína 
mundi og gefa tiltölulega meiri arð fyrir 
ríkissjóð en þó að hafðir yrðu smáspottar 
af símalínum austur á við frá Vík og 
vestur frá Hornafirði. Samkvæmt þessum 
fyrirætlunum, þá hætti jeg við að bera 
fram tillögu um símalínuna að Kálfafells- 
stað. Og landssímastjórinn hættir við að 
reisa loftskeytastöðina í Oræfum í sumar, 
og get jeg því aðeins fallist á það, að farið 
verði að öllu leyti eftir tillögum landssíma- 
stjóra um Suðurlandslínuna, sem jeg sterk- 
lega vona, þar sem fjárveitinganefnd mælir 
eindregið með því.

Mjer virtist hæstv. atvrh. taka vel und- 
ir þetta mál, og skildi jeg hann svo, að 
hann vildi fylgja fram till. landssíma- 
stjóra og vilja fjvn. í þessu efni. Vona 
jeg, að það sje vilji þingsins yfirleitt, að 
þessi lína verði lögð og á þennan hátt. 
Landssímastjóri leggur til, að byrjað verði 
á efnisflutningi og öðru slíku árið 1928, 
en svo verði línan lögð 1929 og 1930. 
Vonandi koma ekki þau ósköp fyrir okkur, 
að ekki verði hægt að veita fje til þessarar 
línu, sem er eina stórlínan, sem ólögð er. 
Jeg veit, að það er leitt, hvað dregst að 
Öræfin fái skeytasamband. En þeir verða þó 
að láta sjer þetta lynda núna, þegar þeir 
eiga von á að fá talsímasamband innan 
skamms. Vona jeg, að þeir geri sig ánægða 
með það.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing’). 11
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Ásgeir Ásgeirsson: Jeg þarf að láta 
nokkur orð fylgja 2 brtt. Onnur er frá 
mjer, hin frá fjhn. Fjhn. gerir brtt. á 
þskj. 245 um að fella niður skólagjöldin, 
sem í 2. gr. 9 eru áætluð 15 þús. kr. Þyk- 
ir fjhn. ekki viðeigandi að kreista þetta 
fje út úr nemendum ríkisskólanna eða að- 
standendum þeirra. Gjaldið var lagt á, 
þegar ilt var í ári, en nú þegar fjárhagur- 
inn hefir skanað og sýndur hefir verið 
litur á að ljetta af nokkrum sköttum, ætti 
þetta að vera hið fvrsta, sem felt er í 
burtu. Annars þurfa ekki mörg orð að 
fylgja þessari till. Hún byggist á einföld- 
um rökum, sem sje þeim, að ríkissjóð mun- 
ar minna um gjald þetta en þá, sem fjeð 
þurfa að greiða. Þeim sóma má þjóð vor 
halda, að heimta ekki skólagjald af nemend- 
um ríkisskólanna.

Þá þarf jeg að minnast á XII. brtt. á 
þskj. 230, um 20 þús. kr., eða til vara 15 
þús. kr., styrk til vegagerðar milli Isa- 
fjarðar og Onundarfjarðar. Það hafa oft 
komið til þingsins óskir um að taka veg- 
inn frá ísafirði til Rafnseyrar í þjóðvega- 
tölu, en þeim hefir til þessa verið tekið 
þurlega. En þetta er ein af þeim kröfum, 
sem ekki munu niður falla fyr en áheyrn 
er fengin. íbúarnir á þessu svæði vilja ekki 
sætta sig við að eiga einir allra lands- 
manna að vera þjóðvegalausir. Nu er till. 
komin fram í nýrri mynd um að hefja 
þegar vegagerðina frá öðrum endanum, 
ísafirði, til Önundarfjarðar. Þessar 20 þús. 
kr. nægja ekki til allrar vegagerðarinnar, 
þó að nokkur spotti sje þegar kominn. 
Hjer er því um fyrstu veiting til þessa 
nauðsynjafyrirtækis að ræða. Vona jeg svo, 
að menn virði við mig það lítillæti, að 
hafa ekki óskað eftir járnbraut á þessum 
slóðum, og samþykki brtt. mína.

(2. nmr. i N<1.).

Frsm. samgmn. (Jón Auðunn Jónsson):
Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) var að reyna að 
draga í efa, að skýrsla mín um strand- 
ferðir væri rjett, en þó vildi hann ekkert 
fullyrða. Ilann sagði, að viðkomur væru 
færri nú á smáhöfnunum en áður. Jeg vil 
kenna hv. þm. um, ef svo er í hans hjer- 
aði. Jeg sje ekki annað en að 229 viðkom- 
ur í einni sýslu sje sæmilegt, og mætti 
jafna því niður með góðum árangri. En 
það hygg jeg, að vaki fyrir hv. 1. þm. 
S.-M., að fá Esju til þess að koma við á 
öllum höfnunum í hans hjeraði í öllum 
ferðunum. Annars er það alveg skakt, að 
ferðirnar sjeu verri nú, eins og hv. þm. 
(SvÓ) sagði, og tók til dæmis Mjóafjörð. 
Þar ætti hann að þekkja svo vel til, að 
hann vissi, hversu margar ferðir væru 
þangað. Hann sagði, að þær væru 10, en 
þær eru 15, 10 Esjuferðir og 5 millilanda- 
skipaferðir, og er þó í Mjóafirði helmingi 
færra fólk á sumrin en áður var, því að á 
þeim tíma, sem hjer um ræðir, var þar 
stór hvalveiðastöð.

Þá gat háttv. þm. (SvÓ) um það, að í 
Keflavík væru engar viðkomur. Það er al- 
veg rjett, en þangað liggur bílvegur, svo 
að það væri hreinasta heimska að láta 
strandferðaskip koma þar við. Fyrir Eyr- 
arbakka og Stokkseyri er sjeð með ,,Skaft- 
fellingi“. Það er líka miklum mun þægi- 
legra fyrir Skaftfellinga að liafa „Skaft- 
felling' ‘ til vöruflutninga heldur en strand- 
ferðaskip, sem ekki getur beðið eftir því 
að losa vörurnar, ef ilt er í sjóinn. Að 
nokkrar hafnir, sem jeg taldi upp, að áð- 
ur hefðu haft viðkomur skipa, hafi fallið 
niður, er ekki nema eðlilegt. Jeg skil 
ekki, að nokkurt vit sje í því að láta 
strandferðaskipin koma við í Fjallahöfn 
eða Gunnólfsvík. Það var nú svo sem ekki
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komið við á öllum þessum höfnum áður, 
þó á áætlun stæðu. Það var síður en svo. 
Þetta var bara á pappírnum; altaf farið 
framhjá ef veður var vont, lítill flutning- 
ur, eða skipið, sem koma átti við, yfir- 
fult af fólki og farangri, en býsna oft 
voru þessar ástæður fyrir hendi, eða ein- 
hver þeirra.

Hæstv. atvrh. (MG) sagði, að ekki væri 
misbrestur á skýrslunum frá flóabátunum. 
Jeg hygg nú samt, að svo sje. Við höfum 
beðið um skýrslur úr stjórnarráðinu, en 
höfum aðeins fengið þær frá tveim bát- 
um, sem altaf senda skýrslu, Djúpbátnum 
og Skaftfellingi. Auk þess fengum við 
skýrslu frá Hvalf jarðarbátnum senda beint. 
Hann er eini báturinn af smærri bátunum, 
sem altaf sendir reglulegar skýrslur til 
þingsins eða atvinnumálaráðuneytisins

Þá hefði jeg þurft að segja nokkur orð 
við hv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ). Vona jeg, að 
sessunautur hans riti það hjá sjer, svo að 
hann geti svarað mjer, þegar hann kemur. 
Mjer þykir undarlegt, að hann, sem er 
form. fjvn., skuli gefa í skyn, að samg- 
mn. eigi ekkert að hugsa um, hversu mik- 
ið fje gangi til samgangnanna, lieldur eigi 
hún að gera tillögur um, á hvern hátt 
samgöngurnar sjeu bestar. Ef á að lifa 
eftir þessu boðorði, þá er ekki vandlifað 
fyrir samgmn. En sem betur fer hygg 
jeg, að þingmaðurinn í hv. form. fjvn. 
rísi upp gegn þessari hans ályktun og 
vilji líta nokkuð á kostnaðinn. Vænti jeg, 
að ekki þurfi að endurtaka þetta við hv. 
þm. Annars virðist þessi hv. þm. (Þorl- 
J) heldur ekki þekkja til í sínu eigin hjer- 
aði, þegar hann segir, að 11 ferðir 1908 
sjeu betri en 6 ferðir nú og 8000 króna 
styrkur. Jeg hjelt þó, að það væri hægt 
að fá fleiri en 5 ferðir fyrir 8000 kr., þeg- 
ar 800—900 manns nota bátinn. í Aust-

ur-Skaftafellssýslu eru 1150 menn, en Ör- 
æfin nota Skaftfelling, en ekki Hornaf jarð- 
arbátinn. Ef hv. þm. (ÞorlJ) heldur, að 
samgmn. viti ekki neitt um Hornafjörð, 
þá skjátlast honum mjög. Hann segir, að 
jeg hafi verið mjog hróðugur yfir því, að 
samgöngurnar væru ekki verri nú en fyrir 
20 árum. Jeg hefi aldrei lýst því, hvort jeg 
væri ánægður með þær samgöngur, sem nú 
eru, eða ekki, en hinsvegar vil jeg ekki 
láta það óátalið, ef blekkja á þá, sem 
minna vita, með þvi að segja, að sam- 
göngurnar sjeu lakari nú en áður, þegar 
það er vitanlegt, að þær eru miklu betri. 
Það var vegna þessara blekkingartilrauna 
nokkurra hv. þm., að jeg tók mjer fyrir 
hendur að rannsaka málið og gera skýrslu.

Það, sem hv. þm. A.-Sk. vill fá styrk 
til, er að geta flutt sjávarafurðir frá 
Hornafirði og austur á firði, og svo aftur 
ýmislegt til útgerðar þaðan og til Horna- 
fjarðar. En þetta er á móti því, sem nokk- 
urntíma er gert annarsstaðar. ísfirðingar 
fá til dæmis engan slíkan styrk. Þeir verða 
að sjá um alla þessa flutninga af eigin 
ramleik. Þeir fara norður á Húnaflóa og 
stunda þar sjóróðra yfir sumartímann. 
Þeir leggja saman og kaupa bát, en dettur 
ekki í hug að fara fram á styrk. En þeg- 
ar forsjárleysið er svo mikið, að ekki er 
til salt í veiðistöðinni, þegar ein vika 
er liðin af vertíðinni, þykir mjer það 
nokkuð hart, að hrópað er á landssjóðs- 
styrk til aðflutninga á salti; en svona var 
ástandið í Hornafirði, þegar ein vika var 
liðin af vertíðinni. Eigi samgöngumála- 
nefnd að vera þeim slík forsjón, sem ekki 
búa betur í haginn fyrir sig en þetta, þá 
ætla jeg að biðja um lausn úr nefndinni.

Við verðum að játa, að samgöngur á 
landi eru á eftir samgöngum á sjó, enda 
þótt samgöngur á sjó sjeu ekki eins og þær

11»
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gætu bestar verið, en þær eru eins góðar 
og við getum búist við fvrir það fje, sem 
við látum til þeirra. En þegar hv. 1. þm. 
S.-M. (SvÓ) heldur því fram, að það megi 
draga af flóabátastyrknum, ef við fengj- 
um 2 strandferðaskip, er það ekki rjett, 
því að það er vitanlegt, að slíkt flutn- 
ingaskip kemur ekki að notum þeim 30 
þús. manns, sem nota flóabátana. Okkur 
þótti Austri og Vestri góðir á sinni tíð, en 
þeir höfðu með naumindum farrými handa 
60 manns hvor. Esja hefir rúm fyrir 165 
manns, og er það talsvert meira en báðir 
hinir til samans.

Þá ætla jeg aðeins að víkja að einni eða 
tveimur brtt. á þskj. 230. VI. brtt. er frá 
hv. þm. ísaf. (SigurjJ), um lokastyrk til 
byggingar sjúkrahússins á ísafirði. Það 
var álitið, þegar þessi styrkur var fyrst 
fluttur hjer á þingi, að kostnaðurinn 
mundi ekki verða 75 þús. kr., lieldur hálfu 
meiri, enda held jeg, að af þeim verkum. 
sem framkvæmd hafa verið á seinni árum, 
hafi ekki mörg verið betur framkvæmd en 
sjúkrahúsið á Isafirði að öllum myndar- 
skap. Húsið er bæði prýðilegt og hefir ekki 
farið fram úr áætlun, eins og oft vill verða. 
Vona jeg, að háttv. þingdeildarmenn geti 
verið því meðmæltir að veita þennan styrk, 
ekki síst þegar þess er gætt, að búið er 
að leggja nær 60 þús. kr. í sjúkrahús fyrir 
austan fjall, og sjást þó engar verulegar 
menjar þess fjár. Ekki ætla jeg að and- 
mæla neitt hv. þm. Árn. (MT og JörB). 
Það er ekki þeim að kenna, en það verð 
jeg að segja, að mikill er munurinn á 
framtaksseminni þarna fyrir austan eða á 
ísafirði, ef dæma má eftir sjúkrahúsunum.

Jeg þarf engu við að bæta orð hv. þm. 
V.-ísf. (ÁÁ) um veginn milli ísafjarðar 
og Önundarfjarðar. Það er mikið nauð- 
synjamál, og mæli jeg að sjálfsögðu með, 
að það verði styrkt eins og hægt er.

(2. nmr. i Nd.).

Björn Líndal: Jeg finn sjerstaka ástæðu 
til að þakka hv. fjvn. fyrir það, að hún 
hefir liækkað framlagið til heilsuhælis 
Norðlendinga. Svo sem menn muna frá 
umræðunum um það mál í fyrra, þá var 
gert ráð fyrir því, að komast mætti af með 
300 þús. kr. Þá var nefnilega engin áætl- 
un um byggingarkostnað hælisins og engar 
ábyggilegar tölur að fara eftir, og var þá 
ekki liugsað hærra en að hælið rúmaði 40 
sjúklinga. En nú er gert ráð fyrir, að það 
rúmi a. m. k. 50 sjúklinga. Liggur nú fvrir 
ný áætlun um þetta, og vil jeg, með leyfi 
hæstv. forseta, lesa upp tölur þær, sem
að henni lúta:

Húsið .................... 330000 kr.
Vegur ....................... 12000 —
Jarðvinna .................. 18000 —
Rafstöð .................... 80000 —
Laugarleiðsla ............ 10000 —
Skolpveita ............. 7000 —
Vatnsveita ............. 5000 —
Ilúsmunir .................. 50000 —

Samtals . . . 512000 kr.
Eins og menn muna, er þessi fjárveit- 

ing bundin því skilyrði, að Norðlendingar 
leggi eins mikið fram og þeirri fjárveit- 
ing nemur, sem ríkið leggur fram. Jeg get 
nú upplýst það, að búið er að safna á 
móti þessum 225 þúsundum. Jeg held mjer 
sje óhætt að segja, að þegar hafi safnast 
230 þús. kr., og má óhætt fullyrða, að 
ekki líði á löngu þangað til safnast hefir 
helmingur alls kostnaðar við að reisa þetta 
liæli að fullu og öllu.

Á það var bent í fyrra, að sjerstök 
ástæða væri til þess að bregðast vel við 
þessu máli. Öllum er vitanleg nauðsyn 
málsins. Fyrir nokkrum dögum voru 66 
sjúklingar í Akureyrarspítala, flest berkla- 
sjúklingar; og í öllum öðrum sjúkrahús- 
um norðanlands eru einnig berklasjúkling-
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arnir í miklum meiri hluta. Það er vitan- 
legt, að hælið fyllist berklasjúklingum 
jafnskjótt og það er tilbúið, og rúmar ekki 
alla, sem þangað þurfa að leita. Þótt upp- 
hæðin, sem fer til hælisins, sje há, þá ber 
þess jafnframt að gæta, að árlegt rekstrar- 
fje sparast mjög mikið við notkun laugar- 
hitans til upphitunar. Stofnkostnaður laug- 
arhitunarinnar er áætlaður 10 þús kr., og ef 
miðað er við Vífilsstaðahælið, verður upp- 
hitunarkostnaður þessa nýja hælis 15 til 
20 þús, kr. minni árlega. Kostnaður við 
undirbúning grunnsins verður miklu meiri 
en gert var ráð fvrir í fyrstu, sakir þess, 
að húsið á að byggja í talsverðum halla. 
En þetta varð að gera til þess að laugar- 
hitinn gæti komið að sem bestu gagni. En 
það, sem mest hlevpir fram kostnaðinum, 
er rafstöðin, því að þótt staðhættir sjeu 
góðir, þá eru þeir ekki betri en það, að 
gert er ráð fyrir, að hún muni kosta 80 
þús. kr., ef hún á að vera nægileg til ljósa 
og suðu og annara nauðsynlegra afnota. 
Það þýðir ekki að fara neitt í launkofa með 
það, að enn verður að fara fram á fjár- 
veitingu næsta ár, og þótt nú sjeu komn- 
ar 200 þús. kr., vantar þó nokkuð á, að 
öll upphæðin sje komin, því að minst 250 
þús. kr. mun þurfa frá ríkissjóði.

Jeg ætla þá ekki að fara fleiri orðum um 
þetta; jeg er þakklátur nefndinni fyrir 
afskifti hennar af þessu máli, þótt hún 
hafi ekki sjeð sjer fært að þessu sinni að 
verða við óskum heilsuhælisnefndarinnar að 
öllu levti.

Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum á 
brtt., sem jeg og hv. 2. þm. Eyf. (BSt) 
flvtjum, og sem er óaðskiljanleg frá heilsu- 
hælismálinu. Fyrir skömmu var hjer fyrir 
þinginu frv. til laga um breytingu á vega- 
lögunum, flutt af hv. 2. þm. Evf., um 
það að gera Eyjafjarðarbraut að Krists- 
nesi að þjóðvegi. Þetta frv. er enn ekki

(2. umr. í Nd.).

útrætt og ekki útsjeð enn um forlög þess, 
og þess vegna komum við fram með þessa 
brtt.; því að það er ekkert efamál, að 
ríkinu ber að leggja til braut að heilsu- 
hælinu. Og nú er heilsuhælisfjelagsstjórnin 
búin að leggja þennan veg. Hjer er því 
aðeins að ræða um þá sjálfsögðu sann- 
girniskröfu, að ríkið endurgreiði kostnað- 
inn við að leggja þennan vegarspotta, sem 
liggur af aðalveginum að hælinu, enda er 
•það í samræmi við þá reglu, sem áður hef- 
ir verið fylgt, að þetta verði endurgreitt. 
Ætti enginn ágreiningur að þurfa að vera 
um það, að þessi spítali fái veg eins og 
aðrir spítalar. Enda á eftir tillögum vega- 
málastjóra að bæta inn nýjum flokki vega, 
spítalavegum, í vegakerfi landsins, þegar 
vegalögin verða endurskoðuð næst.

Jeg á eina brtt. við þennan kafla fjár- 
lagafrv., sem mjer er grunur á, að blási 
ekki eins byrlega fyrir og ætti að vera, 
ef litið væri á þetta mál með fullri sann- 
girni. Er þó fordæmi fyrir samskonar f jár- 
veitingu. I fjáraukalögum 1923 var veitt- 
ur styrkur manni í Borgarnesi vegna veik- 
inda, sem upp komu í veitingahúsi hans 
og höfðu í för með sjer sóttkvíun í lang- 
an tíma, honum til tjóns og atvinnu- 
hnekkis.

Hjer stendur svo á, að gistihúshaldar- 
inn á Akureyri varð fvrir því óláni, að 
taugaveiki kom upp í húsi hans. Læknir- 
inn áttaði sig ekki straks á því, hvað hjer 
væri um að vera. Margir veiktust og gisti- 
hiisinu var lokað, og er saga þessa máls 
sú, að flest heimilisfast fólk hjá gistihús- 
haldaranum veiktist, og voru legudagar þess 
169 í sjtikrahúsi og 314 lieima, samtals 
483 legudagar lieimafólksins. Það var í 
sóttkví langan tíma, frá 10. febr. til 31. 
mars. Er það langur atvinnuleysistími og 
öllum auðsætt, að hjer hefir verið um stór- 
tap að ræða. Auk þess þorðu gestir ekki
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að koma í þetta gistihús langan tíma eftir 
að sóttkvíun var lokið, af hræðslu við 
taugaveikina. Það liggja fyrir vottorð frá 
hjeraðslækni, bæjarfógetanum og bæjar- 
stjóranum á Akureyri um það, að maður 
þessi hafi orðið fvrir stórtjóni. Beint tjón 
hefir verið áætlað 6 þús. kr., auk atvinnu- 
missis og annara óþæginda.

Þar sem hjer er um að ræða ráðstöfun 
vegna þarfa almennings, lokun gistiliúss- 
ins um langan tíma vegna sýkingarhættu, 
þá tel jeg alveg sjálfsagt, að ríkið bæti að 
einhverju leyti það tjón, sem af slíkum 
ráðstöfunum hlýst fyrir hlutaðeigandi 
mann, enda gekk þingið 1923 inn á, að 
þetta væri rjett. Upphæðin, sem hjer er 
farið fram á, er að vísu nokkuð há, en er 
þó í rauninni aðeins lítið brot af öllu tjóni 
þessa manns.

Vona jeg því, að háttv. þm. verði sam- 
kvæmir sjálfum sjer, eins og þeir voru 
1923, hlaupi hjer undir bagga og telji það 
hreina mannúðarskyldu. Og eins og heil- 
brigðismálum þjóðarinnar er nú fyrir kom- 
ið, þá tel jeg það ekki umtalsmál að verða 
við því, sem hjer er farið fram á. Sam- 
kvæmt gildandi lögum reynum við að 
lækna allan þorra sjúklinga á opinberan 
kostnað, jafnvel þótt stundum sje að ræða 
um sæmilega efnaða menn. Væri því harla 
ósanngjarnt að neita þeim manni um all- 
ar bætur, er orðið hefir fyrir stórtjóni af 
völdum óviðkomandi sjúklinga og lögboðn- 
um sóttvarnarráðstöfunum, án þess að 
honum verði rjettilega nokkur sök á því 
gefin.

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Jeg hefi ekki 
ástæðu til að tala langt mál, þar sem 
aðeins að örlitlu levti hafa verið gerðar 
athugasemdir við gerðir nefndarinnar; jeg 
hefi fult eins mikla ástæðu til að þakka hv. 
deild undirtektir hennar undir brtt. þær,

(2. nmr. I Nd.).

sem nefndin hefir komið með, nema þær, 
sem lutu að tveimur liðum tekjuáætlun- 
arinnar.

Hæstv. fjrh. (JÞ) kom að því, sem jeg 
drap á, að stjórnin hefði ein tök á að 
T*era tekjuáætlunina best úr garði. Áleit 
hann, að það væri ekki hægt og þess vegna 
hefði hann gert tilraun til að brevta 
reikningsárinu. og var jeg því fylgjandi 
á sínum tíma. En þótt sú breyting hefði 
komist á, áleit nefndin samt, að stjórnin 
ætti betri aðstöðu en fjvn. til þess að 
hafa sem glegst yfirlit yfir fjárhag ríkis- 
sjóðs. Það er rjett, að stjórnin gerir áætl- 
un sína nokkuð snemma; en þegar litið 
er á það, að hún getur eftir því útliti, 
sem þá er, miðað við það, sem átt hefir 
sjer stað áður á hverjum ársfjórðungi, þá 
dylst engum, að stjórnin stendur betur að 
vígi. Hæstv. fjrh. taldi ekki hafa komið 
fram næg rök til þess að hækka tekjuhlið- 
ina; jeg tók það fram í framsöguræðu 
minni, að þetta væri rjett, þar sem hækk- 
unin væri gerð af líkum einum. Þótti mjer 
því vænt um, að hæstv. fjrh. er á sama 
máli og nefndin, og vill hún styðja hann 
í því að fara varlega í þessum efnum.

Vil jeg þessu næst víkja nokkrum orð- 
um að ræðum háttv. þm , sem hjer flytja 
brtt. og hafa mælt fyrir þeim, og mun jeg 
fylgja röðinni eftir því, sem menn hafa 
talað, þegar jeg geri athugasemdir við 
ræður þeirra og skýri afstöðu nefndar- 
innar til brtt.

Hv. 2. þm. Rang. (KIJ) hjelt því fram, 
að rjett væri, að fjhn. fengi tekjuhliðina 
til athugunar. En, eins og jeg hefi áður 
tekið fram, felli jeg mig vel við þetta 
fyrirkomulag, sem nú er. Enda var kom- 
in reynsla á, að þetta reyndist illa. Fyrstu 
2 árin eftir að núgildandi þingsköp komu 
í gildi, hafði fjhn. tekjuhliðina. Frá þessu 
var horfið, og hafði þar með reynslan
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skorið úr. Það hefir líka komið í ljós nú, 
að það er mjög óheppilegt, að 2 nefndir 
hafi sama frv. til meðferðar, og getur 
það gefið tilefni til mikils ósamkomulags. 
Ef fjhn. ætti að gera till. um tekjuhlið- 
ina, getur hún komist, eins og hún hefir 
nú komist, að annari niðurstöðu en fjvn. 
Ilún vill hækka fleiri liði, og suma meira 
en fjvn., eða um 150 þús. fram yfir till. 
fjvn. Að einu leyti heyrðist mjer háttv. 
þm. vera fjvn. mjög andstæður hvað 
hækkun snertir; en það er tekjuskattur- 
inn og eignarskatturinn. Eftir öllu útliti 
eru líkur til, að þessi liður lækki jafnvel 
meira en hæstv. stjórn gerir ráð fvrir. 
Hvað snertir síma og póst, hefir fjvn. líka 
komist að þeirri niðurstöðu að hækka ekki 
þessa liði. Þess er líka að gæta, að þegar 
2 nefndir standa hvor gegn annari, skift- 
ast atkv. deildarinnar og verður af sundr- 
ung. Þetta væri mjög óheppilegt, og jeg 
vænti þess, að fjhn. ráðist ekki í að koma 
fram með brtt., því að fjvn. mun standa 
fast við sínar till. Sami háttv. þm. mint- 
ist á afgang af símatekjum, og skal jeg í 
því efni skírskota til þess, sem hæstv. at- 
vrh. hefir sagt um þetta, að ef bygð væri 
loftskevtastöðin í Öræfum, yrði ekki um 
afgang að ræða, en það væri óráðið enn, 
hvort það vrði gert á þessu ári. Raunar 
hefir nefndin gert ráð fvrir því, að þetta 
yrði ekki gert, eins og jeg hefi áður tekið 
fram. Hvað snertir síma og brúargerðir, 
þá eru fjárveitingar til þess ekki alveg ein- 
skorðaðar við viss fvrirtæki. heldur á að 
grípa til þeirra, ef með þarf, á ýmsum 
stöðum. Þannig hefir nefndin ekki fengið 
neinar fastar áætlanir frá hæstv. stjórn 
eða vegamálastjóra um þetta.

Þá er næstur háttv. þm. Isaf. (Sigurj- 
J). Hann á brtt. á þskj. 230, um að hækka 
liðinn til endurgreiðslu lána um 60 þús. og 
jafnframt veita þá upphæð til bryggju-

(2. umr. í Nd.)

gerðar á ísafirði. Þetta er hv. þm. kunn- 
ugt frá fyrri þingum. Það er krafa frá 
ísfirðingum um að ríkið- greiði að sínu 
leyti kostnað við bryggjugerð á ísafirði, 
og þykjast þeir hafa lagt í það fvrirtæki í 
fullri lagaheimild. Háttv. þm. las upp 
þessu til sönnunar kafla úr hafnarlögum 
fyrir Isafjarðarkaupstað. Að vísu mun 
hann hafa lesið of langt, þar sem lögin 
heimila þetta ekki fyr en það er tekið í 
fjárlög; en þessu mun þó þannig varið, 
að líklega verður ekki liægt að ganga í 
móti þessari kröfu. Þegar fyrv. stjórn 
samþykti kaupin á Hæstakaupstað fyrir 
Isafjörð, skuldbatt hún í raun og veru rík- 
ið til þessa. Kaupin voru sem sje gerð 
með því skilyrði, að þessi bryggja vrði 
gerð, og frestun á því varðaði dagsektum. 
Það er þess vegna naumast hægt fyrir 
þingið að neita um þetta, enda þótt fje 
hafi ekki verið veitt í þessu skyni í fjár- 
lögum eins og lög standa til. Annars eru 
óbundin atkv. í nefndinni um þetta. Jeg 
skal taka það fram, þó að það sje óþarfi, 
að hjer er ekki um bein útgjöld að ræða, 
þar sem þetta stendur inni hjá bænum sem 
hallærislán og mundi ef til vill ekki verða 
greitt nema það kæmi á þennan hátt.

I öðru lagi mintist háttv. þm. á loka- 
stvrk til byggingar sjúkrahússins á ísa- 
firði, og eru það 10 þús. kr., sem hann 
fer fram á, að veittar verði í þessu skyni.

Það er venjan með sjúkrahús, að ríkið 
greiði % kostnaðar, en miðað við það 
ættu það ekki að vera nema rúmar 7 þús. 
kr., sem ríkinu ber að greiða, og er því 
nokkuð málum blandað með þessar 3 þús. 
kr., sem frarn yfir eru. Það er meiningin, 
að þetta eigi að vera endurgreiðsla á verð- 
tolli, en þess er ekki gætt, að hann hefir 
komið fram í byggingarkostnaðinum, og 
verður hans því ekki krafist sjerstaklega. 
Nefndin er þess vegna algerlega á móti, að
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þessi till. verði samþykt, af þeim ástæð- 
um, sem jeg nú hefi bent á, enda kæmi það 
í bága við þá grundvallarreglu, sem altaf 
er bygt á í þessum málum.

Þá er næstur háttv. 2. þm. Eyf. (BSt). 
Hann flvtur brtt. um styrk til byggingar 
sjúkrahúss á Siglufirði. Pjvn. hefir lagt 
til að hækka upphæðina til sjúkraskýla og 
læknisbústaða upp í 23 þús. kr., og látið 
þess getið, að hún ætlaðist til, að því fje 
yrði varið til byggingar þessa sjúkrahúss, 
enda myndi það nema hinum venjulega % 
hluta ríkissjóðs samkv. kostnaðaráætlun. 
Háttv. þm. fer fram á, að þessi upphæð 
verði hækkuð upp í 30 þús. kr., og skilst 
mjer, að það sje af því, að hann vilji ekki 
binda sig við, að ríkið greiði aðeins % 
hluta, af þeim ástæðum, að þetta sjúkra- 
hús verði að vissu leyti fyrir alt landið. 
En þetta má segja um fleiri staði og svo 
er yfir höfuð alstaðar að meira eða minna 
leyti, að sjúkrahúsin koma mörgum fleiri 
að notum en hjeraðsbúum sjálfum, og 
telur nefndin ekki ástæðu til að víkja frá 
reglunni um þetta. Hinsvegar er nefndin 
fvllilega meðmælt þessari sjúkrahúsbygg- 
ingu þeirra Siglfirðinga og telur illa far- 
ið, að hún skuli ekki hafa komist í fram- 
kvæmd fyrr, því að auðsætt er, að hjer 

’er um brýna nauðsyn að ræða.
Háttv. þm. Mýr. (PÞ) hefir tekið sína 

brtt. aftur.
Hv. þm. N.-M. flytja brtt. um að hækka 

tillagið til Hróarstunguvegarins og láta 
fullgera liann á 2 ' árum, en nefndin ætl- 
ast til, að það verði gert á 3 árum. Um- 
sókn um þetta lá fyrir nefndinni, og sá 
hún sjer ekki fært að mæla með henni, 
en hækkaði hinsvegar liðinn nokkuð og 
jafnaði tillaginu niður á 3 ár. Nefndin 
getur ekki fallist á meiri hækkun eða að 
verkið verði framkvæmt á 2 árum, enda

margt annað víðsvegar um landið, sem 
bíður framkvæmda. Þá er önnur brtt. frá 
háttv. þm. N.-M. um nýja símalínu til 
Loðmundarfjarðar frá Seyðisfirði. Fjvn. 
hefir í áliti sínu drepið á þetta og tekið 
fram, að landssímastjóri leggi til, að þessi 
lína verði lögð. Um þessa brtt. eru óbund- 
in atkv. í fjvn., en jeg skal taka það fram 
fyrir mitt leyti, að jeg tel, að ástæðurnar 
mæli mjög með þessu. Loðmundarfjörður 
er mjög afskektur, og er þar oft illfært á 
landi til Sevðisfjarðar og ófært á sjó, og 
væri því mjög mikilsvert að fá þessa síma- 
línu til þess að geta haft eitthvert sam- 
band við umhverfið.

Þá er næstur háttv. þm. Borgf. (PO). 
Hann var töluvert ergilegur í minn garð 
út af því, að jeg hafði ekki undanskilið 
hann frá hálfu fjvn. út af till. hennar um 
að hækka tekjuliðinn af vínfangatolli og 
víneinkasölu. Jeg mundi sem sagt ekki eft- 
ir því í svipinn, að hann hafði greitt 
atkv. á móti þessu, enda gerði hann það 
ekki með neinum ákveðnum ummælum, og 
því fanst mjer hann vera sammála kollega 
sínum, hv. þm. Str. (TrÞ). Hann mint- 
ist og á, að fjhn. væri með mjer um þessa 
hækkun, og er það líklega gert til þess að 
gera mig betri í augum deildarinnár. Hv. 
þm. á brtt. á þskj. 230, um eftirgjöf á 3 
þús. kr. hallærisláni til Innri-Akranes- 
hrepps. Um þessa till. er ekki meiri hluti 
á hvoruga hlið í fjvn., og eru óbundin 
atkv. um hana. En jeg vil taka það fram 
fyrir hönd þeirra nefndarmanna, sem ekki 
eru henni samþykkir, að hjer er um var- 
hugavert fordæmi að ræða; með því að 
gefa einu sveitarfjelagi eftir slíka skuld, 
er öðrum, sem líkt er ástatt fyrir, gefið 
undir fótinn og hætt við, að þau komi á 
eftir. Hinsvegar mun nú auðvelt að kom- 
ast að hagkvæmum samningum um greiðslu
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þessara lána, og sje jeg ekki, að ástæða sje 
til að gefa þetta eftir, með því að um 
smáupphæð er að ræða, sem ætti að vt-ra 
vel viðráðanleg.

Þá er næstur hv. 3. þm. Reykv. (JakM). 
Hann hefir enga brtt. gert við þennan 
kafla, en mintist á tekjuhliðina. Jeg hefi 
nú minst á hana áður í sambandi við hv. 
2. þm. Rang., en jeg skal gjarnan víkja 
að henni aftur. Hv. þm. taldi áætlunina 
fjarstæðu og hjelt því fram, að með því 
að hafa hana of lága, væri ranglega við- 
haldið sköttum, sem almenningur vrði að 
greiða. En jeg álít, að ef tekjuhliðin væri 
hækkuð og þó að ríkið fengi nóg upp í 
þá hækkun, þá yrði enginn tekjuafgangur, 
og meðan svo er, er ekki hægt að lækka 
skatta. Það er einmitt það, sem safnast, 
sem gefur tilefni til lækkunar skattanna. 
Jeg er því alveg gagnstæðrar skoðunar í 
þessu atriði. Hv. þm. skoraði á nefndina 
að taka tekjuhliðina enn til athugunar, en 
það mun hún ekki gera, heldur standa 
fast við sínar till. Mjer skildist háttv. þm. 
telja enga hættu að samþykkja allar brtt., 
sem liggja fyrir frá einstökum þm., og 
miðar hann það auðvitað við það, hve 
tekjuhliðin megi hækka, og þó er hækk- 
unin samkvæmt áliti hans ekki meiri en 
130 þús., en mjer skilst að hún verði vfir 
250 þús., fram yfir till. fjvn., og er hann 
þá ekki sammála hv. 2. þm. Rang., eftir 
því sem hann gerði ráð fyrir að fjhn. 
ætlaði að gera till. um tekjuhliðina. Og 
veitir heldur ekki af þeirri upphæð móti 
gjaldahækkunarlöngun hv. þm. Af öllu 
þessu sjest enn, hve mikið skaðræði það 
gæti verið, ef fjhn. ætti líka að gera till. 
um tekjuhliðina. Hæstv. atvrh. gerði eng- 
ar athugasemdir við gerðir nefndarinnar. 
En jeg vil minnast á eitt atriði, er hann 
nefndi, að hann taldi rjett að bíða með

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

(2. umr. í Nd.).

byggingu loftskeytastöðva, sem ætlast hefir 
verið til að bygðar yrðu. Jeg veit auðvit- 
að ekki, hvað vakir fyrir hæstv. stjórn. en 
jeg held, að það geti verið álitamál, hvort 
þetta væri rjett. Þessar stöðvar gefa vit- 
anlega ekki beinar tekjur, en geta hins- 
vegar orðið að mjög miklu gagni fyrir hin 
afskektu hjeruð, sem um er að ræða, eins 
og t. d. Grímsey. Upphæðin er líka til- 
tölulega lítil, sem til þessa þarf, eða 30 
þús. krónur til þriggja stöðva. Jeg ætla 
ekki að fara að deila við hæstv. atvrh. um 
brúargerðir; jeg er vanur að verða útund- 
an fvrir mitt kjördæmi. Og þó að hann 
geri lítið úr loforðum vegamálastjóra, þá 
mega þeir deila um það, hvor nær standi 
rjettlætinu.

Þá er næstur háttv. þm. N.-Isf., frsm. 
samgmn. Áliti samgmn. hefir ekki verið 
útbýtt fyr en á þessum fundi, og sje jeg, 
að háttv. þm. hefir skrifað á miða fyrir 
framan mig, að hann taki brtt. aftur til 3. 
umr. Jeg þarf þess vegna ekki að tala frek- 
ar um þær, en vil taka það fram, að það 
er óviðfeldið, að háttv. þingmenn hafi 
mjög nauman tíma til að átta sig á brtt. 
þeim, sem fram koma, og er jeg þess vegna 
háttv. þm. þakklátur fyrir, að hann hefir 
tekið brtt. þessar aftur nú.

Hv. þingmönnum N.-M. (ÁJ og HStef) 
þarf jeg engu að svara. Þeir háttv. þm. N,- 
M. flytja brtt. um að hækka liðinn til brú- 
argerða um 24 þús. kr., og skal þeirri við- 
bót varið til brúar á Selá í Vopnafirði. 
Þessi brú er alveg ný í sögunni; jeg hefi 
hvergi sjeð hana á áætlunum talda meðal 
þeirra brúa, sem í ráði er að bvggja á 
næstunni. Um þessa till. eru óbundin atkv. 
frá fjvn., en hún lítur svo á, að það gæti 
valdið glundroða, ef hún yrði samþykt, 
og hætt við að fleiri kæmu á eftir. Jeg 
býst við, að jeg neyðist þá til að flytja

12
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brtt. fyrir mitt kjördæmi, sem jeg inun 
annars ekki koma fram með.

Þá er liv. þm. V.-Sk. (JK). Ilann flyt- 
ur brtt. um að hækka styrkinn til sjúkra- 
skýla og læknisbústaða um 15 þús. krónur, 
og á þessi hækkun að vera lokastyrkur til 
skýlanna í Vík í Mýrdal og í Borgarfirði. 
Xefndin hefir enga brtt. gert um þetta, 
hæði eftir till. landlæknis og vegna þess að 
ekki lágu fyrir hreinir reikningar um 
byggingarkostnað þessara skýla. Nefndin 
lítur líka svo á, að það geti ekki skaðað 
þessi hjeruð, þó að þessi stvrkveiting drag- 
ist t. d. til næsta þings. Landlæknir hefir 
upplýst, að í Borgarfirði er margt í ólagi 
og að í Vík hefir kostnaðurinn orðið miklu 
meiri en gert var ráð fyrir. Nefndin verð- 
ur að halda fast við sínar till. og álítur 
ekki, að það geti skift nokkru máli fyrir 
þessi hjeruð, þó að þetta dragist. Auk þess 
leggur nefndin áherslu á það, að hreinir 
endanlegir reikningar um byggingu þess- 
ara skýla liggi fyrir, þegar ákveða á loka- 
styrk til þeirra.

Þá á háttv. 2. þm. Árn. (JörB) brtt. á 
þskj. 230, um 1200 króna utanfararstvrk 
til Óskars læknis Einarssonar. Nefndin 
hefir óbundin atkvæði um þennan lið. En 
jeg skal geta þess, ef þessi stvrkur verður 
samþyktur, þá er hætt við að fleiri slíkir 
komi á eftir. T. d. er læknirinn í Blöndu- 
óshjeraði, sem er mjög góður og mikils 
metinn læknir, á ferð utanlands, og hefir 
frí frá október til ágústmánaðar. Jeg 
viðurkenni, að það er nauðsyn á því, að 
læknar sigli öðruhvoru til þess að kynna 
sjer nýjungar á sviði læknavísindanna, 
svo ef þessi till. verður samþykt, þá er 
óumflýjanlegt, að fleiri komi í kjölfarið.

Næst kem jeg að hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ), 
er mælti með brtt. frá fjhn. á þskj. 245, 
um að fella niður skólagjöldin. Þessari till. 
er nýlega útbýtt, og hefir því fjvn. eng-

(2. nmr. i Nd.).

ar ákvarðanir um hana tekið, og vildi jeg 
niælast til þess, að hún yrði tekin aftur 
til 3. umr., svo fjvn. eigi kost á að at- 
huga hana. En frá mínu sjónarmiði þyk- 
ir mjer till. athugaverð, þar sem ef ríkis- 
skólarnir fella niður skólagjöldin, munu 
þau verða óvinsæl hjá öðrum skólum, en 
þó oft nauðsynleg til þess að ná inn fje 
móti því, er ríkissjóður leggur til og ger- 
ir að skilyrði, og verður því til þess að 
gera skólum þessum fært að starfa.

Þá á sami háttv. þm. brtt. á þskj. 230, 
um að veita 20 þús. kr. til vegagerðar 
milli Isaf jarðar og Onundarfjarðar. Nefnd- 
in verður að leggja á móti þessari till., 
þar sem hjer er um sýsluveg að ræða, en 
tilætlunin með þessu fjárframlagi er, að 
ríkissjóður kosti hann, sem þjóðvegur 
væri. Það er leitt, að þessi vegur hefir 
ekki fengist tekinn í þjóðvegatölu, en eins 
og þetta liggur fyrir getur nefndin ekki 
mælt með því. Þá mundi koma látlaus 
straumur líkra fjárbeiðna á eftir frá öðr- 
um.

Þá er að minnast á nýjan lið við 13. gr. 
B. II. a. 3, um að veita 15 þús. kr. til 
Vesturlandsvegar. Nefndin er ókunnug 
þessu máli; það hefir ekki legið fyrir 
lienni og hún hefir ekki treyst sjer til að 
vera með því, en er óskift á móti.

Þá er næstur hv. þm. Ak. (BL). Jeg 
þarf engu að svara viðvíkjandi veginum 
að Kristsnesi. Jeg hafði skilið það svo, ef 
Eyjafjarðarbrautin að Kristsnesi vrði tek- 
in í þjóðvegatölu, yrði ekki gerð krafa til 
þess, að þessi vegur væri kostaður af rík- 
issjóði. En nú er sýnilegt, að hv. þm. Ak. 
(BL) og hv. 2. þm. Eyf. (BSt) vilja fá 
þetta hvorttveggja. Annars skal jeg taka 
það fram, að fjvn. hefir óbundin atkvæði 
um þetta.

Þá kem jeg að brtt. á þskj. 248, frá 
meiri hluta sjútvn., sem nýlega hefir ver-
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ið útbvtt, þess efnis, að veita 25 þús. kr. 
til hljóm- og Ijósdufla á Valhúsgrunni og 
Siglufjarðarhellu, % kostnaðar, sem greið- 
ast eiga úr ríkissjóði. Um þessa till. hefir 
ekkert verið rætt í nefndinni, og vil jeg 
því skjóta því til hv. flm., hvort þeir vilja 
ekki taka hana aftur til 3. umr.

Jeg held, að það sjeu nú ekki fleiri till., 
sem jeg þarf að tala um, og get jeg því 
lokið máli mínu. Vænti jeg, að jeg hafi 
ekki gefið mörgum tilefni til þess að taka 
til máls, þar sem jeg hefi farið mjög lióf- 
lega í sakirnar.

PJetur Ottesen: Það eru aðeins örfá orð 
út af því, sem hv. frsm. fjvn. (ÞórJ) sagði 
viðvíkjandi 1. brtt. minni á þskj. 230. 
Hann sagði, að sú væri ástæðan til þess, 
að meiri hl. fjvn. legði á móti þessari till., 
að hún mundi skapa fordæmi. En hann 
gat þess jafnframt fyrir liönd meiri hluta 
nefndarinnar, að hann mundi vera með 
brtt. hv. þm. Isaf. (SigurjJ). Það er að 
vísu talið, að eftirgjöfin á dýrtíðarláni 
ísafjarðarkaupstaðar eigi að ganga upp í 
kostnað við bryggjugerð á ísafirði og 
mannvirkja við hana, en það er þó ekki 
svo að öllu leyti, því á þskj. 230 stendur: 
„Styrkurinn greiðist þannig, að dýrtíðar- 
lán kaupstaðarins við ríkissjóð lækki um 
þessa upphæð, en ógreiddir áfallnir vext- 
ir af upphæðinni falli niður.“

Nú er það upplýst, að ísafjarðarkaup- 
staður hefir ekki greitt vexti af þessu 
dýrtíðarláni í nokkur ár, og er því mein- 
ingin að gefa þá eftir, án þess að sú eftir- 
gjöf teljist styrkur til fyrumgetins mann- 
virkis, en þeir eru orðnir % af þeirri 
upphæð, sem jeg fer fram á, að eftir sje 
gefin. Þetta er því hliðstætt minni brtt., 
og fæ jeg ekki betur sjeð en að meiri hl. 
fjvn. sje búinn að skapa hjer fordæmi.

(2. umr. I Nd.).

Auk þ.essa gaf síðasta þing eftir 3000 kr. 
lán til mötuneytis kennaraskólans, og nú 
er farið fram á að gefa eftir 3000 kr. lán 
til mötuneytis stúdenta. Hjer er því nóg af 
fordæmunum. Hjer er því aðeins um það 
að ræða, hvort það sje sanngjarnt eða 
rjett að gefa þessa upphæð eftir. Og jeg 
get fullvissað hv. deild um það, að það 
er ekki að ástæðu- eða nauðsynjalausu, að 
jeg fer fram á þetta. Hjer er um að ræða 
fátækt og fáment hreppsfjelag, sem varð 
þunglega og tilfinnanlega fyrir barðinu á 
styrjöldinni miklu. Síðan hafa skuldir 
þess vaxið, en fólkinu fækkað og þar af 
leiðandi gjaldþol hreppsfjelagsins minkað. 
Ef þetta verður ekki gefið eftir, þá gæti 
svo farið, að þetta hreppsfjelag verði að 
neyðast til að leita á náðir þess opinbera, 
eins og sum önnur liafa orðið að gera á 
undanförnum árum. En ef þessari skuld 
yrði ljett af hreppnum, mundi það stuðla 
mjög að því, að hægt væci að sjá fjár- 
hagslegri afkomu hreppsins borgið og lyfta 
þeim bagga, sem eftir er. Jeg vænti þess 
fastlega, að háttv. deild geti fallist á 
nauðsyn þessarar eftirgjafar og veiti hana.

Jeg hafði ætlað mjer að minnast á brtt. 
samgmn., en með því að þær eru teknar 
aftur til 3. umr., get jeg látið það bíða 
þangað til.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla mjer ekki 
að ræða um þær brtt., sem jeg er riðinn 
við, þótt ástæða væri til að segja ýmislegt 
um þær. Jeg stóð upp aðeins til að taka 
afstöðu til brtt. á þskj. 245, frá fjhn. 
Hún er svo fram sett, að það má virðast, 
að fjhn. standi óskift um hana. En jeg 
gat ekki fallist á ástæður hinna um að 
fella niður skólagjöldin. Jeg bjóst því við, 
að tillagan kæmi fram sem till. frá meiri 
hl. fjhn.. eða þá að frsm. hennar mundi
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geta þess í framsögunni, að jeg væri á 
móti henni. Skólagjöldin eru vitanlega sett 
til þess að jafna aðstöðu þeirra, er skól- 
ana sækja, þeirra. er geta sótt þá frá 
heimilum sínum. og hinna, sem það geta 
ekki, og tel jeg þau síst of há til að jafna 
þann mun, og tel jeg því rjettmætt að 
hafa þau, sjerstaklega þegar heimild er 
þá til þess að veita fátækum, efnilegum 
nemendum undanþágu frá gjaldinu. Það 
er að vísu rjett, að ríkissjóðinn munar 
minna um þetta en einstaklingana, en slíkt 
má segja um svo margt, t. d. skatta og 
tolla. Ríkissjóðinn munar minna um fram- 
lag einstaklingsins en einstaklinginn sjálf- 
an.

Jeg vildi aðeins leiðrjetta þetta, til þess 
að menn misskildu ekki, hvers vegna jeg 
greiði atkv. á móti þessari brtt.

Sigurjón Jónsson: Jeg er hv. frsm. og 
hv. fjvn. þakklátur fyrir undirtektir við 
brtt. mína, II. á þskj. 230, og býst við, 
að skoða megi þær sem fyrirboða þess, að 
brtt. verði samþykt, því að það er, eins 
og hv. frsm. rjettilega tók fram, ekki hægt 
fyrir ríkissjóð að komast hjá því að greiða 
þennan styrk fyr eða síðar.

Út af því, sem háttv. þm. Borgf. (P- 
0) sagði, að vextir væru ógreiddir, þá er 
það rjett. Vextir voru síða.st greiddir 27. 
ágíist 1924. Þetta vil jeg upplýsa, til þess 
að ekki sje hægt að segja, að nokkur laun- 
ung sje vfir því af minni hálfu. En þá 
voru greiddir vextir fram yfir áramót 1924, 
svo að nú eru liðugir tveggja ára vextir 
ógreiddir.

Þá vil jeg minnast á aðra brtt., sem 
jeg ber fram á þskj. 230, um lokastyrk 
til byggingar sjúkrahúss á Isafirði. Mjer 
þykir vænt um, að hv. fjvn. hefir getað 
ljeð fylgi sitt með þeim rjettmætu til-

mælum að fá þennan % hluta, sem ríkis- 
sjóður á enn ógreiddan. En jeg skal geta 
þess, að hjer er ekki að ræða um liðug 
7 þús., heldur tæp 8, eða sem nákvæmast 
7716 krónur. Það er satt, að inn í þetta 
mál hefir blandast verðtollur, sem farið 
er fram á, að gefinn sje eftir. Það er 
ekki ósanngjörn krafa. Þegar áætlun var 
gerð um bygginguna, var hvorki til verð- 
tollur nje 25% gengisviðauki, en af báð- 
um þessum ráðstöfunum þingsins varð 
sjúkrahúsbyggingin dýrari en ella. Jeg fór 
fram á, að þetta væri eftir gefið í fyrra, 
en því var þá synjað. Þótti mjer því 
rjett að slengja 2000 kr. ofan á þessa 
upphæð nú. Það liefir verið borgað af 
ísafirði í ríkissjóð meira en sú upphæð 
vegna verðtollsins og gengisviðaukans. Jeg 
vænti því, að háttv. deild sjái, að hjer 
er ekki um ósanngirni að ræða.

Jakob Möller: Aðeins örfá orð út af 
því, sem hæstv. fjrh. (JÞ) sagði viðvikj- 
andi athugasemdum mínum. Hann sagði 
viðvíkjandi því, að stjórnin hefði getað 
felt niður gengisviðaukann á vörutolli, að 
fjhn. Nd. hefði komist að þeirri niður- 
stöðu, að til þess að fella liann niður þyrfti 
lagaboð. Það er rjett, að fjhn. leit svo 
á, að úr því að þingið væri komið sam- 
an, þá færi betur á því, að svo væri. En 
jeg sagði aðeins, að stjórnin mundi ekki 
hafa verið áfeld, þótt liún hefði felt hann 
niður fyrir þing í sambandi við hækkun 
krónunnar sl. haust, og það því síður, sem 
vafi leikur á, hvort lagaboð þurfi til þess 
að fella gengisviðaukann niður, er lögin 
um hann eru lieimildarlög. Hæstv. fjrh. 
sagði, að það þyrfti að áætla tekjur fjár- 
laganna varlega og væri best að áætla þær 
sem lægst, því að gjöld færu altaf fram 
úr áætlun. Það ætti nú að vera hægur hjá
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að áætla gjöldin nokkurnveginn nákvæm- 
lega. En jeg álít óforsvaranlegt að áætla 
ekki þau gjöld líka, sem greiða verður 
samkvæmt sjerstökum lögum, þótt ekki 
sjeu þau fjárlög. Að öðrum kosti er ekki 
hægt að gera nákvæma fjárhagsáætlun. 
Hæstv. fjrh. kvað það ekki varlegt að 
hækka tekjuáætlunina meira en gert hef- 
ir verið, jafnvel ekki meira en gert er í 
frv. stjórnarinnar, því að ekki væri lík- 
legt, að árið 1927 yrði betra tekjuár en 
árið 1924, en þá hefðu ekki verið meiri 
tekjur en gert væri ráð fyrir í frv. stjórn- 
arinnar. Nú er við þetta að athuga, að 
árið 1924 naut ekki gengisviðauka nema 
að litlu leyti og að árið 1924 var ekki eins 
gott tekjuár og afkoman benti til. Árin 
tvö á undan 1927 eru og mjög ólík tveimur 
árunum á undan 1924, en það hefir mikla 
þýðingu, hvernig árin á undan eru. Af 
þessu hygg jeg, að ekki muni vera óvar- 
legt að gera ráð fyrir því, að árið 1927 
verði betra en 1924, enda skildist mjer 
það nú á hæstv. fjrh., að hann væri ekki 
á móti hækkunum þeim, er fjvn. hefir lagt 
til.

Hið eina, sem jeg get fengið út, að vaki 
fyrir honum með því að áætla tekjurnar 
mjög lágar, er það, að þá verði sá tekju- 
afgangur, sem síðar megi verja til þess 
að lækka skattana; að sjóðsöfnun þeirri, 
sem vænta má að leiði af of lágri tekju- 
áætlun, verði að einhverju levti varið til 
þess að draga úr skattabyrði þjóðarinnar. 
En við þetta er það að athuga, að of lág 
tekjuáætlun gerir það að verkum, að mjög 
verður erfitt að fá þingið til að fallast á 
nokkra skattalækkun. Nei, jeg held áreið- 
anlega, að þegar um er að ræða að lækka 
skattabyrðina, takist það betur og sje að 
mestu undir því komið, að fjárlögin sjeu 
rjett úr garði gerð; að áætlanirnar sjeu 
eins nærri því að vera rjettar og hægt er

(2. umr. i Nd.).

að gera þær. Jeg held því, að þetta sje 
mest undir því komið, hvernig fjárlögin 
líta út, og þegar skattalækkunin var til 
umræðu í fjhn., varð það þess vegna að 
samkomulagi að fresta ákvörðunum í því 
efni, þar til 2. umr. fjárlaganna væri um 
garð gengin, svo hægra væri að gera sjer 
hugmynd um jafnvægið á fjárhag ríkis- 
sjóðs, er sýnt væri, hvernig fjárlögin 
mundu líta út hjá þinginu. Ef jafnvægi 
helst á tekjuáætluninni, en gjöldin fara 
fram úr áætlun stjórnarinnar, verður ann- 
aðhvort enginn tekjuafgangur eða jafnvel 
tekjuhalli, og þá verður erfitt að fá 
nefndina til að gera tillögur um lækkun 
á sköttum, því þá yrði tekjuhallinn orðinn 
meiri. Jöfnuður á fjárlögunum segir til 
um það, hvað ríkissjóður þarf að fá í 
tekjur, og við það verður að miða.

Háttv. frsm. fjvn. (ÞórJ) hafði það 
eftir mjer, að jeg teldi það ekki hættulegt, 
þó að allar brtt. á þskj. 230 yrðu sam- 
þyktar. Mjer taldist svo til, að það yrði 
um 280 þús. kr. gjaldaauki; en jeg taldi 
alls ekki rjett, að þær yrðu allar sam- 
þyktar, en jeg sagði, að þó að þær yrðu 
allar samþyktar, yrði það ekki hættulegt 
fvrir jöfnuðinn á landsreikningnum. Þetta 
bygði jeg á áætlunum fjhn. og fjvn. Fjhn. 
hafði áætlað, að hækka mætti tekjubálk- 
inn um 450 þús. kr., en fjvn. 310 þús. kr. 
Munar á þessu ekki nema 140 þús., eins 
og hv. form. fjhn. tók fram. En við þetta 
er það að athuga, að form. fjhn. hefir 
ekki viljað viðurkenna áætlun fjvn. Fjvn. 
hefir sem sje sumpart hækkað aðra liði en 
fjhn., suma meira en fjhn., en fjlin. tel- 
ur aftur óhætt að hækka liði, sem fjvn. 
hefir ekki lagt til að hækka.

Að svo stöddu sje jeg ekki ástæðu til að 
fara út í einstaka liði áætlananna, en ef 
trevsta má áætlun fjvn. um að óhætt sje 
að hækka þá tekjuliði, sem hún hefir
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gert till. um, verð jeg að.telja óhætt, sam- 
kvæmt uiðurstöðu fjhn. um aðra liði, að 
hækka tekjurnar enn um 275 þús. kr., en 
það svarar sem næst til brtt. á þskj. 230.

Það er mín skoðun, að það sje jafnskylt 
að áætla tekjurnar sem næst því, er þær 
munu verða, alveg eins og útgjöldin. Það 
gilda alveg sömu reglur um hvorttveggja. 
Það er nauðsynlegt að hafa sem rjett- 
asta áætlun um fjárhag ríkisins, til þess 
að þingið geti farið sem næst því rjetta 
um allar skattaálögur. Sje tekjuáætlunin 
of lág, verða skattarnir of háir, en það er 
óforsvaranlegt, að skattabyrðin sje þyngri 
en þörf er á. Jeg er í þessu efni í al- 
gerðri andstöðu við fjölda manna, sem 
hrósa sjer af því að vera gætnir og hyggn- 
ir fjármálamenn og þykjast vilja fara að 
öllu varlega. Jeg tel það alls ekki gætilega 
að verið eða rjettilega, samfara töluverðri 
hækkun á gengi peninga okkar, sem kem- 
ur alltilfinnanlega hart niður á ýmsum 
atvinnuvegum, að hafa um 5 milj. kr. 
tekjuafgang á landsreikningnum. Að vísu 
er það gott fyrir ríkissjóðinn að fá þetta 
fje, en það er fullnærri gengið atvinnu- 
vegunum að taka það af þeim; þeir hafa 
orðið að þola hart til þess að fita ríkis- 
sjóðinn.

Söfnun í ríkissjóð hefir tvær hliðar. Það 
getur orðið hvatning til eyðslu á ýmsum 
sviðum, og væri því rjettara að athuga, 
hvort ekki væri affarasælla að fara gæti- 
lega í þessu efni.

Háttv. frsm. fjvn. tók alldauflega í það 
að ljetta af skólagjöldunum. Skólagjöld 
eru, eins og þau eru nú tekin, afskaplega 
ranglát gjöld. Þau eru tekin af fátækum 
sem ríkum í bæjunum, þar sem skólarnir 
eru, en utan skólabæjanna sleppa menn 
algerlega við þau, ríkir sem fátækir, jafn- 
vel auðmenn á okkar mælikvárða. Jeg veit 
til þess, að margir hafa orðið að taka all-

(2. nmr. i Nd.).

nærri sjer til að geta int þessi gjöld af 
hendi og hafa jafnvel orðið að fá fje til 
þess að láni. Hinsvegar er þessi tekjulið- 
ur gersamlega einskis virði fyrir fjárhag 
ríkissjóðs. Jeg man ekki betur en að 
hæstv. fjrh. hafi upplýst, að hann hafi 
síðastl. ár orðið um 6 þús. kr., en var 
áætlaður 15 þús. kr. Hvort heldur sem er, 
hefir þetta engin minstu áhrif á hag rík- 
issjóðs, en þetta er mjög ranglátt gjald 
og mjög tilfinnanlegt þeim, sem eiga að 
greiða það.

Fjármálaráðherra (JÞ): Þó að það
skifti raunar ekki miklu máli fyrir þann 
ágreining, sem hjer hefir komið fram í 
umr. á milli hv. frsm. fjvn. (ÞórJ) og 
hv. 3. þm. Reykv. (JakM), um grundvall- 
arreglur við áætlun á tekjuhlið fjárlag- 
anna, ætla jeg samt að segja hjer fáein 
orð.

Háttv. 3. þm. Reykv. segir, að grund- 
völlurinn undir skattalækkun, ef skattar 
eru of þungir, fáist með því að áætla tekj- 
urnar sem allra næst því rjetta. Háttv. 
frsm. fjvn. segir, að þetta náist að mun 
betur með því að áætla tekjurnar gæti- 
lega. Jeg verð að segja það, að jeg fellst 
algerlega á skoðun hv. frsm. fjvn. Eina 
ráðið til að halda sköttunum niðri er að 
hafa hemil á útgjöldunum, en til þess er 
besta ráðið gætileg tekjuáætlun. Þetta vita 
allir, sem við þingstörf hafa fengist að 
nokkru ráði, að besti hemillinn á útgjöld- 
unum er sá, ef tekjurnar eru gætilega 
áætlaðar. Það má ætíð ganga að því vísu, 
að hver einasta hækkun á tekjuáætlun hef-_ 
ir tilsvarandi aukning á útgjöldum í för 
með sjer. Þetta vita allir, og er það hinn 
raunverulegi grundvöllur undir allri skatta- 
álagningu. Það er að vísu gott að geta 
liaft tekju- og gjaldaáætlanirnar sem næst 
því rjetta, og er vitanlega gert að því
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levti sem því marki verður náð. Til þess 
að fá allar áætlanir sem næst því rjetta 
yrði því að fara að eins og hygginn verk- 
fræðingur gerir, er hann býr til kostnað- 
aráætlanir um einhver fyrirtæki, — þ. e. 
að leggja ofan á hæfilega mörg % af iit- 
gjaldaupphæðinni, til þess að vera viðbú- 
inn ófyrirsjáanlegum atvikum. Jeg skal 
játa, að ef bætt yrði við ca. 10—15% of- 
an á útgjaldahlið f járlaganna, mætti kom- 
ast að mun nær því rjetta; en þetta er 
samt aldrei gert, enda eru fjárlögin ekki 
þannig sniðin, að hægt sje að „slumpa“ 
þannig til um ofanálagsupphæð, og því er 
ekki annað að gera en að hafa tekju- 
áætlunina sem gætilegasta, til þess að auð- 
veldara verði að halda útgjöldunum í 
horfinu.

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Það var einn 
liður, sem jeg gleymdi áðan að tala um, 
en það var 8. brtt. á þskj. 230, frá hv. 
þm. Ak. (BL), um 4 þús. kr. til Jóns 
Kristjánssonar veitingamanns, til að bæta 
honum skaða af sóttvarnarráðstöfunum. 
Það er alveg rjett, að þingið hefir áður 
gengið inn á þessa braut; eftir marg- 
ítrekaðar tilraunir um fleiri ár var það 
að lokum samþvkt, en fjvn. hefir ávalt 
verið á móti þessu, og eins er hún það 
nú. Það er að vísu satt, að ástæður geta 
verið alveg sjerstakar, og fordæmið er til, 
því verður ekki neitað, en menn verða oft 
allhart úti og verða oft fyrir miklum út- 
gjöldum, en ríkið getur ekki altaf hlaupið 
undir bagga með hverjum einstökum 
manni. Þrátt fvrir fordæmi það, sem til 
er í þessu efni, legg jeg þó fyrir hönd 
nefndarinnar eindregið á móti því, að 
þessi brtt. verði samþvkt.

Þá voru það fáein orð, sem jeg átti eft- 
ir til háttv. þm. Borgf. (PO). Hann vildi 
gera brtt. sína hliðstæða við brtt. hv. þm.

ísaf. (SigurjJ) og taldi það eftirgjöf, sem 
sú brtt. fer fram á. En þar er ekki um 
eftirgjöf að ræða. Stjórnin var búin að 
gera þær ráðstafanir, að þetta varð að 
gera. Iláttv. þm. drap á aðra brtt., en 
hún kemur mjer ekki við, því hún til- 
heyrir þeim kafla fjárlaganna, sem jeg 
hefi ekki framsögu fyrir, en jeg veit, að 
hv. þm. Str. (TrÞ) muni svara þar til. 
Háttv. þm. veit, að þetta ér ekki samkv. 
till. fjvn., og hann hefir sjálfur oft lagst 
á móti eftirgjöfum.

Þá ætla jeg heldur ekki að fara að stæla 
um það, hvort 8 þús. sje ekki meira en 
7 þús., en nefndin er öll á móti þessari 
brtt., og ef hv. flm. vill fá brtt. fram- 
gengt, væri betra að taka brtt. aftur til 
3. umr.

Háttv. 3. þm. Reykv. (JakM) og háttv. 
þm. A.-Sk. (ÞorlJ) þarf jeg ekki að svara; 
það hefir hæstv. fjrh. (JÞ) gert, og þarf 
jeg því ekki að tala frekara að þessu 
sinni.

ATKVGR, um 1,—13. gr.
1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.

Brtt. 245,1 tekin aftur.
— 184,1 samþ. með 19: 4 atkv.
— 184,2 samþ. með 19: 3 atkv.
— 184,3 samþ. með 17: 4 atkv.
— 184,4 samþ. með 15:5 atkv.
— 184,5 samþ. með 16: 4 atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. 

atkv.
3.—4. gr. samþ. með 23 shlj. atkv. 

Brtt. 230,1 feld með 14:10 atkv.
— 230,11 samþ. með 21: 3 atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. 

atkv.
6. —9. gr. samþ. með 22 shlj. atkv. 

Brtt. 184,6 feld með 17: 10 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu
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já: IngB, JörB, KIJ, MT, PO, PÞ, Sv- 
Ó, TrÞ, ÞorlJ, BSt.

nei: IIK, JakM, JAJ, JBald, JK, JS, J- 
Þ, MG, MJ, ÓTh, SigurjJ, ÞórJ, Á- 
J, ÁÁ, BL, HStef, BSv.

Binn þm. (BJ) fjarstaddur.
10. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
11. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 184,7.a.—b. samþ. með 23 shlj. atkv.
— 184,8 samþ. með 16: 5 atkv.
— 230,111 samþ. með 15: 7 atkv.
— 230,IV feld með 14: 7 atkv.
— 230,V tekin aftur.
— 184,9 samþ. með 20 shlj. at-kv.
— 230,VI samþ. með 14:11 atkv.
— 230,VII tekin aftur.
— 184,10 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 184,11 samþ. með 20:2 atkv.
— 184,12 samþ. með 18:3 atkv.
— 230,VIII feld með 14:13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BL, IngB, JakM, JBald, JörB, KIJ, 

ÓTh, PÞ, SigurjJ, ÁJ, ÁÁ, BSt, BSv. 
nei: HStef, HK, JAJ, JK, JS, JÞ, MG, 

MJ, MT, PO, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
12. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. 

atkv.
Brtt. 230,IX tekin aftur.

— 230,X samþ. með 15:12 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JörB, KIJ, PO, PÞ, SvÓ, TrÞ, Þorl- 
J, ÁJ, ÁÁ, BSt, HStef, IngB, JakM, 
JBald, BSv.

nei: JK, JS, JÞ, MG, MJ, MT, ÓTh, Sig- 
urjj, ÞórJ, BL, HK, JAJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 184,13 sjálffallin.

— 230,XI samþ. með 16: 6 atkv.
— 230,XII (aðaltill.) feld með 16:6 

atkv.
-- 230,XII (varatill.) feld með 14:11 

atkv.

Brtt. 230,XIII samþ. með 15:10 atkv.
— 184,14 samþ. með 21 slilj. atkv.
— 184,15 samþ. með 22 shlj. atkv.
— 184,16 samþ. án atkvgr.
— 230,XIV.l tekin aftur.
— 230,XIV.2 tekin aftur.
— 230,XV samþ. með 16:10 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JörB, KIJ, MT, PO, SvÓ, TrÞ, Þorl-

J, ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, BSt, BL, HStef, H-
K, IngB, BSv.

nei: JK, JS, JÞ, MG, MJ, ÓTh, PÞ, Sig- 
urjj, JAJ, JBald.

JakM greiddi ekki atkv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.

Brtt. 184,17 sjálffallin.
— 184,18 samþ. með 17:2 atkv.
— 184,19.a samþ. með 14:3 atkv.
— 184,19.b tekin aftur.
— 184,20 samþ. með 14:2 atkv.
— 248,1 tekin aftur.
13. gr„ svo breytt, samþ. með 22 shlj. 

atkv.

Umr. frestað.

Á 44. fundi í Nd., þriðjudaginn 30. 
mars, var enn fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 1, n. 197 og 240, 184, 230, 239, 
245, 248, 257, 259).

Frsm. (Tryggvi Þórhalisson): Jeg ætla 
ekki að gera neinar almennar athugasemd- 
ir um fjárhagsástandið við framsögu þessa 
kafla, enda er það ekki venja. Skal jeg 
reyna að hafa framsögu mína eins stutta 
og unt er og vísa aðallega til nál.

Hinsvegar skal jeg gefa stutt yfirlit 
um brtt., bæði þær, sem fjvn. hefir borið 
fram, og eins um brtt. einstakra þing- 
manna, og bera þær saman við brtt. í 
fyrra. Kem jeg þá fyrst að brtt. fjvn. 
Hœkkunartill. hennar við frv. eru þessar:
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Við 14. gr........ kr. 50300
— 15. — .... — 6000
— 16. — .... —118700
— 17. — .... — 1 5000
— 18. — .... — 9600

þar með talin dýrtíðaruppbót, og verða 
þetta samtals kr. 189600,00. Lœkkunartil- 
lögur fjvn. eru þessar:

14. gr. .. .. kr. 5000
15. — .. .. — 8200
16. — .. .. — 3000
18. — .. .. — 2640

þar með talin dýrtíðaruppbót, og verða 
þetta samtals kr. 18840,00. Raunveruleg- 
ar hækkanir hjá fjárveitinganefnd nema 
því kr. 170760,00.

Þá eru hœkkunartillögur einstakra þm. 
Við 14. gr......... kr. 24800
— 15. — .... — 27300
— 16. — .... — 76500
— 18. — .... — 1280

með dýrtíðaruppbót. Verða þetta samtals 
kr. 129880,00. Þar frá dragast kr. 1200,00, 
sem er eina lœkkunartillaga einstakra þm., 
og verða þá eftir kr. 128680,00. Jeg skal 
geta þess í sambandi við þessar tölur, að 
þar sem um varatillögur er að ræða, þá 
er ætíð tekin hærri upphæðin.

Hækkunartillögur, að frádregnum lækk- 
unartillögum, eru því:

Frá fjvn.....................  kr. 170760,00
— einstökum þm. .. — 128680,00

eða samtals .... kr. 299440,00 
En við umr. þessa kafla fjárlaganna í 
fyrra námu hækkunartillögur:

Frá nefndinni um .... 220000 kr.
— einstökum þm. um .. 380000 —

eða samtals um ... 600000 kr.
Eins og sjest á þessu yfirliti, eru hækk-

unartillögur fjvn. nó um 50 þús. kr. lægri

en í fyrra. En hækkunartíllögúr einstakra 
þm. eru rúmlega þrisvar sinnum lægri en 
þær voru í fyrra við 2. umr. þessa kafla 
fjárlaganna. I fyrra voru hækkunartillög- 
ur einstakra þingmanna miklu hærri en 
fjvn., en nú eru till. nefndarinnar stór- 
um hærri en einstakra þingmanna.

Jeg skal þá ekki hafa fleiri inngangsorð 
í þessari ræðu, en vík að hinum ýmsu 
brtt. og kem þá fyrst að brtt. við 14. gr.

Þar lágu fyrir fjvn. um 50 erindi. Var 
mörgum þeirra sint, en fleirum þó vísað á 
bug og sum hafa ekki verið athuguð til 
fullnustu, eða ekki fengist um þau næg- 
ar upplýsingar.

Um 1. brtt. a., um 1000 kr. til dóm- 
kirkjuprestsins í Reykjavík fyrir skýrslu- 
gerðir, get jeg vísað til nál. Kirkjumála- 
ráðherra bar þetta erindi upp fyrir nefnd- 
inni, og þótti henni sjálfsagt að fallast á 
að taka þetta upp. Geri jeg ráð fyrir, að 
þetta hafi gleymst í launalögunum. Jeg 
skal benda á, til viðbótar því, sem stend- 
ur í nál., að ef þessi upphæð væri ekki 
veitt, þá mundi enginn prestur sækja úr 
embætti annars prests í Reykjavík í dóm- 
kirkjuprestsembættið, því að hann hefði 
ekki annað upp úr því en stórkostlegt erf- 
iði. Því að hjer er um mjög mikla vinnu 
að ræða, sem eingöngu hvílir á dómkirkju- 
prestinum fyrir alt kallið. Og mjer finst 
sjálfsagt, að sá prestur, sem hefir virðu- 
legasta prestsembætti landsins á hendi, hafi 
dálítið hærri laun en aðrir prestar.

Þá kemur b.-liður till., um erfiðleika- 
uppbót til Ogurþinga. Um það vísa jeg til 
nál. og svo getur hv. þm. N’.-ísf. (JAJ) 
gefið nánari upplýsingar um það, ef ósk- 
að er. Það var farið fram á 600 kr., en 
fjvn. leggur til, að veittar verði 300 kr., 
en ætlast svo til þess, að það verði árleg 
greiðsla.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 13
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í fjárlagafrv. hæstv. stjórnar voru ætl- 
aðar 20 þús. kr. til húsabóta á prests- 
setrum, samkvæmt till. biskups. Hefir 
hann gert þá grein fyrir því, hvernig 
styrkur þessi eigi að notast, að hann eigi 
að verða lokastyrkur til Staðar í Stein- 
grímsfirði, til Steinness og Saurbæjar í 
Eyjafirði og ef til vill til Skeggjastaða. 
Hækkunin, sem hjer er farið fram á, ætlast 
nefndin til að gangi til Holts undir Evja- 
fjöllum, og vísa jeg þar um til nál. En 
jeg skal þó bæta því við, að þarna er 
ákaflega veðrasamt, en húsið er orðið 
gamalt og feyskið og svo illa gengið frá 
þaki þess, að stórhætta er á, að þakið 
sviftist af og jafnvel að liúsið fjúki. Enda 
fauk járn af því ekki alls fyrir löngu. 
Það er ómögulegt að gera við gamla hús- 
ið eins og það er, en viðir úr því og járn 
geta komið að gagni. Hjer þarf að reisa 
nýtt hús úr steini, en vitanlega fer um 
það eftir fyrirsögn húsameistara ríkisins. 
Jeg skal og geta þess, að meðmæli biskups 
eru með þessu. Jeg minni aðeins á það að 
lokum, að hjer er ekki um styrk að ræða, 
heldur lán, en að vísu með góðum kjörum. 
Og jeg get enn tekið það fram, sem jeg 
vjek að nánar í fyrra í sömu framsögu 
og þessari, að ríkinu ber tvímælalaus 
skylda til að bjóða prestum sæmileg kjör 
til að húsa prestssetrin. Má búast við 
nokkrum f járframlögum 'í þessu skvni um 
takmarkaðan tíma, en því næst rekur að 
því, að það smáhverfi.

Fjvn. vill, að niður^falli liðurinn í frv. 
um malbikun á mentaskólagarðinum. Jeg 
hefi ekki margt um þetta að segja. Vitan- 
lega væri þessi till. og aðrar till. land- 
læknis, sem nefndar eru í nál., mjög æski- 
legar. En jeg get sagt það fyrir mitt levti. 
að mjer finst margt kalla meira að, t. d. 
það, að setja miðstöðvarhitun í skólahús- 
ið. Að því yrði bæði sparnaður og holl-

usta. Hjer er að vísu ekki um mikið fje 
að ræða, en þegar þess er gætt, hvað öðr- 
um skólum er sniðinn þröngur skór, þá 
gat fjvn. ekki fallist á, að þetta væri að- 
kallandi. Og satt að segja hefði það næst- 
um þótt hlægilegt í minni tíð í skóla, ef 
átt hefði að mylja þannig undir okkur.

Nefndin hefir fallist á það, að keypt 
yrði skuggamvndavjel og fleiri kensluáhöld 
til Akureyrarskólans, og vísa jeg um það 
til nál. Það er fullvíst, að náttúrufræði- 
kennarinn, Ouðmundur G. Bárðarson, hef- 
ir unnið mikið og óeigingjarnt starf með 
aðstoð lærisveina sinna um að bæta söfn 
skólans og kensluáhöld, og virðist því 
einsætt, að nokkuð eigi að koma á móti af 
ríkisins liálfu.

Jeg skal fara fáum orðum um 25. brtt. 
Fjvn. fjellst á till. stjórnarinnar um að 
veita 10 þús. kr. til aukningar Hólabúsins, 
en hún vildi, að um leið væri sett það 
skilyrði, að skólastjóri tæki sjálfur við 
því. Skólastjóri hefir ekki haft búið sjálf- 
ur að undanförnu, heldur annar maður. 
en hann mun nii vera á förum í vor.

Þá er till. um að veita 1000 kr. í stað 
500 til kensluáhaldakaupa lianda Hvann- 
eyrarskóla. Hjer er um fjölsóttari skóla 
að ræða en Hólaskóla, og verður ekki ann- 
að sagt en sanngirni mæli með þessu.

Þá konia 6 þús. kr. til miðstöðvarhitun- 
ar og raflýsingar Blönduósskólans. Fjvn. 
varð að kannast við, að sá skóli hefði ekki 
verið neitt eftirlætisbarn Alþingís. Hon- 
um hefir ekki verið lagður stofnkostnaður 
neitt í líkingu við aðra hjeraðsskóla, en 
sýslurnar hafa staðið þar myndarlega 
undir, og nú er komin mjög farsæl revnsla 
um hið nýja skipulag hans. Þar eru ágæt- 
is kenslukraftar og fjölbreytilegri kensla 
en áður. Og þar á nú að hefja enn fjöl- 
breyttari starfsemi en áður, svo sem með 
því að rækta í kringum skólahúsið og
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koma þar upp gróðrarstöð og garðyrkju- 
kenslu, og mun Búnaðarfjelagið styrkja 
að einhverju þá umbótaviðleitni.

Þá koma þrjár till. um bjeraðsskóla. Er 
þá fyrst 20 þús. króna framlag, sem báttv. 
deild veit að er í beinu frambaldi af 
fjárveitingu í fyrra, sama uppbæð og með 
sömu skilyrðum og í núgildandi fjárlög- 
um og ætlað er til þess að reisa binn nýja 
hjeraðsskóla í Árnessýslu. Það er nú svo 
langt komið, að lokaákvörðun verður tek- 
in um það á 3. í páskum, hvar skólinn á 
að standa. Og meðal annars mun það ráð- 
ið, að besti kennimaður Árnessýslu verður 
skólastjóri, og er það vel farið.

Þá er önnur tillaga um lokastyrk til 
Hvítárbakkaskólans, og vísa jeg um það 
til nál. Er þetta gert til samræmis um 
stofnstyrk annara bjeraðsskóla. Borgfirð- 
ingar bafa lagt mikið á sig til að halda 
skólanum uppi, og nú ætlar formaður 
skólanefndar að flytja sig þangað búferl- 
um, og er enginn efi á, að það verður skól- 
anum til góðs.

Þá er þriðja fjárveitingin til skólans á 
Laugum í Þingeyjarsýslu. Jeg skal geta 
þess, að það er prentvilla í þskj., % í stað 
%, sem er það hlutfall, er gilt befir. Það 
lágu fyrir upplýsingar um skólann og 
reikningar, er sýna, að skólinn á sanngirn- 
iskröfu til þessa lokastofnstyrks. Mun ekki 
ofmælt, að þetta er einhver fullkomnasti 
hjeraðsskólinn. Annars getur bv. þm. S.-Þ. 
(IngB) gefið nákvæmari upplýsingar um 
skólann.

Þá kemur styrkur til húsmæðraskólans 
á Isafirði. Styrkur til hans hefir um hríð 
verið í fjárlögum. Nú vill nefndin hækka 
hann um 1500 krónur. Annars vísa jeg 
um þetta til nál., en get þess aðeins, að 
nefndin hefir fengið góðar fregnir af skól- 
anum.

Þá eru ekki fleiri brtt. við 14. gr., og 
kem jeg þá að brtt. við 15. gr.

Fyrir nefndinni lágu 62 erindi frá 
stofnunum og einstaklingum, og var þar á 
meðal fjöldi utanfararstyrkja. Nefndin 
befir orðið allharðhent á þessum erind- 
um, og bið jeg ekki afsökunar hennar 
vegna út af því. Hún hafnaði flestu, 
enda erfitt að gera upp á milli,

Kem jeg þá að 1. brtt. við þessa grein. 
Hún hefir engin aukin eða minkuð út- 
gjöld í för með sjer, heldur er það aðeins 
orðalagsbreyting, gerð samkvæmt ósk þjóð- 
skjalavarðar.

Onnur brtt. er gerð samkvæmt ósk forn- 
menjavarðar. Að vísu hafði hann farið 
fram á ýmislegt fleira safninu viðvíkj- 
andi, en nefndinni fanst rjett að taka 
þetta til greina.

Þá er 3. brtt. við þessa grein, 3000 kr. 
til bókasafns Þingeyinga á Húsavík, og 
er það húsbyggingarstyrkur til minningar 
um Pjetur heit. Jónsson frá Gautlöndum. 
Það á nú að fara að reisa hús yfir hió 
myndarlega bókasafn Þingeyinga, og er 
sú bygging gerð til minningar um stofn- 
endur og aðalstuðningsmenn þess, Pjetur 
Jónsson og Benedikt Jónsson frá Auðn- 
um. Fjvn. fanst sjálfsagt að styrkja þetta, 
bæði vegna þess, að hjer er um myndar- 
legasta hjeraðabókasafn að ræða, og eins 
vildi hún heiðra minningu Pjeturs Jóns- 
sonar. En hún lækkaði þó þá upphæð, 
sem farið var fram á að fá til þessa.

Um 4. brtt. get jeg vísað til nál., því að 
engin ástæða er til þess að f jölyrða þar um. 
Nefndin áleit, að þegar styrkur til skálda 
og listamanna væri bútaður svo smátt sem 
verið hefir, þá kæmi liann að litlu gagni, 
og þess vegna vill hún, að þetta skilyrði 
sje í fjárlögunum, að engum sje veittur 
minni styrkur en 1000 kr.

13*
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5. brtt. er ekki annað en tilfærsla milli 
greina, þannig, að styrkur Hjálmars Lár-

• ussonar hins oddhaga færist aftur í 18. gr.
Um þetta vísa jeg til nál. Þessi maður er 
heilsulaus öryrki, og nefndin áleit rjett, 
að hann fengi því ríflegri styrk sem dýr- 
tíðaruppbót nemur.

Þá hefir nefndin orðið sammála um að 
fella niður þann styrk, er Ed. kom inn í 
fyrra til dr. Guðbrands Jónssonar fyrir 
að rita menningarsögu Islands á miðöld- 
unum. Fyrir nefndinni lágu umsóknir frá 
landsbókaverði og fornmenjaverði um rit- 
styrk. Nefndin treystist ekki til þess að 
sinna þeirn, og því til samræmis vill hún 
fella niður þennan lið.

Næst er tillaga nefndarinnar um að 
fella niður styrkinn til Sveinbjörns Högna- 
sonar. En hún er tekin aftur eftir nánari 
athugun, að fengnum frekari upplýsing- 
um.

Þá er styrkurinn til Helga Briems, son- 
ar Páls heitins Briems amtmanns. Það eru 
1500 kr. til þess að ljúka námi í hagfræði. 
Hefir hann lagt stund á skattamál sem 
sjerfræði. Er landinu mjög nauðsynlegt 
að fá fræðimann í þessari námsgrein. Vill 
nefndin því fyrir sitt leyti styrkja þenn- 
an unga og efnilega mann við námið. Er 
þessi liður sambærilegur við styrkinn til 
Gunnlaugs Briems til sjerfræðináms.

í fyrra lagði fjvn. til, að dr. Jóni 
Stefánssyni yrði veittur styrkur til þess 
að rita sögu fslands á ensku, og átti hún 
svo að koma út í stóru ritsafni, þar sem 
dr. Jón hefir áður ritað sögu hinna ann- 
ara Norðurlanda. Hefir hæstv. landsstjórn 
nú felt niður styrkinn, enda átti hann 
ekki að verá nema í eitt skifti. Dr. Jón 
Stefánsson kom á fund nefndarinnar og 
óskaði eftir, að styrkurinn yrði tekinn 
upp aftur, þar sem hann mundi verða

lengur með þetta verk en nefndin hafði 
upphaflega gert ráð fyrir. En hann vill, 
að myndarlega verði frá því gengið. Sam- 
kvæmt ósk hans ber því nefndin fram 
þessa brtt., og er ætlast til, að styrknum 
verði þar með lokið.

Síðast í 15. gr. er svo tillaga um að 
fella niður lið þann, er nefnist í frv.: 
Ferðastyrkur til útlanda. Er ekki ástæða 
til þess nú fremur en áður að hafa þennan 
lið. Hefir hæstv. landsstjórn ætíð tekið 
slíka styrki upp í aukafjárlög, og má svo 
einnig gera hjer eftir. Lítur nefndin svo 
á, að með því að hafa slíkan lið standandi 
í fjárlögum sje ýtt undir um að veita 
slíka styrki, og er engin ástæða til þess 
að gera það.

Þá er komið að 16. gr. Lágu þar fyrir 
nefndinni 50 erindi, og skal jeg geta þess, 
að við þá gr. hefir nefndin sint hlutfalls- 
lega langflestum erindum. Eru því flestar 
og mestar hækkunartillögur við þá gr. 
Þykir mjer og hin mesta ánægja að bera 
fram og mæla með þessum tillögum.

Fyrsta tillaga nefndarinnar er að hækka 
liðinn til sandgræðslu um 15 þús. kr. Er 
hún gerð samkvæmt tillögum atvrh. og 
búnaðarmálastjóra, en var þó beiðni 
þeirra nokkru hærri en hjer er farið fram 
á. Get jeg að mestu vísað til nál. um þetta 
mál. Á nú að taka upp nýja stefnu í 
þessu máli, taka fyrir og girða stærri 
landssvæði en áður, og á að bvrja austnr 
í Rangárvallasýslu. Jeg skal benda á, að 
alt það fje, sem veitt er til sandgræðslu, 
fer til framkvæmda, því að stjórnarkostn- 
aður er enginn. Atvinnumálaráðuneytið 
og Búnaðarfjelag Islands annast vfir- 
stjórnina án sjerstaks kostnaðar. Er 
gleðilegt til þess að vita, að alstaðar bar, 
sem lagt hefir verið fram fje til þessara 
framkvæmda, er árangurinn þegar orðinn
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ágætur. En allvíða mun þörf slíkra fram- 
kvæmda svo fljótt sem efni leyfa.

Þá er hjer tillaga um að hækka styrk- 
inn til búnaðarfjelaga úr 15 þús. upp í 
20 þús. kr. og láta honum fvlgja athuga- 
semd. Þetta er gamall kunningi, sem allir 
kannast við. Það hefir verið talað um 
það áður og háttv. Nd. ávalt verið sam- 
mála um að láta athugasemd þessa, <r 
nefndin ber hjer fram, fylgja stvrknum. 
Segir hún fyrir um, hvernig verja skuli 
styrkveitingunni. Hækkunin gerir það að 
verkum, að upphæðin er sú sama og í nú- 
gildandi fjárlögum, en stjómin hafði lækk- 
að hana um 5 þús. kr.

Næst er tillaga um að veita 32 þús. kr. 
til þess að kaupa fljótandi skurðgröfu. 
Hvað snertir þetta atriði get, jeg að mestu 
vísað til nál. Er málið vel undirbúið. 
Hefir Búnaðarfjelag íslands, samkvæmt 
beiðni áveitufjelagsins Frevs í Skagafirði, 
látið rannsaka það, og verkfæraráðunaut- 
ur þess skrifað eftir tilboðum um að smíða 
vjelina. Jeg skal benda á, að þarna er um 
fyrirtæki að ræða, er koma mun að al- 
mennum notum, því að þótt bvrjað verði 
að nota hana á Staðar- og Víkurmýrum í 
Skagafirði, mun hún að sjálfsögðu verða 
notuð á svo mörgum stöðum sem hægt er. 
Enda mætti nefna marga fleiri staði en 
nú eru nefndir í nál. Upphæðin er miðuð 
við tilboðin, er Búnaðarfjelaginu bárust, 
og kostnaðinn við að koma vjelinni hing- 
að. Og nú vill svo vel til, að maður sá, er 
væntanlega mun í fyrstu stjórna vjelinni, 
á erindi utan á sumri komanda, og mun 
hann því geta haft eftirlit með smíði 
vjelarinnar og geta lært að fara með 
hana. Þessi vjel er ekki ný að öðru levti 
en því, að hún hefir útbúnað til þess að 
vinna seigan jarðveg og þarf, ef til vill, 
fleiri breytingar til þess að koma hjer að 
notum.

Næst er nýr liður, 5 þús. kr. til áveitu- 
fjelags Þingbúa, og er það kostnaðar 
við áveituna. Hjer er um sjálfsagt mál að 
ræða. Lágu öll gögn fyrir nefndinni. Verk- 
ið er fullgert og eru lokareikningar fyrir 
hendi. Hefir áveitan tekist ágætlega og 
gefur þegar af sjer arð. Jeg skal bæta 
því við, að að nokkru leyti er hjer um 
opinbera eign að ræða. En það hefir verið 
föst regla hingað til að stvrkja slík mann- 
virki að einum fjórða hluta.

Næst er um allstóran lið að ræða, þar 
sem farið er fram á að veita til vegar- 
lagningar í Vestmannaevjum 17500 kr., 
gegn jafnmiklu framlagi frá Eyjarskeggj- 
um sjálfum.

Er mjer sönn ánægja að mæla með þeim 
stvrk. Það er gleðiefni, ef ríkið sem lands- 
drottinn getur stuðlað að því, að eitt 
stærsta sjávafútvegspláss landsins fái að- 
stöðu til þess að stunda jarðrækt og land- 
búnað í mun stærri stíl en áður. Hefir 
búnaðarmálastjóri rannsakað ræktunar- 
möguleika í Eyjunum og samið um það 
rækilegt erindi, er verður prentað í Bún- 
aðarritinu. Hjer er um stórt land að ræða, 
sem skiftir jafnvel hundruðum hektara og 
er mjög vel hæft til ræktunar. Og til þess 
að opna þetta land er nauðsynlegt að 
Ieggja veg; en þessa vegar gerist ekki þörf 
til annara hluta. Var nefndin á einu máli 
um, að ríkissjóði væri skylt að leggja fram 
fje. En spurningin var aðeins um það, í 
hvaða hlutföllum skvldi veita það. Kom 
nefndin sjer saman um, að það yrði veitt 
á sama grundvelli og veitt er til engjaveg- 
anna um Flóaáveitusvæðið, þannig að rík- 
issjóður leggi fram fje að hálfu leyti. 
Allur kostnaðurinn við þessa vegarlagn- 
ingu er talinn 60—70 þús. kr., og ætti 
því framlagið alls að vera um 35 þús. kr., 
sem kæmi þá væntanlega niður á tvö ár.

Jeg skal leyfa mjer að skjóta því fram
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frá mjer persónulega, að jeg áleit, að rík- 
ið ætti að veita fjeð á öðrum grundvelli, 
sem sje þeim, að ríkissjóður legði fram % 
kostnaðar, sem er sambærilegt við það, að 
leiguliðum á landssjóðsjörðum er heimilt 
að láta % kostnaðar við jarðabætur koma 
upp í afgjald jarðarinnar.

Þá er næst tillaga viðvíkjaudi skógrækt- 
inni, 4000 kr. framlag til þess að kaupa 
Sigríðarstaðaskóg í Suður-Þingevjarsýslu. 
Hefir þetta legið fvrir fjvn. áður. Kom 
til hennar í fvrra erindi frá eiganda Sig- 
ríðarstaða, þar sem hann lætur skóginn 
falan fvrir 5000 kr. Nefndin hefir fengið 
upplýsingar um þennan skóg hjá ýmsum 
kunnugum, þar á meðal frá btinaðarmála- 
stjóra, sem ólst upp þar í nágrenninu. Má 
óefað telja, að hjer sje um eitt fegursta 
skóglendi á Norðurlandi eða jafnvel á öllu 
landinu að ræða, og vill nefndin því fast- 
lega mæla með þessari tillögu.

Því skal ekki neitað, að sorglega er kom- 
ið fyrir skógræktarmálum vorum, en só 
var tíðin, að hin unga kvnslóð vildi vinna 
að því máli með áhuga og kappi. Hefði 
verið í lófa lagið fvrir skógræktarstjórn- 
ina að ná samvinnu við hina ungu og 
áhugasömu menn í ungmennafjelögunum, 
og mátti af því vænta mikils árangurs. Því 
miður hefir revndin orðið önnur. Sam- 
vinna hefir engin getað orðið milli skóg- 
ræktarstjórnar og ungu kynslóðarinnar, af 
ástæðum, sem eru .kunnar. Árangurinn af 
hinni opinheru starfsemi hefir orðið lítill, 
og eins og sakir standa er því ekki óeðli- 
legt, að framlög af hálfu hins opinbera 
hafi minkað. Nii verður lítið annað gert 
en að stuðla að því, að ríkið eignist góð 
skóglendi og að girða þau, sem það á 
fvrir. Svo verður að híða betri tíma, og 
er gleðilegt, að til er ætlast samkvæmt 
frumvarpinu að fara að undirbúa ungan

(2. umr. I Nd ).

mann innlendan til að geta haft forvstu 
um þetta þýðingarmikla framtíðarmál.

Þá leggur nefndin til, að við efnarann- 
sóknastofuna komi nýr liður, 4200 krónur 
til aðstoðarmanns. Er gerð grein fyrir 
þessari till. í nál. Hjer er um stofnun að 
ræða, sem ætíð fær meiri og meiri verk- 
efni að levsa. en forstöðumaður hennar er 
langsamlega ofhlaðinn störfum. Fvrir utan 
hin auknu störf við efnarannsóknastof- 
una, hefir hann á hendi kenslu við háskól- 
ann, og það jafnvel meiri kenslu en sum- 
ir prófessorarnir. En það er ljóst, að þessi 
stofnun má síst af öllu komast í vanhirðu. 
Og þar sem nú er völ á hæfum aðstoðar- 
manni, verður nefndin að mæla eindregið 
með þessari fjárupphæð.

Næst er till. um að hækka liðinn til 
hryggjugerða úr 15 þús. upp í 35 þús. kr. 
Lágu fvrir nefndinni umsóknir frá sex 
stöðum um stvrk til hryggjugerða, og ætl- 
ar hún þeim þessa upphæð. Lágu fyrir 
nefndinni nákvæmar upplýsingar frá öll- 
um þessum stöðum. Aðrar umsóknir lágu 
ekki fyrir nefndinni. sem fullnægðu sett- 
um kröfum. Vísast til nál. um sundurlið’ n 
styrkjanna.

Endurveitingar eru til þriggja þessara 
staða, Eyrarhakka. Stokkseyrar og Húsa- 
víkur. Hafa styrkir til þeirra verið áður 
samþyktir hjer í deildinni og er því óþarft 
að ræða frekar uni þá. Þá eru hinir stað- 
irnir. Stærsta fjárveitingin er þar til Akra- 
ness, 13 þús. kr. Lágu fyrir nefndinni full- 
nægjandi gögn, áætlun um kostnaðinn. sem 
verður alls 40 þús. kr., og álitsskjal frá 
vitamálastjóra um nauðsyn þessarar 
hryggjugerðar. Skal jeg lesa upp nokkur 
orð úr skjali hans. Jeg skal geta þess, að 
brvggjan á að vera á svokölluðu Lambhús- 
sundi. Þar segir svo:

„Það er staðreynd, að mótorbátar hafa
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þurft að liggja dögum saman á sundinu, 
án þess að geta afgreitt sig við þá bryggju, 
sem nú er á Akranesi, en mundu geta það 
við þessa, ef upp væri komin, og þyrftu 
þá ekki að sitja af sjer fiskirí í fleiri daga 
í annars færu sjóveðri. Á sama hátt væri 
hægt með mótorbátum að afgreiða stærri 
skip við þessa bryggju, þar sem það er 
ómögulegt við hina. Að öllu athuguðu virð- 
ist það vera knýjandi nauðsyn að fá 
þessa bryggju bygða, og því meiri sem 
bátaútvegur Akurnesinga vex.“

Þá er næst styrkur til Króksfjarðarness 
í Barðastrandaríjýslu. Lagði hv. þm. Barð. 
(HK) tillöguna fyrir nefndina, og fylgdu 
meðmæli frá samgmn. Xemur styrkurinn 
2 þús. kr. Annars getur háttv. þm. Barð. 
gefið frekari upplýsingar.

Þá er styrkurinn til bryggjugerðar í 
Haganesvík. Er búið að gera tilraun með, 
hvort bryggja fái þar staðið, og tókst sú 
tilraun vel. En án bryggju er afarerfitt að 
skipa þar upp. Þarna liggja einnig stór 
og mannmörg hjeruð, er sækja kaupstað í 
Haganesvík. Er því mjög bagalegt, að 
bryggju skuli vanta. En nú er fullráðið að 
ganga þar frá bryggju, og mun kostnaður- 
inn nema 5 þús. kr.

Þá er næst nýr liður, verðlaun til mjólk- 
urniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar í 
Borgarfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa, 8 þús. 
kr. Er gerð grein fyrir þessari till. í nál. 
Vakti það deilur í fyrra, hvernig ætti að 
stvðja verksmiðjuna, en niðurstaðan varð 
þá þessi. Ástæðan til þess, að upphæðin 
var ekki tekiri upp í frv. nú, mun liafa 
verið sú, að verkðmiðja Mjallar brann í 
haust og óráðið, hvernig færi um fram- 
tíð fjelagsins, þá er frv. var samið. En nfi 
mún afráðið, að það starfi áfram, og þykir 
því tilhlýðilegt að veita því hin sömu verð- 
laun og áður.

Næst er svo hækkun á styrk til Ung-

(2. umr. i Nd).

mennafjelags Islands. Lá fyrir umsókn um 
5 þús. kr., en nefndin vildi ekki fara 
hærra en upp í 3 þús. kr. Jeg álít óþarft 
að ræða þessa tillögu. Það er alkunnugt, 
hvílíkt gagn slíkur fjelagsskapur hefir 
gert bæði í sveitum og kaupstöðum, og 
mun nú aftur vera að færast nýtt líf í 
hann. Leggur því nefndin til, að þessi til- 
laga verði samþykt. Skal aðeins geta þess, 
að þessi styrkur er mun minni nú en áður 
var, vegna verðfalls peninganna.

Þá er loks tillaga um styrk til að koma 
upp vindknúinni rafmagnsstöð, 5 þús. kr. 
Er rækilega drepið á þetta í nál. Hjer er 
um nýmæli að ræða, er getur komið að 
miklu gagni, enda fengin reynsla fyrir því 
ytra. Komu tvær um«óknir, frá Ormsson- 
um og Höskuldi Baldvinssyni rafmagns- 
fræðingum. Auk þess er hv. þm. Mýr. (P- 
Þ) með þriðju umsóknina.

Xefndinni þótti nægilegt að styrkja að- 
eins eina tilraunina. Áleit hún, að líklegust 
væri umsókn Ormssona, þar sem þeir bjóð- 
ast til þess að útvega nægileg ljós fyrir- 
huguðu hressingarhæli í Kópavogi. Ef 
stöðin verður ekki reist, þarf rafmagn 
handa hælinu, sem mun kosta um 20 þús. 
kr. En hjer þarf aðeins 5 þús. kr. En að 
það er þó þetta mikið, kemur af því, að 
hælinu verða að vera trygð nægileg ljós, 
og því þarf þar meiri rafgeyma heldur en 
ef tilraunin væri gerð annarsstaðar.

Þá er loks síðasta brtt. við 16. gr. Þar 
leggur nefndin til að lækka fjárframlagið 
til skipulagsnefndar bæja og kauptúna úr 
8 þús. og niður í 5 þús. kr. Telur hún 
óþarfa að verja meira fje til þessa en er í 
migildandi fjárlögum. Var þessi liður al- 
veg feldur niður í hitteðfyrra. Lítur nefnd- 
in svo á, að þetta sje ekki það nauðsyn- 
legt, að það megi ekki bíða að nokkru, 
þar sem svo margt annað miklu þarfara 
verður að sitja á hakanum.
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Þá er komið að 17. gr. Ber nefndin 
fram aðeins 4 brtt. við hana. Sú fyrsta 
er um að hækka styrkinn til Goodtempl- 
arareglunnar eða til bindindisstarfsemi úr 
6 þús. kr. upp í 10 þús. kr. Reyndar lá 
fyrir beiðni um mun hærri styrk, en sam- 
komulag varð í nefndinni um þetta. Jeg 
geri ekki ráð fyrir öðru en að allir, sem 
vita, og það vita allir, hve drykkjuskap- 
urinm hefir aukist hjer á landi í seinni 
tíð, einkum meðal yngri manna, að allir 
verði sammála um að styrkja bindindis- 
starfsemina. Það hefir verið oft látið 
klingja, að ef bannlögin yrðu afnumin, þá 
mundi fyrst bindindisstarfsemin njóta sín 
og þá mundi ekki skorta fjárframlög til 
hennar. En tillögum í þá átt hefir þó oft- 
ast verið tekið hryssingslega hjer á Al- 
þingi. En jeg vil nú vona, að eins og fjvn. 
hefir fallist á þessa hækkun, muni háttv. 
deild einnig gera það.

Næst er hækkun til Rauða krossins úr 1 
þús. upp í 2 þús. kr. Einnig hjer lá um- 
sókn fyrir um hærri styrk. Það er kunn- 
ugt, að þessi fjelagsskapur er svo til nýr 
hjer á landi, en er þegar bvrjaður að 
vinna hjer mjög þarft verk. Er honum 
stjórnað af áhugasömum mönnum. Get jeg 
bætt því við, að mikið fje er lagt fram af 
fjelagsmönnum. Þótti því nefndinni rjett- 
mætt að koma hjer nokkuð á móti.

Þá eru tvær tillögur um fjárframlög til 
slysatryggingarsjóðs Dagsbrúnar og sjúkra- 
sjóðs Fellshrepps. Hafa þessir liðir ætíð 
fvlgst að, og hafa hæstv. atvrh. og háttv. 
2. þm. Reykv. (JBald) róið hjer á tveggja 
manna fari og tekist að láta styrki þessa 
fljóta hvorn á öðrum. Hefir nefndin fall- 
ist á þetta eins og áður.

Þá kem jeg að brtt. við 18. gr. frv. Þar 
eru fyrst tvær. og eru báðar sjálfsagðar, 
þar sem bæði eru látin síðan frv. var sam- 
ið. Þá eru og næst smástyrkir, einnig sjálf-

(2. umr i Nd.).

sagðir, til ekkna látinna merkismanna, er 
setið hafa á Alþingi, góðrar minningar, 
og ýmsir aðrir svipaðir styrkir, sem einnig 
verður að telja mjög rjettmæta. Þá er og 
liðurinn til Hjálmars Lárussonar sjálf- 
sagður; þar er aðeins um tilfærslu að 
ræða, og hefi jeg getið um þennan lið 
áður.

Þá ber nefndin fram brtt. samkv. til- 
mælum biskups um styrk til uppgjafa- 
prests, sjera Jóns 0. Magnússonar, sem 
orðið hefir sjerstaklega hart úti um eftir- 
laun. Er hjer um alkunnan mætismann að 
ræða, hniginn að heilsu,. og á þessi til- 
laga við fylstu rök að styðjast.

Þá hefir nefndin og lagt til að hækka 
tillagið til Friðriks Klemenssonar, og 
munu allir kannast við aðstöðu hans, og 
bætt við einum nýjum lið, til Einars Árna- 
sonar fyrv. pósts, sem er farinn að heilsu. 
Er það aðeins smáupphæð.

Þá er ein háöldruð ljósmóðir, Þórunn 
Gísladóttir, sem nefndin leggur til, að tek- 
in verði upp í fjárlögin, og er það einnig 
örlítil upphæð. Nefndin fjekk upplýsingar 
frá sjera Birni á Dvergasteini um konu 
þessa, og samkv. þeim er hún styrksins vel 
verð; hafði hún um alllangt skeið lagt 
stund á lækningar í Skaftafellssýslum, en 
gegnt Ijósmóðurstörfum síðar um langt 
skeið og alstaðar getið sjer hið besta orð

Þá er næst mætur maður, Páll sund- 
kennari Erlingsson, sem nefndin víll að 
verði veitt smavægileg launahækkun; hann 
hefir áður samkv. 18. gr. haft 800 kr., en 
nefndin vill hækka það í 1200 kr. Hann er 
nú hniginn mjög að heilsu, en um æfi- 
starf það, sem hann hefir afkastað, leikur 
ekki á tveim tungum, að það hafi verið 
hið nýtasta, og mr.au það vera fleiri en jeg 
einn, sem geta þakkað sundkenslu Páls líf- 
ið. Þessa brtt. verður að telja alveg sjálf- 
sagða.



209 Lagafiumvörp samþykt. 210
Fjárlög 1927

Þá er sjálfsagt, að tekið verði upp aftur 
í fjárlög ákvæði um heimild til lánveit- 
inga til að koma upp íshiisum á kjötút- 
flutningshöfnum, og ekki síst af því, að 
þingið nú nýlega hefir afgreitt lög um 
kæliskipsútbúnað í eitt af skipum Eim- 
skipafjelagsins. Jeg geri ráð fyrir, að 
stjórnin hafi ekki tekið upp í frv. ákvæði 
um þetta vegna þess, að þegar frv. var 
samið voru skýrslurnar frá S. I. S. um 
útflutningstilraunir á frystu kjöti enn 
ókomnar. Um hitt þarf ekki að ræða, að 
ríkissjóður beri kostnaðinn af þessum 
tilraunum á næsta hausti; það er svo 
sjálfsagt.

Þá er næst lánsheimild úr viðlagasjóði 
til Malínar Hjartardóttur, til kaupa á 
nýtísku prjónavjelum, og telur nefndin 
þetta sjálfsagt, ef fje er til. Hafa allmarg- 
ir þm. sjeð iðnað þennan og ljúka miklu 
lofsorði á.

Þá er það síðasta brtt. um lánsheimild 
til mjólkurfjelagsins „Mjallar" í Borgar- 
firði. Gamla lánið hefir þegar verið end- 
urgreitt af brunabótafjenu, þegar hús fje- 
lagsins brunnu á síðastl. hausti. Þetta er 
því aðeins endurábyrgð á láninu, þó nú 
sje um nýtt lán að ræða, og er eins sjálf- 
sagt að veita þetta nú eins og þegar það 
var veitt í fyrstu. Pjelagið hefir þegar 
fengið allmikla revnslu í þessum iðnaði, 
og má því vænta alls góðs af því þegar 
það tekur til starfa aftur.

Þá hefi jeg lokið máli mínu að þessu 
sinni og skal ekki lengja þessar umr. 
frekar.

Sveinn Ólafeson: Jeg hefði heldur kos- 
ið að þurfa ekki að taka svona fljótt til 
máls, en þó skal jeg ekki láta á mjer 
standa, úr því að hæstv. forseti hefir eng- 
an framar á mælendaskrá.

(2. umr. I Nd ).

Jeg ætla mjer ekki að halda neinn bú- 
konufyrirlestur um sparnað að þessu sinni; 
þess tel jeg sem sje ekki þörf, er aðrir hafa 
svo fagurlega um hann mælt, og jeg býst 
ekki við, að þeir mundu láta skipast af 
sparnaðaráminningum frá mjer, sem svo 
eru stórtækir, að vilja leggja í miljóna 
járnbrautarfyrirtæki, svona eins og dálitla 
aukagetu úr ríkissjóði.

Jeg þarf ekki að færa háttv. fjvn. neitt 
þakkarávarp fyrir undirtektir hennar við 
mín erindi. Svör hefi jeg engin fengið 
ennþá frá háttv. nefnd um þau erindi, en 
vera má, að þau komi síðar. Jeg tek það 
samt fram, að jeg ætla ekki að deila neitt 
á háttv. fjvn. Yfirleitt kannast jeg við, að 
hlutverk hennar er mjög erfitt, og víðast 
get jeg orðið henni samferða um till. á 
þskj. 184. Það, sem á milli ber, kemur 
fram við atkvæðagreiðslu. En við það vil 
jeg kannast, að um margt hafi nefndin 
sýnt hyggindi og forsjá í till. sínum.

Að svo mæltu verð jeg að víkja að þeim 
till., sem jeg er við riðinn í þessum kafb' 
fjárlaganna.

Sjálfur á jeg aðeins 2 brtt., en auk 
þeirra eru aðrar tvær brtt., sem jeg er 
meðflm. að, ásamt öðrum háttv. þdm.

Pyrsta brtt. mín er á þskj. 230, XVII, 
við 14. gr. Það er aðeins lítil aths., sem 
jeg fer fram á að verði bætt við þennan 
lið í fjárl., þ. e. að heimila, að helming- 
inn af þeim 600 kr., sem ætlaðar eru til 
að lialda uppi búnaðarnámsskeiði við Eiða- 
skóla, megi nota til verðlauna handa nem- 
endum, sem sýnt hafa alúð við námið. 
Skólastjóri hefir sjálfur óskað eftir að 
mega verja þessu fje þannig, og jeg veit 
til þess, að undanfarið hefir hann greitt 
nokkurt fje í þessu skvni úr eigin vasa, til 
þess að örva nemendurna til náms. Það er 
því alveg útlátalaust að samþvkkja þetta,

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 14
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því hjer er ekki um neina nýja fjárveit- 
ingu að ræða.

Þá er næsta brtt., á sama þskj., XVIII, 
sem jeg flyt ásamt hv. þm. V.-Sk. (JK). 
Hún er um það að veita 2500 kr. til að 
rita og safna gögnum til menningarsögu. 
Það er sjálfsagt öllum háttv. þm. kunnugt, 
og munu þeir enda hafa veitt því eftirtekt, 
að einmitt á síðustu 70 árum — eða frá 
því um miðja síðastl. öld — hafa gerst 
meiri breytingar á þjóðlífi voru en nokk- 
urn tíma áður á jafnstuttum tíma. Á þessu 
tímabili hefir orðið fullkomin bylting og 
alhliða bæði í andlegum efnum og verald- 
legum. Hugsunarháttur fólksins, menning- 
argögn, uppeldisvenjur, trúarbrögð, bún- 
aðarhættir, híbýlahættir, klæðaburður o. fl., 
alt hefir þetta umturnast á örstuttum tíma ; 
en í endurminningu þeirrar kynslóðar. sem 
nú er í þann veginn að deyja út. geymist 
ennþá margt. sem tilheyrir horfinni kyn- 
slóð og hennar menningu. Kynslóðin, sem 
nú er að hverfa, hefir lifað viðreisnartím- 
ann allan frá 1874 og man jafnvel margt 
frá því um 1850. Á þeim tíma var enn 
margt við lýði af fornum þjóðháttum, sem 
menningarsögulegt verðmæti hefir og lítið 
sem ekkert hefir verið skráð um. Sá fróð- 
leikur má eigi glatast komandi kynslóðum, 
því að þess má vænta, að sumt af því, sem 
nú er vanrækt og lagt fyrir óðal, verði 
síðar tekið upp af nýju í einhverri mynd. 
Því er nefnilega svo varið, að meðan bvlt- 
ingin stendur yfir, eru menn alt of flaum- 
ósa til að gefa gaum þeim einstöku menn- 
ingarþáttum, sem forgörðum fara af van- 
gá, en hagnýtir eru á öllum tímum. Svip 
iitlendrai; kaupstaðamenningar ber nú á 
hvarvetna hjá oss, og með honum afmást 
smámsaman forn og frumleg þjóðarein- 
kenni. Prændþjóðir vorar á Norðurlönd- 
um hafa lagt meiri alúð en vjer við að 
safna og geyma alt það, sem lýtur að hinni

(2. umr. í Nd.).

fornu bændamenningu, sem þar er horfin 
eða að hverfa. Þeir gefa meiri gaum þeim 
þjóðlegu háttum, sem þróast hafa meðal 
bændanna um langan aldur, en vjer. En 
yrði nú að því horfið að safna með vand- 
virkni öllum þessum menningarsögugögn- 
um, mætti það verða eftirkomendum vor- 
um til ómetanlegs gagns og jafnvel til fyr- 
irmyndar.

Mjer dettur í hug að nefna t. d. þrjú 
atriði, sem koma hjer til greina við söfn- 
un þjóðlegra fræða. Allir, sem kunnugir 
eru í sveitum eða hafa dvalið þar lang- 
vistum, vita það, að til er hjer á landi 
þjóðleg og forn veðurfræði. Það var ráð- 
ið veður eftir útliti lofts, láðs og lagar, 
háttum fugla og annara dýra og fleiru. 
Nú er á þetta litið eins og fávisku og forn- 
eskju. í staðinn er komin hávísindaleg 
veðurfræði, sem auðvitað hefir mikla yfir- 
burði yfir þá fornu, og nú er verið að 
koma hjer á fót sjerstakri veðurstofu. En 
enginn hefir ennþá rannsakað það, hve 
margt í þeirri fornu og þjóðlegu veður- 
fræði hafði við rök að styðjast, eða hitt, 
hve vel hún skerpti eftirtekt þeirra, sem 
hana stunduðu.

Annað atriðið er þjóðleg og forn lækn- 
isfræði. Um miðja fyrri öld var fátt um 
lækna hjer á landi, aðeins landlæknir og 
3—4 læknisfróðir menn aðrir. Þá stund- 
uðu ýmsir revndir menn lækningar, þótt 
ólærðir væru, og bygðu um margt á alda- 
gamalli reynslu. Enginn veit nú neitt með 
vissu um það, hvað mikið í þessum fornu 
fræðum var á rökum bygt eða hvað mik- 
ið var aðeins hjátrú og hindurvitni.

Þriðja atriðið er ein tegund þjóðlegra 
skemtana, sem háskólakennari Sigurður 
Nordal vakti nýlega athvgli á í tímarits- 
grein, sem hann nefndi „Islensk yoga“, 
ef jeg man rjett. Veit jeg ekki til, að 
aðrir hafi fyr athugað þessi þjóðlegu
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yogafræði, sem annars mun miklu meira 
af en í nefndri ritgerð er talið. En það 
er víst, að ýmislegt af þesslegum æfingum 
og skemtunum var bygt á hugvitslegum 
ályktunum.

Þetta alt, sem jeg hefi nefnt, er ástæða 
til að taka til athugunar og ýmislegt 
fleira, sem ennþá er geymt í minnum gam- 
alla manna. Hjer hefir að vísu verið safn- 
að þjóðsögum og kveðskap, sem að góðu 
gagni mun koma síðar meir, þegar fræði- 
menD vilja rannsaka þessi efni. Eru ýms- 
ir aðrir flokkar þjóðlegra fræða, sem lítt 
eða ekki hefir verið hugsað um. Jeg þekki 
aðeins til tveggja nýlátinna fræðimanna, 
sem hafa dregið saman nokkuð af þessu 
efni og munu hafa látið eftir sig nokkur 
söfn af þessu tægi; það eru þeir sjera 
Jónas heitinn frá Hrafnagili og Þorvaldur 
prófessor Thoroddsen. Jeg veit, að Thor- 
oddsen lagði hug á söfnun þessara hluta, 
er hann var kennari við gagnfræðaskól- 
ann á Möðruvöllum, og ljet hann læri- 
sveina sína rita um ýmsar sveitavenjur og 
erfikenningar, hvern úr sínu hjeraði, og 
dró þetta svo saman. Hvgg jeg, að í söfn- 
um þeirra sjera Jónasar og hans megi 
margt af fornum fróðleik finna.

Til þess að fjárveiting þessi komi að 
fullu gagni. verður einhver að hafa for- 
ystu og framkvæmd um starfið og varð- 
veita það, sem safnað er. Við flutningsm. 
gerum ráð fyrir, að þetta verk verði fal- 
ið landsbókaverði og þjóðminjaverði. Lík- 
lega hefði þó hest farið á því. að 3. mað- 
urinn til framkvæmda hefði verið aðal- 
sögukennarinn við háskólann, en þetta er 
fvrirkomulagsatriði, sem síðar mætti 
ákveða, ef fjeð verður veitt.

Verkefni þessara forvstumanna ætlumst 
við flm. til, að verði í því fólgið að leita 
uppi fróða menn, helst aldraða og revnda.

(2. umr. i Nd.).

víðsvegar um land, og fá þá til að rita 
um þessi efni. Ritsöfn þau og endurminn- 
ingar gamalla manna, sem menningarsögu- 
legt gildi hafa, ætlum við svo þessum for- 
ystumönnum að meta og greiða ritlaun 
fyrir af því fje, sem veitt kann að verða; 
en síðan verði ritsöfn þessi eign lands- 
skjalasafnsins og geymist þar til afnota 
þeim, er síðar takast á hendur að rita 
menningarsögu, umfangsmeiri og stærri en 
til þessa hefir skráð verið.

Jeg hefi fundið ástæðu til að fjölvrða 
nokkuð um þetta vegna þess, að hjer er 
um nokkuð nýnæmislegt efni að ræða, sem 
till. sjálf skýrir ekki nógsamlega. Hugði 
jeg hv. þdm. fúsari að styðja þetta með 
atkv. sínu, er stefnu og tilgangi till. væri 
nánar lýst.

3. brtt. er XXI. á þskj. 230 og fer fram 
á, að veittar verði 3 þús. kr. til Þórar- 
ins Jónssonar tónlistarnema í Berlín. Jeg 
fór fram á þetta sama á síðasta þingi, en 
fjekk þá enga áheyrn. í það skifti lágu 
fvrir, eins og nú, ágæt meðmæli með þess- 
um manni og upplýsingar um hann og 
starf hans, sem jeg verð að segja, að eru 
í raun og veru mjög frægilegar. Nú að 
þessu sinni var sótt um 6 þús. kr. náms- 
styrk honum til handa í erindi til fjvn. 
Hún hefir, eins og þegar er húið að skýra 
frá, ekki sjeð sjer fært að verða við þeirri 
beiðni. Og fyrir þá skuld hefi jeg leyft 
nijer að koma fram með þessa hrtt. og 
hefi fært upphæðina niður um helming, í 
3 þús. kr.

Jeg tek það fram, að þessar 3 þús. kr. 
eru aðeins, ef svo mætti segja, dálítil við- 
urkenning, en engan veginn sá námsstyrk- 
ur, sem maðurinn hefir þörf fvrir. Hann 
hefir nú um þrjú ár stundað tónlistar- 
nám, fyrst tvo vetur í Reykjavík undir 
handleiðslu þektra tónlistarmanna og hlot-

14«
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ið eindregið og mikið lof hjá þeim. Bn á 
síðasta ári hefir hann stundað námið í 
Brunsvick á Þýskalandi og sumpart í Ber- 
lín, á tónlistarháskóla, kominn þangað eft- 
ir margar erfiðar brekkur, sem hann hef- 
ir orðið upp að klifa. Námið hefir hann 
til þessa stundað með fjestyrk nokkurra 
vildarmanna. Hann er umkomulaus og fje- 
laus og varð á uppvaxtarárunum að vinna 
fyrir fátækri móður og yngri systkinum. 
Fjelaus varð hann því að draga út á djúp- 
ið, til þess að afla sjer frama í þeirri 
grein, sem hann er hneigður fyrir, þegar 
hann var kominn yfir tvítugsaldur. Af 
eigin ramleik gat hann það ekki, eins og 
jeg áður tók fram, heldur hefir hann not- 
ið hjálpar óskyldra vina sinna og vildar- 
manna á Austurlandi, sem meta kostgæfni 
hans og hæfileika og hafa stutt hann alt 
að þessu. Honum hefir þannig verið lagt 
til alls, sumpart í lánum, sumpart í 
styrk, fram að þessu um 11 þús. kr. Það 
er því Ijóst, að þetta er ekki nema lítil 
upphæð, sem beðið er um, lítilfjörlegur 
styrkur móts við aðalframlögin, svo hann 
geti fremur náð því marki, sem hann hef- 
ir sett sjer. Og jeg verð að segja, að hann 
er meira til uppörvunar heldur en til 
hjálpar yfir erfiðleikana. En jeg skal líka 
geta þess, að jeg veit, að þeir, sem hafa 
styrkt Þórarin að þessu, munu ekki sleppa 
af honum hendi eftirleiðis. Þeir munu í 
lengstu lög reyna að hjálpa honum til 
þess að ná settu marki. En mjer finst 
það vera sæmdaratriði fyrir Alþingi að 
sýna honum einhverja viðurkenningu, því 
hann á hana vissulega skilið. Ekki aðeins 
fyrir það, að hann er, ef til vill, sá allra 
færasti og efnilegasti maður í sinni grein, 
svo sem jeg síðar mun sýna, heldur vegna 
hins, að hann úr helberri örbyrgð og fá- 
tækt hefir brotist áfram með karlmannleg-

um kjarki og er kominn langt á listabraut- 
inni. Jeg veit, að fyrir Þórarni vakir sá 
drengilegi metnaður, að geta lagt boðlegt 
tónverk — helst meistaraverk — á borð- 
ið fyrir þá, sem lifa 1930, verk, sem gæti 
velgt einhverjum um hjartaræturnar á 
þeirri hátíðlegu stund, sem þá rennur upp 
yfir þessa þjóð. Náttúrlega er ekki víst, 
að honum auðnist þetta eða að æfin end- 
ist, en það veit jeg, að þetta er eftirlætis- 
hugsjón, sem fyrir honum vakir.

Enn sem komið er hefir Þórarinn engr- 
ar opinherrar viðurkenningar notið, nema 
þeirrar, sem jeg þakklátlega vil viður- 
kenna, að stjórnin veitti honum 300 kr. 
af því fje, sem úthlutað var af listamanna- 
stvrk þessa árs í febrúarmán. síðastl. Mjer 
er kunnugt, að þessi litla upphæð, sem 
fjell í hlut Þórarins, var honum mikil 
uppörvun og gleðiefni. Hefi jeg heyrt 
frá honum, að hann langi að launa hana 
áður langt líður með einhverju boðlegu 
tónverki, sem sendist hingað.

Jeg vil geta þess, að þótt Þórarinn sji. 
byrjandi í tónlistarháskólanum í Berlín, 
þá er hann búinn að ljúka af einskonar 
þrekvirki í sinni grein. Jeg hygg, að hv. 
þdm. hafi veitt eftirtekt lítilli grein, sem 
stóð í Morgunblaðinu síðastl. sunnudag, 
þar sem skýrt var frá tónverki einu — 
tvífúgu svo nefndri — sem spilað var í 
Garnisonskirkjunni í Potsdam 5. febr. síð- 
astl. og var eftir Þórarin. í Potsdamer 
Tageszeitung frá 8. febr. eru mjög lof- 
samleg ummæli um þetta tónverk hans og 
þaðan eru að nokkru leyti tekin ummælin 
um Þórarin í nefndri grein Morgunblaðs- 
ins. En fiðlusnillingur að nafni Wollner, 
sem ljek tónverkið 5. febr., hefir ákveðið 
að leika það í Köln og' víðar.

Það er af þessu auðsjeð, að þessi byrj- 
andi í listinni er kominn það á veg, að
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nafn hans er frægt orðið út um þýsku- 
mælandi lönd, og víðar ef til vill.

Jeg vil ekki tefja tímann með því að 
fara að lesa hjer upp meðmælaskjöl þau, 
sem fylgja umsókn Þórarins; þau eru 
hjer harla mörg fyrirliggjandi; en hver, 
sem vill, getur fengið að kynna sjer þau. 
Meðmælin eru meðal annars frá kennara 
hans próf. Pr. Koch og fiðlaranum E. 
Schacht, sem hjer dvaldi fyrir tveim ár- 
um. Ennfremur frá innlendum tónfræð- 
ingum, svo sem Páli Isólfssyni og fleirum. 
Sömuleiðis frá ýmsum dómhæfum mönn- 
um, sem kyntust Þórarni austur á landi 
og hjer syðra. Prekar skal jeg ekki fjöl- 
yrða um þetta, enda hygg jeg, að mörg- 
um hv. þdm. sjeu kunn ýms af þessum 
skjölum. Mjer finst jeg mega fastlega 
vænta þess, að hv. þdm. vilji sýna þessum 
efnilega listamanni okkar dálitla viður- 
kenningu.

Þá kem jeg loks að síðustu brtt., sem 
nafn mitt er tengt við; hún er XL. liður 
á þskj. 230, brtt. við 23. gr. Jeg flyt þessa 
brtt. ásamt háttv. 1. þm. N.-M. (HStef), 
og förum við þar fram á, að ríkisstjórnin 
ábyrgist lán fyrir tóvinnufjelag á Reyð- 
arfirði, að upphæð 25 þús. kr. Tóvinnu- 
fjelag þetta er verið að stofna, og er til- 
ætlunin, að það geti tekið til starfa á 
næsta hausti. Ýmiskonar undirbúningur 
hefir verið framkvæmdur í vetur, og hug- 
myndin er, að þarna verði reistar kemb- 
ingar- og lopavjelar, nokkuð í líkingu við 
þær, sem starfa hjer í bæ, og þær, sem 
starfað hafa síðustu tvö ár á Húsavík. 
Áætlað stofnfje er 50 þús. kr. Per fje- 
lagið fram á ábyrgð ríkisstjórnarinnar á 
láni, sem svarar helmingnum af þessari 
upphæð. Við flm. vildum ekki fara fram 
á lán úr viðlagasjóði, með því viðsjála 
skilyrði, að það skyldi veitast, ef fje yrði 
fyrir hendi. Okkur þótti rjettara að fara

þessa leið og láta fjelagið sjálft um að 
útvega sjer lánið.

Engin hætta getur til greina komið 
vegna slíkrar lánsábyrgðar, því að bæði 
er hjer um lítið fje að ræða, og í öðru 
lagi er stjórninni innan handar að heimta 
þær endurtryggingar, sem hún telur óyggj- 
andi. Meðan verið er að koma fyrirtæk- 
inu á fót er mjög mikils vert að geta 
stuðst við lánsfje að einhverju leyti og 
þurfa ekki, jafnframt og stofnfje verður 
að öðru leyti lagt fram og rekstrarfje til 
byrjunar, að hafa allan stofninn í einu 
undir til greiðslu.

Á síðasta þingi var veitt fyrirheit um 
samkynja stuðning við tóvinnufjelag á 
Vestfjörðum, þó með þeim mun, að gert 
var ráð fyrir, að lánið yrði veitt úr við- 
lagasjóði. Jeg vona því, að hv. þdm. sjái 
ekkert varhugavert við það að hlaupa und- 
ir bagga með þessu fjelagi á líkan hátt, og 
síður varhugavert, þar sem aðeins er um 
ábyrgð að ræða, en ekki framlag. Þess 
vegna er heldur ekki hjer nein ívilnun að 
því er snertir lága vexti eða langan af- 
borgunarfrest.

Að því er kemur til brtt. annara háttv. 
þdm., sem jeg felli mig ekki við, þá læt 
jeg mjer nægja að gera grein fyrir að- 
stöðu minni með atkvæðinu.

Forsætisráðherra (JM): Það er ekki 
margt, sem jeg þarf að tala um við þessa 
umræðu. Jeg skal nefna einstaka liði í 
brtt., sem mjer finst þó, að jeg þurfi að 
athuga lítillega.

Jeg er hv. fjvn. þakklátur fyrir það, að 
hún hefir tekið upp nokkra uppbót til 
dómkirkjuprestsins í Reykjavík, vegna 
skýrslugerðar. Það er mjög sanngjarnt og 
rjett, að dómkirkjupresturinn hafi eitthvað 
meiri laun heldur en hinn presturinn. 
Enda var það svo, áður en þessi launalög
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komu, að dómkirkjupresturinn hafði dá- 
lítið hærri laun en aðrir prestar, enn hærri 
viðbót en hjer er farið fram á.

Þá held jeg það sje mjög rjettmætt að 
veita Ogurþingum erfiðleikauppbót. Það 
er ekki ofsögum sagt af því, hvað örðugt 
er fyrir prestinn eins og nú stendur — og 
líklega verður framvegis — að þjóna þessu 
prestakalli.

Þar á móti get jeg ekki sagt, að jeg 
sje þakklátur háttv. fjvn. fyrir brtt. um að 
fella burt fjárveitingu til að malbika 
mentaskólagarðinn. Þetta er gömul ósk, að 
fá hann malbikaðan eins og barnaskóla- 
garðinn, sem var gert fyrir löngu. Og það 
er mikil þörf á þessum umbótum.

Jeg fellst alveg á það, sem fjvn. hefir 
lagt til um skömtun — í nokkuð stórum 
skömtum — á fje því, sem veitt er handa 
skáldum og listamönnum. Jeg ljet þetta í 
ljós í viðtali við hv. nefnd. Það er betra, 
að umsækjendur viti það fyrirfram, að 
skamtur þessi er ekki ætlaður mjög mörg- 
um.

Hv. frsm. sagði — sem jeg er honum 
þakklátur fyrir — að það hefði verið örð- 
ugt eins og á stóð að fara öðruvísi að en 
gert var, að skamta smátt. Og jeg held 
það væri tiltækilegra og betra að hafa 
þetta þannig í framtíðinni, eins og háttv. 
fjvn. vill, að hafa skamtana stærri.

Jeg held það hafi ekki verið vel ráðið 
hjá nefndinni að vilja fella burt ferða- 
styrkinn handa mönnum til þess að sækja 
ýmsa fundi erlendis. Það er oft svo, að 
það er varla hægt að komast hjá því að 
senda menn til útlanda á ýmsa fundi, svo 
sem nú tíðkast. Sambandið við önnur 
lönd, og þá sjerstaklega Norðurlönd, er 
orðið þannig, að undan þessu getur varla 
orðið komist. Og það hefir verið svo ein- 
att, að það hafa komið fjölmargar um- 
sóknir til þingsins á hverju ári um utan-

fararstyrki, og tekið býsna mikinn tíma. 
Oft hefir fengist meira og minna af þeim, 
en oftar held jeg, að engin úrlausn hafi 
verið gerð. Það er mjög leiðinlegt að þurfa 
að vera að tala fram og aftur um þessi 
mál. Miklu betra að hafa ákveðna fjár- 
veitingu í fjárlögum. Jeg held það væri 
bara búhnykkur af Alþingi að ákveða ein- 
hverja fasta fjárhæð til þess að veita sem 
ferðastyrk til útlanda, og ekkert þar fram- 
yfir. Vitanlega verður sú fjárhæð bind- 
andi, en ekki áætlunarupphæð. Jeg er að 
vona, að nefndin, þegar hún hefir athug- 
að þetta nánar, geti sannfærst um það, að 
það er eiginlega það rjetta að láta þessa 
fjárhæð standa í fjárlögum. Hún er ekki 
svo stór, að miklu muni, en sparar tíma 
þingsins. Auk umr. tekur það tíma að lesa 
öll skjöl þeirra, sem biðja um utanfarar- 
styrki. En margar af slíkum beiðnum 
mundu fljótt falla burt, þegar menn væru 
búnir að sannfæra sig um það, að aðeins 
þessi veiting, sem stjórnin hefir í fjár- 
lögum, yrði notuð til þeirra hluta. Jeg 
furða mig á því, að hv. nefnd skuli vilja 
fella styrkinn burtu. Ekki getur það ver- 
ið af því, að nefndin hafi neitt á móti 
utanförum; því það er öllum vitanlegt, að 
frá því fyrsta liafa þær haft yfirleitt mjög 
mikil og góð áhrif í þessu þjóðfjelagi. 
Maður hefir að vísu hevrt stundum heldur 
grunnhygnislega talað um þetta „flakk 
utanlands“. Náttúrlega geta utanfarir 
stundum verið óþarfar, eða fremur til ills, 
en yfirleitt er það ekki gild ástæða á móti 
því að styrkja menn til utanfara. Okkur 
er sem sagt ómögulegt að halda okkur út 
af fyrir okkur; við verðum að fylgjast 
með öðrum þjóðum og taka þátt í störfum 
þeirra, sjerstaklega Norðurlandaþjóðanna.

Þá skal jeg ekki frekar minnast á brtt. 
fjvn. Mjer þvkir skylt að nefna eina brtt. 
frá einst. þm.; það er nr. 22 á þskj. 230.
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Jeg ætla ekki að fara að færa rök fyrir 
rjettmæti hennar sjerstaklega, það mun hv. 
flm. gera. Till. er um að veita styrk til 
Onnu Borg til leiklistarnáms erlendis. En 
þess vegna nefni jeg þessa till., að rjett 
áður en móðir þessarar stúlku fór síðast 
utan, kom hún til mín og talaði við mig 
um þessa dóttur sína og bað mig að vera 
henni innan handar. Jeg sagði, að mjer 
væri það ljúft. Móðirin sjálf, Stefanía 
Guðmundsdóttir, finst mjer hafa átt gott 
skilið og tel, að rjett sje að heiðra minn- 
ing hennar með því að styrkja nú dóttur- 
ina. Jeg bjóst við, að það mundi koma 
umsókn frá Önnu Borg um styrk af því 
fje, sem úthlutað var til listamanna eftir 
nýárið, en það var ekki, enda hefði mun- 
að litlu. En vegna þessa loforðs míns vildi 
jeg nefna þetta, og þykist sannfærður um, 
að margir hv. deildarmenn muni svo frú 
Stefaníu Guðmundsdóttur, að þeir geti 
greitt atkv. með þessari till.

Bernharð Stefánsson: Jeg á aðeins eina 
litla brtt. við þennan kafla fjárlaganna, 
XXXVII. lið á þskj. 230, við 18. gr. II. 
i. 5, um að Jakobínu Sveinsdóttur júbil- 
ljósmóður á Ytri-Reistará verði veittur 500 
kr. styrkur.

Eins og háttv. deildarmenn muna, bar 
jeg þessa till. fram í fyrra, en hún var 
feld. Jeg býst við, að það hafi stafað af 
misskilningi, enda vantaði þá fullnægjandi 
gögn í þessu máli. Eftir þeim upplýsing- 
um, sem jeg gat þá veitt, og þeim vott- 
orðum, sem jeg hafði, voru ekki sannanir 
fvrir því, að þessi kona hefði stundað ljós- 
móðurstörf lengur en 43 ár. En samkvæmt 
brjefi, sem jeg hefi hjerna hjá mjer, frá 
hjeraðslækninum á Akureyri, hefir hún 
stundað ljósmóðurstörf í full 50 ár, frá 
því snemma á árinu 1873 þangað til seint 
á árinu 1923, og er hv. fjvn. kunnugt um

þetta brjef. Auk þess, sem hjeraðslæknir- 
inn tiltekur þennan tíma, getur hann þess, 
að öll þau ár, sem hann hafi þekt hana, 
hafi hún sýnt sjerstakan dugnað og ósjer- 
hlífni í starfi sínu. Nú er hún orðin 
gömul og getur ekki sjeð fyrir sjer sjálf, 
og er því ekkert vafamál, að henni er 
full þÖrf á styrknum.

í fjárlagafrv. þessu er áætlaður stvrk- 
ur til þriggja júbilljósmæðra, og hefir 
engin till. komið fram um að fella hann 
niður. Jeg sje ekki annað en að hv. deild 
verði að gera annaðhvort, samræmisins 
vegna, að fella niður þann styrk eða að 
samþykkja þessa brtt. Jeg vona því fast- 
lega, þar sem hjer er ekki nema um 500 
kr. að ræða, að hv. deild sýni þá sann- 
girni að samþvkkja þessa brtt.

Um tillögur hv. nefndar eða annara þm. 
mun jeg lítið tala, en þó get jeg ekki stilt 
mig um að mæla með einni tillögu. Það 
er XLVIII. till. á þskj. 184, og fer hún 
fram á hækkun styrksins til ungmenna- 
fjelaga. Þjóðin ver árlega miklu fje til 
skóla, en jeg er sannfærður um, að upp- 
eldisóhrif góðra ungmennafjelaga sj'Hi oft 
eins holl fyrir æskulýðínn eins og dvöl í 
sumum þessum skólum. Auk þess vil jeg 
líka henda á það, að eitt af því, sem dreg- 
ur æskulýðinn úr sveitunum til kaupstað- 
anna, er deyfðin í sveitunum. En ung- 
mennafjelögin starfa meðal annars að því 
að skemta unga fólkinu í sveitunum á holl- 
an og heppilegan hátt.

Hv. frsm. fjvn. (TrÞ) mintist ó bind- 
indisstarfsemi í sambandi við templarafje- 
lögin og mælti með auknum stvrk til þeirra. 
Hann tók það rjettilega fram, hvað bind- 
indisstarfsemin væri nauðsynleg, þar sem 
nú væri aftur búið að opna landið að 
nokkru leyti fyrir áfengi. En það eru engu 
síður ungmennafjelögin en templarafje- 
lögin, sem að bindindisstarfseminni vinna.
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Mjer finst háttv. nefnd taka stórstúkuna 
æðimikið fram yfir ungmennafjelögin, þar 
sem hún leggur til, að stvrkur til henn- 
ar sje hækkaður upp í 10 þús. kr. Jeg 
sje ekki, að það geti verið rjettmætt, að 
meira en helmingsmunur sje á styrknum 
til þessara fjelaga. Jeg veit ekki til, að 
templarafjelögin vinni að öðru en bindind- 
isstarfsemi, en auk þess sem ungmenna- 
fjelögin gera það, vinna þau að mörgu 
öðru til heilla og þjóðþrifa.

Jón Kjartansson: Jeg á nokkrar hrtt. 
við þennan kafla fjárlaganna, en jeg er 
svo óheppinn, að mínar till. hafa ekki 
fundið náð fyrir augum háttv. fjvn. Skal 
jeg ekki átelja hana fyrir það, því jeg 
veit, að hún hefir í mörg horn að líta. Jeg 
ætla að leiða hjá mjer að tala um XVIII. 
brtt. á þskj. 230, þar sem hv. meðflm. minn 
(SvO) hefir þegar talað svo vel fyrir 
henni.

Jeg á brtt. undir tölulið XXVII á sama 
þskj. Fer jeg þar fram á, að ungum 
mentamanni verði veittar 1500 kr. (til vara 
1000 kr.) til þess að kynna sjer skipulag 
og vinnu í skjalasöfnum erlendis. Maður 
þessi er Björn Karel Þórólfsson, og er hann 
bláfátækur bóndasonur úr Vestur-Skafta- 
fellssýslu. Eftir að hann lauk meistara- 
prófi við Kaupmannahafnarháskóla, hefir 
hann ekki haft neina fasta stöðu, en hann 
hefir mikla löngun til þess að kvnna sjer 
rækilega alt, sem að vinnu á söfnum lýt- 
ur. I þessu skyni vann hann l1/^ mánuð 
sem sjálfboðaliði í ríkisskjalasafninu í 
Kaupmannahöfn, og hefir nú sótt um styrk 
til hv. Alþingis til þess að kynna sjer 
þessa vinnu betur. Styrkbeiðni hans fylgja 
meðmæli frá ríkisskjalaverðinum í Kaup- 
mannahöfn og einnig frá þjóðskjalaverði 
Ilannesi Þorsteinssyni. Þar sem jeg þykist

(2. nmr. i Nd.).

vita, að hv. þdm. taki meira tillit til með- 
mæla Hannesar Þorsteinssonar en þess, 
sem jeg hefi fram að færa, ætla jeg að 
leyfa mjer að lesa upp kafla úr brjefi hans:

„Jeg hefi kynst umsækjandanum bæði 
hjer heima og nú í sumar í Kaupmanna- 
höfn, þá er hann var ritari dansk-íslensku 
löggjafarnefndarinnar, og leysti hann það 
starf vel og samviskusamlega af hendi. 
Hann er vel skynsamur, gætinn og sinn- 
ugur maður, er ekki hrapar að neinu, en 
Ieggur fulla alúð við hvert það starf, sem 
hann hefir með höndum. Hann hefir unn- 
ið um tíma í ríkisskjalasafni Dana og feng- 
ið þaðan góð meðmæli frá Laursen ríkis- 
skjalaverði, er einnig mintist á hann við 
mig í sumar og ljet vel yfir starfi hans í 
safninu. Jeg verð að telja það mjög æski- 
legt, að herra Björn Þótólfsson gæti feng- 
ið stvrk þann, er hann sækir um, því að 
síst er hjer vanþörf á manni, er eitthvað 
kann til skjalavörslu og hefir kynt sjer til- 
högun á skjalasöfnum erlendis, en þar eru 
slík söfn mikils metin af öllum vísinda- 
mönnum, sem að líkindum lætur, en alls 
ekki höfð að hornreku eða olnbogabörnum 
fjárveitingarvaldsins eins og hið íslenska 
þjóðskjalasafn virðist hafa verið til þessa. 
Styrkur sá, er umsækjandi fer fram á, er 
heldur ekki svo hár, að ríkissjóð mundi 
muna mikið um að leggja hann af mörk- 
um við fátækan, ungan og efnilegan mann, 
sem hefir áhuga á að vinna ættlandi sínu 
gagn. Og til þess er Björn Þórólfsson lík- 
legri en margir aðrir, sem meira láta yfir 
sjer. Jeg vil því levfa mjer að mæla hið 
besta með þessari styrkbeiðni hans.“

Jeg skál engu bæta við þessi ummæli. 
Þau eru svo ákveðin og töluð af svo mik- 
ilsmetnum manni, að jeg geri ekki ráð fyr- 
ir, að þess sje þörf. En jeg skal geta þess, 
að ef hv. Alþingi verður við bón þessa
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manns, ætlar hann í fyrsta lagi að kynna 
sjer þessi mál í Danmörku og síðan í Sví- 
þjóð og Þýskalandi, því að þar mun 
skipulag í skjalasöfnum vera með öðrum 
hætti en í Danmörku. Varatillaga mín fer 
fram á 1000 krónur, með það fyrir aug- 
um, að ef háttv. deild sæi sjer ekki fært 
að veita 1500 krónur, mundi hún þó veita 
1000 krónur.

XXX. brtt. á þskj. 230 fer fram á, að 
kvenfjelagi Hvammshrepps í Vík í Mýr- 
dal verði veittar 1000 kr. (til vara 600 
kr.), til þess að halda uppi kenslu í handa- 
vinnu kvenna. Þetta kvenfjelag var stofn- 
að 1921 og hefir síðustu 4 árin haldið uppi 
kenslu í handavinnu kvenna úr öllum 
hreppum sýslunnar. Kenslunni er þannig 
háttað, að á veturna eru höfð námsskeið í 
Vík í Mýrdal. Fyrsta námsskeiðið stóð yf- 
ir í 3 mánuði, og voru nemendur 12. Ánn- 
að námsskeiðið stóð líka yfir í 3 mánuði, 
og voru nemendur 20. Þriðja veturinn voru 
2 námsskeið og nemendur voru 16 á hvoru, 
og sömuleiðis 4. veturinn. I þessi 4 ár hafa 
samtals sótt námsskeiðið 96 stúlkur, og 
eru þær úr öllum hreppum Vestur-Skafta- 
fellssýslu. Kenslunni hefir verið hagað 
þannig, að daglega hefir verið kent frá 
8^2—^/2- Meyjunum hefir verið skift í 
tvo flokka, þannig, að hvor flokkur hefir 
sótt kenslu hálfan daginn, en hinn hluta 
dagsins hefir verið unnið heima að undir- 
búningi undir tímana. Kent liefir verið: 
AlLskonar fatasaumur (og hefir aðal 
áherslan verið lögð á liann), ljereftasaum- 
ur, prjón, bekl, auk ýinsra annara bann- 
yrða, og er nú í ráði að bæta við vefn- 
aði. Altaf að nánisskeiðinn loknum befir 
verið baldin sýning, sem staðið befir í 
nokkra daga og vakið mikla eftirtekt þar 
um slóðir. Stúlkurnar bafa sjálfar lagt

Alþt. 1926, B. (38. lö<Kjafa.rþing).

til efnið og sjálfar borið kostnaðinn með 
því að greiða 35 kr. gjald fyrir hvert 
námsskeið, og hefir það gengið til kenslu- 
kaups, húsaleigu og upphitunar. Kvenfje- 
lag þetta hefir aldrei notið styrks nema 
veturinn 1923—24; þá fjekk það lítilfjör- 
lega upphæð frá Búnaðarfjelagi íslands.

Svo mikil er eftirsóknin eftir þessum, 
námsskeiðum, að ein kenslukona getur 
ekki annað kenslustörfunum. Hún hefir 
sagt upp starfinu, nema því aðeins, að hún 
fái aðstoð, og þar sem kvenfjelagið álít- 
ur, að námsskeið þessi komi að svo miklu 
gagni, hefir það farið fram á, að Alþingi 
styrki þessa starfsemi.

Jeg þarf ekkí að skýra það hjer, hversu 
mikla þýðingu það hefir fyrir land vort 
og þjóð, að heimilisiðnaðurinn sje efldur. 
Hvaðanæfa berast raddir um það, að fólk 
sje að flytjast úr sveitunum í kaupstaðina. 
Minst brögð held jeg að sjeu að þessu í 
Vestur-Skaftafellssýslu, og er það ekki 
hvað minst að þakka þessum námsskeiðum. 
Fleiri eða færri af þessum 96 stúlkum 
hefðu annars orðið að leita lengra og má- 
ske aldrei horfið aftur. Jeg vænti því, að 
háttv. deild samþykki þessa brtt. mína.

Þá kem jeg að XXXVIII. brtt., við 22. 
gr., á þskj. 230, þar sem farið er fram á. 
að veitt sje heimild til að lána Mýrdals- 
hjeraði alt að 5000 kr. úr viðlagasjóði. Við 
fyrri kafla fjárlaganna átti jeg svolítla 
brtt., er snerti þetta sjúkraskýli, sem jeg 
tók aftur eftir tilmæhun bv. fjvn. Jeg kem 
ekki með bana aftur til 3. umr., en ætla 
að láta bana bíða til tuesta, þings. En 
þessi tillaga er sjálfstæð, og vona jeg, að 
fjvn. Iiafi ekki neitt á móti benni, því að 
bjer er einungis farið fram á lán. Ef 
bjeraðið á að sitja eftir með þær 15 þús. 
kr., sem sjúkraskýlisbyggingin fór fram úr

15
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áætlun, yrði það mjög þungur baggi að 
bera. Vona jeg, að hv. deild sýni þá sann- 
girni að samþykkja þessa brtt.

Pjetur Þórðarson: Það er XXXII. brtt. 
á þskj. 230, sem jeg ætla að gera að um- 
talsefni. Mjer þætti vænt um, ef hæstv. fj- 
rh. (JÞ) vildi heyra eitthvað af því, sem 
jeg hefi fram að færa, af því að jeg býst 
við, að gott verði að njóta sjerþekkingar 
hans í þessu máli. Tillaga mín fer fram á, 
að Jóni Helgasyni í Borgarnesi verði 
veittur styrkur til að gera vindknúða raf- 
magnsstöð. Jeg vil minnast á ummæli hv. 
frsm. (TrÞ) út af þessu. Hann blandaði 
saman tveim óskyldum atriðum, þegar 
hann nefndi þrjú erindi um eitt og sama 
efni, nefnilega að setja upp vindknúða raf- 
magnsstöð. Erindi um þetta efni, sem fyr- 
ir háttv. fjvn. hefir legið, hefir tvenskon- 
ar gildi. Annarsvegar á að reyna útlenda 
vjelagerð, sem er sjerstaklega útbúin á 
þann hátt, að vindaflið er notað til þess að 
framleiða rafmagn. En hinn tilgangurinn 
er að hjálpa líknarstofnun, sem þegar er 
komin upp, hressingarhæli í Kópavogi. En 
það að reyna þessa útlendu vjelagerð á 
bara að nafninu til skylt við þetta erindi, 
sem jeg flyt hjer. Þessi útlenda vjelagerð, 
sem vindurinn knýr á meðan hann varir 
við, á ekki við aðra gerð en þá, sem getur 
notað vindinn, meðan hann getur hreyft 
vjelina, en ekki samsafnaðan forða, sem 
notast þegar logn er. En það, sem þessi 
maður er að finna upp, er ekki einungis 
það, að búa til sjerstaka vindknúða vjel, 
sem evðir orkunni jafnótt og henni er 
safnað saman, heldur líka hylki, sem hann 
getur safnað vindaflinu í, og getur það svo 
enst í margar stundir, þegar logn er. Mun 
þetta, að safna orkunni saman og geyma 
hana, hafa verið reynt í ýmsum löndum, 
en mun misjafnlega hafa tekist. Vitanlega

hefi jeg ekki svo mikið vit á þessum mál- 
um, að jeg geti sagt um, hvort hægt sje að 
gera þetta eftir hugmyndum þessa manns. 
Aðalatriðið er það, að búa til hylki, sem 
sje nógu sterkt til þess að þola þennan 
mikla þrýsting. Maðurinn hefir nú sett 
upp algerða fyrirmynd, en náttúrlega í 
mjög smækkaðri stærð. Vjelin getur verið 
í fullum gangi og hylkið er venjuleg olíu- 
stáltunna. Hylki fyrir rafmagnsstöð, sem 
framleiðir 50 hestöfl, þarf að vera 200 m.3 
að rúmmáli, og hygst hann að geta gert 
það úr járnbentri steinsteypu. Þrýstingur- 
inn af hinu samanþjappaða lofti er áætl- 
aður 15 kg. á hvern fersentimetra. Vit- 
anlega getur miklu minni rafmagnsstöð 
með hlutfallslega miklu minni geymi orðið 
að allmiklum notum. Hann gerir sjer ör- 
ugga von um, að búa megi til hvlki úr 
þessu efni, sem jeg nefndi, er þoli þennan 
þrýsting. Og ef þetta skvldi takast, telur 
hann, að með þrýstilofti þessu sje fengið afl 
til þess að reka 50 hesta vjel í 18 klukku- 
stundir, án þess nokkur vindsvali hreyfi 
vængina, eða á meðan logn varir, en það 
mun sjaldgæft, að um gersamlegt logn sje 
að ræða lengri tíma en 18 stundir í senn, 
enda hreyfast vindmylluspaðarnir í hvað 
litlum andvara sem er, og getur þá sú orka 
sparast, sem geymist í hylkinu.

Það má Sjá af erindi Ormssona, að þeir 
gera ráð fyrir að setja upp þýska vjel, en 
hún getur ef til vill stöðvast og kemur ekki 
að fullum notum. Þess vegna á að setja 
þar upp steinolíumótor samhliða, sem hægt 
sje að grípa til í logni. Þessi vjel er ekki 
útbúin með hylki til þess að safna orku í, 
nema að litlu leyti. Að vísu fylgja henni 
smáhylki til að geyma þjettiloft í, en það er 
of lítið fyrir slíka rafstöð, sem hjer er 
um að ræða, enda er ekki hægt að fá svo 
stór hylki utanlands frá, sem fullnægðu í 
þessu efni. Það mundi aldrei svara kostn-
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aði að flytja slík ferlíki landa milli. Það, 
sem um er að ræða, er að gera hylki, sem 
nothæft er og staðbundið og verður ekki 
fært úr stað.

Og takist þetta, eins og Jón Helgason 
gerir sjer góðar vonir um, þá geta allir 
sjeð, að hjer er um hagkvæma uppgötvun 
að ræða og að slík rafstöð yrði margfalt 
ódýrari í rekstri en dæmi þekkjast til um 
nokkra aðra stöð, er framleiðir jafnmikla 
orku. Hjer er því ekki um lítið hagsmuna- 
mál að ræða, sem varðar allan almenning, 
ef takast má að finna ráð til þess að búa 
til svo traust og örugt hylki, sem geymi 
í sjer þá orku, sem annars hefði orðið að 
framleiða með mótorkrafti. Með þessu er 
því ekki um annað en vindaflið að ræða 
til þess að reka slíka rafstöð.

Jeg býst nú við, að fleirum háttv. þdm. 
fari líkt og mjer, að þá bresti fræðslu í 
þessu efni og beri ekki nægilegt skvn á 
að dæma um, hvort hugmynd Jóns Helga- 
sonar komi að eins miklu gagni og hann 
gerir sjer vonir um. Hitt er mjer kunn- 
ugt um, að Jón hefir lagt mikla stund á 
vjelfræði og aflfræði og mun mega telj- 
ast allvel fær í þeim greinum. Held jeg því, 
að það væri ráð að stvrkja hann í eitt 
skifti dálítið verulega, svo hann mætti 
koma hugmvnd sinni í framkvæmd og sjá 
fvrir endann á því, hvort hún væri nothæf 
eða ekki.

Jeg veit að sönnu, eins og á stendur, að 
það mundi hafa betri byr að reyna aðeins 
eitt atriði í einu, eða mæla aðeins með 
einu af þeim þremur erindum, sem þinginu 
hafa borist um styrk til þess að setja upp 
vindknúðar rafstöðvar. En af því að þetta 
erindi, sem jeg ber fram, er töluvert ólíkt 
liinum tveimur, þar sem hjer er um að 
ræða að gera hylki til þess að safna í 
orku og geyma, þá held jeg ekki í annan

tíma hentugra tækifæri en nú að gera þessa 
tilraun með þeirri upphæð, sem jeg sting 
upp á að verði til þess veitt. Og eins og 
háttv. frsm. þessa hluta fjárlagafrv. (Tr- 
Þ) tók rjettilega fram, að einstakir þm. 
hefðu ekki borið fram miklar gjaldauka- 
till., eða verið svo hepnir að finna sig 
ekki til þess knúða, þá finst mjer meiri 
ástæða til, að háttv. deild geti fallist á 
talsvert af þeim brtt., sem nú liggja fyrir, 
Þar er þó ólíku saman að jafna, hvað 
miklu færri og lægri gjaldaukatill. liggja 
fyrir nú eða í fyrra.

Að vísu er það vani að brjóta á bak aft- 
ur ýmsar af þeim brtt., sem einstakir þm. 
bera fram. En jeg þykist sjá, að hv. þdm. 
sjeu farnir að skilja, að taka beri meira 
tillit til, hvaða almennings hagsmunir fel- 
ast í hverri till., og veiti henni stuðning 
með atkv. sínu, en að láta hana gjalda 
þess, hvernig fyrir henni er mælt. Jeg 
vona, að þessi brtt. mín hafi svo mikið til 
síns gildis, að tilvinnandi þyki að veita 
þessa fjárhæð, svo að maðurinn geti komist 
að raun um, hvort þessi uppfundning, sem 
hann ber svo fyrir brjósti, sje nothæf eða 
ekki. Ekki að vita, að við fáum slíkt tæki- 
færi síðar til þess að vita vissu okkar í 
þessu efni, og jafnvel þó báðum hinum 
fjárbeiðnunum sje sint líka, efast jeg um, 
að þær verði eins notadrjúgar almenningi 
eins og sú tilraunin, er jeg mæli með að 
styrkt verði.

Jeg veit, að það hefir enga þýðingu, þó 
jeg vildi útlista þessa uppfundningu nán- 
ar og reyna að gera hv. þdm. skiljanlegt, 
hvernig þrýstiloftinu er ætlað að koma í 
stað vjelatækja í venjulegri raforkuvjel. 
Það yrði talsvert langt mál, svo jeg vil 
sleppa að fara frekar út í það að sinni, en 
mundi þó gera það, ef einhver óskaði sjer- 
staklega eftir því. Og sama er að segja,

15»
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ef þeir háttv. þdm., sem ef til vill bera 
skyn á þessa hluti, eða hafa verkfræðiþekk- 
ingu, efast um, að svona hylki eins og jeg 
hefi talað um þoli þrýstinginn, þá skal 
ekki standa á mjer að gefa síðar frekari 
upplýsingar, fengnar frá uppfinninga- 
manninum sjálfum.

Fyrst jeg hefi dálítinn tíma eftir þang- 
að til fundarhljeið hefst, ætla jeg að leyfa 
mjer að minnast lítilsháttar á aðra brtt., 
sem jeg á og er sú XXIV. í röðinni á sama 
þskj.

Hún er um það, að veittur verði dá- 
lítill styrkur til að gera tvo fossa í Mýra- 
sýslu laxgenga. Á síðasta þingi bar jeg 
fram till. um sama efni. Hún fjekk góðar 
undirtektir, var samþykt hjer í deildinni 
og komst til hv. Ed., en hrundið þar vegna 
vantandi upplýsinga um, hvernjg samn- 
ingum væri háttað um það atriði, sem 
fjárveitingin átti að styrkja. Nú eru fengn- 
ar þessar upplýsingar, sem spurt var um í 
fyrra, hvort fyrir lægi samþykki þeirra 
manna, er veiðirjett eiga að ánni og í 
hliðaránum, sem í hana falla, og hvort 
nægilega traust væri um þau samtök búið 
að leggja fje á móti styrknum úr ríkissjóði 
— þ. e. % kostnaðar — til þess að gera 
ána laxgenga alt til fjalla, auk fleira, sem 
spurt var um í þessu sambandi.

Þessu öllu er nú svarað með erindi frá 
oddvita Norðurárdalshrepps, sem jeg hefi 
að vísu ekki sent Alþingi, heldur fjvn., og 
hefir hún haft það til athugunar. Þó að 
hún hafi ekki tekið þennan styrk upp í 
sínar brtt., býst jeg við, að hún sje brtt. 
minni samþykk, og miða jeg það við þann 
byr, sem málaleitun þessi hafði hjer í 
fvrra, enda hefi jeg enga ástæðu til að 
ætla, að hv. deild sje ekki sama sinnis 
enn eins og hún var þá. Annars hefi jeg 
ekki miklu við að bæta það, sem jeg sagði

í fyrra. Það, sem um er að ræða, er að 
gera laxinum fært að ganga lengra upp 
eftir ánni ofan við fossana og í aðrar ár. 
Eru mikil líkindi til, að þar rísi upp 
stöðvar fyrir laxa- og silungaklak, enda 
talið af kunnugum, að víða sjeu góð skil- 
yrði til þess þar efra, auk þess sem full- 
yrt er, að ágætar riðstöðvar sjeu víða í 
ánum, og það langt fram til fjalla. Upp- 
hæðin er líka smá, sem farið er fram á 
að sje veitt, að eins 1000 krónur, og vona 
jeg, að hv. deild sjái sjer fært að sam- 
þykkja hana.

Það er tilgangslaust fyrir mig, þó jeg 
vildi fara að minnast á ýmsar af þeim 
brtt., sem fyrir liggja, enda þreytast 
menn á að heyra álit margra um sama 
efni. Slæ jeg því striki yfir alt hitt, og 
sýni við atkvgr., hverju jeg fylgi og 
hverju jeg er á móti.

Atvinnumálaráðherra (MQ): Jeg hefi 
komið með 1 brtt. við 23. gr., um það, 
að ríkissjóður greiði halla þann, sem 
verða kann á tilraunum S. I. S. af að 
6enda frosið kjöt á erlendan markað. Jeg 
skal geta þess út af þessu, að síðasta til- 
raun tókst illa; það varð halli á henni, 
en ástæðan til þess var einkum sú, að 
skipið, sem leigt var, reyndist óhentugt, 
svo að það varð hlutfallslega dýrt ‘ að 
koma kjötinu út. Geri jeg ekki ráð fyrir, 
að nú verði leigt sjerstakt skip til þessa, 
heldur er ætlast til, að „Gullfoss“ fari 
norður að Hvammstanga 1—2 ferðir til 
að taka kjöt í kælirúm sitt.

Það skiftir miklu máli, að þessar til- 
raunir falli ekki niður, því að þær hafa 
góð áhrif á markaðinn í Noregi, og eins 
er heppilegt fyrir sölumenn kjötsins í 
Englandi, að eitthvað verði flutt þangað 
í ár, svo að notkun þess þar falli ekki
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niður. Ástíeðan til þess, að ekki er ætlast 
til að fá sjerstakt leiguskip nú í ár, er sú, 
að það var reynt til þrautar að fá hent- 
ugt skip síðastliðið sumar, en það tókst 
ekki, og býst jeg ekki við, að það mundi 
ganga hetur í ár, og allir hlutaðeigendur 
líta svo á, að ekki sje gerandi að leigja 
aftur sama skipið. Jeg geri mjer von um, 
að lítill eða enginn halli verði á útflutn- 
ingnum. þótt ekki sje mögulegt að full- 
vrða neitt um það, en jeg vil segja það, 
að þótt dálítill halli kvnni að verða á 
þessu, þá væri það tilvinnandi. enda get- 
ur hallinn, ef svo er farið að, sem jeg 
hefi lýst, ekki orðið nema smámunir. TTall- 
inn á útflutningi hins frysta kjöts í fyrra 
varð auðvitað miklu meiri vegna þess að 
kjöt. var þá svo dýrt í Noregi Kjötverðið 
var sem sje 50% hærra eftir gullverði 1925 
en 1924.

Hv. frsm. (TrÞ) hefir farið hlýjum 
orðum um þessa hrtt.. svo að jeg ætla ekki 
að ræða frekar um hana.

Þá er mitt nafn við aðra hrtt., en þar 
sem jeg er síðastur í röðinni af flm. 
hennar, þá hirði jeg ekki að ræða um 
hana, því að jeg geri ráð fyrir því, að 
aðalflm. hennar mæli fvrir henni.

Um brtt. nefndarinnar við 16. gr. get 
jeg verið fáorður. Mjer þvkir vænt um, 
að nefndin hefir fallist á að hækka stvrk- 
inn til sandgræðslunnar um 15 þús. kr., 
enda á að kaupa 2 jarðir og girða lönd 
þeirra. Hefir það sýnt sig, að það er 
oft nægilegt að girða til þess að varna 
sandfoki, þótt ósjaldan þurfi einnig að 
hlaða garða fvrir sandinn. Og svo mun 
það verða á jörðum þeim, sem hjer er um 
að ræða og háðar eru komnar í evði 
vegna sandágangs.

Til langframa er trvggast að girða 
sandsvæðin, því að ef sandgræðslulöndin 
eru ekki friðuð, sjerstaklega fyrir sauð-
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fje, sýnir revnslan, að sauðfje rífur upp 
hinn smágerða gróður, sem heldur sand- 
inum saman og varnar foki. Þeir. sem 
sjeð hafa evðileggingar sandfoksins og 
síðan verið vitni að áhrifum friðunarinn- 
ar, niunu ekki sjá eftir því fje, sem fer 
til sandgræðslunnar.

Jeg get ekki verið því mótfallinn að 
kaupa Sigríðarstaðaskóg í Ljósavatns- 
skarði, þótt jeg hafi ekki sjeð hann. En 
kunnugir menn segja skóginn mjög álit- 
legan. Verði skógurinn kevptur, verður 
að girða hann ekki síðar en 1928 og fela 
hann umsjá skógarvarðarins á Vöglum, 
enda er skanit milli Sigríðarstaða og 
Vagla.

Mjer þykir leitt. að hv. fjvn. hefir fært 
niður styrkinn til skipulags bæja og kaup- 
túna. Þessi gjaldaliður hefir ætíð verið 
olnbogabarn hv. fjvn. Hann var feldur 
alveg niður 1924 og nú er hann færður 
allverulega niður. Það er svo með þessar 
framkvæmdir. að margir kaupstaðir vilja 
fá aðstoð til skipulagsuppdráttar, og get- 
ur stjórnin ekki neitað beiðnum þeirra, 
því að lög mæla svo fvrir, að þorp og 
kaupstaðir fái þessa aðstoð, og verður að 
borga hana úr ríkissjóði. Skoða jeg þenn- 
an lið áætlunarlið og álít stjórnina víta- 
lausa, þótt hún fari hjer fram úr áætlun.

Magnús Jónsson: Þegar fjárlagafrv. var 
til umr. í fvrra, var jeg hjer um bil eða 
alveg eini þm., sem átti enga brtt. til 
hækkunar. Jeg segi þetta til þess, að hv. 
fjvn. og hv. þm. geti af því marka,ð það, 
að jeg hefi enga löngun til þess að fara 
í leit eftir brtt. við fjárlagafrv. Og nú 
þegar jeg á 3 brtt. á þskj. 248, þá hefi 
jeg komið fram með þær af því að jeg 
tel brýna þörf á þeim og legg mikla 
áherslu á, að þeim verði vel tekið. Mjer
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finst ekki vera laust við það, að menta- 
skólinn sje að verða háli'gert olnbogabarn 
fjárveitingarvaldsins. Skólinn er haldinn í 
stóru húsi, sem er gamalt en traust, og 
hefir lítið verið gert við það annað en 
það, að það var málað vorið 1921, þegar 
konungurinn heimsótti okkur. En svo 
skamt er komið í því að hlvnna að hús- 
inu, að ennþá vantar miðstöð í það. Nú 
er ekkert það hús bygt, sem á að vera 
fullkomið, að jeg ekki tali um opinberar 
bvggingar, að ekki sje talið sjálfsagt að 
hafa miðstöð í þeim. Þess vegna má það 
merkilegt heita, að skóli, sem hefir 12 
kenslustofur, noti ofna, sem mikið verk 
er að leggja í og viðhalda eldi í og eru 
auk þess afarófullkomin hitunartæki og 
fylgir þeim eldhætta. Jeg man það, þeg- 
ar jeg var í skóla, að þeir, sem næstir 
voru ofninum, ætluðu alveg að stikna, en 
hinir, sem næstir voru gluggunum, skulfu 
af kulda, enda eru þeir óþjettir og illa 
frá þeim gengið. Nú er farið fram á af 
lækni skólans, hr. Guðm. Bjömssvni land- 
lækni, og rektor skólans að fá fje til um- 
bóta á skólanum. Jeg get látið í ljós undr- 
un mína vfir því, að hæstv. landsstjórn 
skyldi ekki sjá sjer fært að koma miðstöð- 
inni inn í fjárlagafrv. Svo mátti vonast 
eftir því af fjvn., að hún tæki þetta upp 
í brtt. sínar, því að hún kannast vel við 
þessi tæki, þar sem liún leggur til, að skól- 
ar eins og Blönduósskóli fái nú miðstöð. 
Hefði því mátt vænta þess, að hún mundi 
einnig hugsa mentaskólanum fvrir mið- 
stöð. Að vísu hefir nefndin afsökun vegna 
þess, að af vanrækslu lá ekki fvrir henni 
nein áætlun um, hvað þetta kostaði. Get 
jeg því upplýst það, að kostnaðurinn er 
áætlaður 13 þús. kr. (TrÞ: Það lá ekkert 
fyrir okkur um þetta). Fyrst nefndin 
hafði ekki þessi gögn í höndum, þá von- 
ast jeg eftir því, að hún taki þetta aftur
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til athugunar og leggi því liðsvrði, þegar 
liún hefir rannsakað þörfina, sem hjer er 
svo mikil, og vilji veita þessar umheðnu 
13 þús. kr.

Það liggur fvrir skýrsla, dagsett 13. 
mars, samin af Benedikt Þ. Gröndal verk- 
fræðingi, sem er fagmaður í þessu og hef- 
ir rannsakað málið nákvæmlega. Hann 
getur þess, að leysa megi þessa spurningu 
með tvennum hætti. í fyrsta lagi með því 
að setja vatnshitunartæki, sem kosta myndu 
15600 kr. Er ætlast til þess, að hafðir 
sjeu 2 katlar, annar fvrir íbúðarherbergin, 
sem þarf að hita upp allan daginn, en 
hinn fvrir kenslustofurnar, sem upp- 
hitaðar eru aðeins takmarkaðan tíma. 
Ennfremur hefir hann gert aðra áætlun, 
að hafa gufuhitun fyrir stofurnar, en 
vatnshitun fyrir íbúðirnar. Það borgar sig 
hetur að nota gufuhitun þar, sem aðeins 
er hitað upp stuttan tíma dagsins. Sam- 
kvæmt þessari áætlun kostar miðstöðin 13 
þús. kr. Og með því að setja hana spar- 
ast 12 tonn af kolum yfir árið. Sje tonn- 
ið reiknað á 50 kr., sparast þannig 600 
kr. Auk þess verður 300 kr. sparnaður á 
uppkveikju, svo að allur sparnaðurinn, 
sem af þessu leiðir, verður minst 900 kr. 
Svo hefir rektor getið þess, að ekki verði 
lengur hægt að standa á móti kröfum 
dyravarðar um aukaþóknun fyrir þá fvr- 
irhöfn að leggja í alla þessa ofna, sem 
er mikið verk, þegar þarf að rogast með 
kol upp á háaloft skólans. Þess vegna 
hygg jeg, að þótt ekki sje talað um nema 
900 kr. sparnað vegna miðstöðvarinnar, 
þá komi hún til með beinlínis að borga 
sig, þegar litið er á það, að borga verður 
dvraverði meira eins og nú standa sakir, 
sem þyrfti minst 500 kr. Þess vegna er hjer 
augljós spamaður að því að setja mið- 
stöðina.

Það er alveg óhætt að reiða sig á þessa



287 Lagafrumvörp samþykt. 238
Fjárlög 1927

skýrslu. Maðurinn, sem hana hefir gefið, 
er lærður mjög í sinni grein. Hún er 
ekkert fálm út í loftið, heldur bygð á 
miklum útreikningum, svo að hverjum 
meðalmanni sortnar fyrir augum við lest- 
urinn við að heyra um allar þær kalóríur 
og allan lærdóm, sem í því skjali er. 
(TrÞ: Það er banatilræði við nefndina). 
Jeg hefi þá mjer til afsökunar, að jeg hefi 
prófað það á sjálfum mjer fyrst. Jeg vona 
nú, að nefndin taki þetta til athugunar 
eftir að þessi gögn eru komin til hennar. 
Hjer er aðeins um að ræða, hvort þetta 
skuli gert ári fyr eða seinna, því að mið- 
stöðin hlýtur að koma fyr eða síðar.

Eftir tillögu rektors hefi jeg einnig 
farið fram á aðra fjárveitingu til menta- 
skólans, sem er 900 kr. til að kaupa 
skuggamyndavjel. Fjvn. hefir gert það að 
tillögu sinni, að kaupa slíka vjel handa 
Akurevrarskóla. En nú stendur svo á, að 
bamaskólinn á vjel og hefir verið hægt 
að fá hana að láni einstöku sinnum. En 
því verður framvegis ekki til að dreifa, 
því að barnaskólinn stendur allan daginn, 
en við það að fá vjelina að láni í menta- 
skólann hafa nemendur hans fengið nýtt 
blóð á tunguna. Fer jeg því fram á, að 
liðurinn til kensluáhalda hækki um 900 
kr., sem ætlað er, að vjelin muni kosta, 
sem þó er slumpreikningur, því að jeg 
hygg, að hún muni kosta minst 1000 kr. 
(TrÞ: Vjelin á Akureyri á ekki að kosta 
nema 500 kr.). Þá sparaat á liðnum, og 
getur það ekki skaðað.

Þá á jeg enn eina tillögu, og hún er um 
það að veita dr. Guðm. Finnhogasyni 
2000 kr. styrk til að rita bók um eðlis- 
einkenni íslendinga. Þessi maður er nú 
ekki ókunnur hjer á Alþingi. Jeg held, 
að ekki hafi verið um annan mann meira 
talað hjer en um dr. Guðm. Finnbogason. 
Hann er ekki aðeins þektur á Alþingi,
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hann er þektur um alt land; það má telja 
hann með okkar mestu menningarfröm- 
uðum. Hann hefir skrifað mikið i blöð 
og tímarit og verið ritstjóri stærsta bók- 
mentatímaritsins, sem kemur út hjer á 
landi. Hann hefir einnig skrifað margar 
bækur, og hafa þær verið mjög víðlesnar, 
eins og alt, sem hann hefir skrifað. Hann 
er því mjög vinsæll rithöfundur, og þekki 
jeg það sem ritstjóri tímarits, þar eð jeg 
hefi grenslast eftir því, að hvaða rithöf- 
undum fólki geðjast best, og þá hefir dr. 
Guðmundur altaf verið með þeim efstu á 
blaði. En það er eins og dr. Sig. Nordal 
sagði nýlega í „Vísi“, að dr. Guðmundur 
Finnbogason hefði ennþá ekki skapað það 
verk, sem væri samboðið gáfum hans og 
lærdómi. I umsókn sinni til Alþingis seg- 
ir hann, að laun sín síðustu árin hafi ekki 
hrokkið til framfæris sjer og sínum, og 
hafi hann þá leitað sjer ýmiskonar auka- 
getu, sem hann hafi getað fengið borgun 
fvrir. En rit það, sem hann hafi nú í 
hyggju að semja, geti ekki gefið neitt í 
aðra hönd, en þó vilji hann heldur helga 
því krafta sína en fást við önnur sundur- 
leit efni, sem hann gæti fengið jafnóð- 
um eitthvað fyrir. En þessari grein, sem 
hann langar til að skrifa um, hefir hann 
lengi haft áhuga fvrir og er byrjaður á 
að gera drög til þessa rits. Fyrir nokkr- 
um árum, jeg man ekki hvaða ár það var, 
skrifaði hann fvlgirit með Árhók háskól- 
ans, þar sem hann grípur niður á þessu 
efni. Jeg man, er jeg las þessa ritgerð þá, 
að jeg dáðist mest að því, hve hann hefði 
fundið hjer efni, sem átti afbragðsvel við 
gáfur hans og rannsóknaranda, þekkingu 
hans á bókmentum og áhuga hans á öllum 
hlutum milli himins og jarðar, ásamt því
að vera sálarfræðingur.

Það, sem hjer er farið fram á, er ekki
annað en það, að Alþingi vilji stuðla að
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því, að hann þurfi ekki að eltast við snap- 
ir, að hann geti safnað til þessa verks án 
tillits til þess, hvort hann fær eitthvað í 
pyngjuna fyrir jafnóðum. Hann gerði það 
fyrir tilmæli hæstv. stjórnar að afsala sjer 
embætti sínu við háskólann og taka annað 
rniklu tímafrekara embætti, sem gerir hon- 
um erfiðara fyrir með öll aukastörf. Með 
þessu sýndi hann mikla lipurð, og ætti það 
ekki að draga rir vilja háttv. þingmanna 
að veita honum þetta.

Jeg ætla svo ekki að eyða hinum dýr- 
mæta tíma þingsins meira, en fel þetta 
velvild háttv. þingmanna og nefndar.

Jakob Mðller: Jeg á nokkrar brtt. á 
þskj. 230, og ef til vill ekki þær vinsæl- 
ust.u, en það eru þó ekki þessar smáfjár- 
upphæðir, sem steypa hag ríkissjóðs eða 
valda miklu um, ef í harðbakka slær. Fjár- 
hæðir þær, sem veittar eru til lista, eru 
aldrei svo margar eða miklar, að þær 
skifti nokkru máli, þegar litið er á heild- 
arupphæð fjárlaganna. Nú hefir undan- 
farið verið góðæri og ríkissjóður haft mikl- 
ar tekjur. Það virðist þess vegna ekki úr 
vegi að sækja um lítilsháttar fjárveitingar 
til lista að þessu sinni, svo að listamenn- 
irnir fái að njóta góðærisins líka. Fyrsta 
hrtt. mín á þskj. 230 er undir tölulið XIX, 
við 15. gr. 16, um að hækka stvrkinn til 
Leikfjelags Revkjavíkur um 2 þús. kr., úr 
4 þús. upp í 6 þús. kr. Þó að Leikfjelagið 
hafi nú 4 þús. kr. styrk, stendur það ver 
að vígi með það en fyrir ófriðinn, þegar 
það hafði 2 þús. kr. Nú hefir verið lagður 
á skemtanaskattur, sem verja á til að reisa 
þjóðleikhús, og nemur hann svo miklu hjá 
Leikfjelaginu, að það endurgreiðir þenn- 
an 4 þús. kr. styrk í skatti. Það er því 
alveg sama og fjelagið fengi engan stvrk, 
þó það fái þessi 4 þús.

Leikfjelagið hefir sent þinginu erindi, 
þar sem það fer fram á að fá 10 þús. kr., 
og ef það fengi það, væri það sama og það 
fengi 6 þús., en væri skattfrjálst, og stæði 
það þá nokkurn veginn jafnt að vígi og 
fyrir ófriðinn með 2 þús. kr. stvrk. Verð- 
gildi peninga liefir minkað svo mikið síð- 
an, sem því nemur. Hjer við hætist, að 
eins og að líkindum lætur, er hagur fje- 
lagsins slæmur: það hefir komist í skuld- 
ir af óviðráðanlegum ástæðum á síðustu 
árum og orðið að grípa til þess að klípa 
af þóknun til leikendanna. Það var sam- 
þykt í fjelaginu, að leikendur fengju ekk- 
ert fyrir þau kvöld, sem ekki kæmi inn 
viss upphæð, og ekkert fyrir alþýðusýn- 
ingar, og geta menn af því sjeð, hver hag- 
ur þeirra er. Fjelagið nýtur að vísu styrks 
úr hæjars.jóði, og hefir hann verið hækk- 
aður upp í 5 þús. kr., en sá höggull fvlgir 
skammrifi, að honum fvlgir sú skvlda að 
halda 2 alþýðusýningar á hverjum leik. er 
það sýnir. Þessar sýningar eru, eins og 
kunnugt er, haldnar með lækkuðu verði. 
en fjelagið verður þó að greiða skatt af 
þeim, og auðvitað hera þær sig ekki. Stjóm 
fjelagsins gerir ráð fvrir, að þetta tap 
nemi um 3 þús. kr„ og verður þá þessi 
stvrkur aðeins 1—2 þús. kr. virði. Jeg 
hefi ekki sjeð mjer fært að leggja til, að 
stvrkurinn verði hækkaður meira en úr 4 
þús. upp í 6 þús , og hefir þá fjelagið í 
raun og veru sama styrk að krónutölu oer 
fyrir ófriðinn, ef skattur er dreginn frá, 
en hann er auðvitað miklu verðminni. Jeg 
er hess fullviss, að hið háa Alþingi vill 
ekki, að starfsemi fjelagsins líði undir lok. 
Háttv. þm. hafa átt þess kost að sjá, hve 
vel leiklist þess .er á veg komin. Það væri 
óbætanlegt tjón nú, rjett áður en þjóð- 
leikhúsið á að rísa upp. Jeg þykist þess 
þess vegna fullviss, að hv. þm. taki vel 
undir þessa hóglegu till. mína.
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Þá á jeg 5 aðrar hrt.t. á þskj. 230, urd- 
ir XXIII. lið, við 15. <rr. 17, e, nýir liðir. 
Er þar fvrst um að ræða styrk til frú 
Soffíu Kvaran, til utanfarar til leiklistar- 
náms, að upphæð 1000 kr. Ilenni voru í 
síðustu fjárlögum veittar 1500 kr. í þessu 
skyni. Var þá umsókn sencl til hv. fjvn. 
um stvrkinn, og nefndin lagði til, að veitt- 
ar yrðu 1000 kr., en hv. deild tók því 
svo vel, að hún samþvkti 500 kr. liækk- 
un. og náði það fram, svo stvrkurinn 
varð 1500 kr. En eins og þá var tekið 
fram, var þetta samt of lítill stvrkur. Enda 
sjer frúin sjer ekki fa*rt að leggja upp 
í slíka ferð með svo lítið fje, þar sem hún 
sjálf er eignalaus. Það er líka auðsætt, ef 
reiknaður er ferðakostnaður fram og aft- 
ur, að lítið verður eftir af slíkri upphæð 
til nauðsvnlegrar dvalar erlendis. Jeg hefi 
þess vegna horið fram þessa tiH„ að frúnni 
verði veittur þessi viðhótarstvrkur, til þess 
að hún geti farið þessa för. Háttv. þm. 
hafa átt þess kost að sjá leik þessarar 
konu, og jeg veit, að mörgum þeirra hefir 
þótt mikið til hans koma. Það skal tekið 
fram, að hún hefir aldrei átt þess kost 
að fara utan til að kvnna sjer og læra af 
leiklist annara þjóða, sem auðvitað er 
komin lengra en hjer. Jeg vænti svo þess, 
að háttv. deild verði sjálfri sjer samkvæm 
og t.aki þessari málaleitun eins vel eins og 
hinni í fyrra.

Þá er nasst, undir sama tölulið, till. um 
2 þús. kr. styrk til Haralds Björnssonar 
til leiklistamáms. Hann hefir undanfarið 
leikið á Akureyri við mikinn orðstír. Um- 
sókninni fvlgja meðmæli frá bæjarbúum 
Akureyrar, og láta þeir mikið af hæfileik- 
um hans í þessa átt. Haraldur þessi hefir 
nú farið utan og stundar nú nám við leik- 
skóla konunglega leikhússins í Kaupmanna- 
höfn, en auk leiklistarnámsins leggur hann

(2. nmr. i Nd.).

einnig stund á ýmislegt verklegt, sem lýtur 
að leikstjórn. Jeg fyrir mitt levti legg mik- 
ið upp úr því námi. Eins og nú stendur, 
er hjer enginn maður til, sem kann eða 
hefir lært neitt til leikstjórnar, sem nú 
tíðkast meðal menningarþjóðanna, og verð- 
ur þó full þörf fvrir slíkan mann, þegar 
þjóðleikhúsið verður reist. -Teg fullyrði, að 
þjóðleikhúsinu sje afarnauðsvnlegt að fá 
mann, sem hafi slíka mentun, sem þessi 
maður hefir hyrjað á að afla sjer, og þar 
sem ekki er meira um að ræða en þetta, 
tel jeg alveg sjálfsagt að veita þennan 
stvrk. f umsókninni er farið fram á 3 þús. 
kr., en jeg hefi ekki árætt að leggja til, að 
veittar verði meira en 2 þús. Umsókninni 
fylgja meðmæli frá leiðheinanda konung- 
lega leikhússins, sem nú hefir haft nokknr 
kynni af Haraldi. Hann telur það mjög 
mikilsvert fvrir okkur að fá mann með 
slíkri mentun og fer mjög viðurkennandi 
orðum um leik og áhuga þessa unga manns 
og hæfileika hans til að stunda þetta nám. 
Jeg vænti því, að háttv, deild taki vel í 
þetta mál og láti sjer skiljast, að hjer er 
um mikilsverða nauðsvn að ræða frá list- 

' arinnar sjónarmiði.
Þá hefi jeg enn 3. till. undir tölulið 

XXIII, um stvrk til Sigurðar Birkis, 2 
þús. kr„ til Bómaferðar. Hann sótti um 4 
þús„ en háttv. fjvn. hefir ekki sjeð sjer 
fært að sinna því. Umsókninni fylgja með- 
mæli frá kennara hans við söngleikhúsið í 
Kaupmannahöfn og forstöðumanni óper- 
unnar, Iíelge Nissen, og fara þeir mjög 
lofsamlegum orðum um hann sem söng- 
mann; auk þess hefir hann meðmæli frá 
hinum fræga hljómlistamanni Telmanyi, 
sem kvntist Sigurði í haust. Loks hefir 
mjer í dag borist hrjef frá kennara Sig- 
urðar í Milano, og ætla jeg, með levfi 
hæstv. forseta, að lesa það upp í þýðingu:

Alþt. 1926. B. (38. löggjafarþing). 16
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„Jeg undirritaður votta, að hr. Sigurður 
Rirkis. sem kominn er að stunda söng í 
söngskóla mínum, hefir fagra og blíða lyr- 
iska tenórrödd, og er jeg þess vegna sann- 
færður um, að hann muni, með því að 
halda áfram ástundun sinni, eiga í vænd- 
um fagran feril og verða ágætur listamað- 
ur.“

Jeg vil aðeins bæta því við, að í um- 
sókn sinni leggur Sigurður áherslu á það, 
að hann ætli aðallega að búa sig undir að 
verða söngkennari hjer heima. Við höfum, 
að jeg held, engan lærðan söngkennara 
hjer, og gæti það sparað mörgum, sem 
annars vrðu að fara utan, mikið fje, ef 
hjer væri til fullkominn söngkennari, og 
tel jeg, ekki síst vegna þessa, mikla ástæðu 
til að veita þennan styrk.

Þá er næst till. um jafnháan styrk til 
Einars Markans, til söngnáms. Hann hef- 
ir sungið hjer og hlotið eindregið hrós hjá 
Árna Thorsteinssyni, er skrifar einna mest 
um sönglist hjer. Meðmæli hans fylgja um- 
sókninni og fer hann þar um hann þess- 
um orðum:

„.... Jeg tel hann tvímælalaust einn 
hinn efnilegasta söngvara vöm og þess 
maklegan að njóta ríflegs stvrks frá hinu 
háa Alþingi, svo að náminu geti hann 
haldið áfram. Jeg teldi það meira en illa 
farið. ef þessi ungi og efnilegi söngvari 
vrði að hætta námi sínu vegna fjárskorts.“

Við eigum, eins og kunnugt er, einn 
ágætan söngvara erlendis, sem hefir getið 
sjer og föðurlandi sínu ágætan orðstír, 
nefnilega Pjetur Jónsson. Hann er okkar 
langbesti tenorsöngvari. Einar Markan er á 
öðru sviði, hann hefir barytonrödd og er 
að dómi fagmanna ágætur söngvari í þeirri 
grein. Hann hjelt t. d. söngskemtun í Oslo 
og hlaut einróma lof blaðanna þar. Jeg 
hefi hjer ummæli 8 blaða um söng hans, 
og er dómur þeirra allra á einn veg,

(2. nœr. i Nd.).

mjög lofsamleg ummæli um söng Einars. 
Enda þarf ekki um það að efast, að hjer 
er um að ræða mjög efnilegan söngvara, 
sem mikils má vænta af, ef hann getur 
haldið áfram námi.

Þá er síðasta till. undir þessum tölulið, 
um 2 þús. kr. styrk til Gunnlaugs Blön- 
dals málara. Jeg geri ráð fyrir, að flestir 
hv. þm. hafi sjeð málverk eftir hann og 
dóma um þau. Hann er talinn mjög efni- 
legur málari, og það er sönnun fyrir áliti 
hans erlendis, að hann hefir komið verkum 
sínum á stóra sýningu í París. En hann þyk- 
ist þurfa að læra meira og hefir í hyggju 
að efna til sjerstakrar sýningar í París. 
Það kostar auðvitað nokkurt fje, en það er 
nauðsynlegt fyrir hann til þess að geta 
aflað sjer fjár fyrir verk sín. Jeg vil levfa 
mjer að leggja mín bestu meðmæli með 
þessum stvrk til þessa efnilega listamanns.

Loks á jeg á þskj. 239 eina brtt., um 
að hækka styrkinn til Guðbrands Jónsson- 
ar úr 1200 kr. upp í 1500 kr. Hv. fjvn. 
leggur til, að þessi liður falli niður, en 
hæstv. stjórn hafði þó tekið hann upp í 
fjárlagafrv. Háttv. frsm. þessa hluta fjár- 
laganna hefir gert grein fyrir þessari af- 
stöðu nefndarinnar og fært fram þá ástæðu, 
að ýmsir aðrir hafi sótt um styrk til að 
vinna svipuð störf, svo sem þjóðminja- 
vörður og landsbókavörður, og telur nefnd- 
in sig ekki geta mælt með einum, en neit- 
að hinum. Jeg skal í því sambandi geta 
þess, að nú hefir komið fram till. um sjer- 
stakan stvrk handa landsbókaverði, sem 
þegar hefir verið mælt fyrir, og er þá sú 
ástæða frá. Auk þess er mikill munur á 
aðstöðu Guðbrands og þessara manna, að 
því leyti, að þeir sitja í launuðum embætt- 
um og þess vegna minni ástæða til að 
veita þeim styrk. En hjer er það ekki að- 
alatriðið; á hitt ber að líta, hvort það 
verk, sem um er að ræða, er þess vert,
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að það njóti styrks af opinberu fje. Og 
það verður að líta svo á, að Alþingi álíti, 
að verkið sje þess vert, þar sem það veitti 
Guðbrandi í fyrra styrk í þessu skyni. Það 
er tilætlun Guðbrands að nota þennan 
styrk til þess að rannsaka og rita menn- 
ingarsögu miðalda. Hefir hann sent háttv. 
fjvn. skýrslu um, hvað þegar er unnið af 
þessu verki, og telur hann það í 7 liðum. 
Hefir hann þegar skrifað sem svarar 16 
örkum, auk ýmsra rannsókna og nauðsyn- 
legs undirbúnings. Þá drepur hann á það, 
að hann hefir unnið að rannsóknum fyrir 
dansk-íslensku ráðgjafamefndina um það, 
hvaða gripi og handrit við ættum að fá úr 
söfnum í Danmörku, og þó að hann hafi 
fengið sjerstaka borgun fyrir það hjá 
nefndinni, verður ekki betur sjeð en að 
hann hafi þegar unnið vel fyrir þessum 
1200 kr. styrk, sem hann nýtur á vfir- 
standandi ári. Mjer finst þess vegna, að 
það væri aðeins sanngjörn viðurkenning 
á þessu starfi Guðbrands að hækka lítils- 
háttar þann* styrk, sem síðasta Alþingi 
veitti honum, í stað þess að fella hann 
niður.

Klemens Jónsson: Jeg get sannarlega 
lofað að vera stuttorður, því að það stend- 
ur svo á, að jeg á enga brtt. við þennan 
kafla, fremur en hinn. Þær till., sem jeg 
mundi hafa komið fram með, hafa verið 
teknar upp í fjárlögin. A jeg þar við, 
að í fyrra bar jeg fram till, um styrk til 
að hefta sandfok í Rangárvallasýslu og 
koma upp gróðrarstöð. Þessi styrkur fjekst 
ekki þá, en nú hefir fjvn. eftir till. hæstv. 
atvrh. og búnaðarmálastjóra lagt til að 
hækka liðinn til sandgræðslu um 15 þús. 
kr., til að hefta sandfok í Rangárvalla- 
sýslu og bæta úr þeim eyðileggingum, sem 
af því hafa orðið Nefndin getur þess í

(2. nrnr. i Nd ).

nál., að hún hefir fallist á það, að fjeð 
verði tekið til notkunar þegar á þessu 
ári. Jeg get ekki annað en flntt hæstv. 
stjórn og háttv. fjvn. þakklæti fyrir það, 
hve vel hefir verið sjeð fyrir þörfum 
minna kjósenda í þessu efni. Jeg skal taka 
það fram, að jeg legg engan dóm á það, 
hvaða aðferð sje heppilegust í þessu efni, 
enda er jeg ekki fær að dæma um það. 
Hitt er aðalatriðið, að eitthvað sje gert 
til að hefta frekari skemdir og bæta úr 
þeim spjöllum, sein orðið hafa.

Ilin brtt., sem jeg bar fram í fvrra, var 
um að veita allstóra upphæð til framhalds 
landmælinga herforingjaráðsins, og sannast 
að segja var mjer það vonbrigði, að hún 
skvldi vera feld þá. Landmælingar eru 
nauðsynjamál, en þær voru stöðvaðar í 
fjöllunum milli Eyjafjarðar- og Skaga- 
fjarðarsýslu. Nú hefir stjórnin tekið þetta 
upp í fjárlagafrv. sitt og ekki verið hrófl- 
að við því, sem vænta mátti. Nú á að taka 
Iandmælingarnar upp af nýju. Þetta er 
því væntanlega fyrsti liðurinn í þeirri 
fjárveitingakeðju, sem ekki verður slitin 
fvr en alt landið er mælt. Jeg get ekki 
annað en verið ánægður vfir báðum þess- 
um fjárveitingum.

En úr því að jeg er staðinn upp á ann- 
að borð, þá vil jeg minnast fám orðum á 
einstakar brtt. Þá verður fyrst fvrir mjer 
39. brtt. frá fjvn., um að fella niður 
ferðastvrkinn til útlanda. Hv. frsm. fjvn. 
(TrÞ) lýsti því yfir, að nefndin vildi ekki 
örva stjórnina til þess að nota slíka stvrki 
um skör fram. Mjer er nú ekki kunnugt 
um, hvort stjórnin hefir misbrúkað þetta 
hingað til. En hitt er vitanlegt, að síðan 
fsland varð sjálfstætt ríki, hefir því verið 
boðið að sækja marga fundi erlendis. Sum- 
ir hafa ef til vill ekki verið nauðsvnlegir, 
en sumir hinsvegar þannig, að sómi lands-

16*
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ins var í veði, ef ekki var mætt á þeim. 
Stjórnin á að hafa það á sínu valdi að 
mega senda menn í þeim tilfellum, er hún 
telur það alveg nauðsynlegt annaðhvort 
vegna þýðingar fundarins eða sóma lands- 
ins. Þegar þess er minst, hversu vel sendi- 
mönnum vorum er tekið, þá getum vjer 
ekki staðið oss við annað en halda áfram 
að koma fram út á við. .Teg skal taka það 
fram, að jeg þykist þess fullviss, að ekki 
mun líða á löngu, að stjórnin þurfi að 
hafa fje til umráða í því skvni að launa 
gestrisni þá, er oss er sýnd á mótum er- 
lendis, því mjer er fullkunnugt um, að 
einn fundur fvrir fulltrúa norrænna em- 
hættismanna verður haldinn hjer á næsta 
sumri. .Teg er því á móti þessari hrtt. 
nefndarinnar. Mjer virðist það ekki hættu- 
legt, þótt stjórnin hefði einhverja fiár- 
upphæð til afnota með þetta fyrir aug- 
um. Rtjómin væri ekki hundin við þá upp- 
hæð, heldur væri hún skoðuð sem áætlun- 
arupphæð.

Jeg hefi ekki mikið að athuga við aðr- 
ar hrtt. nefndarinnar og sleppi því að 
minnast á þær.

Að því er snertir brtt. frá einstökum 
þm , bá vil jeg fyrst minnast á þær brtt. 
frá háttv. 3. þm. Revkv. ÍJakM) o. fl.. er 
miða að bví að stvrkja leikfielög og leik- 
ara. Jeg hefi altaf verið mikill vinnr leik- 
listar og haft ánægju af að sækm leikhús. 
og er því með brtt. um að hækka stvrkinn 
til Leikfjelags Revkjavíkur. Jeg gæti líka 
verið með brtt. háttv. þm Ak. (BL), um 
stvrk til Leikfielags Akurevrar, en mjer 
finst vanta í till. atbugasemd um það, að 
ká vrði Akurevrarkaupstaður að legg.ia 
fram eitthvað líka á móti ríkissjóðsstvrkn- 
nm. eins og hier er gert að skilvrði um 
framlag frá Revkjavíkurbæ. í hlutfalli við 
stvrkinn. Ef slík athugasemd kæmi frá hv.

þm. Ak. inn í till., þá mundi jeg fylgja 
henni. Jeg er að vísu „principielt“ á móti 
því að binda fjárveiting i úr ríkissjóði við 
fjárframli.g frá sveitarsjóðum eða einslök- 
um mönnum. Jeg álít það ekki rjett, að 
löggjafinn getl lagt þannig lagaðar kvaðir 
á einstaklingana. En þetta hefir nú við- 
gengist hjer, sjerstaklega um þennan lið, 
og jeg álít ósamræmi i því, að Akureyri 
hafi ekki sömu skvldur í þessu efni sem 
Revkjavík.

Jeg mun greiða till. hv. 2. þm. G.-K. 
(ÓTh) um að stvrkja frk. Önnu Borg til 
leiklistarnáms atkvæði mitt. Sama er að 
segja um utanfararstyrkinn til frú Soffíu 
Kvaran. Jeg álít, að í þeim sje góður 
efniviður og peningum sje vel varið til að 
gera þær færari um að iðka list sina.

Þá vil jeg að lokum fara nokkrum orð- 
um um brtt. frá hv. 2. þm. Eyf. (BSt) um 
stvrk til einnar júbilljósmóður. Það ern 
nfí nokkur ár síðan hyrjað var á því að 
revna að koma ljósmæðrastvrk inn í fjár- 
lög hjer. Aþingi stóð langa h?ngi á móti; 
með eina var reynt þing eftir þing. Loks 
í fvrra tókst að koma þremur júbilljós- 
mæðrum, að mig minnir, inn í fjárlögin. 
Jeg skal játa, að ljósmæður eiga alt gott 
skilið, en það var ekki ástæða til þess að 
taka þessar þrjár út úr. Ljósmæður hafa 
ekki mikil laun úr sveitarsjóðum, og ekki 
verða þær feitar af fje því, er þær fá frá 
foreldrum barnanna, að minsta kosti ekki í 
sveit. En í stað þess að taka nokkrar svona 
út úr ætti að gera lög um, að vfirsetukon- 
ur, sem gegnt hafa starfinu 40—50 ár, 
ættu að hafa rjett til eftirlauna. Þetta 
gengi jafnt vfir allar, en þær yrðu ekkert 
betur úti, sem hefðu duglega talsmenn hjer 
á þingi. Þessa konu, sem hjer er um að 
ræða, þekti jeg persónulega og vissi, að 
hún gat sjer góðan orðst.ír. Hún var fátæk.
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en þurfti að leggja meira á sig en flestar 
húsmæður, því að maður hennar var blind- 
ur frá æsku, og átti því erfiðara með að 
sjá fyrir heimilinu en ella. Reyndi því 
mjög á starfskrafta þessarar konu. Jeg 
hygg því, ef hinar áttu skilið að komast í 
fjárlögin, þá eigi þessi kona það ekki síður 
skilið. Annars skal jeg geta þess, að mjer 
liggur við að koma fram með eina brtt. 
svipaða þessari. Það stendur nefnilega svo 
einkennilega á, að ljósmóðir mín er á lífi og 
er júbilljósmóðir. Svo skemmir það ekki, 
að hún er ekkja eftir merkan mann, Frið- 
bjöm Steinsson á Akureyri. Jeg kem nú 
sennilega ekki fram með þessa brtt., af því 
að þessi kona er ekki beint þurfandi, þó 
hún sje orðin æðigömul; en vera kynni, að 
háttv. f jvn. fyndist ástæða til þess að taka 
þessa gömlu heiðurskonu, ljósu mína, upp í 
fjárlögin.

Sigurjón Jónsson: Það eru aðeins örfá 
orð til þess að þakka hv. fjvn. undirtektir 
þær, er hún hefir sýnt kvenfjelaginu Ósk 
á ísafirði. Jeg þykist ekki þurfa að mæla 
með styrkbeiðninni. Það sýnir, hve sann- 
gjörn tilmælin eru, að fjvn. hefir í einu 
hljóði tekið þau til greina. Styrkurinn, sem 
fjelagið fór fram á, var að vísu nokkru 
hærri, en jeg sje þó ekki ástæðu að gera 
brtt. við brtt. nefndarinnar; geri mig eítir 
atvikum ánægðan með hana. Jeg þarf ekki 
að taka það fram, jeg hefi svo oft gert 
það áður, að jeg álít, að sá styrkur, sem 
veittur er til húsmæðraskóla, sje einhver 
besti styrkur, sem Alþingi veitir til menn- 
ingar í landinu. Ef ungar stúlkur eru gerð- 
ar færari um það að verða góðar húsmæð- 
ur, þá vita allir hv. þin., að það ber góð- 
an ávöxt í okkar þjóðfjelagi. Jeg hefi haft 
ástæðu til að láta það í ljós áður, að kon- 
ur þær, sem standa að skólanum á ísa- 
firði, hafa sýnt mikla fórnfýsi. Þær hafa

(2. Dtnr. i Nd.)>

varið miklum tínia, fyrírhöfn og fje til 
þess að halda honum uppi. Skólinn er líka 
í ágætu lagi og undir góðri stjóm. Jeg 
vildi um leið og jeg get þessa mega ljá 
till. frá háttv. þm. V.-Sk. (JK), sem svip- 
uð er þessari, fylgi mifct. Jeg er ekki í mikl- 
um vafa um, hvernig mitt atkvæði fellur 
um þá brtt.

Jeg sje ekki ástæðu til þess að tala um 
brtt. mína á þskj. 230,XXVIII, um styrk 
til hafnarbóta á Isafirði. Um hana var tal- 
að við fyrri kaflann. Jeg vil bara þakka 
hv. deild góðar undirfcektir, sem komu fram 
í samþykt annarar systurbrtt. á sama þskj.

Jón Baldvinsson: Jeg ætla að minnast 
lítillega á þær brtt., sem jeg á í þessum 
kafla fjárlaganna. Jeg ætla ekkert að hæla 
mjer af því, að jeg eigi þær fáar, því að 
jeg tel það enga dvgð. Ef menn sjá, að 
eitthvað það vantar, sem þeir vilja að 
fram komi og þjóðinni má verða til gagns, 
þá eiga þeir að gera brtt. og berjast fyrir 
þeim.

Fyrsta brtt. mín er á þskj. 257, þess efn- 
is að Veita Karli 0. Runólfssyni 3?00 kr. 
styrk til hljómlistarnáms erlendis. Þetta er 
ungur iðnaðarmaður, hefir lengi starfað í 
Hljómsveit Reykjavíkur og hefir lagt á sig 
mikið starf við það og er fullur áhuga á 
hljómlist. Hann hefir hin prýðilegustu 
meðmæli frá mönnum, er þekkja hann og 
list hans, og eigi nokkur maður að fá styrk 
sakir meðmæla, þá á þessi maður að fá 
styrk. Efnahagur hans er ekki þannig, að 
hann geti lagt íueð sjer neitt verulega, því 
að þótt liann hafi unnið að iðn sinni, þá 
liefir liann liaft mikil útgjöld einmitt í 
sambandi við þessi stöi-f sín í þágu hljóni- 
listarinnar. Sökum þessa undangengna 
kostnaðar getur hann ekki lialdið áfram 
að kosta sig til frekara náms, en hann er 
nú á hljómlistarskólanum í Kaupmanna-
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höfn. Hann hefir lagt fram meðmæli frá 
kennara sínum þar, og auk þess frá Sig- 
fúsi Einarssyni og Páli ísólfssvni. Þau eru 
á þá leið, að ekki er efi á því, að styrkja 
ber þennan mann. Sigfús Einarsson segir, 
að hann sje „óvenjulega áhugasamur og 
duglegur maður“ og hafi „kent og stjórn- 
að flokkum á Isafirði og Hafnarfirði og 
ef til vill víðar með góðum árangri.“ Um- 
sögn Páls ísólfssonar er stutt og ákveðin, og 
vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa hana 
upp:

„Herra Karl Runólfsson er gæddur mjög 
miklum músikhæfileikum. Hann er og fyr- 
irmynd í ástundunarsemi og dugnaði. Þyk- 
ist jeg þess fullviss, að hann verði hjer 
þarfur maður á þessu sviði, verði honum 
veittur styrkur til námsins. Jeg irneíi ein- 
dregið með því, að hið háa AJþingi veiti 
umsækjanda hina umbeðnu fjárupphæð.“

Jeg hygg, að eindregnari meðmæli en 
þetta sjeu ekki fáanleg, og ættu þau að 
verða nokkuð þung á metunum hjer. Jeg 
hefi farið fram á 3000 kr., og er það vit- 
anlega það allra minsta, sem hann getur 
komist af með. En þó hefi jeg komið með 
till. til vara um 2500 kr„ og vænti jeg, að 
ekki þurfi til hennar að taka. Fyrir utan 
þessi meðmæli skal jeg geta þess, að 
nokkrir áhugasamir kunningjar þessa 
manns hafa lagt á sig gjöld til styrktar 
honum, en það er nú svo með slíkt, að 
þótt viljinn sje góður, þá trjenast menn 
upp á því til lengdar, svo og líka af því, 
að flestir eru þetta fátækir menn, sem 
ekkert mega missa. En af þessu má sjá, 
hvúlíkt álit menn hafa á Karli Runólfssvni, 
og ber hjer alt að sama brunni og vænti 
jeg því, að jeg þurfi ekki að fara fleiri 
orðum um þennan lið.

Onnur hrtt. mín er viðvíkjandi styrkn- 
um til Þórbergs Þórðarsonar. í fjárlaga- 
frv. stjórnarinnar hefir styrkur verið upp

tekinn eins og í fyrra. Þetta er nú lítil 
fjárupphæð, en starfið er af öllum álitið 
mjög mikilsvert, að safna orðum úr al- 
þýðumálinu, sem nú eru óðum að gleymast. 
Er ekki nema einstaka maður fær um slíkt. 
Það hefir af sumum verið fundið að því. 
að of mikið hafi verið tekið af orðum. En 
það er einmitt kostur við starfið, þvi að 
þá er síður hætt við því, að nokkuð hlaupi 
framhjá. Þeir Sigfús Blöndal og Björn M. 
Olsen hafa veitt Þórbergi hin bestu með- 
mæli til þessa starfa, enda hefir hann sýnt, 
að hann er honum vel vaxinn. En fjárveit- 
ing þessi er svo lág, að það er ekki von á 
því, að hann geti lagt mikla stund á starf 
þetta. Því hefi jeg farið fram á þessa 
hækkun. Og því fremur ætti Alþingi að 
hækka við mann þennan, sem hann var 
ómaklega sviftur starfa þeim, er hann 
hafði við opinbera skóla hjer. Vænti jeg 
þess, að Alþingi láti í ljós vanþóknun sína 
á því athæfi með því að samþykkja hækk- 
unina til þessa óvenjulega fjölhæfa og 
gáfaða hianns.

Ásgeir Ásgeirsson: Jeg þarf lítillega að 
minnast á þrjár brtt,, sem jeg á á þskj. 
230. Hin fyrsta er að veita Jóni Stefáns- 
syni 4000 kr. styrk. Jón Stefánsson er 
ágætur málari, eins og kunnugt er, og hirði 
jeg því ekki að lesa hjer upp lof um hann 
úr mörgum blöðum, hvorki útlendum nje 
innlendum, þó nógu sje af að taka. En 
ástæðan til þess, að hann sækir um styrk 
nú, er sú, að hann hvgst nú að leita fyrir 
sjer um markað fyrir málverk sín erlendis. 
Kostar það bæði fje og fvrirhöfn að kom- 
ast inn á erlendum markaði, og væri vel 
til fallið, að þessi ágæti málari fengi nokk- 
urn liðstyrk til þess af hálfu þjóðar sinn- 
ar. Islenskur markaður fvrir listaverk er 
þröngur og fljótur að fvllast, og má það 
teljast eini möguleikinn til sæmilegrar af-
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komu fyrir listamenn vora að leita sjer 
kaupenda erlendis. Er ekki að vænta frek- 
ari styrkbeiðni frá þeim, er það tekst, og 
er slíkur styrkur sem þessi ein hin besta 
hjálp, sem listamönnum er hægt að veita.

Þá er brtt. á sama þskj. um ferðastyrk 
til Jóns Þorleifssonar listmálara. Jón Þor- 
leifsson er góður listamaður, uppfóstraður 
við hornfirska náttúrufegurð, og sýningar 
þær, sem hann hefir haldið hjer í Rvík, 
hafa borið þess glöggan vott, að hann er 
þess maklegur að fá þennan styrk, sem ef 
til vill gæti gefið honum tækifæri til þess 
að dvelja á Ítalíu um 10 mánaða tíma.

Þá kemur að XXIX. brtt. á sama þskj., 
um það, að veita þann styrk, sem ungfrú 
Ásta Sighvatsdóttir hefir notið undanfar- 
ið til vefskóla, Guðmundi Jónssyni frá 
Mosdal. Ungfrú Ásta er nú horfin hjeðan 
úr bænum norður að Blönduósskóla og 
kennir þar vefnað. En þar sem hún er 
horfin hjeðan úr bænum og ekki er leng- 
ur kostur á að veita góðri stúlku styrkinn, 
þá verður ekki betur úr þessu bætt en með 
því að veita hann góðum og dugandi 
dreng. Guðmundur er vel mentaður í sinni 
grein. Hann lærði upphaflega trjeskurð 
og dráttlist hjá Stefáni Eiríkssyni. En 
því næst dvaldi hann í Noregi og Svíþjóð, 
og hefir síðan haldið uppi kenslu í þessum 
greinum, einkum á Vesturlandi. Hefir 
kensla hans gert mikið gagn, enda verið 
ódýr og stundum ókeypis. Til þess að 
hann geti haldið þessari kenslu áfram, 
ætti hann að fá styrk, enda mundi hann 
þá geta haldið námsskeið einnig fyrir 
Norður- og Austurland, ef þess yrði ósk- 
að. Kenslu hans og kunnáttu er og þann- 
ig varið, að hún styður að því, að margt 
verði heima unnið, sem nú er aðkeypt, og 
eins kennir hann mönnum að nota tímann 
og skilja, að hann er peningar, ef rjett er 
á haldið; en það er mikils vert fyrir alt

uppeldi. Væri þá vel varið þessum 1200 
kr., að Guðmundur hlyti þær fyrir kenslu- 
starf sitt, elju og óeigingirni. Jeg mun svo 
ekki fara fleirum orðum um till. • þykist 
vita, að hv. þdm. muni taka þeim vel.

Fjármálaráöherra (JÞ): Jeg hefi nú 
raunar lítið að segja um þennan kafla 
fjárlaganna, sökum þess, að tiltölulega fá- 
ar af þeim till., sem hjer liggja fyrir, 
koma verulega við mínu ráðuneyti, nje 
eru þess eðlis, að þær hafi mikla fjár- 
hagslega þýðingu.

Af till. háttv. fjvn. vil jeg aðeins minn- 
ast á till. 21,b á þskj. 184, um erfiðleika- 
uppbót til Ögurþinga, ekki til þess að mót- 
mæla henni, heldur vil jeg benda á það, 
að jeg teldi þann lið ekki eiga að standa 
í fjárlögum. Því ef þessa uppbót ber að 
greiða, þá ber að greiða hana úr prest- 
launasjóði. Jeg hefi auðvitað ekkert á móti 
því, þótt atkvæði gangi nú um till., til þess 
að sýna vilja hv. þdm. um það, hvort þessa 
upphæð beri að greiða. En verði það sam- 
þykt, þá mun jeg síðar fara fram á það, 
að liðurinn verði tekinn út af fjárlögum 
og greiddur þaðan, sem hann ber að 
greiða.

Þá er í þessum kafla fjárlaganna sjer- 
staklega' 18. gr., sem heyrir undir mitt 
ráðuneyti. Eru ýmsar till. frá hv. fjvn. 
og öðrum til viðbótar þeirri grein. Eru 
þær flestar eðlilegar og bygðar á nýjum 
ástæðum til þess að veita eftirlaun og elli- 
styrk þeim njönnum, sem till. greina. Þó 
er hjer eitt atriSi í till. hv. fjvn., sem jeg 
vil gera að umtalsefni. Hún fer í 3 tilfell- 
um fram á það að hækka upphæðir, sem 
áður hafa staðið í þessari grein og stjóm- 
in tekur upp óbreyttar. Jeg játa það, að 
það geti verið rjett í einstaka tilfelli að 
gera slíkar brevtingar á eftiilaunaupp- 
hæðum í 18. gr. En jeg tel varhugavert
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að fara að breyta til muna liðum, sem þar 
standa, því að þar má sjálfsagt eiulægt 
fiuna fólk, sem hefði þörf á því að fá 
meiri styrk en því er þar ætlaður. En það 
ætti að vera föst venja, að slíkir styrkir 
yrðu fastákveðnir í eitt skifti fyrir öll, 
þegar þeir eru settir þar fyrst inn, og látn- 
ir halda sjer þar í samræmi við reglur um 
eftirlaun og ellistyrk, svo sem lög mæla 
fyrir.

Þá vil jeg aðeins minnast á aðra till., 
sem einnig snertir þennan lið. Það er till. 
á þskj. 230,XXXVI, frá hv. þm. Barð. (H- 
K), og hefir hann enn ekki gert grein fyr- 
ir henni, en það er nýr liður, til prests- 
ekkju. Jeg vil þá benda á það, að það 
eru til liðir- fyrir utan 18. gr. f járlaganna, 
þar sem fje er ætlað að nokkru leyti til 
styrktar prestsekkjum, en það er 14. gr. 
Á, b,3; þar eru ætlaðar 8 þús. kr. sem við- 
bót við eftirlaun þau, sem prestar og 
prestsekkjur njóta samkvæmt lögum. Jeg 
álít, að menn verði að hafa hliðsjón af 
þessari fjárveitingu, þegar á að meta það, 
hvort ástæða sje til þess að taka eitthvf<5 
af þessu fólki upp í 18. gr. Auk þess má 
nefna prestsekknasjóð. Jeg tel því í raun 
og veru ekki nægilega vel gengið frá 
þessum till. um að taka presta eða prests- 
ekkjur upp í 18. gr., nema stjórninni eða 
hv. fjvn. hafi gefist kostur á að athuga, 
hvað hlutaðeigandi ber iir býtum af styrkt- 
arfje þessu.

Annars vildi jeg segja það alment um 
þessar fjárveitingar, að hv. deild ætti að 
fara sjerstaklega varlega í það að hækka 
þær fjárveitingar, sem af eðlilegum ástæð- 
um verður að telja með árlegum útgjöld- 
um, því með hækkun peningaverðsins má 
vænta þess, að nauðsynlegt verði að lækka 
að krónutali þær árlegu útgoldnu fjár 
hæðir, og er rjett að hafa auga á því í

tíma, að slíkar fjárhæðir í fjárlögum geti 
fylgt því lögmáli, sem allir verða að lúta, 
að þær fjárhæðir, sem hver einstaklingur 
fær, verði að fara lækkandi að krónutali 
með hækkandi krónugildi.

Þá skal jeg minnast á eina brtt. háttv. 
fjvn., sem mjer virðist vera þess eðlis, að 
hana mætti skoða sem fordæmi til frekari 
fjárveitinga, svo hún geti haft fjárhags- 
lega þýðingu fram yfir það, sem felst í 
till. sjálfri. Það er 44. brtt. á þskj. 184, 
um að kaupa tiltekinn skógarblett fyrir 
4 þús. kr. Jeg er hræddur um það, að 
skógræktin verði fjárfrek, ef innleiða ætti 
þá reglu, að ríkið kaupi þau skóglendi, 
sem taka á til friðunar. Jeg held líka, að 
best sje þessu fyrir komið eins og skóg- 
ræktarlögin mæla fyrir um friðun á skóg- 
lendi, að skógarnir haldi áfram að vera 
einstakra manna eign, en ríkið leggur til 
kostnað við girðingu og ræktun. Jeg álít 
því mikið æskilegra, að ekki sje verið að 
breyta út af þessu og kaupa þau skóg- 
lendi, sem ætt.i að rækta. En úr því jeg 
hefi gert þetta að umtalsefni, þá vil jeg 
geta þess, að eftir því sem jeg hefi litið 
til um þetta svæði, sem hjer er um að 
ræða, þá mun alveg ómögulegt að girða 
það; en á það er að líta, þegar úr því á 
að skera, hvort ríkið eigi að kosta þarna 
til skógræktar.

Þá hefir háttv. þm. Mýr. (PÞ) vísað til 
mín viðvíkjandi brtt. á þskj. 230,XXXII, 
um fjárveitingu til nafngreinds manns til 
þess að gera vindknúða rafmagnsstöð. 
Háttv. þm. (PÞ) lýsti allítarlega þeirri 
hugmynd, sem liggur lijer til grumlvall- 
ar, og enda var hún mjer kunniig áður, 
því að jeg liefi fyrir beiðni þessa ínanns 
látið í ljós álit mitt sem verkfræðings 
gagnvart hugmynd hans. ()g jeg verð því 
miður að segja það, að hún er annað-
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hvort óframkvæmanleg með öllu, eða þá 
svo gífurlega kostnaðarsöm, að sú orka, 
sem þannig fæst, yrði þegar af þeirri 
ástæðu langt of dýr, samanborið við orku, 
sem fá má á annan hátt. Jeg get því ekki 
annað en ráðið hv. deild til þess að fella 
till. Jeg skal til gamans geta þess, að eftir 
lýsingunni á því geymslutæki utan um 
samanþrýst loft, sem fvrir þessum manni 
vakir, ef gefa ætti því fullkomna kúlulög- 
un, sem er sú langsterkasta lögun til þess 
að varna því, að keraldið springi, þá yrði 
það eftir venjulegum útreikningum að 
vera úr einni stálplötu a. m. k. þumlungs- 
þvkkri. En enginn vegur væri að nota 
steinsteypu fyrir þann þrýsting, sem hjer 
mun þurfa.

Um þetta efni liggur fyrir önnur uppá- 
stunga, sem er 49. brtt. nefndarinnar á 
þskj. 184, um styrk til þess að koma upp 
vindknúinni rafmagnsstöð. Jeg vil geta 
þess, að það hefir verið reynt hjer og 
reynst mjög örðugt að nota vindmótora. 
Þeir hafa allir orðið að lúta þeim örlög- 
um, að þeir fengu ekki staðist þá storm- 
vinda, sem hjer koma á stundum. Að vísu 
er enganveginn útilokað, að gera mætti 
nógu sterka vindmótora fyrir okkar veður- 
far, og hefi jeg ekki á móti því, að það 
yrði reynt, ef liáttv. deild vill samþykkja 
það. Háttv. frsm. (TrÞ) sagði, að ætlast 
væri til, að þessi vindknúða rafmagnsstöð 
yrði látin í tje hressingarhælinu fyrirhug- 
aða í Kópavogi. En eftir till. er það dálít- 
ið óákveðið, hverjum eigi að veita fjeð. 
Eðlilegast væri, að hressingarhælið sjálft 
fengi þessa fjárveitingu, svo það gæti ráð- 
ið því, af hverjum stöðin yrði keypt, og 
gæti gert þær kröfur um útbúnað, sem 
þurfa þætti til þess að tryggja það, að 
þetta vrðu ekki tóm vonbrigði. Hitt er

ástæðulaust, að veita mdlligöngumanni 
seljanda slíkrar stöðvar styrkinn.

Þó mjer sje illa við allar heimildir til 
þess að ábyrgjast lán handa einum og öðr- 
um, þá vil jeg þó ekki mæla á móti 67. 
till. nefndarinnar á þskj. 184, sem fer 
fram á að heimila stjórninni að ábyrgjast 
40 þús. kr. lán fyrir h/f „Mjöll“. Eins 
og hv. frsm. (TrÞ) tók fram, þá er hjer 
aðeins um að ræða endurnýjun á ábyrgð, 
sem áður var gefin. En út af orðum hv. 
frsm. um, að ábvrgðin skyldi aðeins veitt 
gegn endurábyrgð Mýra- og Borgarfjarð- 
arsýslna, þá vil jeg taka það fram, að jeg 
álít, að það eigi að vera ófrávíkjanleg 
regla, að annaðhvort ríkissjóður eða sýslu- 
fjelögin hafi veð fyrir ábvrgð sinni í fast- 
eignum slíkra fjelaga eða fyrirtækja, þeg- 
ar lán er veitt til þess að koma upp fast- 
eign. Þetta liafa sýslufjelögin áður gert, 
og má svo vera. En ef þau gera það ekki, 
þá verður stjórnin að krefjast veðsins sjer 
til handa. Dæmi h/f ,,Mjallar“ sýnir ljós- 
lega þessa nauðsyn. Þegar fasteignin brenn- 
ur eða fer forgörðum, þá er aðgangurinn 
að vátrvggingarfjelaginu fyrir veðhafa. 
En að öðrum kosti eiga allir skuldheimtu- 
menn jafnan rjett til vátrvggingarbót- 
anna.

Hinsvegar vil jeg mæla á móti því, að 
samþykt verði sú ábvrgðarheimild, sem 
stendur á þskj. 230,XL, frá hv. 1. þm. 
S.-M. (SvÓ) og háttv. 1. þm. N.-M. (H- 
Stef), þar sem ætlast er til þess, að stjórn- 
in ábyrgist 25 þús. kr. lán til tóvinnufje- 
lags á Reyðarfirði. Jeg álít, að fvrirtæki 
eins og þetta ætti að geta sett þær trygg- 
ingar fyrir lánsfje. sem það fær og notar, 
að ekki þurfi ábyrgð ríkissjóðs. Og jeg er 
ekki viss um, að það sje heilbrigt að 
teygja menn út í fyrirtæki, sem ekki er
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betur fyrir sjeð en svo, að lán fáist ekki 
til þess neina ábyrgð ríkissjóðs komi til.

Jón Auðunn Jónsson: * Jeg á aðeins 
eina brtt. við þennan kafla fjárlaganna 
að þessu sinni, Ástæðan til þess, að jeg 
hefi komið með þessa brtt., er sú, að Stað- 
arfellsskólinn getur ekki tekið til starfa 
á næstkomandi vori, eins og ráð var fyrir 
gert, vegna þess, að það hefir orðið að 
samkomulagi milli ábúandans á Staðarfelli 
og hlutaðeigenda, að ábúandinn haldi ábúð- 
arrjettinum þar til í fardögum 1927. Þess 
vegna er nauðsynlegt að flytja þær upp- 
hæðir, sem veittar eru í fjárlögum 1926, 
yfir á fjárlög fyrir árið 1927, og hefi jeg 
komið með brtt. í þessu skyni. Það verð- 
ur auðvitað heldur ekki varið neinu til 
endurbóta á húsinu þar á þessu ári, en till. 
fer fram á það, að sömu upphæð verði til 
þess varið árið 1927 eins og ráð er fyrir 
gert 1926, til endurbóta, en þar að auki 
hefi jeg leyft mjer að koma með till. um 
það, að þær 3 þús. kr., sem áætlað var, að 
gengju til starfrækslu skólans á yfirstand- 
andi ári, verði veittar forstöðukonu skól- 
ans, bæði sem uppbót fyrir það, að hún 
verður að bíða eitt ár enn, þótt hún hafi 
búið sig undir að taka við skólanum í vor, 
og svo til þess, að hún geti haldið vekj- 
andi fyrirlestra fyrir sveitakonur og leið- 
beint þeim á yfirstandandi ári. Jeg skal 
geta þess, að mjer hefir borist skjal frá 
ýmsum kvenfjelögum og ýmsum málsmet- 
andi konum og körlum, þess efnis að skora 
á Alþingi að láta það ekki dragast lengi, 
að skólinn verði stofnaður. Með leyfi 
hæstv. forseta skal jeg leyfa mjer að lesa 
upp þetta erindi, það er ekki langt og er 
svo hljóðandi:

• ÓyfirlesÍB af ræflumanni.

„Við undirrituð leyfum okkur hjer með 
að skora á hið háa Alþingi Islendinga, að 
það standi fast við ákvörðun sína um 
stofnun húsmæðraskóla á Staðarfelli, og að 
það dragist ekki lengur en til vorsins 
1927, að skólajörðin losni og skólinn byrji. 
Við erum mjög óánægð yfir þeim drætti, 
sem orðið hefir á stofnun skólans.

Til að bæta íslenskum konum, og þá 
sjerstaklega sveitakonunum, upp það mis- 
rjetti, sem hlýst af þeim drætti, sem verð- 
ur á stofnun skólans, æskjum við þess, að 
þær þrjár þúsundir króna, sem ætlaðar 
voru til rekstrar skólans þetta ár, falli 
óskertar til Sigurborgar Kristjánsdóttur 
frá Múla, gegn því að hún ferðist um 
landið og flytji vekjandi og fræðandi er- 
indi og leiðbeini konum verklega (verði 
það sem Svíar kalla „Hemkonsulent' ‘).

Það er mjög hætt við því, að Sigurborg 
Kristjánsdóttir geti ekki til lengdar beðið 
í óvissu eftir stofnun skólans. Þess vegna 
þarf hún að fá vissan starfa þetta ár, og 
það ætti öllum að vera ljúft að veita 
henni, fyrir þann dugnað og ósjerhlífni, 
er hún hefir sýnt í fræðslustarfi sínu 
undanfarin ár (umferðakenslu).

Sigurborg Kristjánsdóttir hefir einhuga 
traust okkar til að takast forstöðu Staðar- 
fellsskólans á hendur, sakir þekkingar sinn- 
ar og mannkosta og sakir hinnar miklu 
reynslu, sem hún hefir fengið við að vera 
umferðakennari í matreiðslu síðustu fjög- 
ur árin.

Með mikilli virðingu. 
Ragnhildur Pjetursdóttir, Háteigi, 
p. t. form. Hins ísl. kvenfjelags."

Og svo er fjöldi af öðrum konum og 
kvenfjelögum og körlum, þar á meðal Sig- 
urður Sigurðsson búnaðarmálastjóri, Magn- 
ús Þorláksson, Blikastöðum, form. Bún- 
aðarsambands Kjalamesþings. Vænti jeg
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þess, að hv. deild geti fallist á þessa till. 
mína og að jeg þurfi ekki að hafa ítar- 
legri framsögu að þessu sinni.

Jeg á hjer að vísu eina brtt., sem háttv. 
fjvn. hefir tekið upp, það er erfiðleika- 
uppbót til prestsins í Ógurþingum; en 
jeg skal spara tímann með því að mæla 
ekki með henni, en jeg vænti þess, að þessi 
litla uppbót verði samþykt, og að kannske 
verði bætt við hana síðar.

Ólafur Thors: Jeg á hjer eina smábrtt. 
á þskj. 230,XXII, um styrk til ungfrú 
Önnu Borg, til leiklistarnáms erlendis. 
Þessi unga stúlka, Anna Borg, vakti þeg- 
ar í barnæsku eftirtekt listelskra manna 
hjer í bæ, og hefir nú vakið aðdáun 
margra. Leikfjelag Reykjavíkur hefir fal- 
ið henni ýms vandasöm hlutverk, og hefir 
hún leyst þau öll af hendi á einn veg, við 
hinn besta orðstír. Hún dvelur nú erlendis 
við nám í kgl. leiklistarskólanum, og hefir 
fengið bestu meðmæli, bæði fyrir ástund- 
un og góða hæfileika. Hún sækir nú um 
stvrk til þess að halda námi sínu áfram, 
og jeg er í engum vafa um það, að hún á 
þennan styrk skilið. Jeg geri þó ekki ráð 
fyrir, að það sje öllum hv. deildarmönnum 
nægjanlega kunnugt, og býst heldur ekki 
við, að þeir álíti mig svo dómbæran í þess- 
um efnum, að þeir vegna umsagnar minnar 
greiði atkv. með þessari till. En ungfrú 
Önnu veitir annar meiri máttur brautar- 
gengi í þessari liðsbón hennar. Hún er 
dóttir hinnar nýlátnu landsfrægu leik- 
konu frú Stefaníu Guðmundsdóttur. Ný- 
lega var frú Stefanía til grafar borin. Þá 
vottaði Alþingi henni virðingu sína með 
því að fresta þingfundi meðan á jarðar- 
förinni stóð. Með því kvað Alþingi upp 
sinn dóm um það, hvers virði það var 
fyrir þessa þjóð að njóta listrænna hæfi-
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leika frú Stefaníu Guðmundsdóttur; Nú á 
Alþingi að staðfesta þann dóm með því að 
bera fram ósk um, að látin lifi. Það er 
sagt, að eplið falli sjaldan langt frá eik- 
inni, og það er áreiðanlegt, að ungfrú 
Anna hefir tekið að erfðum listræna hæfi- 
leika móður sinnar, og þess vegna óska jeg 
eftir því, að hv. deild samþykki þessa till., 
samþykki hana í einu hljóði, svo að eng- 
inn þm. verði til þess að varpa skugga á 
það lof, sem frú Stefanía Guðmundsdótt- 
ir hefir að verðleikum getið sjer með ger- 
vallri hinni íslensku þjóð.

Björn Lindal: Jeg á hjer tvær litlar brtt. 
á þskj. 230, og um aðra þeirra, undir XX., 
er það að segja, að jeg ætla að taka hana 
aftur til 3. umr., en hin er XXXI. brtt., 
þar sem farið er frafn á, að Kvenrjett- 
indafjelagi Islands sje veittur 1000 króna 
styrkur upp í kostnað við landsfund 
kvenna á AJturevri sumarið 1926. Það er 
sennilegt, að hv. deildarmönnum sje kunn- 
ugt um, að það stendur til, að konur haldi 
þar landsfund, sem þær svo kalla, og það 
er kunnugt, að áður hefir verið veittur 
styrkur til slíks fundar hjer í Reykjavík 
sumarið 1923. Það virðist vera einróma skoð- 
un allra þeirra kvenna, er þann fund sóttu, 
að þær hafi liaft mikið gagn af honum og 
ánægju. Nú er það tilætlunin, að þessi 
næsti fundur verði haldinn á Akureyri, 
og er vitanlega allmikill kostnaður. við 
það, þó að gestrisni verði sýnd í fyllsta 
mæli. Slík gestrisni var sýnd hjer í Revkia- 
vík á síðasta fundi. Aðkomukonur þurftu 
ekkert að borga fyrir dvöl sína hjer. Sömu 
gestrisni ætla nú Akurevrarkonur að sýna, 
en það er ýmislegur meiri kostnaður við 
slíkt fundarhald, bæði fundarhús o. fl„ og 
er ekki þess að vænta, að konur geti lagt 
það af mörkum, og því síður að Akurevr-
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arkonur sjeu færari um að leggja þetta af 
mörkum en Reykjavíkurkonur sumarið 
1923. Samkvæmt dagskrá fundarins á að 
ræða á honum ýmisleg merk málefni, og 
jeg geri mjer sjerstaklega von um, að um- 
ræður og ályktanir um eitt þeirra komi að 
góðu gagni. Það er undirbúningur undir 
þátttöku íslenskra kvenna í þjóðhátíðinni 
1930. Tel jeg, að það megi síst dragast 
lengur, að farið sje að hugsa fyrir því 
máli. Hjer er auk þess um svo litla fjár- 
veitingu að ræða, að jeg vona, að háttv. 
deildarmenn láti sig ekki muna um að 
greiða henni atkvæði sín.

Hákon Kristófersson: Það var ekki ólík- 
legt, að það kæmi á daginn, að það hefði 
ekki aðeins verið smeygt inn fingrinum 
heldur allri hendinni í fyrra, þegar hinn 
svo kallaði húsmæðraskóli á Staðarfelli var 
samþyktur með fylgi hv. þm. X.-ísf. (JA- 
J) o. fl. hv. þm. hjer í deildinni. Það 
sýnist nú svo, sem það hafi aðeins verið 
bvrjunin, því að nú heyri jeg, að háttv. 
þm. (JAJ) ætlast til þess, að ríkissjóður 
leggi nokkuð af mörkum fyrir það, að við- 
komandi heiðarleg persóna fái ekki jörðina 
til ábúðar á næstkomandi vori. Þeim mögu- 
leika mátti gera ráð fyrir í fyrra, því þá 
var það kunnugt, engu síður en nú, með 
hvaða skilmálum núverandi ábúandi hafði 
tekið jörðina til ábúðar. Hv. þm. (JAJ) 
las upp áskorun frá ýmsum merkum mönn- 
um, þar sem þeir láta í ljós, hvað þeim 
þvki leitt, að það dregst svo mjög að koma 
upp hinum svo kallaða húsmæðraskóla. 
En hvaðan eru nú þessi nöfn? Háttv. þm. 
nefndi ekki nöfn annara manna en þeirra, 
sem búsettir eru hjer í bænum og í grend- 
inni. Vill ekki hv. þm. (.jAJ') benda mjer 
á, þó ekki sje nema eitt nafn úr Barða-
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strandarsýslu, því að það er sýsla, sem 
liggur náið þessum skóla, sem háttv. þm. 
befir lagt svo mikið kapp á að koma upp. 
Að því ógleymdu, að einmitt úr þeirri 
sýslu hafa komið fram eindregin mótmæli 
gegn þessari skólastofnun, svo fremi að 
gjafasjóð frú Herdísar sál. Benediktsen 
væri saman við það blandað. (JAJ: Það er 
ekki kominn sími þangað). Jú, það er kom- 
inn sími til þeirra manna, sem háttv. þm. 
mvndi trúa til rjettdæmis í þessu máli. 
Annars verð jeg að geta þess, að svo fremi 
almennur áhugi væri fyrir þessari skóla- 
stofnun, þá mundi hafa verið hægt að 
senda áskoranir um það brjeflega fyr en 
svo var áliðið, að flutningsmönnum máls- 
ins hjer á þingi þótti ástæða til að hóa 
þeim saman símleiðis. Jeg fvrir mitt leyti 
get ekki sjeð, að lijer fari neitt öðruvísi 
fram en við var búist í fyrstunni; það var 
vitanlegt, að ábúandinn myndi ekki fara 
af jörðinni í næstu fardögum, og þó að 
hann fari árið 1927, sem jeg leyfi mjer að 
efast um, — og fvlgir þá ekki einhver 
böggull því skammrifi? — verður þá ekki 
að sýna honum einhverja tilhliðrunarsemi 
fyrir að standa einmitt þá upp? Jeg gæti 
vel fallist á það, að þessi virðulega kona, 
Sigurborg Kristjánsdóttir, færi fyrirlestra- 
ferðir um sveitir landsins, en trauðla trúi 
jeg, að hún geti annað því að fara um alt 
land, allra síst á einu ári. Nei, jeg hygg, að 
það hafi verið undinn of bráður bugur að 
þessu í fyrra, og þó að það heiti svo, að 
þetta eigi að vera húsmæðraskóli, þá er 
það í raun og veru svo, að það mun eiga 
að stofna hjer skóla í sambandi við það f je, 
sem Herdís sál. Benediktsen lagði fram til 
þess, eða sú mun hafa verið hugsun for- 
göngumanna. Og þvkir mjer það þó ekki 
trúlegt, því að þá yrði hið háa Alþingi að 
koma svo fram, að óvirða síðustu ráðstöf-
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un dáins manns, því að öllum, sem rjett 
og satt vilja segja, er það vitanlegt, að 
gjafabrjef hennar hljóðar upp á alt ann- 
að en slíka samsteypu sem þessa, sem jeg 
er ekki að hafa á móti að öðru leyti en því, 
að hún er algerlega röng, þegar litið er til 
gjafabrjefsins. Þessi orð mín eiga alls ekki 
að skiljast á þann hátt, að jeg vilji að 
neinu leyti rýra álit þeirrar heiðurskonu, 
Sigurborgar Kristjánsdóttur, sem hjer á 
hlut að máli. En hitt er álit mitt, að að- 
ferð þeirra manna, sem að þessari skóla- 
stofnun hafa staðið, sje á þann veg, að 
betra hefði verið, að þeir hefðu hugsað sig 
lengur um áður en þeir rjeðust í hana. 
Jeg ætla þó ekki að ræða það frekar nú, 
enda hygg jeg, að segja megi um það eins 
og sagt var í fyrra: svo voru net úr garði 
gerð, að gegnum smugu fáir. Jeg hygg, að 
vinfengi og frændsemi og kannske fleira 
hafi tekið og taki svo fast höndum saman, að 
þýðingarlítið sje að spyrna á móti, þó að 
jeg eins og fyr sje algerlega á móti því, og 
þykist jeg gera það í fullu samræmi við 
mína umbjóðendur. Jeg held, að það sje 
ekki hætt við því, að háttv. þm. N.-ísf. 
gleymi neinu í þessu máli, sem til málsbóta 
horfir, en ætíð getur þó verið gott að fá 
góðar leiðbeiningar. En annars verður al- 
drei að því fundið, þó að samherjar standi 
fast. hver með öðrum, hvort sem er að ræða 
um eitt mál eða fleiri.

Jeg á hjer brtt. á þskj. 230, XXXVI. 
Það er lítilf jörleg útgjaldaaukning til 
gamallar prestsekkju, en hæstv. fjrh. (J- 
Þ), og fjvn. víst sömuleiðis, óskar þess, að 
sú nefnd fái brtt. til ítarlegri athugunar, 
og skal jeg þess vegna ekkert hafa á móti 
því að taka liana aftur til 3. uinr., en jeg 
skal strax taka það fram, að jeg álít, að 
þessi till., þótt hún verði kannske ekki sam- 
þykt, eigi ekki minni rjett á sjer heldur 
en sumar þær fjárupphæðir sama efnis,

(2. umr. I Nd.).

sem nú þegar eru lögfestar í fjárlögunum. 
En sem sagt, þar sem þessum tveim aðilj- 
um virðist koma það betur, að þessi brtt. 
mín sje tekin aftur til 3. umr., þá hefi jeg 
ekkert á móti því.

Þá á jeg hjer aðra brtt. á sama þskj., 
XXVI, sem fer í þá átt, að niður falli 
styrkur til Þórbergs Þórðarsonar til að 
safna orðum úr alþýðumáli. Það er nú svo, 
að það er dálítið óþægilegt að koma með 
þannig lagaða till., sem sje þær till., sem 
fara í þá átt að fella eitthvað niður, því 
að það er meira að segja svo, að þm. geta 
ekki, fyrir reykvíkskum aðdróttunum og 
illum tilgátum, borið þær fram og talað 
fyrir þeim, ef maður kemur með slíkar till. 
sem þessa. Jeg kem með hana í því skyni, 
að jeg álít, að viðkomandi maður hafi 
upphaflega fengið þennan styrk sem hjálp 
til að lifa af, og hafi hann því verið bund- 
inn við eitthvert starf til málamynda, og 
svo verða framkvæmdirnar eftir því, sem 
við þykir eiga. En jeg skal strax geta þess, 
að ef styrkurinn væri bundinn við það, 
að maðurinn þyrfti að leita sjer heilsu- 
bótar, þá skyldi jeg vera mjög svo reiðu- 
búinn til að greiða atkv. með honum. Jeg 
sje, að hv. 2. þm. Reykv. (JBald) hefir 
komið með (KIJ : Móteitur). Já, það má 
víst kalla það svo, og náttúrlega verð jeg 
að telja, að sú till. hv. þm. (JBald) bygg- 
ist á hans persónulegu aðstöðu gagnvart 
manninum, og eins því, hve sá heiðurs- 
maður sje þessa stvrks maklegur, því að 
ekki vil jeg slá því föstu, sem mjer þykir 
þó ekki ótrúlegt, að þar geti verið um að 
ræða flokksfvlgi. Meðal annara brígsla, 
sem mjer hafa verið borin á brýn, er það, 
að jeg skipi mjer í flokk þeirra nianna, 
sem hafi svift liann atvinnu. En á jeg 
nokkra sök á því? Ef eitthvað er gert 
rangt þar, þá er að snúa sjer til þeirra 
manna, sem þar eiga hlut að máli; því að



268Lagafrumvörp samþykt.
Fj&rlög 1927

267

þó sá maður hafi farið miður lofsamlegum 
orðum um mig, þá er langt frá því, að 
jeg sje honum reiður fvrir það. Þó að 
hann hafi sagt, að jeg sje fákunnandi og 
á ýmsan hátt farið um mig svívirðilegum 
orðum, er jeg ekkert ósáttur við hann út 
af því. Að vera fávís er vitaskuld enginn 
glæpur á mína hlið, enda er það miklu 
verra að vera dálítið vitur og nota gáfur 
sínar til þess, er síður skyldi. En þegar 
litið er á það, hvernig framkoma þessa 
manns er, að hann sýnist ráðast á alt, sem 
öðrum er heilagt, þá verð jeg að halda því 
fram, að ekki sje hægt að styrkja slíkan 
mann til ritstarfa af opinberu fje. Það 
mætti nú ætla, að jeg revndi að finna 
einhverjum af þessum orðum mínum stað, 
og jeg skal þá bvrja á orðum, sem hann 
hefir látið falla um jafnheiðarlega stjett 
manna og prestastjett vora. Hann segir 
meðal annars í einu blaði þessa bæjar um 
hana, með levfi hæstv. forseta:

,,Þeir braska, ágirnast peninga, okra, 
safna auði, ljúga, baknaga og blossa af 
reiði. Þeir hakka í sig dauða kindarskrokka, 
jeta tóbak, drekka áfengi og drýgja hór.“ 
(Eldvígslan, Alþbl., 6. nóv. 1925).

Þarna er dómur þessa rithöfundar um 
þessa stjett manna. Þó að máske megi 
finna, að einhver sauður úr hjörðinni 
sje blettóttur, þá verðum við að viður- 
kenna, að meiri hluti þeirrar stjettar bafi 
borið uppi íslenska, andlega menningu 
fram á síðustu áratugi. Og hvað segja nú 
málsvarar íslensku prestastjettarinnar, sem 
hjer eiga sæti innan þessarar hv. deildarl 
Taka þeir þessi ummæli með ljettu geði, 
eða fá þeir alvarlegar hugsanirl (Hláturt. 
-Tá. jeg veit, að þeir bera sig vel, en þeim 
er í rauninni ofraun að hevra þetta. Og 
þessi maður segist vera sannleikans boð- 
beri.

Um einn virðulegan mann úr presta-

(2. omr. i Nd.).

stjett, hv. 4. þm. Reykv. (MJ), segir hann, 
að hann (MJ) hafi gefið í skyn, að Krist- 
ur hafi fæðst fyrir vörusýningu í búðar- 
glugga.

Þessi ummæli munu stafa af því, að 
þessi heiðursmaður mun einhverntíma hafa 
sagt, að svo mikil væri virðing manna 
fyrir Kristi, að nú, eftir 1900 ár, væri öllu 
því, sem menn þektu best, stilt út í búðar- 
glugga, til þess að hafa það til jólanna. 
Og til híbýlaprýði væri stilt út mvndum 
af honum.

Þegar kemur til bændamenningarinnar, 
þá segir hann, að við sjeum lúsugir, níð- 
umst á þeim, sem minni máttar eru, o. s. 
frv. Ef þið viljið sannfærast um þetta, þá 
skuluð þið afla ykkur Brjefa til Láru. Þar 
eru sannanirnar fvrir orðum mínum. Af 
því, sem jeg þegar liefi sagt, verð jeg að 
telja það fyllilega óviðkunnanlegt að veita 
manni þessum stvrk til ritstarfa, þegar 
hann notar hann til slíkra ritsmíða. En 
væri hjer um að ræða styrk til að leita 
sjer heilsubótar, af því að maðurinn væri 
sjúkur, þá gæti jeg fvlgt honum. Og það 
er sannfæring mín, að sálarástandi þessa 
manns sje þannig varið, að styrkveiting 
honum til heilsubótar væri ekki ónauð- 
svnleg.

Hann segir, að sjer gangi ekki pólitík til, 
því að hann sje maður ópólitískúr. En í 
blaði, sem heitir Eldvígslan, telur hann 
alla þá, sem illvirki fremja, tilhevra íhalds 
flokknum. Jeg vil nú spvrja: Er þessi 
skilgreining rjett? Mjer finst þetta vera 
níð um pólitíska andstæðinga, sem sje al- 
gerlega laust við alt rjettdæmi, og hafa á 
sjer mark hins hlutdræga dómara, sem 
aldrei getur sjeð neitt gott í fari þeirra 
manna, er tilhevra öðrum flokki err þeim, 
sem hann sjálfur telur sig til. Þeirra 
manna háttur er það, að níða í ræðu og 
riti marga af þeim mönnum, er standa
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þeim langtum framar í dáð og dreng- 
skap, bara af því, að þeir eru ekki skoð- 
anabræður í róg og níði um náungann.

Hvernig farið sje með skynlausar skepn- 
umar, sem mönnunum er trúað fyrir, seg- 
ir hann meðal annars, að á hafnargarð- 
inum sjeu grindhoraðir, úttaugaðir hest- 
ar barðir áfram með svipum af böðlum 
þeim, sem með þá fara. Jeg vil nú 
spyrja: Hefir nokkur sá, sem hjer er 
staddur nú í háttv. deild, sjeð þetta, eða 
nokkuð líkt þessu, sem þessi sannleiks- 
postuli segir frá? Jeg hugsa ekki; a. m. k. 
hefi jeg aldrei sjeð neitt þessu líkt síðan 
jeg fyrst fór að vera hjer. Það sanna er 
að mínu áliti, að notkunarhestar hjer í 
bænum sjeu mjög vel útlítandi. Þar af leið- 
andi Ieyfi jeg mjer að slá því föstu, að 
þessi áburður Þórbergs sje einn liðurinn 
í hinni löngu ósannindakeðju hans.

Þá er dálítil klausa til sjálfrar hátign- 
arinnar, sem jeg vil leyfa mjer að lesa 
upp:

„Drottinn allsherjar situr uppi á himin- 
bungunni og stjómar þaðan svona með 
höppum og glöppum (sbr. samsullið forlög 
og frjálst val). Hann er fávís, veiklundað- 
ur og hefnigjarn. Hann setur mönnum lög- 
mál til þess að breyta eftir, sem hann hef- 
ir margbrotið sjálfur. Hann grætur yfir 
svndum, sem hann hefir sjálfur komið inn 
í heiminn. Hann refsar fvrir afbrot, sem 
hann er sjálfur orsök í. Hann hefir sjerstök 
trúarbrögð. Þessi trúarbrögð hefir hann 
gefið sinni útvöldu þjóð í bók þeirri, sem 
biblía heitir. Þá, sem trúa biblíunni, gerir 
hann að stríðsgenerölum á himnum. Van- 
trúarmenn og heiðingja gerir hann að leik- 
fangi djöfla úti í ystu myrkrum. Honum 
er meinilla við rússneska byltingamenn og 
bolsivika. En sjálfur fer hann eldi og felli- 
byljum um blómleg hjeruð og drekkir beil- 
um þjóðflokkum í djúpum hafsins. Hann

(2 nmr. I Nd).

elskar „friðsæla borgara“, meðan þeir geta 
fjeflett aðra í skjóli heilags friðar.“ (J- 
Bald: Þetta er vel mælt). „Þetta er vel 
mælt,“ segir hv. 2. þm. Reykv. Hann má 
vita, að drottinn allsherjar lætur ekki að 
sjer hæða, og komið getur sú tíð, að þessi 
hv. þm. komist að raun um það, að þau 
orð eru ekki ósannindi, þó honum ef til 
vill finnist nú, að hann geti treyst á sinn 
eiginn mátt og megin.

Að sjálfsögðu viðurkenni jeg, að mað- 
ur þessi skrifar góðan stíl, og því vildi jeg 
óska, að hann beitti sínum góðu rithæfi- 
leikum til einhvers nytsamara en að saurga 
helgustu tilfinningar manna og svívirða alt, 
sem öðrum er heilagt.

Því hefir verið haldið fram, að manni 
þessum gangi ekkert annað til en hrein- 
skilni og sannleiksást. Þeir geta haft það 
álit, sem vilja; jeg hefi það ekki. En með- 
an ríkisvaldið styrkir eina trú, þá getur 
það ekki jafnhliða styrkt mann til þess að 
ráðast á hana.

Jeg skal viðurkenna, að jeg hefi ekki 
komið með þessa till. af því, að jeg búist 
við, að hún verði samþykt, því að jeg veit, 
hvað er að eiga við sósíalistana, þegar þeir 
taka höndum saman. En mjer þykir gam- 
an að minna stjettarbræður mína, bænd- 
urna, á þau fögru orð, sem þeir kalla. Og 
vil jafnframt skora á þá að snúa stvrk 
þessum við og láta það heita svo, að mað- 
ur þessi fái þetta sjer til heilsubótar, því 
að það væri það eina rjetta, því að eitt- 
hvað hlýtur að vera að heilsu mannsins, og 
það svo mjög, að stór nauðsyn er á að 
láta rannsaka hana af sjerfræðingum.

Að síðustu skal jeg taka það fram. að 
jeg er yfirleitt mjög hlyntur rithöfundum. 
þó jeg að sjálfsögðu vilji, að þeir haldi sig 
innan þeirra takmarka, sem við á og heiðar- 
legum mönnum er sæmandi. En að stvrkja 
menn af opinberu fje til að skrifa svívirð-
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ingar bæði um guð og menn, það tel jeg 
langt fyrir utan alt velsæmi og vil engan 
þátt eiga í því.

Það má vel vera, að sumum finnist, að 
jeg persónulega hljóti að þekkja eitthvað 
ósæmilegt til þessa manns og sje því að 
ráðast á hann, en svo er ekki. Jeg þekki 
manninn ekki neitt. Hefi aðeins sjeð hann, 
en jeg dæmi hann ekki eftir öðru en hans 
eigin skrifum.

Jeg þykist nú hafa stilt orðurn mínum 
svo í hóf, að ekki sje ástæða til, að hann 
fari að rjúka upp á nor.ðan. En fari svo, 
verð jeg að taka því. En andsvörin verð- 
ur að skrifa á reikning þeirra, sem telja 
sig „stuðaða“ af ummælum mínum.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg þarf að svara 
hv. þm. Barð. (HK) nokkrum orðum.

Jeg hjelt, að þessum háttv. þm. þyrfti 
ekki að vera það þyrnir í augum, þó að 
tillagan um Staðarfellsskólann væri borin 
fram af rjettdæmi. En að hún sje borin 
fram af frændsemi, kannast jeg ekki við. 
En ef svo er, þá hlýtur sú frændsemi að 
vera langt fram í ættir.

Þessi hv. þm. virtist vera mjög hrædd- 
ur um, að sýslumaður Dalamanna ljeti 
kaupa sig til að flytja af jörðinni. En svo 
er ekki. Það er með góðu samkomulagi, að 
hann flytur burtu í fardögum 1927. (HK : 
Ekki með góðu samkomulagi). Jú, áreið- 
anlega. Honum var bygt út síðastl. haust. 
En þegar hann kom suður í vetur, varð 
það að samkomulagi, að hann þyrfti ekki 
að flytja frá Staðarfelli fyr en næsta ár.

Þá saknaði hv. þm. nokkurra nafna und- 
ir skjal það, er jeg las upp áðan. Skal jeg 
því nefna nokkur, sem undir því standa, 
t. d.: Sigríður Ásgeirsdóttir. Hjarðarholti, 
Ragnhildur Jónasdóttir, Borgamesi, Guðm. 
Þorbjarnarson, Stóra-Hofi, (form. Búnað-

(2. umr. t Nd.).

arsambands Suðurlands), Björgvin Vigfús- 
son sýslumaður, Efra-Hvoli, Helga Olafs- 
dóttir, form. kvenfjel. í Vík í Mýrdal. I 
stjórn kvenfjel. Vatnsleysustrandar: Anna 
Guðmundsdóttir, Guðríður Andrjesdóttir, 
Guðrún Egilsdóttir. I stjórn kvenfjelags 
Lágafellssóknar: Kristín Jósafatsdóttir, 
Blikastöðum. Guðrún Jóhannsdóttir, Kolla- 
firði, Ásta Jónsdóttir, Reykjum. Nenni jeg 
svo ekki að lesa fleiri nöfn ; þessi ættu að 
vera nægileg til þess að sýna, að hjer eru 
fleiri að verki en Reykvíkingar. (HK : Það 
er enginn úr Barðastrandarsýslu). Já, al- 
veg rjett. En það var enginn timi til að 
leita langt utan Reykjavíkur, en áreiðan- 
lega liefði verið hægt að fá mörg nöfn það- 
an undir áskorun þessa.

Að kona þessi geti farið um alt landið 
á einu ári, nær vitanlega engri átt. En 
hinsvegar býst jeg við, að þar sem stjórn 
Búnaðarfjelags Islands á að gera tillögur 
um þessar fyrirlestraferðir, þá verði þeim 
hagað svo, að sem flestir hafi not af.

Annars er hjer ekki um aðrar upphæðir 
að ræða en þær, sem flytja þarf frá ári 
til árs, sein orsakast af því, að ekki var 
hægt að stofna skólann í fardögum 1926, 
nema þessar 3000 kr., sem jeg fer fram á 
að víkja stúlkunni fyrir alla þá fyrirhöfn 
og allan þann undirbúning, sem hún var 
búin að liafa. þar sem hún bjóst við að 
taka við skólanum í vor, og til þess að liún 
geti lialdið áfram að vinna að mentun 
kvenna, einkum sveitakvenna.

Þá vil jeg geta þess, að bróðir hennar, 
sem ætlar að verða ráðsmaður hjá henni, 
sagði upp góðri stöðu og verður nú at- 
vinnulaus næsta ár, aðeins fvrir þennan 
drátt á stofnun skólans. Annars get jeg 
ekki verið að karpa við hv. þm. Barð. (H- 
K) um þetta mál, því að jeg veit, að lion- 
um er illa við að skóli komi á Staðarfelli,
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af því að hann býst við, að slík skólastofn- 
un komi í bága við, að Herdísarskólinn 
komi í Flatey. En mjer finst, að þegar 
talað er um þetta mál, þá eigi að sleppa 
reipdrættinum um þann skóla, því að um 
bann hafa komið fram fleiri en ein ósk. 
Þannig vilja Snæfellingar fá bann á Helga- 
felli, Isfirðingar og fleiri Vestfirðingar við 
Isafjarðardjúp.

Það, sem hjer er því um að ræða, er að 
gefa sveitakonum kost á dálítilli sjermentun, 
þangað til hinn stóri Herdísarskóli kemur.

Jðrundur Brynjólfsson: Jeg á hjer eina 
brtt. á þskj. 230, ásamt þeim hæstv. atvrli. 
(MG) og háttv. þm. Borgf. (PO), um að 
styrkur sá, sem Þórður Flóventsson fær, 
verði hækkaður úr 1500 kr. upp í 2000 kr. 
Háttv. deildarmönnum mun kunnugt um 
starf og áhuga þessa manns. Hann hefir 
ferðast um flestar sýslur þessa lands og 
leiðbeint mönnum með laxa- og silunga- 
klak. Ahugi hans fyrir starfinu er og hef- 
ir verið mikill, enda blandast engum hug- 
ur um, sem til þekkja, að mikill árangur 
hefir orðið af starfsemi hans, og hann 
getur orðið ennþá meiri, ef menn alment 
fá þekkingu og skilning á þessu mikilvæga 
máli. En honum er ekki unt að halda 
áfram þessari starfsemi, ef hann fær ekki 
aukinn styrk. Jeg fyrir mitt leyti er viss 
um, að því fje væri vel varið og það 
myndi gefa margfalda vexti.

Annars þurfa hv. deildarmenn ekki að 
óttast, að styrkur þessi standi mjög lengi, 
því að maður þessi er þegar orðinn tölu- 
vert við aldur, og vænti jeg því, að þeir 
taki þessari tillögu vel.

Frsm. (Tryggvi Þórhallsson): Jeg get
ekki annað en lýst ánægju minni yfir 
ýmsu. Fyrst og fremst því, hversu umræða

(2. umr. 1 Nd ).

þessi virðist ætla að ganga fljótt, þó það 
í sjálfu sjer sje ekkert undarlegt, því 
eins og jeg gat um í fyrri ræðu minni, eru 
brtt. þær, sem fyrir liggja, miklu færri en 
í fvrra, og sömuleiðis eru fjárhæðirnar 
rniklu minni.

I öðru lagi get jeg verið þakklátur fyr- 
ir þær undirtektir, sem brtt. fjvn. hafa 
fengið, því að hjer hefir hver af öðrum 
staðið upp til þess að ljúka lofi á fjvn. 
Einn reyndasti og elsti þm. deildarinnar, 
liv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), sagði t. d., að 
nefndin hefði siglt meðalveg milli skers 
og báru. Slík ummæli, og það frá þessum 
þm., þykja mjer mikils virði.

Skal jeg þá snúa mjer að hæstv. lands- 
stjórn og víkja fyrst máli mínu að hæstv. 
forsrh. (JM).

Hann ljet í Ijós ánægju sína vfir mörg- 
um tillögum nefndarinnar, en mælti þó 
gegn tveimur. Fyrst og fremst tillögunni 
um að fella niður fjárveitingu til að mal- 
bika mentaskólagarðinn. Er hjer um smátt 
mál að ræða, sem jeg sje ekki ástæðu til að 
fjölyrða um framyfir það, sem jeg hefi áð- 
ur sagt, en af öðrn er það ljóst, að það 
er síður en svo, að fjvn. vilji sýna þess- 
um skóla kulda. Ennfremur mælti hann 
gegn till. nefndarinnar um að fella nið- 
ur ferðastvrk til útlanda. Hann sagði með- 
al annars, að oft kæmu til þingsins beiðnir 
um utanfararstvrki. Gæti það. því verið til 
þess að spara umræður á þingi að hafa 
eina vissa upphæð í fjárlögum í þessu 
skyni. En jeg lít ekki eins á þetta mál. 
Jeg er hræddur um, að beiðnir um utan- 
fararstvrki kæmu eigi að síður til þings- 
ins. Að minsta kosti höfum við hliðstætt 
dæmi, þar sem skáldin og listamennirnir 
eru. Um styrki til þeirra er altaf verið að 
rífast, þó að sjerstök upphæð sje ætluö 
til þeirra í fjárlögum.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 18
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Hæstv. fjrh. (JÞ) kom að því atriði, 
er margt mætti um segja, að varasamt væri 
að taka alment fasta liði inn í fjárlögin, 
þegar peningar væru hækkandi. Þetta er 
alveg rökrjett hugsun frá hans sjónarmiði 
og þeirra, sem vilja hækka verðgildi pen- 
inga. En jeg verð að segja það, að mjer 
finst hæstv. fjrh. þá ekki nógu strangur 
við sjálfan sig í þessu efni, og vil jeg um 
það benda til þess, hvemig hann hefir snú- 
ist við því frv. hjer á þinginu, er mest 
fjárframlög hefir í för með sjer. Jeg á 
þar við járnbrautarmálið.

Þá vjek hæstv. fjrh. að till. um að kaupa 
Sigríðarstaðaskóg í Ljósavatnsskarði og 
taldi það óheppilegt fordæmi, ef gert yrði. 
Þar til er þess að geta, að þetta er ekk- 
ert fordæmi, því að ríkissjóður hefir áð- 
ur keypt skóga, svo sem Vaglaskóg, ásamt 
jörðinni, og Ilálsskógur var tekinn undan 
prestssetrinu, með eftirgjaldslinun, er svara 
mundi 2000 kr. verði á skóginum. Hæstv. 
ráðh. (JÞ) vjek að því, að löggjöfin muni 
bvgð á því, að skógar ættu ajð vera ein- 
stakra manna eign, en ríkið ætti að veita 
stvrk til girðinga um þá. Þar er fjvn. á 
öðru máli. En út af því, sem hæstv. ráðli. 
(JÞ) sagði um girðingu umhverfis Sig- 
ríðarstaðaskóg, þá liggja fvrir upplýsing- 
ar frá hv. þm. S.-Þ. (IngB) um það, að 
mjög þægilegt mun að girða skóginn og 
kosta afarlítið, því að hann er sjálfvarinn 
á einn veg.

Þá taldi hæstv.'ráðh. (JÞ) vafasamt um 
notkun vindmótora hjer á landi. Hann 
hefir þar meiri þekkingu en jeg, en fjvn. 
hefir ekki stigið stórt spor í því efni, þar 
sem hún hefir aðeins viljað stvrkja einn 
af þeim þremur, er sótt hafa um stvrk til 
að koma upp slíkum aflgjöfum. Till. hennar 
er ekki bundin við nafn, og er það því á 
valdi hæstv. stjórnar, hverjum hún vill 
veita þetta fje.

Út af ábyrgðinni fyrir „Mjöll“, þá er 
nefndin ekki á móti því, sem hæstv. ráðh. 
(JÞ) sagði, að ríkið yrði að hafa bakveð 
í fasteignum. Og í þessu tilfelli er það 
svo, að fasteign fjelagsins er að bakveði 
hjá sýslunefndum, og er því ekkert að at- 
liuga í þessu tilfelli.

Þá skal jeg lýsa afstöðu nefndarinnar 
til hinna ýmsu brtt. einstakra þingmanna, 
og tek þær í þeirri röð, sem þær koma fyr- 
ir við atkvæðagreiðslu.

Það eru þá fyrst tvær till. frá hv. 4. þm. 
Revkv. (MJ) vegna mentaskólans. Hv. þm. 
(MJ) sagði, að sá skóli væri olnbogabarn 
hjá fjvn., en jeg vona, að hann sansist á, 
að svo er ekki, þegar hann athugar málið 
betur, því að ekkert lá fyrir fjvn. um þessi 
atriði, sem hann ber fvrir brjósti. Nefndin 
hefir viljað styrkja Akureyrarskólann til 
þess að kaupa skuggamyndavjel, og hún 
vill líka styrkja mentaskólann til þess og 
er því þeirri till. meðmælt.

Nofndinni bárust hrjef frá rektor menta- 
skólans og landlækni um að fje yrði veitt 
til þess að setja miðstöðvarhitun í menta- 
skólahúsið, en þeim fylgdi engin áætlun 
um kostnað. Nú hefir hv. 4. þm. Reykv. 
komið með áætlun, sem hann Ias hjer upp 
með miklum fjálgleik og af miklum lær- 
dómi, eins og hans er siður. Nefndin getur 
fallist á, að að þessu yrði sparnaður og 
auk þess minni eldhætta, en húsakynnin 
hollari á eftir fyrir nemendur, og er hún 
því brtt. meðmælt. Hefir hv. 4. þm. Reykv 
því enga ástæðu til að kvarta undan und- 
irtektum fjvn.

Þá eru 3 brtt. frá fjárhagsnefnd, en uin 
þær þarf ekki að ræða, því að þær hafa 
verið teknar aftur til 3. umr.

Þá kemur hv. þm. N.-ísf. (JAJ) með 
brtt. um Staðarfellsskólann. Þegar fjvn. 
hjelt síðasta fund sinn, hafði flm. (JAJ) 
ekki talað fyrir þessum till. sínum, og
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get jeg því ekki lýst afstöðu nefndar- 
innar til þeirra, en eftir þeim upplýsing- 
um, sem jeg hefi fengið, mun jeg mega 
fullyrða, að meiri hluti nefndarinnar er 
brtt. fylgjandi. Tvær fyrri till. eru endur- 
veitingar, og er því ekki nema eðlilegt. að 
meiri hluti nefndarinnar, sem samþykti 
þær í fyrra, samþykki þær nú. Jeg skal og 
segja fyrir mitt leyti, að jeg er fylgjandi 
því, að Sigurborgu Kristjánsdóttur verði 
veitt uppbót sú, sem farið er fram á. En 
jeg skal ekkert blanda mjer inn í deilur 
þeirra hv. þm. N.-Isf. (JAJ) og hv. þm. 
Barð. (HK). Þær komu engum á óvart, 
því að hv. þm. Barð. hefir jafnan verið á 
móti þessum skóla.

Þá er brtt. frá hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) 
um Eiðaskólann, að alt að helmingi fjár- 
ins megi verja til verðlauna handa nem- 
endum. Er brtt. þessi komin fram eftir 
ósk skóla.stjóra, og getur meiri hluti fjvn. 
fallist á hana.

Þá er brtt. frá hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) og 
hv. þm. V.-Sk. (JK) um stvrk til að rita 
menningarsögu. Slíkt erindi lá fyrir fjvn. 
og er henni því kunnugt. Meiri hluti fjvn. 
er eindregið á móti þessari brtt. og lítur 
svo á, að þetta megi gera með frjálsum 
samtökum og ekki þurfi sjerstakan styrk í 
þessu skyni. Er nefndinni og kunnugt, að 
sjera Jónas Jónasson frá Hrafnagili safn- 
aði miklu án þess að fá nokkurn styrk 
til þess.

Þá er brtt. frá hv. 3. þm. Reykv. (Jak- 
M) um hækkaðan styrk til Leikfjelags 
Reykjavíkur. Pjvn. hafði fengið sömu upp- 
lýsingar um þetta efni og hv. flm. (JakM) 
bar fram, en nefndarmenn hafa óbundnar 
hendur um það, hvernig þeir greiða at- 
kvæði um brtt.

Þá er og brtt. frá hv. þm. Ak. (BL) um 
styrk til leikfjelagsins þar, en hún er

(2. nmr. i Nd.).

tekin aftur til 3. urnr., og skal jeg því 
ekki ræða um hana.

'Þá er brtt. frá háttv. 1. þm. S.-M. um 
styrk handa Þórarni Jónssyni tónlistarnema. 
Pjvn. hefir kynt sjer málið, og er meiri 
hluti hennar á móti því, að þessi styrkur 
sje veittur.

Þá kemur hv. 2. þm. G.-K. (ÓTh) með 
unga leikkonu, sem hann ber fyrir brjósti. 
Hæstv. forsrh. (JM) og fleiri hafa mælt 
með þessari brtt. Geri jeg’ ráð fyrir, að 
viðkomandi njóti þar að ættar sinnar, og 
hefir meiri hluti fjvn. hnigið að því að 
styðja brtt.

Þá er brtt. undir tölulið XXIII, frá hv. 
3. þm. Reykv., um styrk handa 5 lista- 
mönnum. Jeg ætla, að fjvn. hafi haft um- 
sóknir frá þeim öllum, en þóttist ekki geta 
borið neina þeirra fram. Um alla 4 síðustu 
liði brtt. er það að segja, að meiri hl. 
nefndarinnar er á móti þeim, en hann er 
aftur á móti meðmæltur 1. liðnum, styrk 
til frú Soffíu Kvaran.

Fjvn. getur ekki liðsint styrkbeiðni Jóns 
Stefánssonar málara, sem hv. þm. V.-Isf. 
(ÁÁ) mælti fyrir.

Viðvíkjandi styrk handa Jóni Þorleifs- 
syni málara hefir fjvn. óbundnar hendur 
um atkvæðagreiðslu, og sama máli er að 
gegna um styrkveitingu handa Karli Run- 
ólfssyni hljómlistarnema.

Háttv. þm. Barð hjelt snjalla og skemti- 
lega ræðu um það, að fella niður styrk 
Þórbergs Þórðarsonar, en háttv. 2. þm. 
Revkv. (JBald) vill aftur á móti hækka 
þann stvrk og mælti mikið með brtt. sinni. 
Jeg skal ekki blanda mjer í þær deilur og 
fjvn. mun láta afskiftalaust, hvort styrk- 
urinn er hækkaður eða feldur. En jeg 
verð að segja það. að mjer finst skrítið, 
að hv. þm. Barð. skuli vega í þann knje- 
runn, svo „merkur maður“ sem hann er.

is«
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en jeg hygg, að hann hafi haldið ræðu 
sína fremur til þess að skemta okkur heh’l- 
ur en að honum hafi verið alvara. (HK : 
Þórbergur segir um prestana: Vei ykkur, 
þjer hræsnarar!). Jú, Þórbergur segir 
margt um prestana og stjórnmálamenn.

Háttv. 3. þm. Reykv. ber fram brtt. um 
að hækka styrk til Guðbrands Jónssonar, 
en það ræður af líkum, að fjvn. getur ekki 
fallist á þá brtt., þar sem hún hefir lagt 
til, að stvrkurinn yrði feldur niður. Hv. 
flm. vjek að því, er jeg sagði um sams- 
konar ritstyrksbeiðni, og kvað það ekki 
saman berandi, því að þeir menn, sem jeg 
þar nefndi, væru á föstum launum, en Guð- 
brandur Jónsson ekki. Jeg er nú á þeirri 
skoðun, að síður beri að líta á þörf manna 
í þeim efnum en hæfileika, en jeg skal þó 
geta þess, að fjvn. var ekki alveg óskift um 
að vilja fella þennan stvrk niður.

Um brtt. hv. 4. þm. Revkv., að veita dr. 
Guðm. Finnbogasvni ritstyrk, hefir fjvn. 
óbundið atkvæði.

Aftur er mikill meiri hluti nefndarinnar 
á móti því að veita eand. mag. Birni K. 
Þórólfssvni styrk til að kvnna sjer skipu- 
iag og vinnu í skjalasöfnum erlendis. Um- 
sókn þessi hefir legið fvrir nefndinni, en 
nú hefir hv. þm. V.-Sk. tekið hana upp á 
sína arma.

Um brtt. hv. þm. Isaf. (SigurjJ) um 
bafskipabrvggju á ísafirði, þá var það 
samþykt í raun og veru við umræðu fyrri 
kafla fjárlaganna.

Þá hafa þrír þm. Vestfirðinga (ÁÁ. 
JAJ og SigurjJ) komið fram með brtt. um 
það, að veita Guðmundi Jónssyni frá Mos- 
dal styrk þann til námsskeiða í handa- 
vinnu, er áður hafði ungfrú Ásta Sighvats- 
dóttir. Þetta kom til orða í fjvn., en þá 
stóð á því, hvort Ásta mundi verða kyr 
við skólann á Blönduósi. Nú eru fengnar

upplýsingar um það, að hún verður þar 
kyr, og þess vegna hefir meiri hluti fjvn. 
fallist á þessa brtt,, og get jeg fyrir mitt 
leyti mælt hið besta með henni, því að 
mjer er þessi maður kunnur að því að vera 
listamaður og áhugasamur.

Þá er brtt. frá hv. þm. V.-Sk. um styrk 
handa Kvenfjelagi Hvammshrepps til 
handavinnukenslu. Meiri liluti nefndarinn- 
ar getur þar aðhyllst varatill.

Brtt. frá hv. þm. Ak. og hv. 1. þm. N.- 
M. um styrk til Kvenrjettindafjelagsins 
getur meiri hl. nefndarinnar ekki aðhyllst.

Þá er brtt. hv. þm. Mýr. (PÞ) um styrk 
til Jóns Helgasonar í Borgarnesi. Erindi 
þetta lá alls ekki fyrir fjvn., en mjer 
skildist á ræðu hv. flm., að hjer sje um 
frumlega íslenska uppgötvun að ræða, þótt 
jeg geti ekki dæmt um þau vísindi. En 
eins og tekið er fram áður, þá álítur fjvn. 
nægilegt að styrkja eina tilraun í þessa 
átt, og gétur því ekki fallist á þessa brtt.

Brtt. um hækkaðan styrk til Þórðar 
Flóventssonar er svo smávægilegt atriði, 
að jeg hygg, að meiri hluti fjvn. geti að- 
hyllst varatill.

Fvrir nefndinni lágu gögn um fossana 
í Norðurá, sem hv. þm. Mýr. vill láta gera 
laxgenga, og voru þau fyllri en þau gögn, 
sem lágu fyrir nefndinni í fvrra. Þessi 
till. var samþykt í fvrra, og fjvn. er því 
meðmælt að hún verði samþykt nú, enda 
er fordæmi um slíkt áður úr Borgarfjarð- 
arsýslu.

Þá er brtt. háttv. þm. Borgf. um eftir- 
gjöf á dýrtíðarláni. Þótt líta megi svo á. 
að brtt, þessi sje fallin með umr. við 1. 
kafla fjárlaganna, verður henni víst haldið 
fram. og vill meiri hl. nefndarinnar mæla 
í móti henni. Jeg vil minna hv. deild á, 
að ef þetta verður eftirgefið, þá verða 
fleiri að koma á eftir. Þá munum við bv.
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þm. N.-ísf. koma með samskonar brtt. 
fvrir okkar kjördæmi, og svo mun um ein- 
hverja fleiri, og verði þetta samþykt, er 
hv. deild siðferðilega skvldug til þess að 
gefa eftir aðrar samskonar skuldir.

Hv. þm. Barð. hefir tekið aftur brtt. 
sína undir tölulið XXXVI til 3. umr.

Hv. 2. þm. Eyf. lagði fram skjallega 
sönnun um það, að til væri ein „jubil“- 
ljósmóðir enn, sem ekki hefði fengið við- 
urkenningu, og hv. 2. þm. Rang. tilkynti, 
að önnur væri á uppsiglingu, sjálf ljós- 
móðir aldursforseta þessarar hv. deildar. 
Fjvn. hefir óbundin atkvæði um þessa brtt.

Þá er brtt. frá hv. þm. V.-Sk. um lán til 
Mýrdalshjeraðs. Um þetta efni lá ekkert 
fyrir fjvn. (JK-. Jú). Nú, það getur verið, 
að mig misminni það, en fjvn. getur ekki 
mælt með brtt.

Jeg gat þess í fyrri ræðu minni, að öll 
nefndin er með brtt. hæstv. atvrh. um að 
greiða lialla þann, er verða kann af til- 
raunum með að senda frosið kjöt á er- 
lendan markað.

Hv. þm. Múlsýslunga (HStef og SvÓ) 
bera fram brtt. um lán til tóvinnuvjela í 
Reyðarfirði. Jeg minnist þess ekki, að 
neitt lægi fyrir um þetta hjá nefndinni, 
en nú hefir hæstv. fjrh. mælt í móti því, 
að þetta lán verði veitt. Það hefir legið 
fyrir áður, en fjvn. hefir óbundnar hend- 
ur um atkvæðagreiðslu.

PJetur Ottesen: Hv. frsm. fjvn. (TrÞ) 
gat þess í ræðu sinni, að brtt. mín væri 
fallin, en það er á valdi forseta að úr- 
skurða það. Jeg get ekki fallist á, að hún 
sje fallin.

Þá sagði hv. frsm., að mikil runa mundi 
koma á eftir, en samkvæmt upplýsingum, 
sem jeg hefi fengið hjá hæstv. fjrh.. þá er 
aðeins um þrjú slík lán að ræða og hjer 
er um að tala. Það er lán, sem Reykjavík-

(2. umr. 1 Nd.).

urbæ var veitt, og nú eru komnir á fastir 
samningar um greiðslu á því. Og svo lán 
til Isafjarðarkaupstaðar, sem mi á að gefa 
eftir. Þó því sje nú haldið fram, að þar 
sje ekki um eftirgjöf að ræða, heldur sje 
það styrkur til bryggjunnar á ísafirði. þá 
verður þó ekki um það deilt, að þar sem 
niður á að falla greiðsla á margra ára van- 
goldnum vöxtum, þá er þó um fullkomna 
eftirgjöf að ræða, og nemur sú eftirgjöf % 
af þeirri upphæð, sem jeg fer fram á að 
eftir sje gefin. Um fleiri lán af þessu tægi 
er ekki að ræða. því að það eru þá lán úr 
viðlagasjóði.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg ætla mjer 
ekki að fara út í deilur út af kaupum á 
skóglendi Sigríðarstaða. En jeg vil benda 
á það, út af ummælum hv. frsm. (TrÞ), 
þar sem hann talaði um kaup á Yöglum 
og Vaglaskógi, þá er það ekki fordami' 
fyrir svona kaupum. Þá var kevpt heil 
jörð með einhverju því stærsta skóglendi, 
sem er hjer á landi, og síðan var lagt til 
hennar annað skóglendi og jörðin gerð að 
bústað fyrir skógarvörð og jafnfra, ú sett 
þar upp skógræktarstöð. Þetta er ekki for- 
dæmi fvrir því að fara að kaupa bletti úr 
landeignum víðsvegar. Þó má segja það 
þessari till. til málsbóta, að þetta skóg- 
lendi er svo nærri Vöglum, að þaðan mætti 
hafa umsjón með því. En það er ekki hægt 
að girða þetta skóglendi til fulls, og veit 
jeg, að hv. þm. S.-Þ. (IngB) samsinnir 
það. Skóglendið liggur í fjallshlíð og verð- 
ur ekki girt svo tryggilega að ofan, að hægt 
sje að verja það ásókn sauðfjár á sumrin. 
Jeg hvgg raunar, að þessi till. sje borin 
fram af ástæðum skógræktinni óviðkom- 
andi. En jeg get að ýmsu leyti virt þær 
ástæður og vil því ekki leggjast fast á 
móti till., en vona, að það, sem jeg hefi 
sagt um þetta, verði nóg til þess, að þetta
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geti ekki skapað fordæmi fvrir því, að 
farið verði að kaupa hvern skógarblett, 
sem halda þarf við.

Ut af ummælum, sem fallið hafa um 
styrk til hafskipabryggju á Isafirði, vil jeg 
geta þess, að ef sú brtt. nær fram að 
ganga, hefi jeg hugsað mjer að koma með 
brtt. um orðalagið á athugasemdinni við 
liðinn við 3. umr. Því að eins og till. er 
orðuð er hún ekki vel greinileg, en jeg 
vil aðeins sjá fyrst, hvort hún verður sam- 
þykt.

Þá vildi jeg biðja lífs einni till, sem 
rnjer skildist hv. frsm. (TrÞ) mæla á móti. 
Það var heimild til að lána úr viðlagasjóði 
5 þús. kr. til bvggingar sjúkraskýlis og 
læknisbústaðar í Mýrdalshjeraði. Það er 
föst regla að veita lán úr viðlagasjóði til 
sjúkrahúsbvgginga, ef fje er fyrir hendi. 
Nú veit jeg ekki, hvort það verður til að 
þessu sinni, en þykir líklegt; a. m. k. 
hygg jeg, að það sje rjett að hafa heimild- 
ina í f járlögunum. Það er ekki margt, sem 
á meiri rjett á sjer en lán til sjúkraskýla, 
að undanteknum lánum til íshúsa, girðinga 
og þurrabúðarlánum, sem eru auðvitað 
fremst.

Jón Kjartansson: Jeg stend aðeins upp 
til að leiðrjetta það, að ekki hafi legið 
fyrir hv. fjvn. beiðni um lán til sjúkra- 
skýlisins í Vík. Hv. nefnd var send um- 
sókn um þetta frá sýslumanninum í Vík 
fyrir hönd hreppsins. Jeg er annars fús 
til að taka brtt. þessa aftur til 3. umr., ef 
hv. fjvn. óskar að fá hana til nánari at- 
hugunar. Jeg fæ ekki sjeð, að það geri 
neitt til, þótt heimildin standi í fjárlög- 
unum. Lánið verður auðvitað ekki veitt 
nema fje sje fyrir hendi. Loks vil jeg 
þakka hæstv. fjrh. (JÞ) fyrir stuðning 
hans við till.

Frsm. (Tryggví Þórhallsson): Jeg efa
ekki, að það sje rjett hjá hv. þm. Borgf. 
(PO), að ekki sjeu nema 3 lán önnur, sem 
eru eins og þetta að forminu til. Bn það 
eru fleiri lán til fátækra hreppa, sem eins 
stendur á með í alla staði, þótt þau sjeu 
úr viðlagasjóði. Annars hefi jeg enga löng- 
un til að standa á móti þessu; mig langar 
ekkert til að spilla fyrir því, að fátækir 
hreppar fái hjálp út úr fjárhagslegum 
ógöngum. En það er aðeins það, sem jeg 
hefi viljað benda á, og álít mjer skvlt að 
segja, að verði þessi till. samþvkt, koma 
fleiri á eftir.

Jeg vil ekki fara að deila við hæstv. 
fjrh. um það, hvort fordæmi sje fyrir því 
að kaupa skógarblett úr landareign, eins 
og Sigríðarstaðaskóg. Jeg skal ekki segja, 
að fordæmi sje fyrir því, en það er þó 
ákaflega nærri, þegar presturinn á Hálsi 
fær 200 kr. linun.á afgjaldi, gegn því að 
taka undan ábúð nokkra skógarspildu, sem 
er á jörðinni. — Út af ummælum hæstv. 
fjrh. um fordæmið, vil jeg taka það fram, 
að jeg geri ráð fyrir, að þingið sjái fót- 
um sínum forráð og fari ekki út á neina 
glapstigu um kaup á skógarblettum. — 
Jeg veit ekki, við hvað hæstv. ráðh. á, þeg- 
ar hann segir, að þetta sje borið fram af 
ástæðum skógræktinni óviðkomandi.

Það er sjálfsagt rjett hjá hv. þm. V.-Sk. 
(JK), að erindi hafi legið fyrir fjvn. um 
lán til sjúkraskýlisins. Bn þegar menn 
vita, að 225 erindi lágu fyrir nefndinni. 
hygg jeg, að engan þurfi að furða, þót.t 
jeg kunni þau ekki öll utan að.

ATKVGR. um 14,—25. gr.
Brtt. 184,21.a samþ. með 21 shlj. atkv.

— 184,21.b samþ. með 17:2 atkv.
— 184,22 samþ. með 17 : 3 atkv.
— 248,11.1 samþ. með 20 shlj. atkv
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Brtt. 184,23 samþ. með 17:7 atkv.
— 248,11.2 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 184,24 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 245,2 tekin aftur.
— 184,25 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 184,26 samþ. með 18:1 atkv.
— 230,XVI.1 samþ. með 14:6 atkv.
— 230,XVI.2.a samþ. með 14: 5 atkv.
— 230,XVI.2.b samþ. með 15:12 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JakM, JAJ, JBald, JörB, KIJ, MT, 

PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ, BSt, H- 
Stef, IngB, BSv.

nei: JK, JS, JÞ, MG, MJ, ÓTh, PO, Sig- 
urjj, ÞórJ, ÁJ, BL, HK.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 259,11 samþ. með 15:2 atkv.

— 184,27 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 230,XVII samþ. með 21 shlj. atkv.
— 184,28.a samþ. með 15: 4 atkv.
— 184,28.b samþ. með 14:7 atkv.
— 184,28.c samþ. með 16:6 atkv.
— 245,3 tekin aftur.
— 184,29 samþ. með 17:2 atkv.
14. gr., svo breytt, samþ. með 24 shlj. 

atkv.
Brtt. 184,30 samþ. án atkvgr.

— 184,31 samþ. með 14 shlj. atkv.
— 23O,XVII1 samþ. með 15:7 atkv.
— 184,32 samþ. með 15:12 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JörB, KIJ, MT, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, 

ÁJ, ÁÁ, BSt, BL, HStef, IngB, Jak- 
M, JBald, BSv.

nei: MG, MJ, ÓTh, PO, PÞ, SigurjJ, Þór- 
J, HK, JAJ, JK, JS, JÞ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 230,XIX samþ. með 17: 3 atkv.

— 230,XX tekin aftur.
— 184,33 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 257 (aðaltill.) feld með 16:7 atkv.
— 257 (varatill.) samþ. með 17 :10 atkv.
— 230,XXI samþ. með 16: 9 atkv.

Brtt. 184,34 samþ. með 14:2 atkv.
— 230,XXII samþ. með 15: 2 atkv.
— 230,XXIII.1 samþ. með 17: 3 atkv.
— 230,XXIII.2 feld með 16: 9 atkv.
— 230,XXIII.3 feld með 18: 4 atkv.
— 230,XXIII.4 feld með 14:12 atkv.
— 230,XXIII.5 feld með 14: 8 atkv
— 230,XXIV feld með 14:10 atkv.
— 230,XXV samþ. með 14: 4 atkv.
— 230,XXVI feld með 14:11 atkv.
— 259,1 feld með 15: 6 atkv.
—• 184,35 samþ. með 14: 9 atkv.
— 239 sjálffallin.
—• 248,11.3 samþ. með 16:11 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já: HK, JakM, JAJ, JBald, JK, KIJ, MJ, 

ÓTh, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, 
BL, BSv.

nei: IngB, JS, JÞ, JörB, MG, MT, PO. 
PÞ, SigurjJ, BSt, HStef.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 184,36 tekin aftur.

— 184,37 feld með 14:13 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: MT, PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ. BSt, 
IngB, JakM, JBald, JörB, KIJ, BSv. 

nei: MG, MJ, ÓTh, PO, SigurjJ, ÞórJ, 
ÁJ, BL, HStef, HK, JAJ, JK, JS,
JÞ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 230,XXVII (aðaltill.) feld með 18: 

6 atkv.
— 230,XXVII (varatill.) feld með 14: 

8 atkv.
— 184,38 samþ. með 15:2 atkv.
■— 184,39 feld með 14: 9 atkv.
15. gr., svo brevtt, samþ, með 22 shlj. 

atkv.
Brtt. 184,40 samþ. með 20 shlj. atkv.

— 184,41.a samþ. með 21 shlj. atkv.
— 184,41.b samþ. með 21:1 atkv.
— 184,42 samþ. með 14: 4 atkv.
— 184,43.a samþ. með 18:1 atkv.
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Brtt. 184,43.b samþ. með 20 shlj. atkv.
— 184,44 samþ. með 16:11 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: IngB, JakM, JBald, JS, JörB, Kl- 

J, MG, MT, PÞ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ, Á- 
J, BSt, BL, BSv.

nei: JAJ, JK, JÞ, MJ, ÓTh, PO, Sigurj- 
J, SvÓ, ÁÁ, HStef, HK.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 184,45 samþ. með 15:4 atkv.

— 184,46.a.—b. samþ. með 19 shlj. atkv.
— 230,XXVIII samþ. með 16:1 atkv.
— 184,47 samþ. með 15: 2 atkv.
— 230,XXIX samþ. með 21 shlj. atkv.
— 230,XXX (aðaltill.) feld með 15:7 

atkv.
— 230,XXX (varatill.) samþ. með 16 

shlj. atkv.
— 230,XXXI feld með 15: 5 atkv.
— 184,48 samþ. með 15:4 atkv.
— 184,49 samþ. með 14:6 atkv.
— 230,XXXII tekin aftur.
— 230,XXXIII (aðaltill.) feld með 14 

: 6 atkv.
— 230,XXXIII (varatill.) samþ með 

19: 5 atkv.
— 230,XXXIV samþ. með 20:1 atkv.
— 184,50 samþ. með 18 :3 atkv.
— 230,XXXV feld með 14:13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÁJ, HStef, HK, JakM, JBald, JS, 

JörB, MG, ÓTh, PO, PÞ, SigurjJ, 
BSv.

nei: ÞórJ, ÁÁ, BSt, BL, IngB, JAJ, JK, 
JÞ, KIJ, MJ, MT, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
16. gr., svo breytt, samþ. með 23 shlj.

atkv.
Brtt. 184,51 samþ. með 20: 6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ, ÁÁ, HK, 

IngB, JakM, JBald, JK, JS, JÞ, Jör
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B, MG, MJ, MT, ÓTh, PO, PÞ, Sig- 
urjj.

nei: ÁJ, BL, HStef, JAJ, KIJ, BSv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.

Brtt. 184,52 samþ. með 14:13 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: IngB, JakM, JBald, KIJ, MT, PO, 
SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ, ÁÁ, BSt, BL, 
HStef.

nei: JAJ, JK, JS, JÞ, JörB, MG, MJ, Ó- 
Th, PÞ, SigurjJ, ÁJ, HK, BSv.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 184,53.a samþ. með 20: 2 atkv.

— 184,53.b samþ. með 18: 2 atkv.
17. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. 

atkv.
Brtt. 184,54 samþ. án atkvgr.

— 184,55 samþ. án atkvgr.
— 184,56.a samþ. með 17 shlj. atkv.
— 184,56.b samþ. með 17 shlj. atkv.
— 184,57 samþ. með 19 slilj. atkv.
— 184,58 samþ. með 15 shlj. atkv.
— 230,XXXVI tekin aftur.
— 184,59 samþ. með 23 shlj. atkv.
— 184,60 samþ. með 14: 3 atkv.
— 184,61 samþ. með 15 shlj. atkv
— 184,62 samþ. með 14:1 atkv.
— 230,XXXVII samþ. með 14: 9 atkv.
— 184,63 samþ. með 15: 4 atkv.
— 184,64.a samþ. með 14 shlj. atkv.
— 184,64.b samþ. með 19 shlj. atkv.
— 184,64.c samþ. með 18 shlj. atkv.
18. gr„ svo breytt, samþ. með 23 shlj.

atkv.
19. —20. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
21. gr., með þeim breytingum, sem á

eru orðnar öðrum gr. frv., samþ. með 20 
shlj. atkv.
Brtt. 184,65 samþ. með 24 shlj. atkv.

— 184,66 samþ. með 14:5 atkv.
— 230,XXXVIII samþ. með 18: 2 atkv.
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22. gr., svo breytt, samþ. með 16 shlj. 
atkv.
Brtt. 230,XXXIX samþ. með 21 slilj. atkv. 

— 230,XL samþ. með 15: 8 atkv.
23. gr., svo breytt, samþ. með 18 sblj. 

atkv.
24. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Brtt. 184,67 (ný gr., verður 25. gr.) samþ. 
með 14:2 atkv.

25. gr. (verður 26. gr.) samþ. með 21 
slilj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 24 sblj. atkv.

A 49. fundi í Xd., föstudaginn 9. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 273, 297, 
304, 306).

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Við 2. umr. 
hækkuðu gjöldin um ea. 375 þtis. kr., en 
hækkun teknanna leiddi af sjer, að tekju- 
hallinn varð ekki nema 21303 kr. Ef allar 
þær brtt., sem nú liggja fyrir, yrðu sam- 
þyktar, mundi öll hækkunin verða ca. 660 
þús. kr., og er ekki hægt að segja, að það 
beri vott um varfærni háttv. þm. En nú 
reynir á varfærni hv. deildar, þegar til at- 
kv. kemur. Við þennan kafla eru fáar brtt 
frá fjvn., og eru þær alls til hækkunar ea 
22200 kr. Við 11. og 12. gr. 16 þús. og 
við 13. gr. 6200 kr. Frá einstökum þm. 
nema hækkunartill. 163200 kr.

Jeg skal þá víkja stuttlega að brtt. fjvn., 
en ætla að leiða hjá mjer till. einstakra hv. 
þm. þangað til þeir hafa talað fyrir þeim.

Fvrsta brtt. nefndarinnar er undir II. 
lið á þskj. 297, við 5. gr., og þarf jeg ekk- 
ert um hana að segja. Þó að ein till. fjvn. 
komi mjer nokkuð við, trevsti jeg háttv.
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frsm. síðari kaflans, háttv. þm. Str. (Tr- 
Þ), til að tala fyrir henni.

Næsta brtt. nefndarinnar er á sama þskj., 
V. við 11. gr. A. 6, um skrifstofukostnað 
bæjarfógeta og sýslumanna, og leggur 
nefndin til, að liðurinn hækki úr 84 þús, 
upp í 92 þús. kr. Nefndin hefir kynt sjer 
þetta mál, og komu nokkrir sýslumenn og 
bæjarfógetar á fund hennar og tjáðu henni, 
að óhjákvæmilegt væri að fá nokkra hækkun 
í þessu skyni. Þeir fóru fram á, að liður- 
inn yrði hækkaður upp í 100 þús., en 
aðalkrafa þeirra var sú, að framvegis yrðu 
reikningar þeirra um skrifstofukostnað 
teknir til greina og samþyktir af stjórnar- 
ráðinu. Nefndin bar sig saman við hæstv. 
dómsmálaráðherra um þetta og komst að 
þeirri niðurstöðu að leggja til, að liður- 
inn yrði hækkaður um 8 þús. kr. Xefndin 
gat ekki fallist á meiri hækkun; hún við- 
urkennir þó, að vitanlega vaxa störf þess- 
ara manna vegna ýmsra laga, sem þingið 
samþykkir, en hún áleit þó, að þessi hækk- 
un væri sæmileg. Nefndin áleit, að ef horf- 
ið væri að því ráði að samþykkja, að allir 
slíkir reikningar skyldu viðurkendir, gæti 
það orðið til þess, að meiri vinna væri keypt 
út en þörf væri á og hlutaðeigandi embætt- 
ismaður gæti á þann hátt látið ríkissjóð 
borga þau störf, sem hann sjálfur gat unn- 
ið. Það er því undirstaðan undir mati á 
skrifstofukostnaði að ganga út frá embætt- 
ismanninum sem fullkomnum starfsmanni. 
Telur nefndin því mjög varhugavert að fara 
þessa leið. Þeir, sem gengist hafa fvrir 
þessu, hafa leitað álits sýslumanna og bæj- 
arfógeta úti um land, og hafa þeir flestir 
tekið í sama strenginn, en þó skal jeg geta 
þess tveimur sýslumönnum til k>fs, að þeir 
telja enga þörf á að auka skrifstofufje 
sitt frá því, sem nú er. Þessir 2 sýslumenn 
eru þeir sýslumaður Skaftfellinga og sýslu-
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maður Árnessýslu, háttv; 1. þm. Árn., og 
skal jeg ennfremur geta þess, að skrifstofu- 
kostnaður í Árnessýslu hefir lækkað síðan 
hann tók við embætti og hann telur hann 
nú sæmilegan.

Næsta brtt. nefndarinnar er við 12. gr. 
11 (utanferðir hjeraðslækna), um að fyr- 
ir 2000 komi 3000 kr. Við 2. umr, var sam- 
þyktur styrkur til eins læknis í þessu 
skyni, og gat jeg þess þá, að með því fje, 
sem nú er veitt í fjárlögum til þessa, væri 
ekki hægt að styrkja þá lækna, sem nú eru 
ytra. Eftir upplýsingum frá landlækni er 
sá styrkur nú upplofaður, en landlæknir 
telur nauðsynlegt að gera þeim læknum, 
sem nú eru vtra, einhverja úrlausn.

Næsta brtt. nefndarinnar er við 12. gr. 
17.c, um að hækka styrkinn til sjúkrahúsa 
úr 15 þús. upp í 20 þús. kr. Landlæknir 
hafði lagt til, að þessi styrkur yrði hækk- 
aður mikið meira, eða helst upp í 30 þús., 
og telur hann, að með úthlutun þess stvrks, 
sem nú er lögákveðinn eftir fjölda legu- 
daga, þá nemi hann ekki meiru en %—1/(> 
af því, sem heimilt er eftir athugasemd- 
inni, og er það alt of lítið á móti því, sem 
hjeruðin leggja fram.

í samræmi við þetta er svo önnur brtt. 
nefndarinnar, um að fella niður aths. við 
þennan lið. Landlæknir tjáði nefndinni, 
að það væri almenn óánægja yfir þessari 
aths., sem leiddi af því, að hjeruðin þurfa 
að leggja sjálf svo mikið fje fram til 
sjúkraskýlanna, að þau vilja láta innan- 
hjeraðssjúklinga fremur njóta þess fjár 
heldur en aðra. Jeg hygg, að tilgangur 
aths. um að láta sjúklinga, sem ríkið kost- 
ar, njóta sömu kjara og innanhjeraðs- 
menn, hafi átt að spara ríkissjóði fje. En 
þegar að er gáð, þá verður þetta öfugt, 
því eigi utanhjeraðsmenn að njóta sömu 
kjara og innanhjeraðsmenn, þá verður að 
hækka legukostnað þeirra alment, og um

leið hækkar kostnaður ríkissjóðs. Því ætla 
má, að á hans vegum verði ætíð fleiri inn- 
anhjeraðsmenn. en utanhjeraðs í hverju 
sjúkrahúsi, Nefndin vill því fella aths. 
þessa, svo sjúkrahúsin hafi um þetta 
óbundnar hendur eins og áður.

Jeg skal geta þess í sambandi við næsta 
lið, um styrk til sjúkraskýla, að eins og 
hv. þdm. muna, þá kom við 2. umr. till. 
um að hækka þann styrk í tilefni af því, 
að enn eru óuppgerðar sakir milli ríkisir.s 
og þeirra læknabústaða og sjúkraskýh, 
sem nú bafa verið í byggingu. Þá liefir 
landlæknir tjáð nefndinni, að af því fje, 
sem ætlast var til að yrði notað á árinu 
1926 í þessu augnamiði, mundu um 14 
þús. kr., sem ætlaðar voru til sjúkraskýla í 
Reykhólahjeraði og á Hofsósi, ekki verða 
notaðar, og mætti þá verja því fje á öðr- 
um stöðum í sama augnamiði. Nefndin 
hafði ekkert á móti þessu, þótt ekki þætti 
lienrii sjálfsagt að fara þannig að. En 
verði það gert, þá leggur nefndin ákveðið 
með því, að ekki verði fremur en að und- 
anförnu veitt nema sem svarar y3 af bygg- 
ingarkostnaðinum, og ekki verði blandað 
þar fleiru inn í en venja hefir verið til 
og viðurkent, að telja beri með byggingar- 
kostnaði.

12. brtt. nefndarinnar, við 17. gr., er 
viðvíkjandi sjúkrahúsinu á Isafirði og 
miðar eingöngu til þess að færa til leið- 
rjettingar það, sem samþykt var við 2. 
umr., sem sje, að í stað 10 þús. kr. komi: 
7724 kr. Það er nákvæmlega rjett útreikn- 
uð sú upphæð, sem ríkinu ber að borga 
samkvæmt venju í slíkum tilfellum.

Viðvíkjandi 12. gr. 17.n skal jeg geta 
þess, að landlæknir tjáði nefndinni, að svo 
hefði reynst, að miklu meira væri af 
geitnasjúkl. heldur en skýrslur læknanna 
báru með sjer, er þeim var í fyrstu safn- 
að. Taldi hann óheppilegt að binda fjár-
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veitingu til lækningar þessum sjúklingum 
við ákveðna upphæð, þar sem oft gæti stað- 
ið svo á, að heppilegra væri að taka fleiri 
í einu, og óskaði, að þær 2500 kr., sem til 
þess eru veittar að lækna þessa veiki, yrðu 
skoðaðar sem áætlunarupphæð, svo hægt 
yrði að fara fram úr lienni, ef það álitist 
heppilegt. Nefndin fjellst á þetta, og því 
tala jeg um það hjer.

Þá er brtt. við 13. gr. B. VI, til fjall- 
vega. Þessi liður var hækkaður við 2. uinr. 
samkvæmt till. nefndarinnar með tilliti til 
vegagerðar milli Keykjadals og Mývatns- 
sveitar og yfir Kolugafjall. Xú liefir það 
komið í ljós síðan, að sú upphæð, 4 þús. 
kr., var ónóg, ef gera ætti þarna nokkuð 
til lilítar. Hefir nefndin leitað álits vega- 
málastjóra um þetta, og telur hann, að 
minna fje en 8 þús. kr. komi ekki að gagni. 
Nefndin hefir fallist á þetta og lagt til, 
að upphæðin verði hækkuð samkvæmt 
þessu. En eins og tekið hefir verið fram, 
þá hefir vegamálastjóri óbundnar hendur 
um það, hvernig þessu fje verður skift.

Þá er loks till. um nýja símalínu frá 
Svignaskarði að Hvítárbakka, vegna skól- 
ans þar. Við 2. umr. var samþykt sams- 
konar fjárveiting,og ein hefir verið samþykt 
áður, og sá nefndin sjer því ekki fært að 
neita um þetta, enda þótt þessi upphæð sje 
hærri en hinar, vegna örðugra staðhátta.

Hvað snertir till. samgmn., þá mun jeg 
leiða hjá mjer að tala um þær, líkt og till. 
einstakra þm., þangað til flm. hafa talað 
um þær. Hefi jeg ekki eytt löngum tíma 
til framsögu minnar og vænti þess, að hv. 
þm. verði stuttorðir, svo umr. verði lokið 
sem fyrst, og helst í nótt.

Fjármálaráðherra (JÞ); Jeg stend upp 
til þess að undirstrika þau almennu um- 
mæli, sem hv. frsm. fjvn. (ÞórJ) hafði
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um þetta fjárlagafrv., sem nú liggur fyr- 
ir, og þær brtt.. sem nú hafa dunið yfir 
þessa hv. deild. Það var að mínu áliti 
rjett, sem hann sagði, og eins það álit hv, 
fjvn., að nú sje teygjan úr tekjuhlið fjár- 
laganna, það sje búið að hækka svo tekju- 
liðina, að ekki komi til mála að hækka þá 
meira. Að vísu má segja um einstöku lið, 
að vera megi, að þeir fari eitthvað fram 
úr áætlun. En það þarf að vera, því mjög 
er óvíst um aðra, hvort þeir standist, eins 
og t. d. tekjur af vínversluninni. Það er 
mjög ólíklegt, að hann standist áætlun, 
eftir því útliti, sem nú er um árferði 1927.

(Ijaldahlið fjárlagafrv. var hækkuð við 
2. umr. um 430 þús. kr. eftir mínum reikn- 
ingi. Frsm. nefndi eitthvað lægri upphæð. 
l’tgjöldin samkvæmt frv. eins og það er nú 
eru rúmlega 10 miljónir og 800 þús. kr. 
Til samanburðar skal jeg geta þess, að 
fjárlögin 1925, sem voru fyrstu fjárlög, 
sem það þing, er nú situr, setti, voru af- 
greidd ineð 8 milj. 274 þús. kr. gjalda- 
áætlun, svo gjöldin eru nú meir en 2y2 
miljón kr. hærri en þá. Þar við bætist, að 
þær krónur, sem nú eru veittar, eru all- 
miklu stærri en þær, sem veittar hafa 
verið undanfarið. Meðalgildi okkar pen- 
inga 1921—’24 var ea. 60—65 aurar hver 
króna. En nú rúmlega 81—82 aurar pr. 
kr. Og það tjáir ekki annað en að líta á 
það, að sama krónutala er nú þvngri 
gjaldabyrði en áður var, svo að í stað 
þess að láta nú krónutöluna halda sjer, 
eða auk lieldur hækka, þá ætti hún í raun 
og veru að fara lækkandi með hækkandi 
peningagildi. Jeg álít, eins og jeg hefi 
sagt hjer áður og nú er að nokkru leyti 
fram komið, að nauðsynlegt sje að lækka 
eitthvað og ljetta skattabvrði þá, sem hvíl- 
ir á atvinnnvegunum. Nú hefir gengisvið- 
auki á vörutolli verið numinn úr lögum,
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og jeg get sagt það, að fjhn. hefir á prjón- 
unum enn frekari lækkun tolla á nauð- 
synjavörum, sem þyngst hvíla á fram- 
leiðslu landsmanna. Það frv, er aðeins 
ókomið, sem fer fram á það að lækka vöru- 
toll á kolum og salti og steinolíu. Jeg hefi 
ekki sjeð þetta frv. og veit ekki, hve miklu 
lækkun þessi nemur fvrir ríkið. En jeg 
bvst við því, að hún muni nema milli 200 
og 400 þús. kr. á ári, líklega þó eitthvað 
nær hærri upphæðinni. Jeg verð nú að 
segja það. að jeg á mjög bágt með að veia 
á móti því að lögleiða linun á slíkum tolli 
á algerðum nauðsynjavörum, og er auk 
þess eins hár og kola- og salttollurinn, því 
jeg hygg, að slíkt sje algerlega einsdæmi 
meðal Norðurálfuþjóðanna, eftir því, sem 
jeg þekki til. Jeg hefi nú dregið þetta at- 
riði hjer inn í umr. til þess að vekja at- 
liygli manna á því, að hv. deild mun gef- 
ast kostur á því að sýna það með atkvæða- 
gr., hvort hún vilji fremur lækka tolla, 
sem hvíla þungt á höfuðatvinnu lands- 
manna, eða að öðrum kosti auka útgjöld 
ríkisins eða a. m. k. varna því, að þau 
lækki, svo sem till. þdm. nú bera helst 
með sjer.

Jeg skal viðurkenna það, að flestar brtt, 
við 2. umr., og eins megnið af till. nú, eru 
um fjárveitingar til verklegra framkvæmda 
Það er auðvitað æskilegt og gott að hraða 
slíkum framkvæmdum, eftir því sem geta 
ríkisins leyfir. En þess verður að gæta, 
að í frv. stjórnarinnar var ætlað miklu 
meira fje til verklegra framkvæmda en 
undanfarin ár. Jeg hygg miklu meira fje 
en jafnvel á nokkru öðru einu ári áður. 
Nú þegar þetta er aukið svo af stjórninni 
og síðan enn aukið með till. frá hv. þdm., 
þá vil jeg vekja athygli manna á því, að 
það hefir líka tvær hliðar að ’auka á einu 
ári úr hófi verklegar framkvæmdir ríkis- 
sjóðs. Bæði sökum þess, að það er örðugra
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í framkvæmd heldur en annars, ef hægt 
væri að komast hjá svo óvenjumiklum stig- 
breytingum í fjárveitingum þessum. En 
hin hliðin er sú, að þó það sje í sjálfu 
sjer æskilegt, að verklegar framkvæmdir 
aukist heldur á fjárkrepputímum, þegar 
atvinnuvegirnir sækja ekki mjög eftir 
vinnukrafti, þá verður að gæta hins, að 
það er óheppilegt, ef sú atvinna, sem 
þannig skapast, verður til þess að hindra 
þá kaupgjaldslækkun að krónutölu, sem nú 
stendur fyrir dyrum sökum hækkunar á 
verðgildi peninganna. Það verður því að 
fara hóflega í það að skapa í bili mjög 
Inikla atvinnu við opinber störf, til þess að 
keppa um vinnukraftinn við atvinnuveg- 
ina á sama tíma sem kaupgjald er að kom- 
ast í eðlilegt horf. Jeg vil biðja hv. þing- 
deildarmenn að líta einnig á þetta, þegar 
til atkvæðagreiðslunnar kemur. Og jeg skal 
enda þessi almennu ummæli mín með því 
að láta í ljós þá vissu von, að þetta þing, 
sem hefir getið sjer svo góðan orðstír 
fyrir þá stefnu, sem það tók þegar í upp- 
hafi 1924 til viðreisnar fjárhag landsins, 
kasti nú ekki frá sjer þessum góða orðstír 
með því að sýna ógætni um afgreiðslu 
fjárlaganna, hvorki nú eða á næsta þingi, 
sem er síðasta þingið á þessu kjörtímabili. 
Jeg vænti þess, að hv. þdm. sýni þá festu 
og samkvæmni við sjálfa sig, sem þarf til 
þess að halda í horfi um þá fjárhagslegu 
viðreisn, sem þeir hófu svo myndarlega 
1924.

Jeg skal þá aðeins minna á eina brtt. 
hv. fjvn., um að fella niður aths. við 12. 
gr. 17.c, um að sjúklingar, sem kostaðir 
eru af opinberu fje, njóti sömu kjara í 
sjúkrahúsum og innanhjeraðsmenn. Jeg 
verð að segja það, að jeg er talsvert hissa 
á þessari till. fjvn. Jeg held, að hún hafi 
ekki aflað sjer nægilegra upplýsinga um 
málið áður en hún gerði þetta að till. Því
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það er sannarlega æðihart að horfa upp á 
það, að sjúkrahúsin skuli geta sett svo 
mikið sem þeim sýnist fyrir þá sjúklinga, 
sem hjer er um að ræða, vitandi það, að 
það eru yfirleitt engir aðrir utanhjeraðs- 
menn í sjúkrahúsunum en þeir, sem ríkið 
kostar — og standa algerlega vamarlaus 
gagnvart slíku.

Jón Baldvinsson: í ITT. brtt. á þskj. 
297 förum við þrír þdm. fram á það, að 
tekin verði upp fjárveiting í fjárlög 1927 
til þess að gera registur um Stjórnar- 
tíðindin frá 1916—1926. Jeg veit, að hver 
einasti þm. finnur til þeirra örðugleika, 
sem á því eru að finna þau lög, sem menn 
vilja leita að, því að svo mörg lög hafa 
verið gefin út á þessu tímabili, að það er 
næstum ógerningur að finna það, sem 
leitað er að. Þessi till. var flutt hjer á 
síðasta þingi og fyrir misskilning náði hún 
ekki samþykki. Hún var tekin aftur við 
2. umr., og ætlaði fjvn. að athuga hana, 
en það fórst einhvernveginn fyrir. Nú er 
farið fram á sömu fjárveiting, 2500 kr., 
en árinu 1926 bætt við. svo verkið er 
meira, sem vinna á fvrir sama f je. Þó þetta 
hevri í raun rjettri undir stjórnarráðið, 
þá ætti að fela skrifstofustjóra Alþingis 
að hafa umsjón með þessu verki, því hann 
mun allra manna færastur um það. Því 
það er mjög mikið vandaverk að semja 
slíkt registur svo að vel sje.

Jeg mun svo ekki evða tíma í það að 
tala um fleiri brtt. en þessa einu, en leyfa 
mjer aftur á móti að nota þá heimild, sem 
þm. hafa við 3. nmr., að beina nokkrum 
orðum til hæstv. stjórnar viðvíkjandi at- 
riðum, sem beinlínis snerta hag ríkisins 
vfirleitt.

Mjer fanst hæstv. fjrh. (JÞ) í síðustu 
ræðu sinni taka heldur harðvítuglega á
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móti ýmsum útgjaldatillögum, en þó sjer- 
staklega þeim, sem miða til verklegra fram- 
kvæmda. Þetta kom mjer dálítið óvart, 
því að jeg var á þingmálafundi með hæstv. 
ráðherra nú ekki alls fyrir löngu. Heyrði 
jeg hann þá halda því fram, að það væri 
þingsins að skera úr, hvort það vildi ljetta 
af þessum háu sköttum eða láta þá standa 
og nota þá til verklegra framkvæmda. 
Mun hann þá hafa haft hugmynd um, 
að því verkefni bráðabirgðaskattanna 
væri lokið, að borga lausu skuldirnar. 
Hæstv. ráðherra má því ekki gera hvort- 
tveggja í senn, að setja sig á móti lækkun 
skattanna og samtímis setja sig á móti því, 
að ráðist verði í verklegar framkvæmdir.

Þá vil jeg beina fáum fyrirspurnum til 
stjórnarinnar. Eins og kunnugt er, stend- 
ur íslandsbanki að miklu leyti undir vf- 
irstjórn ríkisins, síðan Alþingi og stjórnin 
hlupu undir bagga með honum, því eftir 
lögunum frá 1921 eiga tveir bankastjórar 
bankans að vera skipaðir af íslensku 
stjórninni, sem að mínu áliti þýðir, að 
bankinn sje meira en áður undir yfir- 
stjórn landsins. Nú vil jeg spvrja hæstv. 
stjórn, af hvaða ástæðum íslandsbanki 
hefir ekki lækkað vextina eins og Lands- 
bankinn. Hann hefir nefnilega %% hærri 
vexti á ýmsum lánum en Landsbankinn, 
og þetta getur munað allmiklu á báða 
bóga. Þegar líka þess er gætt, að munur- 
inn er mestur á 1. veðrjettarlánum og 
víxlum.

Þetta er þeim mun undarlegra, þegar 
kvartað er undan erfiðri afkomu atvinnu- 
veganna, því að þessir háu vextir koma 
þó mest niður á þeim. Jeg sje því ekki 
annað en stjórnin, og þá sjerstaklega 
hæstv. fjrh., verði að svara fyrir þetta og 
upplýsa fullkomlega, af hverju Tslands- 
banka er leyft að halda uppi óeðlilega há- 
um vöxtuni í landinu.
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Það má nú kannske segja, að íslands- 
banki sje „privat“ -stofnun, en Landsbank- 
inn ekki, og því sje þar töluverður aðstöðu- 
munur. En eins og tekið hefir verið fram 
áður, hefir hann notið mikilla hlunninda 
hjá ríkinu, hefir t. d. meiri seðla í umferð 
en Landsbankinn, og auk þess margskonar 
hlunnindi, og er því engin ástæða til, að 
liann þurfi að hafa vextina hærri.

Þessir háu vextir eiga líka sinn þátt í 
því að gera landsmönnum erfiðara með 
að þola gengishækkunina. En það hefir 
mjer þó skilist, að væri skoðun hæstv. 
stjórnar að keppa að því marki að koma 
peningunum í það gengi, sem þeir voru í 
áður en stríðið skall á. Út frá því sjón- 
armiði ætti stjórnin því að vera á móti 
þessum óeðlilega háu vöxtum hankans, 
auk þess, sem þeir halda dyrtíð uppi í 
landinu og eru allþungur skattur á við- 
skiftamönnum hankans.

Þá er annað atriði, sem jeg vildi víkja 
til hæstv. stjórnar, og það er, hvort hún 
hafi nokkuð gert í því að breyta enska 
láninu í hagkvæmara lán. Það er sem sje 
kunnugt, að danska ríkið tók líka mjög 
óliagstætt lán 1920, en hefir nú brevtt því 
í miklu hagkvæmara lán, sem ljettir vaxta- 
bvrðina á danska ríkinu um mörg hundr 
uð þúsund kr. á ári. Jeg vil því spvrja 
hæstv. stjórn, hvort hún hafi nokkuð gert 
í þessu og hvort hún ætli sjer að gera 
nokkuð í því.

Það væri mjög mikilsvert atriði, ef 
stjórnin gæti breytt þessu dýra láni í ann- 
að hagkvæmara, því að eftir því, sem jeg 
hefi komist næst, þá eru vextirnir af því 
nálega 9%. Það eru gífurlega háir vextir, 
og væri hægt að lækka þá, gætu bankarnir 
ekki lengur haft þá fvrir ástæðu til að 
halda vöxtunum uppi.

Að það megi takast að fá hagkvæmara 
lán, er jeg í nær engum vafa um, því að

nú' er miklu auðveldara að fá stór pen- 
ingalán en var 1921.

Þá er þriðja fvrirspurnin, sem jeg vildi 
beina til hæstv. stjórnar, og hún er sú, 
með hvaða verði gullforði Tslandsbanka 
hafi verið keyptur síðastliðið haust. Um 
þetta er vitanlega ákvæði í lögum, en jeg 
hefi heyrt, að það sje ágreiningur um, 
hvernig beri að skilja það. Þætti mjer því 
vænt um, ef hæstv. stjórn vildi upplýsa 
þetta.

Þá er eitt atriði enn, sem jeg vildi 
spyrja hæstv. fjrh. um, og það er um fram- 
kvæmd á tolllagabreytingu síðasta þings 
viðvíkjandi tóbakstollinum. Mig langar til 
að heyra, livernig 2. gr. þeirra laga hefir 
verið framkvæmd. Hvernig framkvæmd 
hafi verið álíming tollmerkja og hver kostn- 
aður hafi orðið við það.

Að sjálfsögðu heimta jeg ekki af hæstv. 
ráðherra, að hann skýri frá, hver kostnað- 
ur hefir orðið af þessu um alt land. En 
hvað liann hafi orðið hjer í Reykjavík, 
ætti hann að geta farið nærri um. Þetta 
vænti jeg, að hæstv. fjrh. upplýsi, því að 
í fvrra var það mikið deiluefni, og hjeldu 
sumir því fram, að þetta væri óframkvæm- 
anlegt og ótrygt. En þar sem nú er fengin 
töluverð reynsla fvrir þessu, ætti stjórnin 
að geta leitt þingið í allan sannleika um, 
hvernig þetta hafi tekist.

Þá er eitt atriði enn, sem jeg vil víkja til 
hæstv. fjrh., þó að það komi fjárlögunum 
ekki beinlínis við. Það er út af umræðnm 
þeim, sem fram fóru hjer í gær. Hann 
þóttist hafa ástæðu til að halda, að sam- 
band væri milli ullartollsins í Bandaríkj- 
unum og steinolíueinkasölunnar hjer, en 
vildi ekki skýra það í gær, hvernig þetta 
samband væri. enda þótt á hann væri 
skorað. Jeg vil nú enn skora á hæstv. 
fjrh. að skýra þetta fyrir þinginu og á 
hvaða rökum þessi ummæli bans eru bygð.
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og ef tilhæfa er í þessu, þá vil jeg fá 
skýrt, hvernig sambandi milli þessara 
mála sje varið og hvernig samband gat 
orðið milli þeirra, og ennfremur hverjir 
hafi stuðlað að því, til þess að menn geti 
metið, hvort áðumefnd ummæli hæstv. 
ráðh. (JÞ) sjeu á rökum bygð eða ekki. 
En ef hann hefir verið hjer með eintómar 
dylgjur, þá tel jeg það með öllu óforsvar- 
anlegt.

Þá skal jeg snria máli mínu til hæstv. 
atvrh. (MG). Það er aðeins einföld spurn- 
ing, sem jeg vil leggja fyrir hann, og hún 
er viðvíkjandi framkvæmd laganna um 
útvarp, sem samþykt voru í fyrra. Það, 
sem mig langar til að spyrja hann um, 
er, með hvaða lagaheimild hann heimilar 
leyfishöfum að leggja skatt á tæki. Jeg 
skil lögin frá í fyrra svo, að slík heimild 
hafi enga stoð í þeim. Sömuleiðis finst 
mjer umræðumar um lögin bera vott um, 
að stjórnin hafi ekki átt að fá heimild 
til að taka þennan skatt. Eins og kunnugt 
er, var einkasalan feld úr frv. í fyrra, en 
nú hefir verið sett í reglugerð, að þeir, 
er tæki selja, þurfi til þess söluleyfi, sem 
jeg tel hæpið, að hafi stoð í lögum. Jeg 
held því, að hæstv. atvrh. hafi gengið 
hjer feti lengra en lög heimila, og vildi 
því óska, að hann skyrði með hvaða laga- 
heimild hann hefir gert þetta.

Annars vænti jeg, að hæstv. stjórn taki 
fvrirspurnir mínar til athugunar og svari 
þeim við fvrsta tækifæri, því að flestar 
þeirra eru þess eðlis, að það er mjög fljót- 
gert að afla þeirra upplýsinga. sem þarf 
til þess að svara þeim.

Frsm. samgnm. (Jón Auðunn Jónsson):
Jeg bjóst við, að hv. frsm. (ÞórJ) myndi 
skýra afstöðu fjvn. til tillagna sam- 
gmn. Hún dró þær til baka við 2. umr., 
til þess að þær vrðu betur athugaðar. En

(B. umr. í Nd.).

nú hefi jeg heyrt, að háttv. fjvn. leggi á 
móti þeim báðum; hafi þó kannske óbund- 
in atkvæði um aðra þeirra. Skal jeg þá, 
án þess að endurtaka það, sem jeg sagði 
við 2. umr., lýsa afstöðu nefndarinnar til 
þessara tillagna. Hún hefir lagt til, að 
flóabátastyrkurinn verði hækkaður um 
1100 kr., og af því fje gangi 400 kr. til 
Lagarfljótsbátsins, en þær 700 kr., sem 
þá eru eftir, ætlast nefndin til, að atvrh. 
noti þar, sem þörfin er mest. Annars hefir 
hann óbundnar hendur um, hvaða flóa- 
báta hann styrkir, en venjan er sú, að 
hann tekur tillit til tillagna samgöngu- 
málanefndarinnar, og vænti jeg, að svo 
verði einnig að þessu sinni.

Hvað snertir styrkinn til einstakra báta, 
þá þykir mjer stvrkurinn til Hvalfjarðar- 
bátsins heldur lítill, og vonast nefndin til, 
að atvrh. ráði fram úr þessu.

Þá er styrkurinn til einstakra fjelaga til 
að kaupa báta eða endurbæta báta. Jeg 
hefi heyrt, að hv. fjvn. leggi á móti þess- 
ari tillögu, af því að hún telji hana skapa 
fordæmi, svo að aðrir komi á eftir. Þetta 
má altaf segja. En er þá ekki komið for- 
dæmi áður? Mig minnir, að fjelagið, sem 
gerði Breiðaflóabátinn „Svan“ út, hafi 
tvisvar fengið eftirgjöf á lánum, og auk 
þess beinan styrk til að borga skuldir 
með.

Jeg verð nú að halda því fram, að betra 
sje að veita víst til fjelaganna strax, svo 
að þau geti fengið sjer farkost, heldur en 
þurfa eftir á að veita þeim eftirgjöf 
skulda og styrki til að borga skuldir með. 
Þau fjelög, sem hjer er um að ræða, eru: 
Djúpbátsfjelagið og h/f Skaftfellingur. 
Hjeraðsbúar í Skaftafellssýslu hafa þegar 
lagt fram mikla fjárhæð til þess að kaupa 
bát t.il að halda þar uppi samgöngum, því 
að þeir hafa engin not af „Esju“. En 
nú er svo komið, að þeir þurfa að skifta
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um vjel í bátnum, því að vjel sú, sem er 
í honum nú, er alt of lítil, svo lítil, að það 
er beint hættuspil að senda hann austur 
með söndunum, þegar hausta tekur. Er 
því ekki annað fyrir hendi en að kaupa 
nýja vjel í bátinn, og vill samgmn. láta 
ríkissjóð styrkja fjelagið til þessara vjel- 
kaupa, þannig, að hann leggi fram % 
kostnaðarins, en % munu sýslubúar aura 
saman.

Hið sama má segja uin Djúpbátsfjelag- 
ið. Það varð fyrir því slvsi síðastl. ár að 
missa farkost sinn, og stendur nú uppi 
nær eignalaust. En síðastliðin 8 ár hefir 
það lialdið uppi ferðum um sýsluna.

Það er nú svo með fjelag þetta, að það 
getur ekki keypt bát aftur, nema það fái 
stvrk frá hinu opinbera að einliverju leyti. 
A~ð mikil nauðsvn sje að fá bát aftur, ætti 
flestum að vera ljóst, því að lijeruð þau, 
er notað hafa bátinn, geta alls ekki not- 
ið góðs af strandferðum „Esju“.

Annars er það svo, að þeir 30 þús. íbú 
ar, sem engin not geta haft af „Esju“, 
bera síst meira úr býtum til samgöngumála 
en hinir, sem hafa hennar full not.

Það er kannske til þess að gera þess- 
um sveitum jafnliátt undir höfði bæði á 
sjó og landi, að menn taka ekki liðlega í 
að veita þeim fje til samgangna á sjó. Því 
að eins og menn vita, liafa fáar eða engar 
sveitir verri vegi á landi en einmitt þess- 
ar. Það er ekki heldur farið fram á það 
frá þeirra hálfu að leggja stórfje í vega- 
gerðir, enda væri það óviturlega ráðið 
Þeirra þjóðvegir hljóta að liggja um sjó- 
inn. En á þá með stirðbusahætti og skiln- 
ingsleysi jafnframt að gera þeiin ókleift 
að hafa flutninga á sjó? Jeg ætla ekki 
að segja meira um þetta nú, en býst við 
að koma að fleiri orðum um það síðar.

Þá ætla jeg að minnast á brtt., sem jeg

304
(3. umr. 1 Nd.).

á við þennan kafla fjárlaganna. Sú fyrsta 
er á þskj. 297,XIII, og fer fram á 1000 
kr. styrk til Jóns Asgeirssonar. Þessi pilt- 
ur var við hljómlistarnám suður í Þýska- 
landi, en veiktist síðastl. haust allalvarlega 
og hefir legið síðan suður í Vínarborg. 
Til námsins styrktu liann nokkrir kunn- 
ingjar og vinir, sem ekki vildu fara fram 
á ríkissjóðsstvrk, lieldur aura einhverju 
saman sjálfir til að hjálpa honum. En nú 
er það fje þrotið. og varla von, að þessir 
menn, sem styrktu liann utan, geti lagt 
mikið meira af mörkum, og það því síður, 
sem hann er orðinn alveg heilsulaus og 
engin von um, að hann geti snúið sjer að 
náminu aftur. Þess vegna legg jeg til, að 
honum verði veittar þessar 1000 kr. til að 
borga nokkuð af sjúkrahúskostnaði sínum 
og til að komast heini. En jeg get lýst 
yfir því, að jeg skal taka aftur þessa till., 
ef hv. fjvn. vill leggja með því, að hann 
fái það fje, sem veitt er í 17. gr. 5 til 
að hjálpa nauðstöddum Islendingum er- 
lendis. En þá er líka það fje þrotið, því 
að það er aðeins 1000 kr.

Þá er önnur brtt. mín á þskj. 297,XIX, 
um að hækka styrkinn til hýsingar ferða- 
manna um 200 kr„ upp í 3200 kr. Þessi 
liður hefir verið lækkaður um þessar 200 
kr. frá því, sem hefir verið undanfarið, 
og er ætlunin að sleppa stvrknum til bónd- 
ans að Arngerðareyri. Er það víst bygt á 
því, að hún liggi svo nærri öðrum bæj- 
um, ekki nema klukkutíma ferð, að því 
sje ekki þörf á styrknum. En jeg vil leyfa 
mjer að benda á það, að óvíða mun vera 
meiri gestagangur; jeg býst við, að þar 
komi fleiri hundruð næturgesta en ein- 
staklingar á sumum þeim stöðum, sem 
styrkur er veittur til, og vil jeg þá t. d. 
benda á Kleppustaði í Strandasýslu.

Þá á jeg enn eina brtt. á saina þskj.,
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XXIII. lið. Hún er um símalínu frá Isa- 
firði til Ogurs og frá Ögri um Æðey til 
Snæfjalla. Það er öllum kunnugt, að síma- 
sambandið við Vestfirði er mjög slitrótt, 
og það svo, að oft næst ekki samband vik- 
um saman að vetrinum. Og það er annað 
verra, að þetta samband, sem þarna er, 
er svo ófullkomið, að það er altaf erfitt 
fyrir þá staði í Norður-ísáfjarðarsýslu, 
sem hafa síma (en það eru ekki nærri allir 
hreppar í sýslunni), að komast út fyrir 
hjeraðið. Þetta stafar af því, að aðeins er 
einföld lína frá ísafirði um Ögur til Borð- 
eyrar, og á þessari línu eru allar milli- 
stöðvarnar. Landssímastjóri segir, að aldrei 
verði viðlit að fá gott samband fvr en 
önnur lína sje komin frá Isafirði til Ög- 
urs, og einnig frá Borðevri til Hólmavík- 
ur. Þessu til staðfestingar skal jeg, með 
leyfi liæstv. forseta, lesa upp kafla úr 
brjefi frá landssímastjóra, dags. 3. þ. m.:

,,Eins og jeg tjáði yður munnlega, er 
það nauðsynlegt að strengja nýja línu frá 
ísafirði til Ögurs, er tekið getur allar síma- 
stöðvarnar á þessu svæði, sem nú eru á aðal- 
línunni og skemma hana svo mjög og 
teppa, að hún kemur ekki sem stendur að 
tilætluðum notum fvrir Vestfirði. Um leið 
og þessi lína verður lögð vænti jeg, að 
unt verði að leggja sæsíma frá Ögri til 
Æðevjar og vfir á Snæfjallaströnd ....“

Þá er ekki heldur neitt viðlit að fá nokk- 
urt samband suður á bóginn á tímanum 
frá kl. 9—10 og 4—5, því að þá eru all- 
ar 3. flokks stöðvamar í gangi. En Norð- 
ur-ísfirðingar fá nauðasjaldan samband út 
úr hjeraðinu, sakir þess, að línan er svo 
útbúin, að þörf er á nýrri. Kostnaðinn 
hefir landssímastjóri áætlað 34 þús. kr. 
Línan verður auðvitað lögð á gamalli 
stauraröð, en margir sæsímaspottar eru á 
leiðiuni. og það gerir hana dýrari.

Þá er hv. deild það kunnugt, að í 
símalögunum frá 1912 er ákveðið að leggja 
símalínu til Snæfjalla, að Höfða í Grunna- 
vík, til Staðar í Aðalvík, um Hestevri 
og frá Hesteyri til Hafnar á Hornströnd- 
um.

Ekkert af því hefir verið framkvæmt til 
þessa dags. En jeg fullyrði, að búið er að 
leggja allar aðrar símalínur, sem þá voru 
ákveðnar, nema Barðastrandarlínuna, sem 
nú hefir verið veitt fje til, og eina smá- 
línu. Þetta hefir að sjálfsögðu bagað norð- 
urhreppa sýslunnar mjög mikið, svo mik- 
ið, að jeg býst ekki við, að beiðni hefði 
komið um að gefa Grunnavíkurhreppi eft- 
ir neitt af dýrtíðarláni lians, ef sími hefði 
verið kominn til Snæfjalla. Því að ástæð- 
an til þess, hve Grunnavíkurlireppur er 
illa stæður, er sú, að í illviðrum koma 
togarar þarna inn í hópum og „þurka“ 
alla Jökulfirðina að fiski. En togararnir 
koma helst ekki, nema þeir sjeu alveg viss- 
ir um, að ekki komist boð eftir strand- 
varnarskipi til að handsama þá. En eigi að 
fara til síma í Dynjanda, má það heita 
óldeift, sakir þess að það er meira en 
dagleið, og sökudólgarnir þá farnir áður 
en hjálpin kemur. Auk þessa nýtur Snæ- 
fjallahreppur að sjálfsögðu þessa síma. 
Þar er eins ástatt, að helsta bjargræðið 
er að fá úr sjó, því að landbúnaður get- 
ur ekki verið mikill á þessum stað. Er 
honum einkarnauðsynlegt að fá síma, til 
þess að geta vitað, hvenær beitu er að fá 
við sunnanvert Djúpið. en hún fæst aldrei 
á norðurfjörðunum. Þetta — hve erfitt er 
að ná í beituna — hefir orðið til þess. 
að smábátaútgerðinni hefir farið stórkost- 
lega aftur á síðustu árum, svo að nú eru 
þar aðeins 10 bátar. í stað 40—50 áður. 
Á þessu væri ráðin afarinikil bót með síma 
til Snæfjalla. Auk þess eru þessir hreppar
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illa settir með lækni, þar sem þeir þurfa 
að sækja liann langa leið, bæði landveg 
og sjóveg. Og þessi hjeruð eru ill yfir- 
ferðar og ilt að elta uppi lækni, nema 
menn viti, hvar hann er. Þótt menn fari 
heim til hans, er ekki að vita, hvort það 
verður að gagni, því að hann getur þá ef 
til vill verið mikið nær þeim í læknisferð. 
En ef síminn væri, væri altaf ha?gt að 
komast að þessu, og í mörgum tilfellum 
gætu þeir fengið hann til að koma á móti 
sjer nokkuð af leiðinni.

Hv. frsm. fjvn. talaði um það, að nú 
reyndi á þolrif hv. þm. að fella þessar 
brtt., sem fram væru bornar. Það má vera, 
en hv. fjvn. hefir ekki getað stilt sig um 
að bera sjálf fram brtt., og jeg vil leyfa 
mjer að draga það í efa, hvort þær eru 
nokkuð sanngjarnari. Jeg efast t. d. um 
það, hvort ekki hefði mátt bíða að hækka 
framlagið til fjallvega um nærri helming, 
úr 8 þús. upp í 15 þús. kr. Og ennfremur 
er ástæða til að efast um þetta, þegar 
það upplvsist, að viðbótin á að fara aðeins 
til 2 vega, og er a. m. k. annar þeirra 
ekki fjölfarinn.

Hæstv. fjrh. sagði, að það væri ekki 
gott að gera hvorttveggja í senn, að hækka 
útgjöldin og ljetta af tollum. En jeg fæ nú 
ekki annað sjeð en að stjórnin hafi sjálf 
gengið nokkuð langt í þessu, því að eins 
og fjárlögin komu frá henni er miklu 
meira fje ætlað til verklegra framkvæmda 
en nokkru sinni áður. Það virðíst svo, sem 
henni hafi nú þótt rjettast að vinna Torfa- 
lögin fvrir það, sem niður hefir fallið 
undanfarið. En jeg hvgg, að enginn hugs- 
andi maður sje í vafa- um það, að á næsta 
ári muni atvinnuvegir landsmanna ekki 
"eta gengið með fullum krafti, og má því 
búast við nokkru atvinnulevsi. Þess vegna 
er það alveg rjett að vinda þá til nokk- 
urra verklegra framkvæmda. En þessar
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verklegu framkvæmdir ríkisins mega ekki 
standa í vegi fyrir því, að vinnulaun lækki 
í samræmi við minkun dýrtíðarinnar. Og 
ef kaupið lækkar ekki næsta haust, þá 
mun það sjást, að allsherjarverkbann verð- 
ur nauðsynlegt langt fram eftir vetri. 
Þetta vona jeg, að verkamenn sjái, og ef 
það hefst ekki fram með góðu, þá verður 
auðvitað að fara aðrar leiðir. Jeg hugsa, 
að það, sem gerðist hjer fyrir skömmu, 
hafi fært mönnum heim sanninn um það, 
sem jeg segi, og að það borgar sig síst 
fvrir verkalýðinn að láta vinnu liggja 
niðri um langan tíma út af smávægilegum 
mun á kröfum þeirra og atvinnurekenda. 
Og ef verkamenn vilja ekki vinna fyrir 
það kaup, sem atvinnuvegirnir geta borið, 
þá á jeg bágt með að trúa því, að hið 
opinbera fari að hlaupa í kapp við at- 
vinnurekendur um að bjóða upp kaupið. 
— Þetta var nú aðeins innskot, en út af 
símalagningunni, sem jeg mintist á, vil 
jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa upp kafla 
úr brjefi frá sýslunefnd Isafjarðarsýslu:

„Sýslunefndin lætur í ljós sterka óá- 
nægju yfir símasambandi Norður-Isafjarð- 
arsýslu við aðra landshluta. Til þess að 
bæta úr þessu, skorar sýslunefndin mjög 
eindregið á atvinnumálaráðherra og lands- 
símastjóra að taka upp í fjárlögin fvrir 
árið 1928: (MG :’28?). a. Nýja línu frá 
ísafirði til Ögurs til endurbóta utanhjer- 
aðssambandi. — b. Línu frá Ögri um Æð- 
ey til Snæfjallastrandar og þaðan til Stað- 
ar í Grunnavík, þar sem símalevsið er nú 
orðið þessuin hreppum því nær óbærilegt. 
Till. þessi var borin undir atkvæði og sam- 
þykt í einu hljóði........“

Það er rjett, að árið 1928 er tekið til 
í áskorun sýslunefndar, en í 3 þingmála- 
fundargerðum er skorað á þm. að flytja 
till. þegar á þessu þingi. Jeg skal játa 
það, að jeg sagði þeim, að lítið mundi
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þýða að flytja þetta, en þegar jeg sje, að 
komnar eru inn í fjárlögin símalagningar, 
sem miklu síðar voru teknar upp í síma- 
lögin, þá er eðlilegt, að jeg vilji ekki láta 
þessa bíða lengur. Og þó að sýslunefndin 
hafi sagt, að hún óskaði línunnar árið 
1928, — ætli hún mundi þó ekki þiggja 
hana ári fvr? (TrÞ: Það efar enginn. — 
KJJ: Sennilegt mjög). En með þeim miklu 
framkvæmdum, sem nú er gert ráð fvrir, 
finst mjer eðlilegt, að fyrst sje borið þar 
niður, sem þörfin er mest.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla að minnast 
örfáum orðum á brtt,, sem jeg er flm. að 
á þskj. 297,VIII, um styrk til Evu Hjálm- 
arsdóttur, til að leita sjer lækninga í Dan- 
mörku í heilsuhæli fyrir krampaveikt fólk. 
Erindi um þetta hefir legið frammi í lestr- 
arsal og var sent til hv. fjvn., en hún mun 
ekki hafa getað orðið ásátt um að bera það 
fram, og því er okkur, mjer og samþm. 
mínum (ÁJ), skyldast að gera það.

Ástæður fyrir beiðninni eru í stuttu máli 
þessar: Þetta er stúlka á tvítugsaldri; þeg- 
ar hún var 13 ára, veiktist hún af þessum 
sjúkdómi og hefir verið haldin af hon- 
um síðan. Áður var hún mjög bráðþroska 
og efnileg, og er þetta því tilfinnanlegra 
fyrir hana. Reynt hefir verið að leita 
henni lækninga, en það hefir revnst alveg 
árangurslaust, þótt hún hafi verið send til 
bestu lækna hjer á landi, því að hjer er 
ekkert hæli fvrir sjúkdóma af þessari teg- 
und. Þess vegna er leitað fjárveitingar til 
að hjálpa henni utan, svo að hún komist í 
viðeigandi hæli. Alþingi hefir áður veitt 
slíka stvrki sem þennan, þegar um þá sjúk- 
dóma hefir verið að ræða, sem ekki var 
unt að leita lækninga á hjer á landi. Og 
í þv.í fjárlagafrv., sem hjer liggur fvrir, 
er einn stvrkur. sem þessum er vel sam-

310
(3. umr. 1 Nd).

bærilegur. Það er styrkur til Guðbjarnar 
Ouðmundssonar prentsmiðjustjóra, til þess 
að kosta dvöl sonar síns í fábjánahæli er- 
lendis. — Um beiðni þessa var leitað um- 
sagnar landlæknis, og segir hann í áliti 
sínu, að sjúkdómurinn sje þeirrar teg- 
undar, að hann geti læknast, en til þess 
þurfi stúlkan að fá vist í sjerstöku hæli 
fyrir krampaveikt fólk, og mælir hann 
með 1200 kr. styrk, svo að hún, með ein- 
hverjum viðbótarstyrk ' annarsstaðar frá, 
geti dvalið eitt ár á slíku hæli til reynslu. 
En sjáist engin batamerki að ári liðnu, 
telur landlæknir vonlítið að. revna frekar. 
— Þótt þetta fje sje nú mun minna en 
með þarf, þá er það þó hvöt til þess, að 
einhver hlaupi undir bagga með það, sem 
á vantar. Vona jeg, að hv. þm. sjái, hve 
sárt það er fyrir stúlkuna sjálfa, svo efni- 
leg sem liún er, og aðstandendur henn- 
ar að horfa fram á það líf, sem bíður 
hennar, ef hún fær ekki bata, en geta gert 
sjer töluverða von um bata, ef þessi lítil- 
fjörlegi fjárstyrkur fæst. Aðaltill. okkar er 
að hafa styrkinn 1500 kr., en þó höfum við 
borið fram varatill. um 1000 kr. Vænti jeg 
þó, að hv. þdm. líti ekki svo smátt á hlut- 
ina, að þeir geti ekki fajlist á hærri till.

Hákon Kristóf ersson: Jeg er illa viðbú- 
inn að taka til máls, þar sem brtt., sem 
jeg hafði ekki athugað að þyrfti að end- 
urprenta., er enn í prentun. En þar sem 
svo virðist, að ekki einu sinni frsm. þurfi 
að taka til máls, verð jeg að reyna að eyða 
tímanum stundarkorn.

Það vill svo vel til, að jeg á eina brtt. 
við 12. gr., sem fer fram á að veita Har- 
aldi úrsmið Sigurðssyni sjúkrastyrk að 
upphæð 1200 kr. Jeg get farið fljótt yfir 
sögu. Það er berklaveikur maður, sem bjer 
á í hlul, sem liefir orðið að liggja á heim-
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ili sínu síðan síðastl. sumar, af því að ekki 
hefir fengist rúm fyrir hann í sjúkrahús- 
inu. Viðkomandi læknir hefir tjáð mjer, 
að þetta hafi orðið mjög kostnaðarsamt, og 
auk þess hefir heimilið verið forstöðulaust. 
Hann hafði hugsað sjer þennan stvrk 
nokkru hærri, en jeg fór ekki lengra en að 
miða við þann halla, sem þegar er á orð- 
inn hjá þessum manni.

Jeg býst við, að þó þessi till. fari í 
hækkunaráttina, verði viðurkent, að hún 
sje í flokki þeirra tillagna, sem mestan 
og bestan rjett eiga á sjer, en svo er um 
þær tillögur, sem miða að því að bæta 
heilsufar einstaklinga þjóðfjelagsins. Því 
aðeins hafa menn skilyrði til þess að vinna, 
að heilsufarið sje gott. Til að fara sem 
varlegast, hefi jeg haft till. í tveim lið- 
um, sett 1000 kr. til vara. Jeg býst ekki 
við. að hv. deild verði svo smátæk að hall- 
ast að síðari tilh, en ef hún álítur það 
sanngjarnara, mun jeg taka því með þökk- 
um fvrir hönd hlutaðeiganda. Jeg þarf 
ekki að tala fyrir þessu frekar. Jeg skal 
aðeins benda á, að’ þessi maður er búinn 
að vera veiknr í 8 mánuði, og jeg vænti 
þeirrar sanngirni af háttv. deild, að lægri 
liður till. nái a. m. k. fram að ganga.

Þó að brtt. mín. sem nú er í prentun, 
sje ekki komin, get jeg raunar talað fvrir 
henni strax. Hún fer fram á að veita 500 
kr. styrk fátækum bónda í Rauðasands- 
hreppi, til þess að kosta lækningartilraunir 
á barni hans, sem lamast hefir af mænu- 
sótt. Læknar segja, að von sje um bata, 
ef barnið gæti komist hingað. Þetta er 4 
ára gamalt barn og mjög efnilegt. Faðir 
þess er einyrki og á 7 eða 8 börn á unga 
aldri. svo að vonlaust er um. að hann geti 
af eigin ramleik kostað læknishjálp handa 
þessu barni. Jeg skal geta þess, að jeg 
mintist á það við manninn í vetur, hvort

hann vildi ekki fá sveitarstvrk til að senda 
barnið til lækninga, en honum þótti það 
ekki aðgengilegt. Um aðrar leiðir var varla 
að ræða, því að fáir eru vinir hins snauða. 
Áður mun hafa verið veitt fje til slíkra 
sjúklinga í aukafjárlögum, en jeg býst við, 
að sú fjárhæð sje uppjetin. Ef svo er ekki, 
vil jeg skjóta því til hæstv. stjórnar, að 
ef hægt væri að fá stvrkinn þá leið, mundi 
jeg ekki leggja kapp á að fá þessa till. 
tekna upp. Jeg þarf ekki að lýsa því fyrir 
háttv. deild, hve ömurlegt er að eiga barn 
svona á sig komið og geta ekki veitt því 
þá hjálp, sem þarf. Jeg álít helgustu skvldu 
þjóðfjelagsins að stvðja að því, að slíkir 
veslingar sem þessir geti fengið bót á 
heilsubresti sínum. Jeg verð að segja, þeg- 
ar jeg lít yfir ýmsar stórar brtt., sem hjer 
eru bornar fram, að mjer þætti skrítilega 
við bregða, ef þeir, sem miða till. sínar 
við hundruð þúsunda, vildu ekki lána fylgi 
sitt nokkrum hundruðum króna, eða þó 
þúsundir væru, til manna, sem svo illa eru 
komnir, að þeir verða að leita til annara 
um fjárstvrk sjer til heilsubótar. Við 
marga erfiðleika er að stríða í þessu lífi, 
en sá er ekki bestur, að þurfa að leita til 
annara í þessu efni. Það vita þeir best, sem 
reyna.

Jeg finn ekki verulega ástæðu til að 
minnast á ýmsar till., sem tilhevra þess- 
um kafla fjárlaganna. Jeg skal þó geta 
þess, að mjer hefir verið skýrt svo frá, að 
tilætlun fjvn. muni vera sú, að snúast á 
móti brtt. samgmn. við 13. gr. stafl. 2. Jeg 
vona, að þetta revnist ekki svo, er til at- 
kvæða kemur. Mjer þvkir a. m. k. ótrú- 
legt, að hv. form. fjvn. (ÞorlJ), sem skil- 
ur manna best, hve nauðsvnlegt er, að sam- 
göngur í afskektum hjeruðum sjeu í góðu 
lagi, snúist á móti þessari till., þar sem 
hann Ijær fylgi sitt 200 þús, kr. fjárveit-
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ingu til strandferðaskips. Jeg skal taka 
fram, það sem jeg hefi að vísu tekið fram 
áður, að jeg er ekki á móti því fjárfram- 
lagi af því, að jeg vilji standa í vegi fyr- 
ir verklegum framkvæmdum, sem til hag- 
sælda miða, eða jeg skilji ekki nauðsynina 
á því að fá bættar samgöngur. En jeg 
álít 'fjárhagslega getu ríkissjóðs ekki svo 
mikla, að hann geti að svo stöddu látið svo 
mikið fje af mörkum. Mjer þykir leitt, að 
einn hv. vinur minn hjer í deildinni hrist- 
ir nú höfuðið mjög ákaft, og skilst mjer 
hann vilja segja, að nú glepjist mjer mjög 
sýn. En það er ekki svo knýjandi nauðsyn 
að baki þessa máls, að við getum ekki 
beðið enn 2—3 ár og haft sama fyrir- 
komulag og nú er, ef ríflegur styrkur er 
veittur til flóabáta. Það glepur mjer ekki 
sýn, þó að afkoma ríkissjóðs sje góð nú 
sem stendur. Jeg býst ekki við, að hjer 
verði altaf góðæri. Bráðum geta komið 
magrar kýr og jetið þær feitu. Af þessum 
ástæðum verð jeg á móti till. Það má þó 
geta nærri, hvort jeg hafi ekki þurft að 
hugsa mig um áður en jeg snýst á móti 
tillögu, sem annar eins sparnaðarmaður 
og hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) hefir gerst til 
að flytja. Þó að við hefðum tvö skip til 
strandferða, þyrfti engu að síður að halda 
við mótorbátaferðum. En jeg er hræddur 
um, að Alþingi kynni að gleyma þeirri 
nauðsvn, þegar skipin væru orðin tvö. Þó 
að við fengjum skip eins og Esju, mundi 
það ekki ganga inn á allar víkur og voga 
og leysa af hólmi mótorbátana.

Jeg verð að segja, að svo fremi 2. liður 
XXII. brtt. á þskj. 297 verður feldur, 
þá fer að leika mjög á tveim tungum um 
það, hversu mikil alvara hv. fjvn. er það 
að styðja að góðum samgöngum.

Það er ekkert launungarmál, að við 
vildum hafa þennan styrk hærri, þó að við 
sæjum okkur ekki fært að fara lengra. Það
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geta auðvitað orðið deildar meiningar um, 
hve rjettlátlega upphæðinni er jafnað nið- 
ur. Mjer er tjáð, að hv. frsm. samgmn. 
(JAJ) hafi tekið fram, að sjer þætti styrk- 
urinn til Hvalfjarðarbátsins of lágur. Eiga 
þessi orð liáttv. frsm. að skiljast á þann 
hátt, að hann hafi verið sá eini í samgmn., 
sem áleit þann styrk of lágan? Jeg vil að 
gefnu tilefni upplýsa það, að jeg áleit, að 
sá styrkur væri fremur of lágur fyrir þau 
störf, sem báturinn innir af hendi.

Jeg sje nú, að hjer eru tvær tillögur, 
XX og XXI, sem fara í hækkunaráttina. 
Jeg veit ekki, hvort þær upphæðir erU 
ætlaðar ákveðnum bátum. Sje svo, hefði 
farið betur á að bera þetta undir sam- 
göngumálanefnd. Jeg hefi skilið þetta svo, 
að þessar upphæðip skyldi leggja í hend- 
ur hæstv. atvrh., og ætti hann að verja 
þeim eftir bendingum og kunnugleika. Ef 
jeg greiði þessum till atkv., geri jeg það 
með því skilyrði.

Jeg finn svo ekki ástæðu til að tala 
frekar um brtt. við þennan kafla. Það er 
ekki til annars en að ergja jafnsparsaman 
mann og mig að tala um ýmsar brtt., sem 
mjög leikur á tveim tungum um, hve 
þarfar sjeu.

Klemens Jónsson: Mjer skildist á háttv. 
þm. Barð. (HK), að hann hefði ekki neitt 
á móti því, að tafið væri fyrir umr., þar 
til brtt. hans kæmi úr prentsmiðjunni, og 
ætla jeg að hjálpa honum dálítið til þess, 
þó að honum tækist raunar furðanlgga vel 
að teygja lopann sjálfum.

Jeg á enga brtt. sjálfur, ekki frekar nú 
en áður við 2. umr., og þarf því ekki að 
mæla fyrir þeim. Engin brýn nauðsyn rek- 
ur mig því til þess að tala. En samt lang- 
ar mig til þess að minnast á 2 eða 3 till. 
Það er fyrst og fremst III. liður á þskj. 
297, þar sem farið er fram á fjárveitingu
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til samningar á efnisyfirliti yfir Stjórnar- 
tíðindin. Tillaga sama efnis var borin hjer 
fram í fyrra, en þá feld. Það er nú komið 
svo, að jafnvel þeir, sem kunnugir eru 
Stjórnartíðindunum, eiga stundum erfitt 
með að finna þar það, sem þeir leita að. 
Á þessu er því hin mesta nauðsyn. En 
það hefði gjarnan mátt taka Alþingistíð- 
indin með, því að það er sama nauðsyn á 
að fá efnisyfirlit yfir þau. Jeg álít þessa 
brtt. eiga fullkomlega rjett á sjer.

Þá vildi jeg lítillega minnast á XXII. 
lið á sama þskj., um styrk til bátaferða á 
flóiim og fjörðiini, þó að búið sje að tala 
meira um bann en nokkurn annan lið 
þessa kafla. Tveir meðnefndarmenn mínir 
úr samgmn. bafa talað með þessum lið, 
og þyrfti raunar ekki við það að bæta. En 
það er sjerstaklega 2. tölul., um styrk til 
að kaupa báta og vjelar í þá, sem jeg vildi 
minnast á. Hv. frsm. fjvn. hefir lýst því 
yfir, að öll nefndin væri þeim lið mótfallin 
og fyrir þá sök, að lijer væri um „prin- 
eip‘‘-mál að ræða. Það er ekki nýtt, að 
talað heyrist um ,,prineip“-spursmál, sem 
hafa þurfi góðar gætur á. En eins oft og 
þetta er sagt eru þessi „princip“ brotin. 
Fjelög, sem koma upp bátum til að ann- 
ast nauðsynlegar samgöngur, eiga alveg 
eins mikinn rjett á styrk og ýms önnur 
fyrirtæki. Jeg sje ekkert á móti því, að 
farið sje inn á þessa braut. En jeg vil 
beina þeirri spurningu til frsm. fjvn., 
hvort nefndin hafi kynt sjer öll skjöl 
þessa máls. Ef hún hefir ekki gert það, 
kynni hún að breyta um skoðun, er hún 
kynnist þeim betur. Jeg held, að þau 
skjöl, sem lágu fyrir samgmn., hljóti að 
sannfæra hverja nefnd í þessu efni. Þeg- 
ar sjerstök sjálfstæð nefnd, og alveg hlið- 
stæð annari, kemur fram með ákveðnar 
tillögur í málum, sem hevra undir hana, 
tel jeg sjálfsagt, að fjvn. sýni henni þá
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virðingu að taka till. til greina. Hver 
nefnd á að hafa full umráð yfir þeim mál- 
um, sem undir hana heyra, og þetta heyrir 
eingöngu undir samgöngumálanefnd.

Annars stóð jeg aðallega upp vegna 
XXIV. liðs á þskj. 297, sem er till. um 
nýja símalínu frá Svignaskarði til Hvítár- 
bakka. Hjer er ekki um mikla upphæð að 
ræða, en þessu víkur undarlega við. Stend- 
ur þessi lína í ritsímalögunum ? Er það 
lína, sem hefir orðið útundan hingað til? 
Xei, óekki! Línan stendur ekki í ritsíma- 
lögunum, og hefir aldrei staðið. Hjer er 
því farið fram á í fjárlögum að leggja 
línu, sem hvergi er gert ráð fyrir áður, á 
na’sta ári, á kostnað ótal annara síma, sein 
liafa orðið að bíða mörg ár, og verða að 
bíða enn.

Beri maður þetta saman við það, sem 
við 6 þm. höfum borið fram fyrir skömmu 
og rætt var í fyrradag, frv. um að fá 
línur, sem eru sennilega langtum nauð- 
synlegri en þessi lína, teknar inn í ritsíma- 
lögin og lagðar einhvern tíma. Eftir því 
sem mönnum fórust orð, þegar þetta frv. 
var til umræðu, fanst mjer því spáð, að 
margir atburðir mundu hafa skeð áður 
sumar af þessum línum yrðu lagðar. Við 
förum aðeins fram á heimild í ritsímalög- 
unum, að þessar línur verði lagðar á þeim 
tíma, sem hagkvæmast þætti og eftir nauð- 
syn. En lijer kemur alveg ný lína, sem á 
að leggja þegar í stað, og það er lína, sem 
alls ekki er eins nauðsvnleg og margar 
aðrar línur. Því að það er mjög stutt frá 
Hvítárbakka að Svignaskarði. (TrÞ\ Og að 
Hvítárvöllum). Það er ennþá styttra. Hitt 
er alveg víst, að það er miklu lengra á 
símastöð á þeim slóðum, þar sem við sex- 
menningarnir förum fram á heimild til að 
leggja línu einhvern tíma í framtíðinni. 
Hjer er aftur á móti talað um nýjar stöðv- 
ar í miðri sveit, þar sem er örstutt til
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tveggja stöðva. Það er ekki snefill af sam- 
ræmi í þessu, að leggja þ'essar línur nú 
þegar, sem ekki standa í ritsímalögum, en 
láta aðrar miklu nauðsynlegri bíða.

Jeg finn ekki ástæðu til að tala fleira 
um þessar brtt. En ef til viil hafa þessi 
fáu orð mín gefið fleiri hv. þm. tilefni 
til að standa upp.

Jðrandur Brynjólfsson: Jeg á hjer brtt. 
við þennan hluta fjárlaganna, á þskj. 304. 
Það er fyrst að hækka styrk til Haildórs 
Arnórssonar úr 2400 upp í 3000 kr. Þessi 
maður sótti fyrst til þingsins í fvrra um 
að fá nokkurn styrk til þess starfa, sem 
hann hefir lagt allmikið í sölurnar fyrir 
að kynna sjer og nema. Læknar bæjarins 
hafa gefið honum sín bestu meðmæli til 
þess að fá þennan styrk. Nú hefir fjvn. í 
fyrra sint að nokkru þessari ósk hans. 
Hann sótti þá um 3000 kr. styrk, en fjvn. 
lagði til að veita honum 1800 kr. Nú sæk- 
ir maðurinn um sömu upphæð, og hv. f jvn. 
varð við þessum tilmælum að hálfu leyti. 
Jeg á hálfbágt með að skilja afstöðu hv. 
fjvn. til þessa máls. Styrkurinn, sem þessi 
maður fer fram á, er ekki svo mikill, að 
það er hægt að sýna ljóslega með rökum, 
að þetta er það minsta, sem hann kemst 
af með til þess að geta stundað þennan 
starfa. Mjer er kunnugt um, að hann 
borgar í húsaleigu 1800 kr. Tilkostnaður 
er mikill til ljósa og hita. Hann hefir fjöl- 
skyldu að vinna fyrir. Ahöldin til starfs 
hans kosta margar þús. kr. Þessi mjög dýru 
áhöld slitna vitanlega, svo að nokkurri 
fjárhæð þarf að verja árlega til endurbóta 
áhaldanna.

Styrkur sá, sem hv. fjvn. leggur til, að 
honum sje veittur, er ekki meiri en það, 
að einir tveir sjúklingar myndu þurfa 
ekki minni upphæð, ef þeir þyrftu að sigla 
til að fá sjer umbúðir. En það, sem hann
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óskaði eftir, er ekki meira en það, sem 
þrír sjúklingar myndu þurfa til að sækja 
slíkar umbúðir til útlanda.

Jeg hygg, að hv. fjvn. hljóti að sjá, að 
þessi maður sækir ekki um meiri styrk til 
starfa síns en hann þarf til þess að geta 
lifað. Jeg hefi hvorki lieyrt það frá hv. 
fjvn. eða neinum af þm., að þetta starf 
væri ekki nauðsynlegt og að ekki bæri að 
sjá honum borgið. En samt sem áður sker 
fjvn. þennan styrk svo við neglur sjer, að 
ekki er annað sjáanlegt en að hann verði 
að hætta. Maðurinn er hagleiksmaður mik- 
ill, og því umsetinn hjer í bænum til þess 
að fá hann til annars srníðis og boðin 
miklu betri laun en hægt er að' fá við 
þetta starf. Samt sem áður liefir hann tal- 
ið sjer skylt að halda áfram, þangað til 
útsjeð er uni, að hann geti það ekki Jeng- 
ur vegna fjárhagsástæðna, vegna þess lið- 
sinnis, sem hið opinbera liefir látið í tje.

Jeg er einn af þeim, sem hafa orðið fyr- 
ir því óláni að þurfa á þessum smíðuni 
að halda, og mun mjer því kannske vera 
það fremur ljóst en öðrum, hve mikils 
virði starfið er; því að það hefði kostað 
mig miklu meira, hefði jeg þurft að sækja 
mínar umbúðir til útlanda. Og jeg efast 
ekkert um, að ef hv. þm. hefðu haft álíka 
kringumstæður, þá hefði ekki staðið á 
styrk til þessa manns, og þótt meira hefði 
verið en farið er fram á.

Hinsvegar get jeg borið um það af 
þeirri viðkynningu, sem jeg hefi haft af 
þessum manni, að hann fer ekki fram á 
fjármuni nema það allra minsta, sem kom- 
ast má af með til að lifa. Og því fremur 
er mönnum skvlda, þar sem fylgist að 
nauðsyn starfsins og óeigingirni mannsins, 
að verða við ósk hans.

Út frá þessum ástæðum og þeim, sem 
hann gaf í erindi til þingsins nú og í fyrra, 
þá finst mjer það ekki vansalaust, ef
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þingið verður ekki við þessari bón Hall- 
dórs. Jeg vænti þess vegna, að háttv. 
deild verði svo sanngjörn í garð þessa 
manns, að hún láti hann ekki þurfa að 
hætta sínum starfa.

Þá er önnur till., sem jeg á hjer við 13. 
gr. B. IX. Jeg hefði gjarnan viljað koma 
þessu erindi til fjvn., svo hún hefði getað 
kynt sjer skjölin, sem fylgja, en mjer bár- 
ust þau ekki í hendur fyr en fjárlögin 
vöru komin til 2. umr. En svo láðist mjer 
fyrir hátíðina að afhenda fjvn. plöggin, 
svo að jeg á algerlega sökina á því, að þau 
eru ekki komin til nefndar.

Jeg hefi ekki komið á þennan stað og 
get ekki af eigin sjón borið um, hvað ferj- 
an er erfið. En mjer liafa sagt kunnugir 
menn, er þarna hafa ferðast, að ferjan sje 
afarerfið. Hygg jeg, að hjer í deildinni 
sjeu einnig menn, sem geta upplýst þetta 
betur en jeg, og skírskota jeg í því efni 
til hæstv. atvrh. (MG), sem hefir farið þar 
um. Það hafa reyndar fleiri þm. sagt mjer, 
sem hafa farið þarna um, að ferjustaður- 
inn væri erfiður. Vona jeg þess vegna, að 
hv. deild verði við tilmælum þessa manns 
um þennan litilfjörlega fjárstyrk.

Þá er 3. liður, um að hækka styrk til 
bifreiðáferða austur vfir fjall úr 5000 kr. 
upp í 6000 kr. Eins og hv. deild er kunn- 
ugt, þá höfum við litlar samgöngur við 
sjó; hafnlevsan er það mikil á ströndinni 
hjá okkur, að allir aðalflutningar verða 
að eiga sjer stað á landi, frá Reykjavík 
og austur um fjall. Sá lítilfjörlegi styrkur, 
sem veittur er til mótorbátaferða hjeðan 
og austur í Skaftafellssýslu, er ekki meiri 
en það, að báturinn hefir ekki getað kom- 
ið við á Evrarbakka og Stokkseyri á ferð- 
um sínum austur. Líka eru önnur vand- 
kvæði á þessu, enda þótt styrkurinn væri 
meiri; það er oft og einatt ófært að kom 
ast að landi. Samgöngur á sjó geta því
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ekki austanfjalls orðið annað en ofurlítið 
liðsinni.

Mjer er ekki ljúft að hækka útgjöldin 
nú. Og þótt jeg hafi orðið að flvtja þess- 
ar till., þá held jeg, að hv. deildarmönn 
um hljóti að skiljast, að hjer er ekki um 
stórvægilegar upphæðir að ræða, en liins- 
vegar mjög sanngjarnar. Og jeg vænti 
þess, að þótt þessi styrkur yrði veittur til 
samgöngubóta austanfjall, geri það ekki 
allan mun á útkomu fjárlaganna. Því um 
nauðsyn þessarar fyrirgreiðslu á samgöng- 
um held jeg að enginn sanngjarn maður 
efist.

Jeg skal láta þess getið, að jeg tel rjett, 
að þessum styrk til bifreiðaferða austan- 
fjalls væri fyrst og fremst varið til þess 
að styrkja vöruflutninga, síðan fólksflutn- 
inga. Jeg hvgg, að með því móti komi 
styrkurinn að betri og almennari notum.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjölyrða 
frekar um þetta, og jeg ætla ekki frekar 
nú en við 2. umr. fjárlaganna að drepa á 
till. annara hv. þm.; sýni með atkv. mínu, 
hvernig jeg lít á þær.

Sigurjón Jónsson: Jeg hefði vel getað 
komist hjá að kveðja mjer hljóðs, því að 
jeg á enga brtt. við þennan kafla fjárlag- 
anna. En það er ein brtt. frá fjvn., sem jeg 
get ekki látið fara alveg orðalaust fram- 
hjá mjer, af því að hún snertir mitt kjör- 
dæmi.

Breytingin, sem varð á fjárlögunum 
við 2. umr., var allmikil, — hægt er að 
segja í óhag þeim fjárlögum, sem við 
komum til að skila frá þinginu, — og 
hjer er ennþá farið fram á miklar breyt- 
ingar í sömu átt; brtt. til hækkunar nema 
um 660 þús. kr. Af þeim mun % vera frá 
fjvn., eða 111 þús.

Af þeim brtt., sem hjer liggja fvrir, er
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aðeins ein brtt., sem fer fram á lækkun á 
þeim útgjaldaliðum, sem samþ. voru við 
2. umr. Það er hv. fjvn., sem hefir fundið 
þessa hjálparhellu til þess að jafna upp 
þessar 660 þús. kr., sem farið er fram á 
að hækka útgjöldin um, eða að minsta 
kosti þessar 111 þús. háttv. fjvn. Það er 
með því að sníða af éinni fjárveitingu til 
ísafjarðar, sem samþ. var við 2. umr., 10 
þús. kr. lokastyrkur til sjúkrahússins á 
ísafirði. En hv. fjvn. fer fram á, að þessi 
styrkur lækki um liðlega 2 þús. kr„ verði 
tæp 8 þús. Það er að vísu rjett hjá hv. 
frsm. (ÞórJ), að þetta er nákvæmlega sá 
hluti, sem ríkissjóður á eftir að greiða til 
þessarar sjúkraskýlisbyggingar, svo að 
nemi % af öllum kostnaðinum. Það kom 
skýrt fram í umr. um þennan lið við 2. 
umr., að það er farið fram á þennan styrk 
með tilliti til þess verðtolls, sem Isfirðing- 
ar borguðu af sumu til þessarar sjúkra- 
húsbyggingar. Þegar þessi byggingarkostn- 
aður var áætlaður og ráðist var í þessa 
framkvæmd af Isafjarðarkaupstað, þá voru 
verðtollslögin ekki til. Og fyrir tollinn 
varð þessi bygging líklega góðum 3 þús. 
kr. dýrari en ella hefði orðið. Af þessum 
3 þús. hefir Isafjörður borgað sín 2 þús. 
Jeg fór fram á, að ríkissjóður gæfi eftir 
þetta gjald, sem lagðist á kaupstaðinn 
vegna sjúkrahússins eftir að áætlun var 
gerð. Þetta var felt hjer í fyrra. Nú er 
það samþykt við 2. umr. fjárlaganna. Og 
þótt það sje formlegt að lækka þetta nú 
við 3. umr., þá finst mjer það fvrst og 
fremst lítil hjálp vera við allri þeirri 
hækkun á fjárlögum. Þó væri rjett að gera 
þetta, ef öll sanngirni mælti með því. En 
það er skrítið af hv. fjvn. að álíta, að þeir 
háttv. deildarmenn, sem greiddu þessu at- 
kv. við 2. umr., muni ekki gera slíka hið 
sama við 3. umr.

(3. nmr. i Nd.).

Þessi brtt. var ástæðan til þess, að jeg 
kvaddi mjer hljóðs, því að hún snertir 
mitt kjördæmi og er eina brtt., sem miðar 
að því að lækka útgjöldin, innan um þenn- 
an fjölda af hækkunartill., sem liggja fyrir.

Magnús Torfason: Jeg ætla ekki að 
„tefja umræðurnar“, eins og liagyrðingur 
deildarinnar komst að orði, af því að jeg 
eigi hjer brtt. En jeg vil, að mjer sje 
leyft að snúa mjer að og gera fyrirspurn- 
ir til hæstv. fjrh. viðvíkjandi sjerstöku 
málefni. Vil þó fvrst aðeins víkja að því 
í ræðu hv. frsm. (ÞórJ), þar sem hann 
nefndi mitt heiðraða nafn, og var á hon- 
um að skilja, að jeg liti svo á, að skrif- 
stofufje mitt væri fullnóg. Jeg vil þakka 
hv. frsm. fyrir þetta hrós, þó að jeg eigi 
það ekki fyllilega skilið. Jeg hefi líklega 
ekki tekið fram nógu greinilega mína að- 
stöðu í þessu máli, en hún er sú, að jeg 
mun hlíta forsjá dómsmálaráðherra míns 
í þessu efni. Annað sagði jeg ekki. En 
hinsvegar, hvað snertir mitt sjerstaka skrif- 
stofufje, vil jeg geta þess, að jeg hefi 
aldrei ætlað að koma hjer inn á þing, og 
því síður í fjvn., til að skera mjer þar 
sneiðar.

Þegar jeg sótti um Ámessýslu, var skrif- 
stofufjeð 5000 kr., en svo var það sett nið- 
ur í 2890 krónur. Efa jeg ekki, að þetta 
hafi verið fullkomlega rjett hjá hæstv. 
dómsmálaráðherra, og lít jeg svo á, að jeg 
muni ekki hafa átt meira skilið á móts við 
fyrirrennara mína og að jeg muni ekki 
hafa gegnt mínu embætti eins vel og þeir.

Þá var það eitt mál sjerstaklega, sem 
jeg vildi gera að umtalsefni í þessari hv. 
deild, en það er járnbrautarmálið, með 
leyfi hæstv. forseta þó, ef mál þetta er 
ekki orðin bannvara hjer í deild. Jeg skal, 
áður en jeg tala um fjárhagslega hlið máls-
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ins, geta þess, að jeg vil, að það sjáist í 
þingtíðindunum, að höf. frv. er hæstv. fj- 
rh. (JÞ), og sje jeg enga ástæðu til að 
dvlja það. Segi jeg honum þetta auðvitað 
tii liróss, en þá verð jeg líka að líta svo 
á, að hæstv. fjrli. beri ábyrgð á, hvernig 
málið er fram borið.

Þegar járnbrautarmálið var flutt hjer 
1913, þá fylgdi því annað frv., sem kall- 
að var verðhækkunarskatturinn, en hvorki 
frá flm. frv. nje frá hæstv. fjrli. liefir 
heyrst neitt um, hvort ætlast er til, að 
slíkar tillögur þeirra manna, sem eru rneð 
járnbrautarmálinu, verði heimtaðar eða 
ekki. Jeg hefi ætíð gengið út frá því sem 
sjálfsögðu, og það virtist mjer á ræðu 
hæstv. fjrh. hann gera líka, að Sunnlend- 
ingar yrðu að leggja fram eitthvað af 
mörkum. Að því er verðhækkunarskattinn 
snertir, þá liöfum við síðan 1913 fengið 
nýtt fasteignamat og nýjan fasteignaskatt, 
svo að nú er hægra um vik að koma slíku 
á, og vek jeg máls á þessu nú til þess, að 
hæstv. stjórn geti svarað þessu með nægi- 
legum undirbúningi, ef járnbrautarmálið 
skyldi koma aftur til umræðu hjer. Býst 
jeg við, að það þyki hlýða, að hafðut 
sje nægilegur undirbúningur undir slíkan 
skatt, því að þó að 72. gr. sveitarstjórn- 
arlaganna kveði svo á, að ekki skuli neinu 
máli, er varði einhverja sýslu sjerstaklega, 
til lykta ráðið fvr en álits sýslunefndar 
þar liafi verið leitað um það, þá stappar 
það svo nærri, að ekki sje eðlilegt að leggja 
skatt á Sunnlendinga út af járnbraut- 
inni að þeim fornspurðum. Að jeg brvddi 
á þessu hjer, er meðfram af því, að mjer 
skilst á þeim brtt., sem komnar eru fram 
við fjárlögin, að hafið sje kapphlaup um 
að gæta þess vandlega, að enginn eyrir 
verði eftir í ríkissjóði handa járnbraut- 
inni. Mjer þykir það ekki svo ósennilegt, 
að sumir menn hugsi, að best sje að skara

eld að sinni köku, áður en þingið veiti f je 
til járnbrautarinnar, því að það hefir 
heyrst á greindum mönnum, vel mentuð- 
um og víðsýnum, að þetta sje eitthvert hið 
mesta glæfrafyrirtæki, sem átt hafi sjer 
stað í fjármálasögu þessa lands, þó verið 
geti, að afturgöngurnar í Tobbukoti hafi 
ef til vill vilt sumum sýn.

Menn ganga út frá því, að járnbrautin 
muni þurausa ríkissjóð og sökkva landinu 
í botnlausar skuldir, en þessu verð jeg að 
mótmæla. Þessi skoðun manna hefir mynd- 
ast af ónógri þekkingu á samgöngumálum 
hjer sunnanlands. Jeg lít svo á, að járn- 
brautin sje einhver hinn mesti búhnykkur 
fyrir þetta land og Suðurlandsundirlend- 
ið sjerstaklega, Þess var getið, mig minnir 
af hæstv. atvrh. (MG), að sæmilegur veg- 
ur austur yfir fjall muni kosta 3y2 miljón 
króna, og er þar reiknað með þeirri 
breidd, sem nú er á veginum. En það er 
frá því að segja, að slík breidd mundi 
ekki vera sæmileg eða jafnvel forsvaran- 
leg. Það er enginn vafi á því, að hinn nýi 
vegur verður að minsta kosti að vera 9 
álna breiður, sakir væntanlegs heyflutn- 
ings. Kemst þá þessi áætlun hæstv. atvrh. 
upp í rúmar 5 miljónir króna, og þykir 
mjer það þá fara að nálgast járnbrautar- 
verðið. Það, sem gerir það að verkum, að 
vegurinn verður að vera þetta breiður, er 
Flóaáveitan, með hliðsjón af því, að flytja 
þurfi hey eftir honum. Það er víst, að 
þegar mest er umferð á veginum, sem 
nú er, eru menn liálfu lengur að komast 
leiðar sinnar en snemma á morgnana eða 
á kvöldin, þegar þeir geta haldið stans- 
laust áfram. En við þetta bætist, að slík- 
ur vegur sem þessi heimtar mikið viðhald, 
og eftir því sem fróðir menn hafa sagt 
mjer, mundi ekki veita af 10% í viðhalds- 
kostnað á ári, eftir því sem umferðin er 
nú, en hann mundi auðvitað aukast á
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hverju ári, eftir því, sem samgönguþörfin 
ykist. Til þess að sýna mönnum, að þetta 
er ekki sagt út í bláinn, skal jeg geta þess, 
að Flóavegurinn, sem kostaði 180 þúsund 
krónur og var gerður upp fyrir 3—4 ár- 
um, er nú kominn niður í möl sumstaðar. 
Annars eru Revkjavíkurvegirnir gott dæmi 
upp á það, hvernig vegirnir duga. Eftir 
1—2 ár eru malbikaðir vegir orðnir að 
hrauni. Af öllu þessu dreg jeg það, að 
járnbraut sje einmitt nauðsvnleg til þess 
að losa ríkissjóð við tilfinnanlega við- 
haldsbyrði. Auðvitað geng jeg út frá því, 
að vegurinn austan að til Reykjavíkur 
verði að vera sæmilegur, því að það er nú 
svo, að Reykjavík er hafnarbær Suður- 
landsundirlendisins. En það er líka frá 
öðru sjónarmiði, sem járnbraut er nauð- 
synleg. Hún er nauðsynleg sem trygging- 
arráðstöfun fvrir landið. Þeir, sem taka 
eftir því, hvað er að gerast hjer, sjá, að 
þetta er rjett. Það er verið að rýja landið 
síðustu hlunnindum þess, fiskimiðunum. 
Hin síðustu árin hefir útgerðin lifað á 
nýjum miðum. Fvrst kom Hvalbakur og 
hjálpaði um stundarsakir; svo kom Hal- 
inn, en nú ber flestum sjómönnum sam- 
an um, að þessi mið sjeu að verða þur- 
ausin, svo að það borgi sig ekki lengur 
fyrir togara að fara þangað vestur, en 
þetta þýðir það, að sá dagur er ekki langt 
undan, að ekki borgar sig fyrir togara að 
fara á saltfiski. En það er það eina, sem 
okkar togaraútvegur hefir haft fram vfir 
útlenda togaraútgerð. Að því er snertir 
ísfiskið stöndum við ver að vígi en aðrir, 
nema að því leyti, að okkar sjómenn eru 
fult eins góðir fiskimenn og sjómenn ann- 
ara þjóða. Þess vegna er það sýnt áður en 
langt um líður, þegar togaraútgerðin stöðv- 
ast og þar með kemur óumflýjanleg kvr- 
staða og afturkippur í sjávarútveginn, þá

[(3Tnmr.'i;Nd.).

kemur að því, að spurt verður: Ilvert á 
fólkið að flýja ? Jeg sje ekki annað fram- 
undan en að fólkið verði að flýja úr 
landi, nýjar Vesturheimsferðir hefjast, þ. 
e. a. s. ef ekkert er gert til að stemma 
stigu fyrir því áður en það er um seinan.

Mjer blandast ekki hugur um það, að 
eina og besta ráðið til þess að bjarga at- 
vinnulífi þjóðarinnar, þegar stónltgerð- 
ina rekur upp á sker, sje ræktun landsins, 
og þó einkum Suðurlandsundirlendisins. 
Þar og hvergi annarsstaðar á landinu hag- 
ar svo til, að hægt sje að liefjast handu 
um ræktun í stórum stíl. Og aðallyfti- 
stöngin og undirstaða sú, er slík ræktun 
verður að byggjast á, er járnbraut hjeð- 
an og austur yfir fjall. Með því að fylgja 
járnbrautarmálinu fram til sigurs erum 
við því að búa þjóðinni stað.

í sambandi við þetta járnbrautarmál, 
sem jeg ætla þó ekki að fara fleiri orð- 
um um við þessa umr., langar mig til að 
minnast á það atriðið, sem skrafdrjúgast 
hefir orðið um, og haldið fram járn- 
brautinni til hnekkis, sem sje það, að alt 
sje farið í kaldakol þarna austur frá. Þar, 
í sveitunum austanfjalls, hafi meira verið 
gert en á nokkrum öðrum stað í landinu, 
ríkissjóður hafi lagt ógrynni fjár til við- 
reisnar sveitunum, einkum á láglendinu, 
en þó sjái þess hvergi stað. Um þetta hef- 
ir verið sífeldur söngur, ekki aðeins í umr. 
um járnbrautarmálið, heldur heyrðist hann 
og þegar fjárlögin voru til 2. umr. Og 
hæstv. fjrh. (JÞ) hefir nú sett sinn stimp- 
il á þennan sultarsöng, svo að heita má, 
að hann sje orðinn að trúaratriði.

Það er aðallega tvent, sem menn hengja 
hatt sinn á í þessu efni. í fyrsta lagi vitna 
menn í það, að Skeiðaáveitan hafi fengið 
eftirgjöf á láni og vaxtagreiðslum. En 
jeg neita því, að hægt sje að draga neina

21*
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ályktun af því um afkomu manna þar 
eystra. Þarna er um fyrsta stóra áveitu- 
fyrirtækið að ræða, sem ráðist hefir verið 
í hjer á landi. Skeiðamenn notaðir eins 
og nokkurskonar tilraunadýr ríkissjóðs, 
sem urðu að bera öll slysin, sem upp á 
komu í framkvæmdinni, og þau voru mörg. 
Mætti í því sambandi minna á „óbilgjörnu 
klöppina“, er svo hefir verið nefnd og 
verkfræðingana óraði ekkert fvrir, en hún 
ein hefir kostað meira en höfuðstól þeirra 
vaxta, sem eftir voru gefnir.

Onnur ástæðan, sem haldið er fram um 
vandræðin austan fjalls, Or sú, að útibú 
Landsbankans á Selfossi hafi tapað stór- 
fje á undanfarandi árum. Ilæstv. fjrh. 
hefir ljeð þeirri skoðun stuðning sinn, svo 
það er ekki nema eðlilegt, að þeir, sem 
ókunnugir eru þar eystra, festi trúnað á 
slíkt, þegar það kemur úr ráðherrastól. 
Þessi skoðun hefir og styrkst við það og 
fengið traustari fætur að ganga á, er vit- 
að var, að 3—4 menn hafa með stuttu 
millibili verið sendir út af örkinni til að 
rannsaka hag útibúsins á Selfossi, og þeg- 
ar svoleiðis sendimenn eru á ferðinni, er 
ekki að furða, þó ókunnugir hugsi á þá 
leið, að hjer sje voði fvrir dyrum. Sjer- 
staklega er ástæða til, að slík skoðun fái 
hyr undir báða vængi, þegar þess er gætt, 
að engir menn hafa verið sendir til að 
rannsaka sum önnur útibú, og þó er vit- 
anlegt, að þau hafa á þessurn árum tapað 
svo miljónum króna skiftir.

Hvað hafa menn nú fyrir sjer í þessu?
Því er fljótsvarað: Bkki nokkurn skap- 

aðan hlut. Alt, sem sagt er útibúinu á 
Selfossi til hnekkis, er gripið úr lausu lofti, 
eins og jeg mun færa rök fyrir.

Útibúið er stofnað um haustið 1918, og 
fyrst í ár, eða nú í vetur, eru afskrifaðar 
skuldir, og nemur sú upphæð aðeins 77

þús. kr. Það var ekki hægt að skrifa af 
meira. Töpin voru ekki meiri. ,

Sjálfur hefi jeg haft tækifæri til þess 
að athuga rekstur útibúsins, var settur 
útibússtjóri þess 3 mánaða skeið, og jeg 
komst að þeirri niðurstöðu og er sann- 
færður um það með sjálfum mjer, að 
bankinn gæti aldrei tapað meiru en 10% 
af því fje, sem það á útistandandi. Og sii 
skoðun er staðfest af öðrum, sem rann- 
sakað liafa bankann og lánveitingar hans, 
og þó sjerstaklega af einum manni, sem 
hefir svo að segja daglegt eftirlit með 
rekstri hans. Öll forstjórn bankans he.fir 
gengið út á það að tryggja liann sem hest, 
en jafnframt því minkar þó skuldin við 
Landsbankann. Hefir nú verið greiddur % 
af henni frá því að hún komst hæst, en 
það var árið 1922.

Það er ekki liægt að draga neina álykt- 
un út frá því, að útibúið hafi tapað nokkr- 
um þúsundum króna, og kunni ef til vill 
að tapa einhverju enn. En það, sem gef- 
ur upplýsingar í þessu máli, er saman- 
burður við önnur útibú og banka, og leyli 
jeg mjer þá að fullvrða, að bankarnir 
hafi tapað miklu meira en 10% og sum 
útibúin ógrynni fjár; t. d. hefir eitt þeirra, 
að því er jeg best veit, tapað upp undir 
50%. Og víst er um það, að útibúið á 
Eskifirði, sem byrjaði um sama leyti og 
Selfossbúið, tapaði stórfje. Þess vegna 
þótti mjer það hart, þegar austanvjerinn 
fór að tala um það hjer á dögunum, að 
alt væri sokkið í skuldum í Arnessýslu. 
Jeg vil ekki segja, að útibúið á Eskifirði 
hafi tapað 10 sinnum meira en útibúið á 
Selfossi, en sennilegt þvkir mjer, að það 
fari ekki langt frá því.

Útibúið á Selfossi var stofnað þegar 
hart var í ári, og þar við bættist, að afleit 
ár fylgdu þá strax á eftir. Fór og sam-
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hliða, að eftir að bankúm hafði lánað út 
alt fje sitt, fór verðlag lækkandi. Mestu af 
þessu lánsfje var varið til þess að bændum 
tækist að halda bústofni sínum nokkurn 
veginn óskertum, en við það jukust skuld- 
irnar. Nú á eftir geta menn sjeð, að bænd- 
um hefði verið betra að selja skepnur sín- 
ar á meðan verðið var liátt.

En af því að útibúið tók til starfa á 
þessum árum, hættu margir hinna eldri 
bænda að búa og seldu jarðir sínar og áhöfn 
í hendur yngri mönnum. Á þennan hátt 
losnuðu margar jarðir úr ábúð, enda studdi 
útibúið unga menn til að ná í jarðnæði 
og reisa bú. Það eru þessir ungu bænd- 
ur, sem með lækkandi verðlagi afurða bú- 
anna eiga nú erfiðast uppdráttar. Og það 
er um þessa menn — sem þrátt fyrir alla 
erfiðleikana hafa staðið svo vel í stykk- 
inu um greiðslur sínar, að útibúið hefir 
enn sem komið er ekki tapað nema nokkr- 
um þúsundum króna, — að hæstv. fjrh. 
talaði hlýlegast(!) hjerna á dögunum, 
þegar hann var að lýsa ástandinu austan- 
fjalls og fullyrti, að alt væri þar í kalda- 
koli.

Það er ekki rjett, að ástandið fyrir 
austan sje svo, að af því megi draga þá 
ályktun, að búskapur beri sig þar ekki 
með aukinni ræktun eða annari framtaks- 
semi. Og til þess að herða betur að, þá 
vil jeg segja það, að jeg efast um, að 
nokkur sýsla á landinu, önnur en Árnes- 
sýsla, hefði staðist þær raunir, sem hún 
hefir orðið að þola undanfarið. Til þess' 
er ein ástæða, og hún er líka nóg: „Lág- 
lendingarnir", sem svo hafa verið nefnd- 
ir, eru allra manna sparsamastir og engir 
menn þrælka sig sem þeir. Það sýnir dags- 
verkatala þeirra í jarðabótum um langt 
skeið. Á síðasta mannsaldri telst svo til, 
að Árnessýsla ein liafi látið vinna að

(3. umr. i Nd.).

jarðabótum um 455 þús. dagsverk, og 
Rangárvallasýsla um 235 þús., en þessar 
sýslur eru efstar á blaði, þegar aðrar sýsl- 
ur eru teknar til samanburðar, og Árnes- 
sýsla þó langsamlega hæst.

Með þessu, sem jeg hefi nú sagt, vona 
jeg að hafa kveðið þann draug niður, sem 
hjer hefir verið vakinn upp: að engin von 
sje til þess, að hjeruðin austan fjalls geti 
blómgast, þó að þeim sje hjálpað á veg 
og eitthvað hlynt að þeim umfram það, sem 
verið hefir.

Þá hjó jeg eftir einu atriði í ræðu hæstv. 
fjrh. í dag, sem jeg vildi gera að umtals- 
efni. Hann var að lýsa fjárhagshorfunum 
og mæltist til, að Alþingi færi hóflega í 
það að auka útgjöldin að þessu sinni, 
vegna þess, eins og hann komst að orði, 
að það „mundi slæmt útlit um afkomu árs- 
ins 1927.“ Þessi orð á víst að skilja á þá 
leið, að þeirri kreppu, sem nú er byrj- 
uð, á ekki að vera lokið um næstu ára- 
mót, heldur á hún að lifa góðu lífi, en 
til tjóns atvinnuvegum þjóðarinnar, eitt- 
hvað fram eftir árinu 1927. M. ö. o. eins 
og hæstv. ráðherra fórust orð, þá megum 
við eiga von á minst 2 ára kreppu. Og 
því miður held jeg, að hrakspár liæstv. 
fjrh. sjeu annað og meira en grýla fram- 
an í okkur þm. meðan á umr. fjárlaganna 
stendur, og dreg jeg það af því, að einn 
hv. þdm. og flokksbróðir hæstv. ráðherra 
reyndi fyrir sitt leyti að taka í sama 
streng.

Annars verð jeg að segja það, að jeg 
hafði ekki búist við, að hæstv. fjrli. gerði 
ráð fyrir því, að kreppan mundi vara 
svona lengi. Og síst átti jeg von á slíku 
frá þeim manni, sem píndi krónuna upp 
úr öllu valdi síðastl. haust, þvert ofan í 
vilja þann og alvarlegar raddir, sem bárust 
utan af landi um að halda krónunni niðri.
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Og enn síður átti jeg von á því frá þeim 
manni, sem berst fyrir því að halda krón- 
unni í því gengi, sem hún er nú, og sækir 
fast að várið sje stórfje úr viðlagasjóði til 
þess að halda því verði uppi, sem krónan 
er reiknuð nú. (Atvrh. MG: Úr viðlaga- 
sjóði?). Já, ætli það lendi ekki á viðlaga- 
sjóði að greiða það tap, sem ríkissjóði verð- 
ur bakað með þessu? (Fjrh. JÞ: Og það er 
jafnmikill skáldskapur samt!). Nei, þetta er 
enginn skáldskapur, eins og jeg mun sýna, 
verði ekkert aðhafst.

En það var sagt hjerna á dögunum, að 
búin hefði verið til svikamylla í þessu 
gengismáli, og hefði liæstv. fjrh. ekki hjálp- 
að til og lagst þar á með öllu sínu valdi, 
þá hefði krónan fallið hjer á dögunum.

Jeg man ekki eftir í svip, að hæstv. fj- 
rh. (JÞ) hafi gert neina ráðstöfun til 
þess að fyrirbyggja þessa kreppu, og 
stendur honum það þó nær en nokkrum 
öðrum. Hinsvegar hefir hann hvað eftir 
annað gefið ávísun á tímann: Það sje 
eina huggunin, að alt eigi eftir að jafna 
sig og rjetta við, þ. e. a. s. með tíð og 
tíma. Jú, „það grær áður en þú giftist,11 
eins og sagt er við börnin, þegar þau meiða 
sig.

Þess vegna verður mjer að spyrja: Ætl- 
ar hæstv. fjrh. að spvrna við broddum og 
halda þá leið, sem hann hefir farið um 
stund, að halda krónunni uppi og í því 
verði, sem hún er skráð nú, þrátt fvrir 
það, þó að útlitið um afkomu atvinnuveg- 
anna versni viku eftir viku og dag frá 
degi? Mig furðar satt að segja á því, að 
fjrli. landsins skuli ekki koma auga á það 
eina rjetta í þessu gengismáli, því að það 
getur ekki verið um aðra leið að ræða til 
að bjarga atvinnulífi þjóðarinnar en að 
láta krónuna nálgast sitt raunverulega 
kaupmætti.

Nú segi jeg ekki þetta vegna þess, að

(3. umr. I Nd.).

jeg sje lággengismaður, því að það er jeg 
ekki og hefi aldrei verið. Og svo jeg segi 
frómt frá, þá var það skömmu eftir að jeg 
kom austur í Árnessýslu og menn voru að 
tala við mig um járnbraut og aðrar fram- 
tíðarhorfur þar austanfjalls, að jeg hjelt 
því fram og sagði við bændur: „Járnbraut 
getið þið varla búist við að fá, fyr en 
krónan hefir náð gullgildi.“

Áftur á móti held jeg því fram, að 
gengissveiflur eigi að vera sem minstar. En 
svo hefir ekki orðið; þær hafa skollið yfir 
með miklum krafti, og það eru þær, sem 
drepið hafa verslunina austanfjalls og gert 
bændum þyngstar búsifjar, og það af þeini 
ástæðum, að vegna samgönguerfiðleikanna 
geta þeir ekki fengið nauðsvnjar sínar 
nema einu sinni á ári. En það segi jeg 
sem mína skoðun á þessu máli, að krón- 
unni á ekki að halda uppi á kostnað at- 
vinnuveganna.

Hvað gengismálið snertir, þá er það 
bvgt á trú, og verð jeg þá að segja fvrir 
mig, að mín trú er sú, að ekki muni 
takast að halda krónunni í sama verði og 
hún liefir nú um næstu tvö ár, ef krepp- 
an varir svo lengi. Og í áframhaldi af 
því verð jeg að segja, að mín skoðun er, 
að því seinna sem krónan verður fest, 
því meira verði hrunið, eins og kom á 
daginn hjerna um árið, þegar henni var 
haldið uppi þvert á móti öllum peninga- 
löguin og reynslu annara þjóða í því efni. 
Af sjerstökum ástæðum hefi jeg álitið 
rjett að taka þetta fram nú þegar. Enda 
vildi jeg láta sjást, hver skoðun mín sje 
á þessu máli.

Hv. 2. þin. Kang. (KIJ) var ekki við- 
staddur er jeg hóf mál mitt, en það var 
eitt atriði í ræðu hans, sem jeg vildi leyfa 
mjer að gera aths. við. Jeg get ekki skrif- 
að undir það, sem hann sagði, eða fórust 
orð eittlivað á þá leið, að fjvn. væri skylt
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að taka óskir annara nefnda til greina. 
Þetta hefir ekki við nein rök að styðjast. 
Að vísu skal það játað, að sjálfsagt sje, 
að hún taki meira tillit til nefnda en ein- 
stakra þm. En að hún sje skyld að taka 
til greina alt það, sem aðrar nefndir bera 
fram, getur ekki náð neinni átt. Það vill 
nú svo vel til, að þingsköp Alþingis skera 
úr í þessu efni. í 32. gr. þingskapanna 
segir berum orðum, að ef öll fjvn. legst 
á móti einhverri fjárveiting með nafna- 
kalli, þá þarf % greiddra deildaratkvæða 
til að koma því í gegn. Og þetta er áreið- 
anlega ekki sett ófvrirsynju í þingsköpin, 
enda vill það nú svo verða, að hver nefnd 
oti fram sínum tota: landbn. sínum, sjút- 
vn. sínum, og svo koll af kolli. En fjvn. á 
að vera óhlutdræg og miðla málum. Þess 
vegna er það rangt hjá hv. 2. þm. Rang. 
eða bygt á einhverjum misskilningi, að 
fjvn. liafi ætlað að sýna samgmn. óvirð- 
ingu með því að fallast ekki á allar till. 
hennar. Fjvn. liefir tekið fult tillit til 
þessarar svstur sinnar og stutt þær till. 
hennar, sem hún telur á rökum bygðar.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vil aðeins 
leiðrjetta missögn hv. 1. þm. Arn. (MT), 
að jeg hafi sagt nokkuð um það eða 
stutt á það, að hankaútibúið á Selfossi 
hafi tapað. Jeg hefi ekkert sagt um það, 
og standa því ummæli liv. þm. á hans eig- 
inn reikning. En jeg hefi sagt það, eins 
og aðrir, að plássið kringum útibúið hafi 
sokkið í skuldir án þess að nokkur mann- 
virki eða fjármunir væru sjáanlegir fyrir 
þessum skuldum. Annars ætla jeg ekki að 
gera gengismálið eða járnbrautarmálið að 
umræðuefni nú; bæði þessi mál eru til 
meðferðar í þinginu, og fæ jeg væntan- 
lega tækifæri síðar til þess að láta álit mitt 
í ljós um þau.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg ætla 
aðeins að segja nokkur orð um brtt. við 
13. gr. frv. Jeg skal fyrst gera þá al- 
mennu aths., að þegar stjfrv. var sam- 
ið, var farið á fremsta hlunn með verk- 
legar framkvæmdir. Jeg sje mjer því ekki 
fært að greiða atkv. með þeim hækkunar- 
tillögum til verklegra framkvæmda, sem 
hjer liggja fvrir. Það er fyrirsjáanlegt, að 
fjárlögin geta ekki orðið afgreidd nema 
með tekjuhalla, sem jeg vil að verði sem 
minstur, þótt hinsvegar sje ekki þægilegt 
fyrir mig að vera á móti verklegum fram- 
kvæmdum. En jeg sje mjer þó ekki ann- 
að fært, og geri jeg það með tilliti til 
þess, að í stjfrv. voru tilteknar svo háar 
upphæðir til verklegra framkvæmda, að 
þær hafa aldrei hærri verið. Jeg veit og 
játa, að beiðnir um liærri framlög til brúa, 
vega og síma liafa fullkominn rjett á sjer, 
en það er þegar búið að skamta það, sem 
talið var fært að láta, og síðan áætlunin 
um þetta var gerð, hefir aðstaðan ekkert 
breyst, og síst til batnaðar.

Eins og hv. fjvn. er best kunnugt um, 
var farið í till. um, hvaða mannvirki 
skyldu tekin upp, eftir tillögum hlutað- 
eigandi framkvæmdarstjóra, um vita vita- 
málastjóra, um brýr og vegi vegamála- 
stjóra og síma landssímastjóra. Jeg hafði, 
þegar langt var komið undirbúningi fjár- 
lagafrv., skýrt þeim frá því, hve háar 
upphæðir mætti leggja af mörkum, en þeir 
skyldu leggja til, hvaða framkvæmdir 
skyldu verða teknar upp. Það var alls 
ekki beitt neinni hlutdrægni um, livaða 
framkvæmdir skyldu valdar. Jeg tek þetta 
ekki fram af því að jeg hafi heyrt neitt 
í þá átt, en jeg vildi samt vekja athygli 
hv. deildar á þessu.

Fyrsta brtt., sem jeg geri hjer að um- 
talsefni, er 22. brtt. frá hv. samgmn., við
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13. gr. C. 2, á þskj. 297. Mjer hefir 
heyrst, að háttv. fjvn. sje á móti þessari 
brtt., eða a. m. k. 2. lið hennar. Það er 
nú svo um þessa tillögu, að þeirri fjárhæð, 
sem hún ræðir um, á að verja til að kaupa 
vjel í bátinn Skaftfelling og til þess að 
styrkja Isfirðinga og Barðstrendinga til 
þess að kaupa nýja báta. Jeg veit ekki, 
hvernig fer með samgöngur til Skaftfell- 
inga, ef bátur þeirra legst niður, og ekki 
veit jeg heldur, hvernig fer með siglingar 
á Isafjarðardjúpi, ef enginn bátur verð- 
ur fenginn. En að hafa þarna bát, sparar 
ríkissjóði fje, því að hann er jafnframt 
póstbátur. Þess vegna verður að styrkja 
hlutaðeigandi hjeruð til þess að fá báta 
og Skaftfellinga til þess að gera sinn bát 
nothæfan.

Það væri ef til vill hægt að fara aðra 
leið, að veita hærri styrk í nokkur ár og 
afborga af honuin lán, sem tekin væru í 
þessu skyni. En það yrði erfitt að fá þessi 
lán, og efast jeg um, að betra væri að 
fara þá leið en að veita umbeðna stvrki 
nú. En það er komið í óefni, ef þessi 
till. hv. samgmn. verður feld, og sting 
jeg því upp á þeim milliveg, að 2. liður 
brtt. verði samþvktur, en 85 þús. kr. fjár- 
veitingin í stjfrv. verði látin halda sjer. 
Jeg skal ekkert fullyrða um það, hvort 
mögulegt verður að halda uppi öllum 
nauðsynlegum ferðum fvrir 85 þús. kr., 
en stjórninni fanst það þó mögulegt. Og 
ekki hefir komið neitt fram, sem raskar 
þessu, enda er það svo, að þótt farið hafi 
verið fram úr áætlun á lið sem þessum, 
að stjórnin hefir aldrei sætt þungum' ákúr- 
um fyrir það. Jeg get því sætt mig við 
þessa millileið og mig langar til að hevra 
frá liv. fjvn. og hv. samgmn., hvort þær 
sjeu ekki fyrir sitt leyti samþykkar þessu, 
sem jeg hefi stungið upp á. En jeg slæ þá

(3. umr. i Nd.).

jafnframt þann varnagla, að meira fje get- 
ur þurft.

Jeg hefi nú í einu lagi talað um hækk- 
unartillögur 13. gr. og sýnt, af hverju jeg 
sje mjer ekki fært að greiða þeim atkvæði, 
og nefni ekki fleiri einst. brtt.

Þorleifur Jónsson: Jeg skal ekki þreyta 
hv. deild með löngu máli. En jeg vil minna 
hv. deild á eina brtt., sem við háttv. þm. 
Mýr. (PÞ) flytjum á þskj. 297, XXI. 
Hún fer fram á, að bátastyrkurinn, sem 
hv. samgmn. hefir ákveðið 91 þús. kr., 
hækki um 1000 kr. Hv. samgmn. hefir 
lagt til, að bátastyrkurinn hækki úr 85 
þús. kr., eins og áætlað var í stjfrv., í 91 
þús. kr. En við förum fram á, að þessi 
upphæð verði enn hækkuð með tilliti til 
Hornafjarðar og Mýrasýslu. Samkvæmt 
nál. samgm. hafa verið áætlaðar 7 þús. kr. 
til Hornafjarðarbáts og 400 kr. til Mýra- 
báts.

Jeg ætla fyrst að taka til athugunar 
það, sem jeg hefi fram að færa viðvíkj- 
andi Hornafjarðarbátnum. Undanfarin ár 
hefir tillagið til hans verið skorið svo við 
nögl, að ekki liefir orðið neitt verulegt 
gagn að bátnum. Þessi bátur hefir langt 
svæði, milli Hornafjarðar og Seyðisfjarð- 
ar, og sjór vondur og hættulegur utan 
fjarðanna, og þarf því góða fleytu til 
slíkra ferða, og er ekki auðhlaupið að því 
að fá slíkan bát um lengri tíma nema 
gegn hárri leigu. Hefir því reyndin orðið 
sú, að það hefir verið að heita má sam- 
göngulaust yfir sumarið á þessu svæði.

Nú hefir hæstv. atvrh. (MG) ætlað þess- 
um bát 8 þús. kr. í ár, og þar sem hv. 
samgmn. hefir lagt til, að tillagið verði 
1 þús. kr. minna árið 1927, þá vil jeg lýsa 
megnri óánægju minni yfir þeim aðförum 
og vona, að hv. deild leiðrjetti þetta. Það



337 LagafrumvÖrp samþykt. 338
Fjárlög 1927

má ekki minna vera en að við fáum 8—10 
þús. kr., og má alls ekki eiga sjer stað, að 
afturför verði í okkar litlu samgöngum 
frá því, sem áætlað er í sumar. Nú köfum 
við farið fram á 1000 kr. hækkun til bát- 
anna, með tilliti til þess, sem hv. þm. Mýr. 
hefir skýrt frá, að það sje hans ósk, að 
Mýrabáturinn verði jafnhár eins og Hval- 
fjarðarbáturinn, sem samkv. nál. samgmn. 
hafa verið áætlaðar 1000 kr., m. ö. o. að 
styrkurinn til Mýrabátsins hækki upp í 
1000 kr.

Háttv. þm. Mýr. skýrði ennfremur frá 
því, að ef bátastyrkurinn verði hækkaður 
upp í 91 þús. kr., þá muni verða afgangs 
700 kr., svo að það, ásamt þeim 1000 kr., 
sem við förum fram á, ætti að nægja til 
þess að gera okkur ánægða. Fengi þá 
Hornafjarðarbáturinn 1000 kr., en Mýra- 
báturinn 700 kr. í viðbót við það, sem 
.þegar er áætlað.

Jeg skal ekki halda langa ræðu um þetta 
efni. Jeg hefi stilt kröfunum eins sann- 
gjarnlega í hóf og frekast var unt og vona, 
að hv. deild vilji veita þessa litlu viðbót.

Hv. þm. Barð. (HK), vinur minn, sagði, 
að það væri undarlegt, ef jeg væri á móti 
styrk til bátakaupa. Maður verður nú að 
játa, að þetta er alveg nýtt atriði; það 
hafa aldrei komið fram tillögur um það 
áður að veita styrk til þess að kaupa báta, 
og eftir því, sem hv. þm. Barð. tók í það, 
að landið keypti eða bygði strandferða- 
skip, þá hjelt jeg, að ekki þyrfti að búast 
við því, að hann yrði áfjáður í bátakaup, 
þótt þau annars geti verið þörf.

Hæstv. atvrh. hefir mælt með þessum 
styrk til bátakaupa, en á móti hækkuðum 
flóabátastyrk. Ut af þessu vil jeg geta 
þess, að það er slæmt að lækka styrkinn. 
sem hv. samgmn. hefir ætlað til flóabát- 
anna, og taka af honum til bátakaupa.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

(3. amr. { Nd ).

Mjer finst það líka óviðkunnanlegt, því að 
rekstrarstyrkirnir eru síst of háir, og jeg 
held, að alls ekki verði komist af með 
minni uppliæð en þá, sem liv. samgmn. 
hefir tiltekið, að viðbættu því, sem við hv. 
þm. Mýr. viljum við auka. Það hafa sumir 
hv. þm. farið hörðum orðum um það, að 
fjvn. hafi ekki sjeð nauðsyn bátakaup- 
anna. Jeg ætla ekki að fara að tala um 
þetta atriði nú, því að hv. frsm. (ÞórJ) 
mun víkja að því síðar. Þó vil jeg geta 
þess, að hv. samgmn. hafði ekki ráðfært 
sig við fjvn. um þetta atriði, sem var al- 
veg nýtt fyrir nefndinni. (JAJ: Hv. form. 
fjvn. talar út í bláinn. Hann fjekk erindið 
fyrir hálfum mánuði eða meira). Jeg man 
ekki til, að það hafi legið fyrir nefndinni. 
Jeg get að vísu verið því velviljaður, að 
hækkaður verði stvrkur til Skaftfellings, 
en þar sem um fleiri báta er að ræða, gat 
nefndin ekki mælt með því, að kröfum 
þeirra væri sint.

Jeg ætla svo ekki að tala frekar um 
þetta, en vil mælast til þess, að bátastyrk- 
urinn verði ekki minkaður, heldur hækk- 
aðUr, eins og við hv. þm. Mýr. förum 
fram á.

Bjðrn Líndal: Jeg er sammála hv. frsm. 
(ÞórJ) og hæstv. fjrh. (JÞ) um það, að 
fjárlagafrv. er nú að komast í óvænt efni. 
Það er ekki útlit fyrir annað en að tals- 
vert mikill tekjuhalli verði á fjárlögun- 
um, en það var þó áreiðanlega eindreginn 
vilji okkar flestra, sem nú sitjum á þingi, 
að leggja niður þann sið, enda höfum við 
líklega flestir lofað kjósendum okkar að 
stvðja að gætilegri fjármálastjórn. Hins- 
vegar varð útkoman síðastl. ár þannig, að 
menn gerðu sjer vonir um, að nokkur 
stefnubreyting gæti orðið í fjármálunum, 
að nú vrði í fyrsta sinni síðan við fengum
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fjárforræði hægt að lækka tolla og skatta 
að einhverju leyti, í stað þess að hingað 
til hafa slíkar álögur verið auknar árlega 
að heita má.

Það var vitanlegt, að hin alvarlegu ör- 
þrifaráð, sem gripið var til 1924 til að 
endurreisa hag ríkissjóðs, áttu aðeins að 
standa til bráðabirgða, og þurfti því undir 
eins og úr rættist að draga úr álögunum 
að miklum mun. Þess vegna leit jeg svo 
á, þegar jeg fjekk fyrir nokkru áreiðan- 
legar fregnir af stórlega batnandi fjárhag 
ríkissjóðs, að nú yrði unt á þessu þingi að 
ljetta eða úr lögum að fella einhverjar 
þær gjaldabyrðir, sem erfiðastar mega 
teljast og órjettlátastar. Og mjer er óhætt 
að segja, að það var eindreginn vilji kjós- 
enda í mínu kjördæmi, að þetta tækist.

En nú er viðbúið, að þessar vonir verði 
að litlu eða engu, því að jeg tel það alt 
of litla rjettarbót, þótt gengisviðaukinn 
hafi verið afnuminn á vörutolli. Mjer er 
ljúft að viðurkenna, að fjármálastjórnin 
er nú í höndum ágæts manns. En enginn 
gerir svo öllum líki. Fjárlagafrv. stjórn- 
arinnar hefir að mínum dómi verið óvar- 
legar úr garði gert að þessu sinni en átt 
hefði að vera, þegar á alt er litið. Að vísu 
eru tekjurnar fremur varlega áætlaðar og 
gert er ráð fyrir nokkrum tekjuafgangi. 
En jeg tel þetta ekki nægilegt, ef gert er 
ráð fvrir, að gjöldum verði ljett af þjóð- 
inni, svo nokkuð um muni, og reiknað er 
með venjulegum útgjaldaauka við meðferð 
frv. í þinginu. Sje það ákveðinn vilji 
stjórnarinnar að koma tekjuhallalausum 
fjárlögum gegnum þingið, verður hún að 
gera sjer ljóst, að hún getur ekki ein vit- 
að fyrirfram allar þarfir þjóðarinnar og 
rjettmætar kröfur til fjárframlaga. Hún 
má altaf búast við sanngjörnum kröfum 
um fjárframlög frá einstökum þm. Þess 
vegna þykir mjer hæstv. stjórn hafa far-

(3. nmr. i Nd).

ið fulllangt í áætlunum sínum, og þótt 
verklegar framkvæmdir sjeu góðar, og 
margar bráðnauðsynlegar, þá verður þó 
að gæta liófs í þeim, eins og öðrum hlut- 
um. Hækkun á 13. gr. fjárlagafrv er um 
195 þús. kr. Er það gífurlegt, og er ekki 
hægt að draga úr sköttum eða tollum á 
meðan svona er í pottinn búið, svo að 
nokkru verulegu nemi.

Hæstv. fjrh. (JÞ) gat um það, að hv. 
fjhn. hefði á prjónunum frv., sem færi 
fram á talsverða lækkun á tollum, nálægt 
400—500 þús. kr. Ef nú samtímis á að 
samþykkja það frv. og svo halda útgjöld- 
unum svona háum, er tekjuhalli fyrirsjá- 
anlegur.

Jeg lít því fremur svörtum augum á 
komandi ár, og er við því búinn, að fjár- 
hagsútkoma þess verði ekki eins góð og 
æskilegt væri. Þess vegna ættu hv. þm. að 
geta fallist á það að gæta fullrar varúðar 
í því að samþykkja nú stóraukin útgjöld, 
þótt þess hefði átt að gæta bæði fyr og 
betur.

Frv. fjlin. fer fram á að lækka til muna 
álögur á atvinnuvegunum, sjerstaklega 
sjávarútveginum, lækka toll á kolum, 
steinolíu og salti, og toll á síldar- og kjöt- 
tunnum.

Það er alkunna, að sjávarútvegurinn er 
í kreppu, og það er bein skylda þingsins 
að rjetta honum hjálparhönd. Ber frv. 
fjlin. vott um það, ef samþykt verður, að 
þingið sjer, að það er ekki takmarkalaust, 
livað leggja má á atvinnuvegina, og í því 
liggur fyrirheit um meiri sanngirni síðar, 
undir eins og fjárhagurinn levfir. Jeg vil 
í þessu sambandi geta þess, að jeg þekki 
menn, sem nú eru orðnir öreigar að heita 
má, en hafa borgað svo hundruðum þús- 
unda króna skiftir til almennra þarfa af 
atvinnurekstri sínum. — Jeg tel það ekki 
góða fjármálastjórn, sem ekkert gerir til
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þess að ljetta byrðunum af, þegar svona 
er ástatt orðið.

Jeg gæti nú látið lijer staðar numið, 
en jeg vil þó minna á það, að jeg hefi 
ekki verið kröfuharður fyrir mitt kjör- 
dæmi. Jeg á aðeins eina litla brtt., 14. 
brtt. á þskj. 297, um að veita Jóni Krist- 
jánssvni veitingamanni á Akureyri 2500 
kr. styrk. Jeg fór fram á nokkru hærri 
upphæð við 2. umr. og talaði þá fyrir 
henni og sýndi með rökum fram á, að 
þessi maður hefði beðið mikið tjón árið 
1924 vegna þess, að taugaveiki kom upp á 
heimili hans, svo að það var lokað hjá 
honum og í sóttkví mánuðum saman, og 
enginn þorði þangað að koma um langan 
tíma. Jeg tel rjett og sjálfsagt að lijálpa 
öllum, sem verða fvrir veikindum og slys- 
um, og sjerstaklega þegar svo stendur á, 
að þessi maður fær veikan mann inn á 
heimili sitt og verður fyrir það fyrir stóru 
tapi, er numið mun hafa næstum aleigu 
hans. Það væri alveg óverjandi að neita 
um þennan styrk, þegar fordæmi eru fyrir 
samskonar styrk fyrir fáum árum, og 
ástæðan þá til þess að veita hann ekki eins 
mikil nje eins mikið fjárhagslegt tjón um 
að ræða og hjer.

Þótt rjett sje og sjálfsagt að spara, og 
hv. þm. vilji spara, þá má ekki fara svo 
langt í smásálarlegum sparnaði, að þingið 
neiti um lítilfjörlegan styrk, sem öll sann- 
girni og rjettlætistilfinning heimtar, að 
sje af mörkum látinn.

Pjetur Ottesen: A öndverðu þessu þingi 
sendi jeg til hv. samgmn. rökstutt erindi 
um það, að styrkur sá, sem nú er veittur 
til Hvalfjarðarbátsins, er allsendis Qnóg- 
ur til þess að hægt sje að halda þessum 
ferðum uppi, og fór jafnframt fram á 
það, að nefndin legði til, að þessi stvrk-

ur yrði hækkaður lítilsháttar. Styrkurinn 
er nú 1000 kr., en jeg hefi farið fram á 
það, að hann verði hækkaður upp í 1500 
kr. Ástæðurnar til þessa eru þær, að það 
hefir verið mjög erfitt undanfarið að fá 
nokkurn til að halda þessum ferðum uppi 
fyrir svona lítið. Til þess að ferðir þessar 
komi að notum, er óhjákvæmilegt að hafa 
afgreiðslu hjer í Reykjavík og leigja hús- 
rúm til þess, og þessi styrkur, sem nú er 
veittur, er ekki meiri en svo, að hann 
rjett hrekkur fyrir þessum kostnaði, og eru 
ferðirnar þá sama sem styrklausar.

Þessi upphæð, sem lijer er farið fram 
á, er miðuð við það lægsta tilboð, sem 
fengist hefir í þessar ferðir. — Jeg held, 
að í erindi því, sem jeg sendi hv. samgmn., 
hafi komið svo skýrt fram þörf hjeraðs- 
búa fyrir þessar ferðir, og hinsvegar örð- 
ugleikarnir á þeim, að mig undrar það, 
einkum ef þessi till. mín er borin saman 
við sumar till. hv. nefndar, að nefndin 
skuli ekki hafa sjeð sjer fært að taka hana 
til greina. Vitanlega hafa tveir hv. nefnd- 
armenn lýst því yfir við mig síðan nefnd- 
in skilaði áliti sínu, að þeir væru þessari 
till. minni hlyntir, og það spáir góðu um 
það, að þessi till. mín fái góðan byr í hv. 
deild, þó að hv. samgmn. hafi ekki tekið 
hana upp í till. sínar.

Það eru aðeins 500 kr., sem jeg hefi far- 
ið fram á að þessi styrkur væri hækkaður 
um, en þeir eru margir, sem hafa not af 
þessum ferðum, eins og mörgum hv. þm. 
mun vera kunnugt um. — IIv. þm. Mýr. 
(PÞ) gat þess, þegar hann talaði fyrir 
brtt. sinni um að hækka styrkinn til Mýra- 
bátsins, að það væri ekki ósanngjarnt, að 
Mýrabáturinn nyti sama styrks og Hval- 
fjarðarbáturinn. Jeg vil nú benda hv. þm. 
á það, að hvað það snertir, hve margir 
njóta ferðanna á hvorum staðnum fyrir
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sig, þá liggur hjer mikið á milli. Hval- 
fjarðarferðanna njóta 4 stórir hreppar og 
hlutar af 2, en mjer skilst, að iðeins nol’.k- 
ur hluti tveggja hreppa hafi gagn af ferð- 
um Mýrabátsins. Jeg ætla alls akki að 
mæla á móti þessum styrk til Mýrabátsins, 
en jeg vil aðeins benda á, að hjer er um 
tvent ósambærilegt að ræða. Jeg skal svo 
ekki ræða frekar um þessa till. mína og 
vænti þess, að hún verði samþykt.

Háttv. 2. þm. Rang. gerði að umtals- 
efni till. um nýja símalínu yfir Stafholts- 
tungur að Hvítárbakka, og kom mjer und- 
arlega fyrir, að hann skyldi ráðast þannig 
á þessa línu, af tveim ástæðum. Fyrri 
ástæðan er sú, að þessi háttv. þm. er yfir 
höfuð laus við að hafa tilhneigingu til að 
ráðast á menn og málefni að ástæðulausu, 
og hin ástæðan er sú, að 2 till. hafa kom- 
ið fram og verið samþyktar, sem eins stóð á 
með eins og þessa, og greiddi hv. þm. þeim 
báðum atkv. sitt. í báðum þessum tilfell- 
um stóð eins á og hjer, og var sá einn 
munur, að í þeim tilfellum átti ríkið að 
greiða %, en í þessu tilfelli aðeins % 
kostnaðar. Það er því enn óskiljanlegra, að 
hv. þm. skuli leggjast á móti þessu.

Hvítárbakkaskólinn mun nú vera eini 
alþýðuskólinn, sem ekki hefir fengið síma- 
samband, og er það vitanlega hin mesta 
nauðsyn fyrir hann að fá það. Það er líka 
með samþykki símastjóra að þessi till. er 
komin fram. Hann sjer, að það væri til 
mikilla þæginda fyrir skólann og hjeraðið 
í kring, og má búast við töluverðum tekj- 
um af honuin í samanburði við kostnað- 
inn, sem ekki er mikill, þar sem hjeraðið 
leggur meira til heldur en venja er til 
með slíkar línur, sem jafnvel hv. 2. þm. 
Rang. hefir áður greitt atkvæði sitt. Jeg 
læt svo staðar numið, en vænti þess, að 
þessi liður verði samþvktur.

Jakob Möller: Jeg á 2 brtt. við þennan 
kafla, og eru þær svo vaxnar, að segja 
mætti, að það væri að slettast upp á verk- 
svið annara, er einstakir þm. hreyfðu 
slíku, en jeg hefi þó leyft mjer að gera 
það, til þess að umr. geti orðið um þessi 
mál í hv. deild. Fyrri till. er um að hækka 
liðinn til skrifstofukostnaðar bæjarfógeta 
og sýslumanna úr 84 þús. upp í 100 þús. 
kr. Fjvn. hefir lagt til að hækka liðinn 
aðeins um 8 þús., eða upp í 92 þús., en 
þessir embættismenn hafa lagt fram gögn 
fyrir því, að krafa þeirra um 16 þús. kr. 
hækkun, eða upp í 100 þús kr., er full- 
komlega rjettmæt. Eins og kunnugt er, 
var launakjörum þessara embættismanna 
breytt með launalögunum 1919, og voru 
þá af teknar aukatekjur, svo sem inn- 
heimtugjald af tollum o. fl. Þetta var gert 
til að spara ríkissjóði fje. Það var álitið, 
að sumir þessara embættismanna hefðu 
þá óhæfilega há laun, samanborið við aðra, 
og þetta átti nú að jafna. Hinsvegar var 
það jafnframt ákveðið, að kostnaður allur 
við starfrækslu embættanna skyldi greidd- 
ur úr ríkissjóði sjerstaklega. — I 11. gr. 
launalaganna frá 1915, 5. málsgr., segir svo :

„Kostnaður við starfrækslu embætta 
þeirra, er um ræðir í þessari grein hjer að 
framan, greiðist sjerstaklega úr ríkissjóði.“ 

Þessi grein segir það alveg skýrum orð- 
um, að allur kostnaður við rekstur em- 
bættanna, hver sem hann verði, skuli 
greiddur úr ríkissjóði, og það verður að 
líta svo á, að með þessu sje gefið fvrirheit 
um það, að reikningar þessara embættis- 
manna vfir slíkan kostnað skuli viður- 
kendir og greiddir. Það er að vísu svo fvr- 
irmælt, að dómsmálaráðherra ákveði upp- 
hæð þessa kostnaðar „fvrirfram fyrir 
hver 5 ár í senn“, og er það nokkuð und- 
arlegt, þar sem það virðist ómögulegt að
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sjá það fyrir, hvaða breytingar kunna að 
verða á ókomnum 5 árum. En það virðist 
auðsætt, að dómsmálaráðherra hljóti þá 
að minsta. kosti að ákveða þennan kostnað 
í hvert sinn samkvæmt síðustu kostnaðar- 
reikningum embættismannanna. Og þegar 
ákveða á þessa upphæð í fjárlögum, verð- 
ur að gera ráð fyrir, að farið yrði eftir 
því, hver kostnaðurinn hefir orðið næsta ár 
á undan, eftir reikningum sýslumanna þar 
um. Xii skilst mjer, að þeir hafi lagt fram 
reikninga og gögn, sem sýni ]>að ljóslega, 
að upphæðin þurfi að luvkka enn meira 
en jeg hefi farið fram á, eða úr 84 þús. 
upp í llfi þús., og væri ]>ó ekki of mikið í 
lagt. — Ur flokki þessara embættismanna 
hafa skilist tveir, sem sje bæjarfógetinn 
og lögreglustjórinn í Reykjavík, sem fá all- 
an skrifstofukostnað greiddan eftir reikn- 
ingi; en samkvæmt lögum eiga þessir 
menn að búa við sömu kjör og liinir. En 
auk þess að þessir tveir menn eru einir 
látnir njóta rjettlætis, er, að minsta kogti 
að því er annan þeirra snertir, gengið 
skrefi lengra. Lögreglustjóri fær sem sje 
innheimtulaun, 2%, af öllum verðtolli, auk 
þess að hann fær greiddan fullan skrif- 
stofukostnað eftir reikningi. Og þessi inn- 
heimtulaun munu á síðasta ári hafa num- 
ið um 26 þús. kr., og eru það laglegar 
aukatekjur. Fvrir innheimtu ríkissjóðs- 
tekna í Reykjavík mun nú vera greitt alt 
að helmingi meira en fyrir alla innheimt- 
una úti um land. Þetta virðist þó eiga að 
vera þveröfugt. því að það er auðvitað 
kostnaðarsamara að innheimta hvað sem 
,er úti um land en hjer í Revkjavík. Það 
kostar jafnmikið að innheimta smærri 
upphæðirnar eins og þær stærri. Og þó að 
tekjur ríkissjóðs sjeu miklu meiri í Reykja- 
vík en í öðrum lögsagnarumdæmum, er 
ekki þar fyrir ástæða til að greiða meira 
fyrir að innheimta þær, því að það kost-
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ar ekki meira að skrifa háar tölur og inn- 
heimta heldur en þær smærri. — Yfir höf- 
uð nær það ekki nokkurri átt, að þessir 
embættismenn úti um land fái ekki skrif- 
stofukostnað sinn greiddan eins og þeir 
eiga kröfu til samkv. lögum. Jeg get ekki 
skilið í því, hvernig stendur á því, að þess- 
ari fjárveitingu skuli vera haldið svo mjög 
niðri af hv. nefnd og hæstv. stjórn.

Jeg vil þar að auki leyfa mjer að benda 
á það, að jeg álít, að þing og stjórn fari 
inn á luvttulega braut með því að neyða 
þessa embættismenn til þess að greiða svo 
og svo mikið af launum sínum til að greiða 
skrifstofukostnað embættanna,

Þá á jeg aðra brtt., sem fer fram á 
það, að stofna nýja stöðu eða embætti. 
Jeg get búist við því, að sú till. verði ef 
til vill ekki vinsæl, þegar af þeirri ástæðu. 
En það stendur alveg sjerstaklega á með 
þetta. Þingið hefir undanfarið veitt Skúla 
lækni Guðjónssyni styrk til þess að kynna 
sjer heilbrigðismál erlendis, og vitanlega 
hefir'það gert það með það fyrir augum, 
að hann mundi að loknu námi hverfa 
heim aftur og láta þá þjóð, sem hefir 
stvrkt hann, njóta starfskrafta sinna. Mjer 
er kunnugt um það, enda munu margir 
háttv. þm. vita það, að hann hefir notað 
vel tímann og er nú mjög vel að sjer og 
duglegur maður. Hinsvegar er okkar heil- 
brigðismálum svo komið, að okkur er hin 
mesta þörf á að fá nýjan og duglegan 
mann til að starfa fyrir þau. Einn þáttur- 
inn í námi Skúla hefir verið að fást við 
bætiefnarannsóknir, að rannsaka það, 
livaða fæ&utegundir væru ríkastar af þess- 
um efnum, og samanburður á þeim, og er 
þetta mjög merkileg og um leið „praktisk“ 
vísindagrein. Ifjer á landi vita menn al- 
ment tæplega, hvað þetta er, en í öðrum 
löndum er mikil áhersla lögð á þetta.

Það er mjög líklegt, að slíkar rannsókn-
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ir hjer gætu haft mikil áhrif á það að bætu 
markað fyrir sumar íslenskar fæðutegund- 
ir, sem við flvtjum út. Það eru t. d. mikl- 
ar líkur til þess, að íslenskt smjör sje bæti- 
efnaríkara en annað smjör, og ef það 
sýndi sig við slíkar rannsóknir, gæti það 
orðið til þess að koma því í hærra verð 
en níi er á erlendum markaði.

Það mun möygum háttv. þm. kunnugt, 
að þessi maður hefir leitt rök að því, að 
einn sjúkdómur á sauðfje, sem talinn hef- 
ir verið ólæknandi hingað til, stafi aðeins 
af bætiefnaskorti í fóðrinu, og ef svo er, 
er augljóst, að vel megi lækna þennan sjúk- 
dóm eða komast hjá honum. Af þessu, sem 
jeg nú hefi greint, geta menn sjeð, hve 
starfsemi slíks manns setíl þessa getur ver- 
ið þýðingarmikil fyrir þjóðfjelagið í heild 
sinni. Jeg veit, að það er óvinsælt verk að 
stofna nýjar stöður, en jeg álít, að hjer sje 
um nauðsynjamál að ræða. Hæstv. stjórn 
er vel kunnugt um þennan mann, og væri 
æskilegt að heyra, hvernig hún lítur á 
þetta mál.

Þá eru 2 brtt. á sama þskj., sem jeg ætla 
að gera grein fyrir fvrir hv. þm. Dal. 
(BJ). Fyrri till. er um að veita 15 þús. 
kr. til þess að leggja akveg frá Fellsenda 
um Bröttubrekku til Norðurárdals. Það 
sjá allir, hve mikilsvert það er að fá þann- 
ig akveg alla leið frá Borgarnesi og vestur 
í Dali, til þess að gera þessu stóra hjeraði 
kleift að koma afurðum sínum á markað. 
Skipaferðir eru mjög stopular þangað 
vestur, og er því mikil nauðsyn á, að bætt 
sje úr samgönguvandræðum þessa^hjeraðs. 
Nú er akveganna tími og yfir höfuð mikið 
veitt til þess að koma sveitunum í betra 
samband við markaðsstaði, og er því í 
fullu samræmi við þá stefnu að veita þetta 
fje til Dalasýslu í þessu skyni.

Þá er önnur brtt. um að setja kláf á 
Krosssund milli Langeyja við Skarðströnd

í Dalasýslu. Þetta er mjög nauðsynlegt. 
Þarna er töluverður ferðamannastraumur, 
en á vissum tímum árs getur orðið mjög 
örðugt yfirferðar vegna íss, svo að ómögu- 
legt er að koma við bátferjum. Er þetta 
og mjög ilt þeim, sem í eyjunum búa, þar 
sem þeir komast ekki til lands eftir lækni 
eða til að reka önnur erindi. Það má ekki 
bera því við, að ekki liggi á þessu, því að 
úr svona farartálma þarf að bæta sem 
fvrst. Hinsvegar er hjer aðeins um lítil- 
fjörleg fjárútlát að ræða, því að fullyrða 
má, að þessi samgöngubót kosti ekki yfir 
4000 kr. Jeg vænti þess, að hv. deild taki 
vel í þetta og virði mjer til vorkunnar, 
þótt jeg hafi ekki talað eins vel fyrir þessii 
eins og hv. flm. hefði gert sjálfur.

Forsætisráðherra (JM): Við þennan 
kafla fjárlaganna eru fáeinar brtt., sem 
m3er þykir rjett að minnast á. Það er þá 
fvrst III. brtt. á þskj. 297, um styrk til 
samningar efnisvfirlits yfir Stjórnartíð- 
indin frá 1916—26. Það er rjett, að þörf 
fer að verða á efnisyfirliti yfir þessa 10 
árganga Stjórnartíðindanna, en jeg held, 
að það ætti ekki að þurfa sjerstaka fjár- 
veitingu til þess; jeg býst við, að ekki 
yrði fundið að því, þótt tekið yrði af fjár- 
veitingunni til Stjórnartíðindanna sjálfra 
til þessa verks. Jeg hygg, að stjórnin muni 
sjá sjer fært að bvrja á þessu ári, svo að 
von væri á því, að það kæriiist fyr í fram- 
kvæmd en ef farið væri eftir þessari brtt. 
Þess vegna mætti þessi brtt, vel falla nið- 
ur nú. Það er í rauninni ekki nema einn 
liður í kostnaðinum við Stjórnartíðindin, 
sem hjer er um að ræða.

Hv. 3. þm. Revkv. (JakM) skaut því til 
mín að segja álit mitt á Skúla Guðjóns- 
svni. Jeg hygg, að hann sje efnilegur mað- 
ur. Hann sýnist vera áhugasamur og lík- 
legur til þess að gera gagn. Jeg tel mjer
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sje óhætt að segja þetta, þótt jeg þekki 
manninn ekki mikið.

Þá kem jeg að 9. liðnum, um að fella 
niður skilvrðið í 12. gr. 17.c. um það, að 
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir 
af almannafje, njóti sömu kjara sem inn- 
anhjeraðssjiiklingar. Þetta er ekki nýtt; 
umboðsstjórnin hefir stöðugt haldið þessu 
fram, og það hefir fallið úrskurður um 
það, að sjúkrahús, sem njóta styrks af 
opinberu fje, verði að gera sjer þetta að 
góðu. Ástæðan til þess, að þetta skilyrði 
var beint sett inn í fjárlagafrv., er sú, að 
eitt sjúkrahús vildi ekki sæta þessum kjör- 
um. En mjer finst ekki nema sjálfsagt, að 
sjúkrahús, sem fá stvrk af opinberu fje, 
láti þá utanhjeraðssjúklinga, sem greiddur 
er fyrir sjúkrahúskostnaðurinn af al- 
mannafje, njóta sömu kjara og innanhjer- 
aðssjúklinga. Mjer finst, að hv. deild ætti 
að athuga vel, livort rjett er að fella þetta 
skilyrði niður.

Þá vil jeg minnast dálítið á skrifstofu- 
kostnað bæjarfógeta og sýslumanna. Lög- 
in gera ráð fyrir því, að hann skuli ákveð- 
inn fyrir 5 ár í senn. En það hefir ekki 
þótt fært hingað til, vegna brevtileika 
gengis og dýrtíðár. Þegar fyrst var ákveð- 
inn skrifstofukostnaðurinn, var aðallega 
farið eftir því, sem embættismennirnir sjálf- 
ir sögðust þurfa, að minsta kosti þeir, sem 
sýndust vilja viðhafa hæfilega sparsemi. 
Upphæðin var fyrst ákveðin alls 80 þús. 
kr., svo lækkaði hún nokkuð seinna; þing- 
ið veitti minst 42 þús. kr. Það var vitan- 
lega alt of lágt. 1925 var skrifstofukostn- 
aður hækkaður að miklum mun, tvöfald- 
aður, eða settur upp í 84 þús. kr. Mjer 
fanst þingið þá taka mjög sanngjarnlega 
í málið. Það má vera, að það hafi enn 
verið veitt of lítið. Það getur verið álita- 
mál. Ef bornar eru saman kröfur embætt- 
ismannanna, þá verða þær óskiljanlega mis-

(3. nmr. i Nd ).

jafnar. Jeg skal hjer nefna nokkrar tölur 
til samanburðar, sem sýna, hvernig það 
kæmi út, ef farið væri eftir reikningum 
embættismannanna eða áætlunum. Sýslu- 
maðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadals- 
sýslu áætlar fvrst þegar hann er spurður, 
að hann þurfi 3300 kr. Það er þó fullkom- 
lega meðalsýsla. En sýslumaðurinn í 
Strandasýslu áætlar um 5000 kr., og er áætl- 
un hans ekki neitt óforsvaranleg í sjálfri 
sjer. Sýslumaðurinn í Gullbringu- og 
Kjósarsýslu áætlar á árunum 1920—’23 
6500—7000 kr. Ilann fjekk minna um 
stund, en skrifstofufjeð var síðar hækkað

• upp í 9000 kr. Bæjarfógetinn á Isafirði 
taldi sig 1920 ekki ofhaldinn af 18 þús. 
kr. Síðan hefir hann fengið 12 þús. 1924 
er reikningurinn tæpar 12 þús. kr. Mjer 
skildist, þegar hann var hjer á ferð síðast, 
að hann teldi sig þurfa 14500 kr. Síðasti 
reikningijr hans er tæp 14 þús. kr., en 
þegar hann er spurður nú síðast um, hvað 
hann þurfi, kveðst hann þurfa 15500 kr. 
Það getur vel verið, að þetta sje ekki 
ósanngjarnt, en jeg held, að það verði að 
halda aftur af til þess að komast sem 
næst því, sem af verður komist með. Þá 
ætla jeg enn að bera ofurlítið saman við 
Snæfells- og Hnappadalssýslu. Þar er einn 
af allra reglusömustu og duglegustu sýslu- 
mönnum landsins og alt í prýðilegu lagi. 
Hann álítur sig nú þurfa um 4000 kr. En 
sýslumennirnir í Húnavatns- og Skagaf jarð- 
arsýslum telja sig þurfa yfir 5000 kr. Það 
getur vel verið, að þetta sje í sjálfu sjer 
ekki meira en vel megi forsvara, en það 
er ómögulegt annað en bera saman svona 
hliðstæð embætti og reyna að fylgja svip- 
uðum reglum um þau. Það er ekkert 
skemtilegt fyrir mig að þurfa að vera að 
klípa af þessu, en það verður að vera 
eitthvert samræmi hjer. Annars er ekki 
svo fjarska langt á milli mín og hv. 3,
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þm. Reykv. í þessu máli. Fjárhæðin verð- 
ur altaf að vera áætlunarupphæð, en jeg 
held, að það verði komist af með dálítið 
minna en 100 þús. kr. Sýslumaðurinn í 
Suður-Múlasýslu telur sig þurfa 8 þús. 
kr., en jeg hygg, að hans kostnaður þurfi 
ekki að fara vfir 6800—7000 kr. Bæjar- 
fógetinn á Seyðisfirði er óánægður með 
sínar 7 þús. kr., en margir ætla, að ekki 
sje stórum erfiðara að vera bæjarfógeti 
þar og sýslumaður í Norður-Múlasýslu 
en að vera sýslumaður í Suður-Múlasýslu. 
•Teg held, að mismunurinn komi býsna 
mikið af því, að sumir embættismenn 
reyna að komast af með minna mannahald 
en aðrir telja nauðsynlegt. .Teg skal ekk- 
ert um það segja, hvort mjer hefir í iit- 
reikningum mínum í samráði við hv. fjvn. 
tekist að gæta fullrar sanngimi við alla. 
Slíkt getur einatt verið álitamál. En jeg 
hefi reynt að gæta þess, að embættismenn- 
irnir fengju þann skrifstofukostnað, sem 
nauðsynlegur er, og á hinn bóginn reynt 
að gæta samræmis og gæta allrar spar- 
semi. Hv. 1. þm. Árn. (MT) talaði eins 
og honum hefði verið sýnd ósanngirni. 
Það er þá honum sjálfum að kenna, því 
að jeg minnist þess ekki að hafa sjeð 
reikninga frá honum. Það er síður en svo, 
að jeg vilji gera honum rangt til; jeg 
hygg, að hans embættisfærsla sje í góðu 
lagi.

Þetta, sem jeg nú hefi sagt, er meira 
sagt til þess að skýra afstöðu mína heldur 
en að jeg vilji mótmæla hv. 3. þm. Revkv. 
Eins og jeg hefi sagt, er alt þetta álita- 
mál. Ef nú verður farið upp í 100 þús. 
kr., þá verður ekki komist hjá því að 
hækka skrifstofukostnað sumra þeirra em- 
bættismanna, sem ekki hafa kvartað. Það 
hefir komið til orða, að það kynni að 
vera rjettast að ákveða skrifstofukostnað-

inn með lögum, sem giltu fyrir ákveðinn 
árafjölda, t. d. 10 ár. Þá vissu embættis- 
mennirnir, að hverju þeir ættu að ganga 
og mundu revna að haga sjer eftir því. 
Mjer hefir fundist það í samtali við sýslu- 
menn og bæjarfógeta utan Reykjavíkur, 
að þeir væru gramir vfir því, að tveir 
hliðstæðir embættismenn í Reykjavík 
fengju sinn skrifstofukostnað samkvæmt 
reikningi. En þeim hefir verið bent á það, 
að ákvæði laganna um skrifstofufje þess- 
ara tveggja embættismanna eru önnur en 
um skrifstofufje hinna, nefnilega að það 
sje ákveðið í hinum árlegu fjárlögum.

Jeg skal geta þess, að það hefir verið 
tekið tillit til þess um 2—3 embættismenn, 
að þeir hafa dálitlar aukatekjur af er- 
lendum fiskiskipum, sem þeir fá fyrir- 
hafnarlítið. En þeim hefir ekki fundist 
þetta sanngjarnt vegna samanburðar við 
embættisbræður þeirra í Revkjavík. Þegar 
launanefndin starfaði hjer á árunum, þá 
ætlaðist hún ekki til, að sýslumenn fengju 
sjálfir eða bæjarfógetar aukatekjur nein- 
ar, en aftur skrifstofufjeð að nokkru í 
þeirra stað.

Ef bera ætti saman kjör sýslumanna nú 
og áður en launalögin voru sett, þá held 
jeg, að þau sjeu vfirleitt betri nú en áð- 
ur, og ekki lakari en kjör embættismanna 
vfirleitt.

Jeg tek það fram aftur, að í raun og 
veru greinir okkur hv. 3. þm. Revkv. ekki 
mikið á í þessu máli. Upphæðimar eru 
hjá okkur báðum áætlunarupphæðir, sem 
auðvitað verða ekki brúkaðar nema þörf 
sje á, og heldur ekki sjálfsagt að fara ekki 
fram úr veitingu, ef nauðsyn ber til.

Jeg tel það varhugavert að taka upp þá 
reglu að greiða skrifstofuf jeð eftir reikn- 
ingi embættismannanna, enda ætlast ekki 
lögin til þess. Jeg veit, að störf þessara
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embættismanna vaxa. En þau hafa vaxið 
alstaðar; og að það sje ekki eingöngu því 
að kenna, sem þessar kröfur um aukið 
skrifstofufje koma fram, sjest af því, að 
sumir sýslumenn, sem ekki láta annars 
sitt eftir liggja í því að gegna rækilega 
sínu embætti, láta sjer nú nægja það, sem 
þeir fá, jafnvel þótt það sje minna en 
það, sem sýslumenn í sambærilegum sýsl- 
um hafa.

Pjetur Þórðarson: Jeg vil leyfa mjer 
að láta í ljós þakklæti mitt til háttv. 
samgmn., sjerstaklega fyrir tillögur henn- 
ar undir XXII. lið á þskj. 297. Þessi hv. 
nefnd hefir í raun og veru sýnt mjög 
sanngjarna viðleitni í því að haga till. 
sínum eftir því, sem næst verður komist 
brýnustu þörf, og þó um leið að takmarka 
fjárframlögin eins og frekast er unt. Og 
þó að jeg hafi orðið til þess, ásamt hv. 
þm. A.-Sk. (ÞorlJ), að flytja hjer till. 
undir XXI. lið á sama þskj., sem hækkar 
styrkinn til bátaferða á flóum og fjörð- 
um, þá er það ekki af því, að jeg hafi 
ekki viljað viðurkenna þessa viðleitni hv. 
samgmn., sem jeg nefndi áðan. Það er ef 
til vill enn í minni hv. þdm., að jeg hefi 
á flestum þingum að undanförnu flutt till. 
um að hækka þennan styrk meira heldur 
en hv. samgmn. hefir sjeð sjer fært að 
gera, og er það eingöngu af því, að jeg 
hefi sjeð, hversu brýn þörf var á því að 
fá nokkru meira fje til umráða heldur 
en venjulega hefir verið áætlað í þessu 
efni í fjárlagafrv. Það, sem hv. þm. A,- 
Sk. sagði um það, hvað fólgið væri í þess- 
ari brtt. okkar um að hækka styrk þenn- 
an, gat jeg að sönnu viðurkent, og jeg 
ljet það í Ijós við hv. þm. (ÞorlJ), að 
það lægi á bak við hjá mjer fyrir þessari 
hækkunartill., að jeg áliti í raun og veru

(8. umr. i Nd.).

sanngjarnt, að styrkurinn til Mýrabáts- 
ins væri viðlíka hár og áætlað hefir verið 
af hv. samgmn. til Hvalfjarðarbáts, en 
jeg vissi þá ekki um, að það lá þá fyrir 
beiðni um það, að sá stvrkur yrði hækk- 
aður um þriðjung, og jeg hafði ekki liald- 
ið því fram, að styrkurinn til Mýrabáts- 
ins þyrfti að vera svo hár. Jeg hafði ekki 
neitt á móti því, að það gæti verið sann- 
gjarnt að hækka styrkinn til Hvalfjarðar- 
bátsins, þegar tillit er tekið til þess, að 
hann hefir nú að undanförnu haldið uppi 
ferðum fyrir hjeruðin beggja megin fjarð- 
arins, þó að það virtist vera sanngjarnt, 
að hjeraðsbúar norðan- og vestanmegin 
fjarðarins gætu komið afurðum sínum til 
Akraness, sem hefir nær sömu bátaferðir 
til Revkjavíkur og Borgarnes. (PO : Það 
eru verri vegir þangað). Verri vegir, segir 
hv. þm. Borgf., en það munu þó ekki vera 
verri vegir vestanmegin fjarðarins en al- 
ment gerist. En jeg skal þó ekki segja 
nema að rjettara kynni að vera að veita 
hærri styrk til Hvalfjarðanbátsins heldur 
en til Mýrabátsins. Jeg get sagt það til 
dæmis um þörfina, að það hefir ekki kom- 
ið fvrir, þegar Mýramenn hafa þurft að 
flytja sjúkling til Reykjavíkur, að þeir 
hafi ekki heldur tekið þann kost að fá 
sjer beinlínis mótorbát til þess að flytja 
hann beina leið til Revkjavíkur heldur en 
að flytja hann fyrst til Borgarness og 
þaðan til Revkjavíkur. Sem sagt, þörfin 
fvrir ferðir frá Mýrum til Reykjavíkur er 
mjög mikil. Jeg skal svo ekki fara fleiri 
orðum um þetta, en um leið vildi jeg 
minnast á það, að undir stafl. 2. í XXII. 
lið er styrkur til þess að kaupa bát og 
vjel í bát, sem jeg álít mjög sanngjarnan, 
og mjer kemur það nokkuð undarlega 
fyrir sjónir, hve ólíklega hefir verið tekið 
í þessa brtt., og þá sjerstaklega undir-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing-). 23



355 LagafrumTÖrp samþykt. 356
Fjárlög 1927 (3. nmr. 1 Nd.).

tektir hv. fjvn. Hinsvegar tel jeg það 
mesta nevðarúrræði, sem hæstv. atvrh. 
(MG) stakk upp á, að samþykkja ekki 
fyrri liðinn, í þeirri von, að þá yrði síð- 
ari liðurinn kannske samþyktur. Jeg álít, 
að þar væri of mikið lagt á hættu með að 
spilla góðu málefni, ef slíkt ráð væri 
tekið.

Jeg vil ennfremur þakka hv. fjvn. fyrir 
það, hve vel hún hefir tekið till. undir 
XXIV. lið á sama þskj. Hv. þm. Borgf. 
hefir talað fyrir þessari till. og sýnt fram 
á það, hve rjettmæt hún væri, eftir því 
sem á stendur þar; en þó vil jeg bæta því 
við, að það mætti segja um þessa till., sem 
er aðeins upp á 3200 krónur, að það er 
ekki nema tilfærsla á peningum hjá rrk- 
issjóði, því að þessi línuspotti, þó að hann 
kosti ekki meira, mun brátt gefa aðrar 
eins tekjur í ríkissjóð og það, sem hjer 
er til kostað.

Jeg skal svo snúa mjer að einni till., 
sem jeg á við þennan kafla fjárlaganna, 
það er X. till. á þessu sama þskj. Við 2. 
umr. fjárlaganna bar jeg fram till. um að 
veita styrk til sjúkraskýlis í Borgarnesi; 
jeg gat þess þá, að nokkuð sjerstaklega 
stæði á um þetta fyrirhugaða skýli, vegna 
hinnar óvenjulega miklu umferðar umBorg- 
arnes og vegna fenginnar revnslu um örð- 
ugleika, sem ferðasjúklingar verða að míta 
þar, og vegna óþægilegra afleiðinga fyrir 
þá, sem skotið hafa skjólshúsi vfir þessa 
sjúklinga. En jeg skal nú ekki endurtaka 
dæmi, sem jeg nefndi þá, nje tilfæra önn- 
ur þessu til sönnunar, þó að til sjeu, en 
hitt skal jeg taka fram, sem jeg ekki man 
hvort jeg sagði við 2. umr. málsins, að 
hjer er um að ræða lítið sjúkraskýli, og 
verður kostnaðurinn því minni en alment 
gerist, að því er ætla má. Jeg tók aftur 
þessa till. við 2. umr., vegna þess að mjer 
þótti hún ekki nægilega undirbúin, og jeg

hefi nú borið hana fram aftur, en í brevttu 
formi. Jeg hefi að sönnu ekki getað út- 
vegað þau gögn, sem venjulegt er að fá 
til þess að geta gert kröfur um styrki til 
sjúkraskýla, en hinsvegar tel jeg líklegt, 
að ekki þyrfti að koma til þess, að fjár- 
veiting í þessu skyni vrði veitt, nema til 
væru þau gögn, sem venjulegt er að krefj- 
ast, þegar til þvrfti að taka. Það er eftir 
samráði við landlækni, að jeg flyt þessa 
till. þannig, að auka hið almenna framlag 
til sjúkraskýia, og bætti við þeirri aths., að 
af því megi verja upphæð til þess að byggja 
sjiikraskýli í Borgarnesi, ef venjuleg skil- 
yrði verða fvrir hendi. Till. í sjálfu sjer 
er sanngjörn, fyrst að því levti, að ef ekki 
kemur til að þessi skilyrði verði fyrir 
hendi, svo að komið vrði upp þessu skýli í 
Borgarnesi, sem líkindi eru til að kostaði 
fremur lítið, þá væri þó ekkert í sölurnar 
lagt, þó að upphæðin væri áætluð ofurlítið 
hærri í fjárlögum núna; ef hún yrði ekki 
notuð til annara sjúkraskýla, þá kæmi hún 
heldur ekki til greiðslu. Jeg vænti þess, að 
till. þyki svo sanngjörn, að hv. deild sjái 
sjer fært að samþykkja hana.

Til þess að stytta mál mitt hefi jeg, 
eins og áður er sagt, forðast að endurtaka 
það, sem jeg færði málinu til stuðnings 
við 2. umr. þess, því að jeg veit, að það 
getur ekki verið hv. þm. úr minni liðið, 
svo að jeg sleppi alveg að færa sömu ástæð- 
urnar aftur nú, eða aðrar frekari. Jeg get 
þó ekki stilt mig um það, þó að jeg ætli 
ekki að tala langt mál, að minnast lítið 
eitt á það, sem hæstv. fjrh. (JÞ) beindi 
til þdm. yfirleitt í dag viðvíkjandi þess- 
um till., sem hjer liggja fyrir. Jeg veit 
ekki, hvort það verður mjer til hróss eða 
ekki, enda stendur mjer á sama um það, 
þó að jeg viðurkenni, að jeg held, að jeg 
hafi verið sá eini þm. í þessari hv. deild, 
sem greiddi atkvæði á móti því að nema
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úr gildi 25% gengisviðaukann, sem gert 
var um daginn, og í samræmi við það er 
jeg nú á þessu þingi eindregið á móti því 
að lækka nokkra tolla eða skatta, sem nú 
hvíla á þjóðinni, og jeg segi þetta af því, 
að þó að nú þyki erfitt að inna þessi gjöld 
af höndum, þá finst mjer samt, að þau 
sjeu ekki nema bein tillög til nauðsynlegra 
hluta, sem þjóðin geti ekki án verið, og í 
sambandi við þetta er jeg ekki nærri eins 
nákvæmur fyrir því, þó að jeg greiði at- 
kvæði með einhverju því, sem mjer þykir 
nauðsyn á að framkvæma, þó að svo horfi 
við, að nokkur tekjuhalli verði á fjár- 
lögunum. Jeg get að vísu ekki neitað því, 
að jeg er hæstv. ráðh. (JÞ) sammála um 
það, að rjett sje að athuga það, í hverju 
samræmi tekjurnar eru við gjöldin, en 
jeg get heldur ekki neitað því, úr því að 
jeg er farinn að minnast á þetta, að mjer 
þykir hæstv. fjrh. (JÞ) og hv. fjhn. Nd. 
og jafnvel hv. deild í heild sinni hafa 
verið nógu ör eða jafnvel of ör á því að 
vilja lækka tolla eða skatta nú. Á þennan 
hátt þykist jeg hafa gert grein fyrir því, 
að jeg get ekki gengið eins langt og jeg 
vildi, því síður lengra, í því að taka til 
greina bendingar hæstv. fjrh. í þessu efni.

Benedikt Sveinsson: Mjer hefir heyrst, 
að hæstv. forseta (SigurjJ) sje legið nokk- 
uð á hálsi fyrir það af sumum mönnum, 
að hann hafi levft of víðtækar umræður 
um það málefni, sem hjer liggur fvrir. 
Hefir sumum þótt hv. 1. þm. Árn. (MT) 
fara nokkuð langt út fyrir efnið, þar sem 
hann flutti alllangt erindi um járnbraut- 
armálið. Jeg þarf eigi að bera blak af 
hæstv. forseta (SigurjJ) fvrir þetta, því 
að jeg hygg, að hann hafi litið svo á, að 
við 3. umr. þessa máls mætti ræða nokkuð 
alment um fjármál landsins, og var þá

(3. nmr. 1 Nd.).

eðlilegt, að hin stærstu mál, sem fyrir 
þessu þingi liggja, bæri á góma. Var það 
því að vonum, að hæstv. forseti levfði hv.
1. þm. Árn. að tala um járnbrautarmálið, 
því að vissulega er það eitt þeirra mála, 
sem mestu varða fjárhag þessa lands, ef 
það kemur til framkvæmda. Jeg mun þó 
ekki nota mjer rjettinn til að tala um fjár- 
málin alment, heldur snúa mjer að ein- 
stökum greinum. Þó verð jeg að hafa 
þann fyrirvara, að jeg stend nokkuð sjer- 
lega að vígi hjer, því að jeg hefi heyrt, að 
hæstv. atvrh. (MG) hafi tekið það fram, 
að þær tiTl., sem kæmu fram við 3. umr., 
hefðu eitthvað minni rjett á sjer en þær, 
sem þegar kæmu fram við 2. umr. Verð- 
ur því háttv. deild að athuga það, að 
jeg hefi sjerstaka aðstöðu í þessu efni. 
Jeg beið með mínar fáu till. til 3. umr., 
og bar enga brtt. fram áður, mest af því, 
að jeg kærði mig ekki um að blanda mjer 
neitt inn í þær umr., sem hjer voru við
2. umr., enda vildi jeg sjá, hve öðrum 
svipuðum brtt. reiddi af. Vona jeg, að hv. 
þdm. láti það ekki bitna á till. mínum, 
þó að jeg komi nú fyrst fram með þær, 
enda er það ekki svo, að jeg komi með 
neinar till. til stóraukinna útgjalda. Þess- 
ar till. mínar eru mjög einfaldar og skilj- 
anlegar, og þarf ekki að lengja umr. þeirra 
vegna. Jeg vona því, að háttv. þingdeild 
taki þeim vel. Eru þær á fullkomnum rök- 
um bygðar, svo sem sýnt verður, og ekki 
farið fram á neitt annað en það, sem öll- 
um öðrum hjeruðum er veitt, þar sem 
eins er á komið. Kjósendur mínir eru 
einna fjarst Reykjavík, eftir því sem orð- 
ið getur hjer á landi, og verður ekki sagt, 
að þeir krefjist mikils af Alþingi; ætti 
því hinum fáu og sanngjarnlegu óskum 
þeirra að verða því betur tekið.

Það, sem Norður-Þingevjarsýsla fvrst og
23*
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fremst þarf að fá, eru 10 þús. kr. til brú- 
ar á Brunná í Öxarfirði. Á þessi er á 
þjóðveginum, og er því skylda ríkissjóðs 
að brúa hana. Hún er einnig á flutninga- 
veginum frá Kópaskeri inn eftir hjeraði. 
Hún er engin stórelfur, lygn, en nokkuð 
djúp, og mun auðvelt að brúa hana, því 
að grjót er nærtækt og gott að flytja efni að. 
Er nauðsyn hin mesta að brúa ána, af því 
að híin er oft ófær yfirferðar fyrir vagna, 
og venjulega of djúp fyrir þá, nema þegar 
hún er sem allra grynst, um hásumarið, 
og bifreiðum er hún ávalt ófær. Hjeraðið 
umhverfis er þurlent, og verði áin brúuð 
og lítilsháttar gert við veginn á stöku stað, 
þá má fara á bifreiðum frá Kópaskeri inn 
um alt hjerað, að Jökulsárbrú og þaðan 
um mestalla bygð Kelduhverfis, enda hafa 
hjeraðsmenn vakandi auga á þessu máli 
og hafa þegar tveir menn þaðan lært að 
fara með bifreiðar, eingöngu í þeim til- 
gangi að geta tafarlaust hafið flutninga, 
þegar brúin verður reist á Brunná. Jeg 
hefi talað um þetta við vegamálastjóra og 
hann tekið mjög vel í málið, enda hefir 
hann sjálfur farið yfir ána og sjeð, að 
brýn nauðsyn er að brúa hana. Þetta er 
og eindregin ósk kjósenda minna, sem sjá 
má ennfremur af tveimur þingmálafund- 
argerðum úr Norður-Þingeyjarsýslu, sem 
legið hafa frammi í lestrarsal. Vænti jeg 
því, að till. þessi sæti ekki mótmælum, held- 
ur verði einróma samþvkt.

Þá hafa kjósendur mínir og beðið mig 
að fá veitt fje til sýsluvegarins frá Kópa- 
skeri inn í Öxarfjörð. Til þessa vegar hef- 
ir lítilsháttar verið veitt áður, og hefir 
það fje verið mjög vel notað. En nú þarf 
enn dálitla viðbót til lagfæringar veginum, 
og þykist jeg mega treysta því, að þeirri 
nauðsynjabeiðni verði sint, svo sem fram 
á er farið.

Þá hafa Langnesingar farið fram á að 
fá dálítið fje til vegar frá Þórshöfn að 
Sauðanesi. Er þetta hin illfærasta leið. 
Getur jafnvel komið fyrir, að hún sje ófær 
um hásumarið. Að vísu er einn brautar- 
stúfur á leiðinni, sem bóndi Syðralóns 
gerði fvrir mörgum árum, til þess að koma 
fje sínu til beitar. En þar sem braut sú 
var ekki gerð í þeim tilgangi að vera al- 
faravegur, þá er hún ekki á sem heppileg- 
ustum stað, og þarf því að leggja veginn 
allan af nýju á öðrum stað.

Heima í hjeraði hefir þegar verið safnað 
samskotafje til þessa vegar. Er því ekki 
farið fram á hjer, að veitt verði meira fje 
til hans en eftir sama hlutfalli, sem vant er 
að veita til slíkra vega.

Jeg mun ekki gerast hlutdeilinn um 
margar brtt. annara háttv. deildarmanna. 
En þó vil jeg sjerstaklega mæla með stvrk 
til Skúla læknis Guðjónssonar. Læknirinn 
er mjög efnilegur vísindamaður, hálærður í 
sinni grein. Tel jeg því happaverk af deild- 
inni að veita honum styrk, svo að hann 
megi stunda þau fræði, er hann hefir lært 
til, svo að þekking hans megi verða sem 
fullkomnust og þjóð vorri að sem mestu 
gagni.

Þá vil jeg mæla með tillögn háttv. þm. 
Dal. (BJ), um fje til akvegar frá Fells- 
enda að Breiðabólsstað í Sökkólfsdal. Þetta 
fje er ætlað til framhalds veginum frá 
Búðardal í áttina til Borgarfjarðar. Er 
fjárveiting þessi því engu síður til hags- 
bóta fvrir Borgfirðinga og aðra langferða- 
menn, er nota hann, heldur en Dalamenn. 
Vænti jeg því, að háttv. deildarmenn sam- 
þykki tillöguna og láti þennan þingskör- 
ung, sem nti er sjúkur, síst gjalda þess, 
að hann er fjarverandi.

Hæstv. atvrh. (MG) hefir talað um, að 
menn færu nii mjög freklega í kröfur um
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samgöngubætur, svo freklega, að menn 
hefðu aldrei verið jafnkröfufrekir áður. 
Út af þessum ummælum vil jeg benda 
hæstv. ráðherra á, að tekjur ríkissjóðs hafa 
aldrei verið jafnmiklar og nú, svo að ekki 
er nema eðlilegt, að alment sjeu gerðar 
meiri kröfur en áður um framlög úr ríkis- 
sjóði til nauðsynlegra umbóta, er lengi 
hafa orðið útundan. Hafa og allar verkleg- 
ar framkvæmdir verið látnar sitja á hak- 
anum undanfarin ár, til þess að rjetta 
við fjárhag ríkissjóðs. Jeg þarf þó alls 
ekki að tala um þetta mín vegna eða míiis 
kjördæmis, því að eins og jeg hefi tekið 
fram áður, þá er það nauðalítið, sem jeg 
fer fram á. En jeg segi þetta til þess að 
bera blak af öðrum hv. þm. Annars finst 
mjer, að hæstv. stjórn, sem er svo áræðin 
að vilja leggja járnbraut austur yfir fjall 
nú á næstu árum fyrir margar miljónir 
króna, ætti síst að lá hv. þingmönnum, 
þó að þeir biðji um lítilsháttar framlög 
til nauðsynlegra fyrirtækja í ýmsum hjer- 
uðum landsins.

Jón KJartansson: Jeg stend ekki upp til 
að mæla með þeirri einu brtt., sem jeg er 
við riðinn. Það hefir hv. meðflm. minn 
(JBald) gert. Annars hugsa jeg, að við 
flm. getum tekið tillöguna aftur, eftir að 
hafa heyrt ummæli hæstv. forsrh. (JM).

Þá vil jeg þakka háttv. fjvn. fyrir, að 
liún hefir mælt með, að Mýrdals- og Borg- 
arfjarðarlæknishjeruðum verði greiddur 
lokastvrkur vegna læknisbústaðanna. IIv. 
frsm. lýsti því yfir fyrir hönd nefndar- 
innar, að nefndin legði til, að þessum 
hjeruðum yrði veittur lokastyrkur af fje 
því, sem veitt er í vfirstandandi fjárlög- 
um til byggingar læknisbústaða, en ekki 
verður notað á árinu. Vænti jeg að hæstv. 
stjórn taki tillögu þessa til greina og veiti

hjeruðum þessum styrk, sem nemi % 
byggingarkostnaðar, eins og vanalegt er.

Aðalástæðan fyrir því, að jeg stóð upp, 
er tillaga samgöngumálanefndar undir tölu- 
lið XXII.2, þ. e. báta- og vjélkaupastyrk- 
ur, kr. 18500. Jeg liefi nefnilega heyrt, 
að liáttv. fjvn. mæli eindregið á móti þess- 
um styrk, og finst mjer það undarlegt, ef 
satt er, þar sem jeg hygg, að vandfundin 
sje brtt., sem er jafnnauðsynleg sem þessi.

Það er ekki af því að jeg er í samgöngu- 
málanefnd, að jeg geri þessa tillögu að 
umtalsefni. Háttv. frsm. er þar fullfær. 
Heldur er það af því, að það snertir mig 
sem þm. Skaftfellinga, þar sem 8 þús. kr. 
af þessari upphæð áttu að vera styrkur til 
h/f Skaftfellings til þess að kaupa nýja 
vjel í bátinn Skaftfelling.

Jeg skal þá með nokkrum orðum skýra 
fyrir háttv. deildarmönnum, af hvaða 
ástæðum er farið fram á að fá þessa fjár- 
veitingu.

Bátur þessi hefir nú um langt skeið 
haldið uppi ferðum milli Reykjavíkur og 
Skaftafellssýslna. Hann hefir frá upphafi 
haft mjög kraftlitla vjel, aðeins 48 hest- 
afla vjel, í 60 smál. bát. Og nú er svo 
komið, að vjelin er orðin mjög ljeleg, svo 
ljeleg, að ekki getur talist forsvaranlegt 
að láta hana vera í bátnum lengur, þar 
sem hann gengur um þetta hættulega 
svæði. Vegna þess hvað vjel bátsins er 
kraftlítil, kemst hann ekki ferða sinna, ef 
eitthvað blæs á móti,

Nú er svo komið, að hlutaf jelagið „Skaft- 
fellingur" hefir ráðist í að kaupa nýja 
vjel. Hefir sú vjel 96 hestöfl, og er tvö- 
faldur Alfamótor og brennir hráolíu. Að 
ráðist var í þetta, var og meðfram af því, 
að fjelagið treysti á víðsýni háttv. Al- 
þingis. Fjelagið hefir komist að hagkvæm- 
um kaupum á vjel þessari. Verksmiðjan,
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sem selur hina nýju vjel, ætlar að taka þá 
gömlu upp í hana, og mun þá nýja vjelin 
kosta um 24 þús. í íslenskum krónum 
hingað komin. Það er nú síður en svo, að 
Skaftfellingar láti sig þetta mál engu 
skifta. Þeir hafa aukið hlutafjeð um 10 
þús. kr. Þeir hafa af knýjandi nauðsyn 
ráðist í þetta, og það þrátt fyrir það, 
þó að rekstur bátsins hafi verið mjög bág- 
borinn síðustu árin. Stjórn h/f Skaftfell- 
ings hefir þó gert alt, sem í hennar valdi 
stóð, til þess að reyna að láta rekstur 
bátsins bera sig, m. a. haft farmgjöldin 
með honum 20—-25% hærri en þau eru 
með strandferðaskipum ríkissjóðs. En eigi 
að síður er svo komið, að fjelagið á 10— 
20 þús. kr. minna en ekki neitt. Getur því 
ekki komið til mála, að Skaftfellingar 
upp á eigin spýtur geti ráðist í að kaupa 
þessa dýru vjel, og bæta með því fullum 
20 þús. kr. ofan á skuldabaggann. Fái 
þeir því ekki þessa umræddu upphæð, 
verður afleiðingin sú, að þeir verða að 
hætta við að halda þessum ferðum uppi 
og reyna að selja bátinn áður en skulda- 
baggarnir hafa vaxið þeim yfir höfuð.

Enginn getur með sanngirni ætlast til 
þess, að h/f Skaftfellingur taki á sig stór- 
töp árlega, ef Alþingi vill ekki verða við 
rjettmætum kröfum þess.

Vilji Alþingi ekki veita þennan styrk 
nú, þá skil jeg það svo, sem það ætli að 
halda uppi samgöngum á þessu svæði á 
annan hagkvæmari hátt, því að það getur 
varla verið tilætlunin að hætta að styrkja 
samgöngubætur við þessi mjög svo ein- 
angruðu hjeruð.

Jeg held, að það hafi verið háttv. 2. 
þm. Rang. (KIJ), sem sagði, að það væri 
hreint og beint skylda fjvn. að verða vel 
við þessum tilmælum samgmn. Jeg skal 
ekki hafa svo sterk orð. En hitt hefði jeg 
kunnað betur við, að hún hefði skýrt

(3. nmr. i Nd.),

samgmn. frá ástæðum sínum gegn þessari 
fjárveitingu. En það hefir hún ekki gert.

Háttv. frsm. fjvn. (ÞórJ) sagði, að sam- 
göngumálanefnd hefði ekki ráðfært sig við 
fjvn. um þetta. En þessi ummæli skil jeg 
ekki, því að samgmn. skrifaði henni brjef 
13. mars um málið. Og það brjef er ein- 
mitt hjer, og er sannanlegt, að það komst 
í hendur fjvn.

Jeg hjó eftir því hjá háttv. 1. þm. Árn. 
(MT), að hann tæki ummæli háttv. 2. þm. 
Rang. (KIJ) illa upp, og meðal annars 
vitnaði hann í eina gr. þingskapanna, þar 
sem svo segir: „Ef fjárveitinganefnd, í einu 
hljóði með nafnakalli, sem bókað sje í 
fundarbók nefndarinnar, mælir í móti ein- 
liverri fjárveitingu, þarf % greiddra at- 
kvæða til þess að fjárveitingin nái fram 
að ganga.“

Jeg veit ekki, hvort þessi ummæli ber að 
skilja svo, að fjvn. liafi í þessu máli not- 
að þessa sjerstöku aðferð. Og sje svo, þá 
hefir fjvn. hjer sýnt af sjer óvenjumikla 
röggsemi. En jeg tel vafasamt, að hún 
ávinni sjer fyrir það heiður að sama 
skapi, einkum ef henni tekst með þessu 
að svifta einangruðustu hjeruð landsins 
þeim einu samgöngum, sem þau til þessa 
hafa haft.

Skal jeg svo ekki orðlengja um þetta 
frekar, en að lokum vildi jeg minnast með 
nokkrum orðum á eitt atriði almenns eðl- 
is, sem snertir afgreiðslu þessara fjárlaga, 
en þó ennþá meira afgreiðslu þeirra í 
framtíðinni. Menn munu hafa tekið eftir 
því, að í þessum fjárlögum er óvenjumik- 
ið fje, sem ætlað er til verklegra fram- 
kvæmda, til vegagerða, brúargerða og síma- 
lagninga. Er það ekki nema eðlilegt, því á 
undanfömum árum hefir verið mikil kyr- 
staða í þeim efnum. Nálega allar verkleg- 
ar framkvæmdir ríkissjóðs hafa orðið að 
bíða vegna fjárskorts.
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Jeg hefi haldið, að það væri föst venja 
að haga sjer í þessum verklegu fram- 
kvæmdum eftir því, hvar nauðsynin í 
hvert sinn væri brýnust. Og til þess að 
skera úr því, hvar nauðsynin væri brýn- 
ust, hefð-i ríkið trúnaðarmenn, vegamála- 
stjóra, landssímastjóra o. s. frv. Tillögur 
trúnaðarmannanna hafa jafnan verið látn- 
ar ráða, hvar væri hafist handa. En nú 
er svo komið, að einstakir þingmenn koma 
fram með tillögur, sem taka einstök verk 
út úr kerfinu, og knýja fram fje úr ríkis- 
sjóði til þeirra, þvert ofan í tillögur trún- 
aðarmannanna. Þetta kom fyrir við 2. 
umr. fjárlaganna hjer í deildinni, og var 
látið óátalið af fjárveitinganefnd. Og 
stjórnin virtist ekkert hafa á móti því, að 
þetta væri gert. En þetta er óheppileg 
braut, sem farið er út á með þessu. Því 
að verði nii farið að breyta út af hinni 
gömlu og góðu reglu, að trúnaðarmenn 
stjórnarinnar eigi að ráða mestu um hin- 
ar ýmsu framkvæmdir ríkissjóðs, þá gæti 
jeg. trúað, að afleiðingin yrði slæm. Þm. 
myndu fara í kapphlaup eftir fje úr ríkis- 
sjóði til framkvæmda, hver handa sínu 
hjeraði. Og það vrði ekki nauðsynin, sem 
rjeði því, hvar yrði hafist handa, heldur 
flokksfylgi þingmanna. Jeg vil því ráða 
til þess, að svo verði sem hingað til, að 
nauðsyn verði látin ráða, hvar hafist er 
handa með verklegar framkvæmdir. Og ef 
stjórnin og fjvn. eru sammála um það, 
að þetta eigi svo að verða, þá ber þeim að 
spyrna með krafti á móti því, að einstakir 
þingmenn taki sig svona út úr með ein- 
stakar tillögur, því að slíkt hlýtur að draga 
stóran dilk á eftir sjer.

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Fyrir hönd 
fjvn. hefi jeg ekki miklu að svara. Nefnd- 
in hefir fengið þakklæti hjá sumum, en 
meinlaus olnbogaskot hjá öðrum.

(3. umr. i Nd.).

Jeg mun því snúa mjer að hinum ein- 
stöku tillögum og taka þær eftir þeirri 
röð, sem þær liggja fyrir.

Er þá fyrst brtt. fjhn. við 2. gr. frv., 
um að fella niður skólagjöldin. Tillaga 
þessi var tekin aftur við 2. umr., af því 
hún virtist illa þokkuð. Um hana hefi jeg 
ekki annað að segja en það, sem jeg tók 
fram þá. Nefndinni virðist þetta ekki 
heppileg leið, meðfram af því, að aðrir skól- 
ar myndu verða óánægðir, þar sem gjöldin 
eru notuð til þess að ná inn fje, sem ann- 
ars yrði að fá úr ríkissjóði. Hún leggut 
því á móti þessari tillögu.

Þá er næst till. frá háttv. 2. þm. Reykv. 
(JBald) o. fl., um 2500 kr. til samningar 
á efnisyfirliti yfir Stjórnartíðindin. Nú 
hefir hæstv. forsrh. (JM) lýst yfir því, að 
liægt muni að taka fje til þessa verks af 
fje því, sem ætlað er til útgáfu tíðind- 
anna. Hljóta flm. því að geta tekið tillög- 
una aftur.

Þá er brtt. IV., frá hv. 3. þm. Reykv. 
(JakM), um það að hækka skrifstofu- 
kostnað sýslumanna og bæjarfógeta. Hæstv. 
forsrh. hefir þegar svarað þeim ástæðum, 
sem bornar voru fram fyrir þessu, og 
sýnt fram á, að reikningar eru mjög mis- 
jafnir frá sýslumönnum, enda er það eðli- 
legt, því að það eru mismunandi mikil 
störf, sem sýslumenn leggja á sig. En það 
má ekki bera skrifstofukostnað sýslumanna 
saman við skrifstofukostnað lögreglustjóra 
í Reykjavík, eins og hv. 3. þm. Revkv. 
gerði. Fjvn. hefir fallist á, að liækka beri 
nokkuð tillag til skrifstofukostnaðar sýslu- 
manna og bæjarfógeta, þótt hún vilji ekki 
fara eins langt í því og þessi liv. þm. (Jak- 
M), og hefir borið fram sjerstaka brtt. 
um það.

Þá er næst brtt. frá hv. 3. þm. Reykv. 
um að veita Skúla Guðjónssvni lækni nýtt 
embætti. Fjvn. hefir fengið umsögn land-
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læknis nm þetta, og sagði liann, að það 
gæti verið gott að vísu að hafa lækni við 
hlið sjer, sem senda mætti á öllum tímum 
í þau læknislijeruð, sem lækni vantaði í, 
án þess að hann með því vildi viðurkenna 
þörf á manni þessum vegna heilbrigðis- 
eftirlits. Hinsvegar er nefndinni kunnugt, 
að þessi hlutaðeigandi maður vill alls ekki 
taka að sjer þetta sendilæknisstarf. Nefnd- 
in verður því að vera algerlega á móti því 
að stofna þetta nýja embætti.

Þá er næsta brtt. frá hv. þm. N.-M. (H- 
Stef og ÁJ) um styrk til Evu Hjálmars- 
dóttur til að leita sjer lækninga í Dan- 
mörku á heilsuhæli fyrir krampaveikt fólk. 
Það hefir verið tekið fram, að fordæmi sje 
fyrir því að veita slíkan styrk sem þenn- 
an, en það má þó segja, að þar er all- 
langt gengið. Fjvn. hefir þó ekki viljað 
ganga á móti till. og eru um hana óbund- 
in atkv. Hjer er um litla fjárhæð að ræða, 
en á hinn bóginn talið líklegt, að hægt 
sje að lækna þennan sjúkdóm erlendis. 
Landlæknir er því og meðmæltur, að þessi 
styrkur verði veittur, þar sem stúlkan 
getur ekki fengið lækningu hjer á landi.

Þá talaði hæstv. fjrh. (JÞ) nokkuð um 
brtt. f jvn. undir staflið IX, og sjerstaklega 
um síðari breytinguna, að feld verði nið- 
ur orðin „og að því tilskildu .... innan- 
hjeraðssjúklinga/ ‘

Fjvn. hafði ekki fengið fullnægjandi 
upplýsingar um þetta efni fyr en hjer 
undir umr. um fjárlagafrv., að því leyti 
sem þetta hefir nú verið úrskurðað af 
stjórnarráðinu. Háttv. deild sker úr um 
afdrif till. En jeg skal geta þess, að liinn 
almenni styrkur er miklu minni en sjúkra- 
húsum þyki nægilegt, og það gæti farið 
svo, að þau neyddust til að hækka allan 
legukostnað, og kæmu þá meiri baggar á 
ríkissjóð en ella, eins og jeg hefi áður tek- 
ið fram.

(3. umr. i Nd.).

Hv. þm. Isaf. (SigurjJ) talaði nokkuð 
um brtt. fjvn. um styrk til sjúkrahússins 
á ísafirði. Ilann varð að játa, að ástæður 
nefndarinnar fyrir till. væru hárrjettar, 
og veit jeg því ekki, hvernig jeg á að 
skilja hv. þm. (SigurjJ), þar sem hann 
er á móti till. — hvort á að skilja hann 
svo, að vegna þess að till. sje rjett, þá 
eigi hún ekki fram að ganga! Þá var hv. 
sami þm. að tala um það, að sjúkrahúsið 
hefði orðið að greiða % af verðtolli bygg- 
ingarefnis og innanhúsmuna. Þetta vissi 
fjvn., og þetta hafa önnur sjúkrahús gert, 
sem reist hafa verið á sama tíma, svo að 
þetta er ekki annað en tylliástæða til þess 
að fá hærri styrk en fjvn. leggur til.

Þá kem jeg að brtt. X, frá hv. þm. 
Mýr. (PÞ), um að veita alt að 5000 kr. 
til byggingar sjúkraskýlis í Borgarnesi. 
Fyrir hönd fjvn. hefi jeg ekki neitt um 
þetta að segja nema það, að það er ekki 
venjulegt að veita fje þannig, nema því 
aðeins, að fyrir liggi uppdráttur og kostn- 
aðaráætlun og vissa sje fyrir því, að yið- 
komandi hjerað vilji og geti lagt fram fje 
að sínum hluta. En hjer liggur ekkert 
fyrir um þetta, og fjvn. er því algerlega 
á móti brtt.

Þá er brtt. við 12. gr. 17 frá hv. þm. 
Barð. (HK). Hjer er að ræða um berkla- 
veikan sjúkling, sem hv. þm. sagði, að ekki 
gæti fengið inntöku í sjúkrahús vegna 
þrengsla. En svo er um fleiri, og mætti 
því lengi gera kröfur í þessa átt. Og nefnd- 
inni hafa borist ýmsar slíkar beiðnir, er 
hún hefir ekki getað sint, en hún telur, að 
þessi till. eigi þó einna mestan rjett á sjer.

Þá er brtt. við sömu grein frá hv. þm. 
Ak. (BL) og hv. 2. þm. Eyf. (BSt) um 
styrk til Jóns Kristjánssonar veitinga- 
manns á Akureyri, til þess að bæta honum 
tjón af sóttvörnum. Brtt. þessi var tekin 
aftur við 2. umr. og hefir því ekki verið
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rædd fyr. Það er rjett hjá hv. flm., að 
finnast munu fordæmi fyrir þessu, en fjvn. 
verður að vera þeirrar skoðunar, að ríkið 
geti ekki hlaupið hjer undir bagga, því að 
þetta geti átt miklu víðar við. Verður 
fjvn. því að mæla á móti því, að þessi 
brtt. nái fram að ganga. Enda hafði fjvn. 
í því tilfelli, er svipaður styrkur var veitt- 
ur, algerlega mótmælt honum, svo hún 
hefir hjer ekki skapað fordæmi.

Þá eru tvær brtt. frá háttv. þm. Dal. 
(BJ), sem þeir hafa mælt með hv. 3. þm. 
Reykv. (JakM) og hv. þm. N.-Þ. (BSv). 
Hjer er um allmikil fjárframlög að ræða, 
og leggur fjvn. á móti'báðum þessum till. 
Málið er þar að auki alveg óundirbúið og 
vegamálastjóri hefir ekki lagt með því, og 
fjvn. veit ekki til, að neitt hafi verið 
rannsakað, hvað þessi mannvirki muni 
kosta. Jeg efast ekki um, að nauðsyn sje 
á þessum vegabótum, en svo er víðar á voru 
landi. Og þar sem ekki hefir verið leit- 
ast við að fá umsögn vegamálastjóra um 
þessi atriði, þá getur fjvn. með góðri sam- 
visku verið á móti brtt.

Þá koma 2 brtt. frá hv. þm. N.-Þ. Um 
brúna á Brunná hefir nefndin leitað álits 
vegamálastjóra, og það er undarlegt, eftir 
ummælum hv. flm., að vegamálastjóri legg- 
ur á móti því, að þessi brú verði tekin. 
Það er að vísu rjett, að brúin vrði á þjóð- 
vegi, en samt sem áður telur vegamála- 
stjóri ekki rjett að láta hana ganga fyrir 
öðru. Hv. þm. (BSv) talaði um það, að 
Norður-Þingeyingar hefðu gert litlar kröf- 
ur til fjárframlaga, en jeg man ekki bet- 
ur en að þeir hafi fengið fje til brúar á 
Hölkná og eitthvað meira. Um hækkunar- 
till. hv. sama þm. til sýsluvega er það að 
segja, að nefndin hefir áður hækkað 
þennan lið og vill ekki hækka hann meira 
að svo stöddu.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

(3. umr. i Nd.).

Þá eru brtt. frá hv. þm. Borgf. og frá 
háttv. þm. Mýr. og háttv. þm. A.-Sk. um 
hækkanir á stvrk til bátaferða. Fjvn. hef- 
ir nokkuð kynt sjer þetta, og eru óbundin 
atkvæði um tillögurnar. Eftir því sem 
fram hefir komið, þá virðist mjer ekki 
vanþörf á, að hækkaður sje styrkur til 
bátaferða, enda vill hv. samgmn. hækka 
þann styrk úr 85 þús. kr. upp í 91 þús. 
kr. Þá hefir hv. samgmn. einnig borið 
fram till. um það, að veittar verði 18500 
kr. til báta- og vjelakaupa. Um þennan lið 
hafa orðið mikil og óþörf ummæli hjer í 
hv. deild. Þegar um það er að ræða, að 
annaðhvort verði að kaupa vjel í Skaft- 
felling eða hækka styrkinn til hans, þá 
vill nefndin heldur hækka styrkinn. Þetta 
verður einnig að telja styrk til að halda 
uppi bátaferðum, og er það því forms- 
atriði, sem of mikið hefir verið úr gert. 
Þegar liv. 2. þm. Rang. mintist á fram- 
komu fjvn. um þetta atriði, þá nefndi 
liann símalagningu til Ilvítárbakka. Taldi 
hann liana með öllu óhæfa, en veit þó, að 
lnin er fram komin vegna fordæmis. Ætti 
það að sannfæra hann um, hve fordæmin 
eru skaðleg. — Sami hv. þm. (KIJ) ávít- 
aði fjvn. fyrir, að hún hefði ekki sýnt 
samgmn. næga virðingu, með því að at- 
huga hennar plögg. Það má vera, að það 
sje ekki óforsvaranleg krafa, að sýna beri 
samgmn. virðingu, og skal jeg levfa öðr- 
um að dæma um það.

Næst kemur þá till. frá hv. þm. N.- 
Isf. um að leggja símalínu frá Ogri til 
Snæfjalla. Hv. þm. gat þess, að þessi lína 
hafi komið í símalögin 1913. (JAJ: 1912). 
Það skiftir ekki máli, hvort árið var. En 
þessi mikli dráttur sýnir, að það hlýtur 
að vera örðugt að setja þar upp síma. Til 
að bæta úr þessu hefir verið komið upp 
loftskeytastöð á Hesteyri. Það sýnir, að
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landssímastjóri álítur heppilegra að nota 
þarna loftskeytastöðvar. Það sannar einn- 
ig örðugleikana, að hjeraðið hefst ekki 
handa að fá þetta fyr en 1928, þó að hv. 
þm. vilji reyna að krækja í það 1927. 
Jeg held því, að það sje ekki að ástæðu- 
lausu, að fjvn. legst á móti þessu, þar sem 
það er órannsakað, hvort ekki má fara 
aðrar leiðir til að bæta úr brýnustu þörf- 
inni.

Þá.eru þrjár brtt. frá hv. 2. þm. Arn. 
(JörB). Þær komu seinna inn en svo, að 
þær gætu verið á sama þskj. og allur fjöld- 
inn, og eru því prentaðar sjer á þskj. Sú 
fyrsta fer fram á, að hækkaður sje styrk- 
urinn til Halldór Arnórssonar enn um 
600 kr. Pjvn. liafði við 2. umr. hækkað 
liann um sömu upphæð, og fann þá ekki 
ástæðu til að fara lengra. Það eru auð- 
vitað alveg sömu rök færð fyrir þessari 
hækkun eins og við 2. umr., að maðurinn 
þurfi að borga háa húsaleigu og dýr áhöld, 
og að hann fari ekki fram á meira en 
hann nauðsynlega þurfi. En það vantar 
alveg að upplýsa hina hlið málsins: Hvað 
hefir maðurinn upp úr þessu? Það sjást 
hvergi nein skilríki um það. Það verður 
því ekki talið ástæðulaust, þótt fjvn. hliðri 
sjer hjá að fara lengra á móti óskum þessa 
manns. Önnur till. þessa hv. þm. (JörB) 
er um ferju á Hrosshyl. Mjer er þetta mál 
ekki vel kunnugt, en jeg held, að þessi 
ferja verði á sýsluvegi, og geri því ráð 
fyrir, að sýslusjóður kosti hana. Alít jeg 
því óviðfeldið, að ríkið fari að leggja 
nokkuð fram til þessarar ferju. En fvrir 
hönd nefndarinnar vil jeg segja það, að 
um hana eru óbundin atkv. Um þriðju 
till. hv. þm. eru einnig óbundin atkv. Hún 
er um hækkun á styrk til bifreiðaferða 
austur um fjall. Ætti þeim að vera ljúft 
að ljetta undir með flm. þessarar till., sem

(3. mnr. i Nd.).

trúa því, að bifreiðar sjeu framtíðarflutn- 
ingstækin hjer á landi.

Þá hefi jeg farið yfir allar brtt. nema 
eina, frá hv. sjútvn. En það hefir heyrst, 
að hún verði tekin aftur; er það gott fyr- 
ir fjvn., því að hún hefir algerlega gleymt 
að kvnna sjer hana.

Þá hefi jeg ekki margt að segja, nema 
örfá orð til liæstv. atvrh. (MG) og hv. 1. 
þm. Arn. (MT). — Hæstv. atvrh. byrjaði 
og endaði á því, að ófært væri að hækka 
13. gr. meira en orðið væri. Kom það 
þó lítt fram í verkunum, því að hæstv. 
ráðherra mælti alleindregið fram með 
styrk til báta- og vjelakaupa. En jeg verð 
að segja, að það er einkennilegt, að hæstv. 
ráðh. skyldi ekki sjálfur koma þessu inn í 
fjárlögin, ef liann liefir vitað um þessar 
miklu þarfir. Jeg þykist annars ekki þurfa 
að ræða þetta frekar; sagði í fyrri ræðu 
minni greinilega afstöðu fjvn.

Hv. 1. þm. Árn. (MT) talaði langt mál 
og merkilegt um atriði, sem ekki sáust á 
dagskránni, svo sem gengismál og járn- 
brautir. — Honum og öðrum járnbraut- 
ar-burgeisum — ef jeg mætti ljá það orð 
frá hv. sessunaut mínum (JBald-. Velkom- 
ið.) — skal jeg gera það til hughressing- 
ar að fá þeim eitt atriði til „umþenking- 
ar“, uns járnbrautin brunar næst inn í 
hv. deild. Það er samtal, sem jeg átti við 
einn merkan mann, skólastjórann að Hól- 
um í Hjaltadal, sem nýkominn er úr ut- 
anför. Hann sagði mjer, að hann hefði 
verið í hópi járnbrautarmanna, þar til 
hann nú kom til útlanda. Hann segir, að 
öll lönd kúgist nú undir járnbrautunum og 
að þeim gangi illa samkepnin við bifreið- 
arnar. Hann segir og, að fjelag eitt í 
Danmörku hafi gert samning um að halda 
aðeins uppi ferðum til næstu áramóta, 
auðvitað með stórtapi. Jeg veit það einn-
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ig úr annari átt, að Prakkar hafa verið 
að leita fyrir sjer í Ameríku um stórlán, 
til að breyto kolajárnbrautunum í Suður- 
Frakklandi í rafmagnsbrautir. Þó hafa 
Frakkar kolin við hendina. Það var að- 
eins þetta, sem jeg vildi fá hv. og hæstv. 
járnbrautar-burgeisum til umþenkingar. 
(1ÍT: Það er enginn snjór í Suður-Frakk- 
landi).

Jeg liefi ekki ástæðu til að segja margt 
við hv. 1. þm. Árn. Hann talaði nokkuð á 
reiki um ýmsar framkvæmdir og um af- 
stöðu fjvn. til brtt. hv. samgmn. Vitnaði 
hann í því sambandi í 32. gr. þingskapanna 
og hafði jafnvel við orð, að nefndin ætl- 
aði að beita ákvæðum þingskapa um þær 
brtt., sem misklíð liefir orðið um, og fella 
þær með því að greiða öll atkv. á móti þeim 
með nafnakalli. Fjvn. liefir ekki komið sjer 
saman um neitt í þá átt, og vil jeg neita 
þessum ummælum sem ástæðulausum í 
garð nefndarinnar.

Jeg man ekki, hvort jeg hljóp yfir hv. 
þm. Ak. (BL). Það verður þá víst að 
hafa það og láta nægja aðeins að minn- 
ast hans. Hann talaði sem sje um það, 
hvílíkur sparnaðarmaður liann væri og hve 
lítið hann hafi hækkað útgjaldahlið fjár- 
laganna. — Það má vera, að það sje smátt 
fyrir þeim, sem alt þykir smátt, en mjer 
þykir nú 100 þús. kr. nokkur upphæð auk 
ýmislegs fleira, en það útvegaði hann til 
heilsuhælis Norðlendinga. Og það verð jeg 
að segja, að ef allir hefðu lagt slíkt lóð 
á skálina, er hætt við, að vogin væri farin 
að hallast nokkuð mikið.

ÁrnlJónsson: Jeg get verið stuttorður, 
enda umr. þegar orðnar ærið langar. Jeg á 
hjer eina ofurlitla brtt. við þennan kafla, 
og er þó ekki aðalflm. Það er lítilfjörlegur 
utanfararstvrkur til Evu Hjálmarsdóttur,

(3. umr. i Nd ).

til að leita sjer lækninga. Jeg get eftii 
atvikum verið þakklátur hv. frsm. fjvn. 
(ÞórJ), þótt hann fallist ekki á hærri till., 
1500 kr., því að óbundin atkv. verða í 
nefndinni um 1000 kr. Það er óþarft fyr- 
ir mig að fara mörgum orðum um tilefnið 
til þessarar málaleitunar. Háttv. samþm. 
minn og meðflm. (HStef) hefir lýst því 
svo átakanlega. En jeg vil undirstrika, 
að hjer getur ekki orðið um hættulegt for- 
dæmi að ræða, af þeirri einföldu ástæðu, 
að við eigum því láni að fagna að gcta 
veitt flestum okkar sjúklingum góða sjúkra- 
húsvist innanlands. Það verður því aðeirs 
í óvenjulegum tilfellum, sem þarf að leita 
út fyrir landsteinana, þegar þörf er á 
sjerstakri tegund sjúkrahúsa, sem ekki eru 
hjer á landi. En sjúkdómi þessarar stúlku 
er þannig íarið, að engin von er um bata 
hjer á landi, en allmikil erlendis. — Þessi 
stúlka er á besta aldri og talin mjög vel 
gefin, og er því sárara fyrir hana og að- 
standendur hennar að eiga að horfa fram 
á æfilangt heilsuleysi. Skyldmenni hennar 
hafa lagt mikið á sig til að leita henni 
bata, en árangurslaust. Menn kunna kann- 
ske að halda, að þessi stúlka sje einhver 
umskiftingur. En því fer mjög fjarri. Jeg 
minnist þess, að fyrir nokkrum árum birt- 
ust oft kvæði eftir hana í austanblöðun- 
um, og báru þau vitni um óvenjulegan 
þroska. — Þetta er engin upphæð fyrir 
ríkissjóð, en svo að segja um lífið að tefla 
fyrir stúlkuna. Jeg ætla að vona, að menn 
taki mjer ekki illa upp, þótt jeg minnist 
á þetta, en mjer hefir virst svo stundum, 
eftir mína stuttu veru á hinu háa Al- 
þingi, að þegar fer að líða á umr. í fjár- 
lögunum, verði sparnaðarandinn mannúð- 
arandanum yfirsterkari.

Þá vil jeg leyfa mjer að minnast örfá- 
um orðum á aðra brtt. Hún er frá hv. 3.

24*
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þm. Reykv. (JakM), um styrk til Skúla 
Guðjónssonar. Þeir hv. flm. (JakM) og 
hv. þm. N.-Þ. (BSv) hafa nú talað all- 
rækilega fyrir þessari till, en þó langaði 
mig til að bæta fám orðum við. Þessi mað- 
ur, Skúli Guðjónsson læknir, hefir undan- 
farin ár verið studdur til náms í heilsu- 
fræði í Þýskalandi og Danmörku. Hefir 
hann stundað nám sitt af hinu mesta 
kappi og áhuga. Er hann nú forstöðumað- 
ur fyrir efnarannsóknarstofu, sem smjör- 
líkisverksmiðja Ottós Mönsteds á. Fæst 
hann þar við rannsóknir á bætiefnum í 
smjörlíki. En hann hefir lagt alveg sjer- 
staka stund á bætiefnarannsóknir, og ligg- 
ur nú þegar töluvert eftir hann á því 
sviði. Jeg hygg því, að afarmikil þörf sje 
hjer heima fvrir slíkan mann, bæði vegna 
heilsufræðinnar og bætiefnarannsóknanna. 
Hann hefir t. d. komið fram með tölu- 
vert merkilega tilgátu um fjöruskjögur í 
sauðfje. Hann heldur fram, að það muni 
stafa af bætiefnaskorti í fóðrinu, og eins 
telur hann líklegt, að horfellir stafi meira 
af bætiefnaskorti en af skorti á fóðri. 
Það er afaráríðandi, að þetta sje rann- 
sakað til hlítar, því að það getur haft 
mjög mikla þýðingu fyrir landbúnað Is- 
lendinga.

Ilæstv. forsrh. (JM) tók vel í þessa till., 
að mjer skildist, og gat þess, að maður- 
inn væri bæði duglegur og áhugasamur. 
Þessi ummæli vil jeg undirstrika, þar sem 
jeg hefi þekt Skúla lengi, frá því á náms- 
árunum. Hefi jeg altaf dáðst að hinum 
mikla áhuga lians. Nú hefir hann stundað 
þessi vísindi árurn saman og er orðinn 
allra manna lærðastur. Hv. frsm. fjvn. 
vitnaði í Læknafjelagið, að það teldi ekki 
þörf á þessum manni hingað. Alþingi hef- 
ir ekki litið svo á á undanförnum árum. 
Því að hvaða vit er í að styrkja manninn 
árum saman til náms, ef hann á ekki að

setjast hjer að á eftir? Það er ekki þar 
með sagt, að það sje nein gustuk að 
,,hjálpa“ honum, sakir þess, að honum 
standa allir vegir opnir erlendis. En við 
eigum að grípa gæsina meðan hún gefst; 
Skúli er nú taanlegur til að koma heim, 
og vona jeg, að mönnum skiljist, að hann 
getur ekki beðið lengur með að taka sjer 
fast lífsstarf. Ilann hefir talið sig bund- 
inn til að bjóða okkur þjónustu sína, sak- 
ir þess styrks, sem hann hefir notið. En 
vilji Alþingi ekki taka á móti honum, er 
hann vitanlega laus allra mála.

Það verksvið, sem bíður hans hjer, er 
alveg óþrjótandi, og þekking og áhugi 
hans er einnig óþrotlegur. Það hefir ver- 
ið haft á móti þessari fjárveitingu af 
sparnaðarástæðum. En jeg held, að ef 
málið er rannsakað betur, þá höfum við 
ekki ráð á að slá þessu boði frá okkur.

Frsm. samgmn. (Jón Auðunn Jónsson):
Jeg ætla nú ekki að tefja umræðurnar 
mjög mikið, en verð þó fyrir hönd samg- 
mn. að svara nokkrum atriðum. Hv. form. 
fjvn. (ÞorlJ) sagði, að till. samgmn. væru 
út í bláinn. Nú getur hv. þm. leyft sjer 
að segja þetta, þótt það upplýsist, að hv. 
fjvn. hafi alls ekki lesið brjef og till. sam- 
gmn., þótt þær væru komnar til hennar 
fyrir mánuði. Það undrar mig stórum, að 
hv. fjvn. skuli ekki sjá sóma sinn í að 
kannast við, að hún hafi farið öðruvísi 
að en þingvenja er, þar sem hún hefir 
ekki tekið tillit til erindis frá báðum sam- 
gmn. og síðan fengið samgmn. Nd. til að 
taka aftur brtt. sínar til 3. umr. (ÞórJ: 
Þetta erindi hefir aldrei borist nefnd- 
inni!). Það er sannanlegt, að nefndin hafi 
fengið erindið. En á 11. stundu vill hún 
benda á, að rjettara væri að fóðra þessa 
fjárveitingu á einhvern formlegan(!) hátt. 
Jeg vil því segja fyrir liönd samgmn., að
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hún kann best við að hafa sínar tillögur 
hreinar. Jeg kæri mig ekki um, að nefndin 
sje að benda á að fóðra fjárframlögin 
undir öðru nafni en þau eru ætluð til, 
t. d. rekstrarstyrkinn til flóabáta sem það 
væri til einhvers annars.

Háttv. form. fjvn. (ÞorlJ) gat sagt, að 
lijer væri talað út í bláinn, því að hann 
hefir ekki haft svo mikið við að lesa till. 
og skjöl þau, er skýra mál umsækjenda. 
Það má þá fult eins vel segja, að till. 
hans á þskj. 297 sje flutt út í bláinn; það 
er um 1000 kr. hækkun á flóabátastyrkn- 
um. En hv. þm. Mýr. (PÞ) fór ekki fram 
á, að veittar vrðu nema 500 kr., og tók 
nefndin till. þá til greina að mestu levti 
og lagði til, að veittar vrðu 400 kr.

Hv. þm. Mýr. (PÞ), sem lengi hefir 
átt sæti í samgmn., veit vel, að reynt hef- 
ir verið að stilla í hóf með útgjöldin, án 
þess þó að teppa að nokkru leyti sam- 
göngubætur þeirra hjeraða, sem erfiðasta 
eiga aðstöðuna. Er óskiljanlegt, að hann 
ætlast nú til, að styrkurinn verði settur 
helmingi hærri en farið var fram á í 
fyrstu.

Háttv. frsm. (ÞórJ) talaði um það, að 
nefndin færi mest eftir till. ráðunauta 
stjórnarinnar í þessum efnum. Rjett er 
nú það. Það er gott að hafa þetta til þess 
að bera fram. En nefndarmönnum verður 
ekki skotaskuld úr því að panta þær, að 
minsta kosti ef þeir eiga hlut að máli.

Hv. fjvn. leggur mjög freklega á móti 
till. samgmn. og einstakra þm., en jeg 
sje, að við 2. umr. hækkuðu útgjaldalið- 
irnir um 83 þús. kr., sem fór til hjeraða 
nefndarmanna. (TrÞ: Hvað fór mikið af 
því til Strandasýslu ?). Til Strandasýslu 
fór mjög lítið. (TrÞ: Ekkert ). Jú, það er 
fjárframlag til vegabóta. Segir svo í nál., 
að gert skuli þar við vegi, eftir því, sem 
þörf þvkir. En af þessari hækkun fóru

ekki nema um 13 þús. kr. í hjeruð annara 
þingmanna.

Háttv. frsm. gat þess, að órannsakað 
væri, hvort hægt væri að leggja símalínu 
þá, sem um ræðir í till. minni á þskj. 297. 
En það getur ekki verið miklum erfiðleik- 
um bundið að leggja nýja línu frá ísa- 
firði til Ogurs, þar sem á að strengja 
hana á gamla staura. Þá þarf ekki að 
vera mjög erfitt að leggja línuna yfir 
Isafjarðardjúp, því að það er venjulegast 
íslaust. En að setja loftskeytastöð í Ögri 
mun verða langtum dýrara. En eins og 
jeg gat um í dag, telur landssímastjóri 
nauðsynlegt að leggja þarna nýja línu, þar 
sem samgöngubætur þessara hjeraða eru 
langt frá því að vera fullnægjandi. Ná- 
skyldar þessari línu eru línur í Norður- 
ísafjarðarsýslu, sem standa í símalögun- 
um frá 1912 og ekki er farið að hreyfa 
við enn. En það kemur nú kannske af 
því, að þessar kröfur sýslubúa eru orðn- 
ar fyrndar. Gæti jeg best trúað því. En 
það er orðin venja nú hjer á þingi að 
taka línur, sem eru utan símalaganna, upp 
í fjárlögin.

Háttv. frsm. segir, að hjeraðsbúar hafi 
ekki fvr hafist handa í þessum efnum. En 
það er nú eftir því sem það er tekið, því 
að þrjú síðustu árin, og hið fjórða nú í 
ár, hafa komið fram eindregnar áskoranir 
í þessa átt á flestum þingmálafundum 
sýslunnar. Og þó að Norður-Isfirðingar 
hafi átt mann á þingi, sem gekk linlega 
eftir því, að kröfur hjeraðsins væru upp- 
fyltar, þar sem hann vildi ekki á þeim 
kreppuárum auka útgjöld ríkissjóðs, þá 
hjelt jeg ekki, að við þess vegna töpuðum 
rjetti okkar til þess að fá sjálfsögðum 
kröfum okkar framgengt. Og af því að við 
höfum ekki áður beðið eða verið heimtu- 
frekir, á nú að neita okkur um þessar 
samgöngubætur.
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Jeg býst ekki við, að samgmn. fái kost 
á því að koma saman og ræða þessa till. 
frsm. og taka afstöðu til hennar. Munu 
nefndarmenn því hafa óbundin atkvæði. 
En jeg segi fyrir mig, að jeg mun verða 
á móti henni. Jeg vil, að það standi með 
rjettu, sem á að standa, og vil ekki kaupa 
fylgi manna með því að fóðra þetta með 
öðru eða vera með nokkurt yfirvarp í 
þessu máli.

Umr. frestað.

Á 50. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
apríl, var fram haldið 3. umr. 
um frv. (A. 273, 297, 304, 306, 310).

Tryggvi Þórhallsson: Jeg gerði ekki ráð 
fyrir að þurfa að taka til máls við þenn- 
an kafla fjárlaganna, og hefði ekki gert 
það, ef ekki hefði gefist sjerstakt tilefni 
til þess.

Rjett áður en hætt var umr. í gær, vjek 
einn háttv. þm. í umboði samgmn. þung- 
um ámælum í garð fjvn. Jeg er ekki frsm. 
fjvn. við þennan kafla fjárlaganna og vil 
ekki taka fram fyrir hendurnar á honum, 
en ummælum þessum var alment beint í 
garð fjvn., og kann jeg ekki við að láta 
hv. frsm. (ÞórJ) standa einan uppi til 
svara.

Jeg gat ekki skilið orð hv. frsm. samg- 
mn. (JAJ) á annan veg en þann, að svo 
liti út, sem þeir menn, sem sæti eiga í 
fjvn., notuðu þá aðstöðu sína til þess að 
skara eld að köku sinna kjördæma. Þess- 
um orðum vil jeg eindregið mótmæla, og 
til þess að hnekkja þeim, ætla jeg fvrst að 
benda á, hvernig þessu víkur við í mínu 
kjördæmi. Það er þá skemst frá að segja, 
að jeg veit ekki til, að enn hafi komist inn 
í fjárlög einn einasti eyrir til míns kjör- 
dæmis. Jeg greip fram í fyrir hv. frsm.

(JAJ) í gær, og þá nefndi hann vega- 
gerð í Strandasýslu. Það er satt, að þar 
hefir verið talað um að ryðja svolítinn 
vegarspotta. Jeg get þessa af því að hv. 
frsm. (JAJ) er frá Isafjarðardjúpi, en 
það er tilefnið til viðgerðar á þessum 
vegi, að Isafjarðarpósturinn var rjett 
orðinn úti þarna, og Strandamenn kunna 
ekki vel við, að ísfirðingar sjeu að verða 
úti hjá þeim. (MT: Þeir kynnu að ganga 
aftur!). Að öðru leyti veit jeg ekki til, 
að samþ.vkt hafi verið nú ein einasta fjár- 
veiting vegna míns kjördæmis. Það er á 
ferðinni ein till. um eftirgjöf á dýrtíðar- 
láni, en þá till. bar jeg ekki fram í fjvn., 
enda er jeg þar bara meðflm. Hv. þm. N,- 
Isf. (JAJ) er sjálfur aðalflutningsmaður! 
Pinst mjer því þessi ummæli hans koma úr 
hörðustu átt.

Svo sem jeg vil víkja ámælum hv. frsm. 
(JAJ) frá mjer, vil jeg og víkja þeim frá 
hv. samnefndarmönnum mínum. Jeg hefi 
starfað með þeim í 3 ár. Það ættu þá 
helst að vera form. og frsm. nefndarinnar, 
sem reyndu að skara eld að sinni köku. 
En svo er ekki, og vil jeg því vísa um- 
mælum hv. frsm. (JAJ) heim til föður- 
húsanna, bæði hvað mig snertir og alla 
samnefndarmenn mína.

Jeg vil bæta öðru við, sem jeg veit, að 
hv. samnefndarmenn mínir munu stað- 
festa. Það eru nokkrar fjárveitingar, sem 
jeg hefi sjerstaklega stutt, og jeg vil benda 
á, hvernig þær eru dreifðar út um land 
alt. Jeg hefi stutt fjárveitingu til húsa- 
bóta á prestssetri austur í Rangárvalla- 
sýslu og aðra til hjeraðsskóla norður í 
Húnavatnssýslu, sem þó er ekki í kjör- 
dæmi hv. frsm. fjvn. (ÞórJ), til skóla í 
Árnessýslu, til skóla í Þingeyjarsýslu, til 
skóla í Borgarfjarðarsýslu, til skóla í 
Suður-Múlasýslu og til skóla í Vestur-ísa- 
fjarðarsýslu. Ollum þessum tillögum hefi
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jeg fylgt fast og einnig stutt framlög til 
ýmsra verklegra framkvæmda, svo sem 
sandgræðslu í Rangárvallasýslu og vega- 
lagningar í Vestmannaeyjum.

Jeg vil svo vona, að þessi ámæli háttv. 
frsm. samgmn. stafi af því, að orðið var 
áliðið kvölds, þegar hann hjelt ræðu sína 
og hann orðinn þreyttur og svfjaður, og 
er jeg reiðuhúinn að sættast við hann með 
það fvrir augum.

Við umr. í gær komu fram ýmsar al- 
mennar athugasemdir frá einstökum háttv. 
þm., sem voru fullkomlega rjettmætar, 
enda bornar fram með fullu leyfi hæstv. 
forseta. Jeg tók ekki þátt í þessum at- 
hngasemdum og fyrirspurnum til hæstv. 
stjórnar, en mjer þykir það undarlegt, sem 
fram er komið, að svo virðist, sem hæstv. 
stjórn ætli að færast undan því að svara og 
humma það alveg fram af sjer. Jeg vil 
því eindregið skora á hana að svara þess- 
um fvrirspurnum, því að fordæmið er af- 
arilt, að láta eins og ekkert hafi í skorist 
og humma alt fram af sjer.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg skal út af 
ummælum hv. þm. Str. (TrÞ) geta þess, 
að í gær vildi jeg sem minst tefja tím- 
ann, þar sem jeg hjelt, að þessum kafla 
fjárlaganma yrði lokið í gærkvöldi. Jeg 
hefi þegar sagt hv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald), sem bar fram kurteislegar fyrir- 
spurnir, að jeg mundi svara honum við 
síðari kafla fjárlaganna. En úr því að 
svo fór, að ekki lauk fyrri kaflanum í 
gær, ætla jeg nú að gefa mjer tíma til 
að segja ofurlítið fjárlögunum viðkom- 
andi, sem hv. 1. þm. Árn. (MT) gaf til- 
efni til. Það er viðvíkjandi ummælum 
hans um, að jeg hefði spáð kreppuári 
1927, en ekki gefið ávísun á annað til 
að bæta úr því en tímann.

Jeg skal taka það fram fyrirfram í

sambandi við þetta, að jeg get ekki kom- 
ist hjá að minnast á gengismál, og er 
jeg þó ragur við það nú, því að jeg 
hefði kosið að halda vinskap við hv. þm. 
Str. (TrÞ), sem er frsm. fjvn., og vil 
því forðast alt, sem leitt getur til mis- 
klíðar okkar í milli, eins og nú stendur.

Jeg hefi látið í ljós þá skoðun mína, að 
árið 1927 verði kreppuár, og einkum 
tekjurýrt ár fvrir ríkissjóð. Jeg finn 
ástæðu til að gera nokkra greih fyrir því, 
á hverju jeg bvggi þetta.

Árin 1924 og 1925 hafa að ýmsu levti 
hagað sjer líkt og uppgangsárin 1919 og 
1920. Það kom fjörkippur í atvinnuveg- 
ina árið 1919, þegar meðal annars losn- 
aði um viðskiftin við umheiminn. Þetta 
hjelst fram eftir árinu 1920, en þá skall 
á mikið verðfall og harðari fjárkreppa 
en menn eiga. að venjast. En á undan 
kreppunni voru gengnir nokkrir greini- 
legir fyrirboðar. Það fvrsta, sem jeg held 
að hafi gefið bendingu um breytinguna, 
var markaðurinn fyrir íslenska síld. Jeg 
hvgg, að árið 1919 hafi hann svikið al- 
veg. Næstum samtímis sveik markaðurinn 
fvrir íslenskan saltfisk, af því að eftir- 
spurnin var ekki nægileg. Þá barst fregn 
frá Bandaríkjunum um að byrjað væri 
hrun verðhrjefa í kauphöllinni. Þetta var 
sumarið 1920, og menn vita, hvernig 
það endaði. Af þessu leiddi kreppu, sem 
var hörðust fvrsta árið, en stóð vfir í 3 
ár, 1921, 1922 og 1923, og það var fyrst 
eftir þessi 3 ár, að markaður fyrir fisk- 
inn var búinn að ná sjer svo, að mögu- 
leikar voru fvrir verðhækkun.

Það, sem fvrst hefir brugðist nú, er 
síldarmarkaðurinn. Það kom í Ijós 
snemma í haust, að illa gekk að selja 
nokkurn hluta síldarinnar; því miður 
þann hluta hennar, sem lá í íslenskum 
höndum. Síðan brást fiskmarkaðurinn.
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Eftirspurnin hvarf af hinum venjulegu 
ástæðum, og nú er svo komið, að verðið 
á öllum okkar útflutningsfiski er fallið 
langt niður fyrir það verð, sem var á 
honum 1924 og 1925, og meira að segja 
langt niður fyrir meðalverð. Þegar jeg 
tala um verðfall, meina jeg verðfall í 
gulli eða sterlingspundum, án tillits til 
þess, hvort við skiftum þeim sterlings- 
pundum, sem við fáum, í fleiri eða færri 
íslenskar krónur.

Jeg skal þá, til þess að skýra þetta 
með tölum, taka verð stórfiskjar. Fyrir 
ári síðan var stórfiskur seldur á 8þ2—9 £ 
skp. Eftirspurnin var þá fjörug fyrst 
fram eftir árinu, og mátti þá selja fvrstu 
framleiðsluna eftir hendinni jafnóðum 
og fiskurinn þornaði í húsum og á 
reitum. Eftir því sem talið var meðalverð 
á stórfiski fyrir stríð í gulli og eftir 
þeim breytingum, sem orðið hafa á kaup- 
mætti gullsins síðan, þá ætti meðalverðið 
að vera nú um 71/Ó £ skp-

En hvað er verðið í dag?
Að svo miklu levti, sem varan er selj- 

anleg, þá fæst ekki meira en 5þó £ fyr- 
ir skp.

Þetta er kreppa í viðskiftalífi þjóðar- 
innar, þegar önnur eins vara og stórfisk- 
ur fellur á einu ári úr 9 niður í 5 £ á 
skp. Og svona skörp sveifla hefir víðtæk 
áhrif í þjóðfjelaginu og hlýtur sjerstak- 
lega að koma niður á tekjum ríkissjóðs. 
Þessi áhrif koma ekki aðeins í ljós á því 
ári, sem sveiflan skellur á, heldur gætir 
þeirra ekki síður árið eftir, þegar tekju- 
skattar eiga að greiðast af tekjum um- 
liðins árs. Og um gjöld af aðfluttri 
vöru er nú svo farið, að lækkun þeirra 
kemur að mestu fram árið eftir, og það 
af þeirri einföldu ástæðu, að kaupmátt- 
ur einstaklinganna miðast við afkomuna 
næsta ár á undan.

Það vantar heldur ekki, að borist hafi 
fregnir frá Bandaríkjunum, hliðstæðar 
því, sem gerðist árið 1920. Með stuttu 
millibili hefir verið símað tvisvar, að 
stórkostlegt verðfall og hrun væri í kaup- 
höllinni í New-York. Og síðustu fregnir 
herma, að eftirspurn eftir innlendum 
vörum fari mjög minkandi. Er hjer ef 
til vill byrjuð víðtækari fjárkreppa í 
heiminum en nokkur gerir sjer í hugar- 
lund.

En hvað hún standi lengi þessi kreppa, 
skal jeg ekkert fullyrða um. Jeg er eng- 
inn spámaður, en hinsvegar hefir reynsl- 
an verið sú, að á venjulegum tímum, 
þegar peningagildið var fast, taldist svo 
til, að sveiflan stæði yfir í 7—10 ár. 
Þ. e. m. ö. o. uppgangs- og krepputíma- 
bilið talið að standa í 7—10 ár samanlagt. 
Hitt er sennilegt, og dregið af ýmsum 
líkum um mörg lönd, sem búa við ógull- 
varinn gjaldeyri, að þar verði sveiflan 
hraðari. Og hjá okkur hefir revnslan ver- 
ið sú, að seinasta sveiflan hefir ekki tek- 
ið nema 5 ár: Kreppan 3 ár og uppgangs- 
tíminn 2 ár. Menn gætu nú vonað, að 
krepputíminn stæði eitthvað skemur en 
3 ár, en það er engin skynsamleg ástæða 
fyrir því að ætla, að hún standi svo stutt, 
að hennar gæti ekki í fullum mæli gagn- 
vart tekjum ríkissjóðs árið 1927.

Það er þetta, sem jeg bið hv. þdm. að 
hafa í huga við afgreiðslu fjárlaganna. 
Útgjöldin í frv. nú eru 2^ miljón kr. 
hærri en þau voru áætluð í fjárl. fyrir 
árið 1925.

Jeg ætla ekki að fara út í gengismálið, 
en get þó ekki látið vera að segja það, 
að mjer finst stundum, að þeir menn, 
sem tala hæst um gengi peninga okkar, 
gleymi því, að það hefir fleira gerst en 
að ísl. krónan hækkaði. Verðfalli stærstu 
útflutningsvöru okkar úr 9 í £ á
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skp. verður ekki gengið framhjá, ef lýsa 
á með rjettu högum þjóðarinnar á þess- 
um tímum, en það verðfall er genginu 
óviðkomandi.

Jeg lofaði því í gær, eftir að hv. 1. 
þm. Árn. (MT) hafði flutt sína l"ngu 
ræðu, sem öll var utan við það mál, sem 
þá var til umr., að minnast ekki á járn- 
brautarmálið fremur en gengismálið, á 
meðan verið væri að ræða um fjárlaga- 
frv. og þær brtt., sem fvrir liggja. Jeg 
vil líka fara varlega og vænti að eiga 
vingott við hv. frsm. fyrri hl. (ÞórJ), 
þegar greiða á atkvæði um brtt. þær, sem 
fyrir liggja, og til þess að spilla ekki 
því góða samkomulagi, ætla jeg ekki að 
fara inn á járnbrautarmálið nú, svo 
neinu nemi. En af því að hann hreyfði 
þessu máli, vona jeg, að mjer mætti 
leyfast að fara örfáum orðum um það, 
og er það þá sjerstaklega eitt atriði, sem 
gefur tilefni til þess.

Hv. frsm. (ÞórJ) vitnaði í það, að 
utngur búnaðarskólastjóri og eldhðiítur 
járnbrautarmaður hefði farið til útlanda, 
en væri nú eftir heimkomu sína horfinn 
frá fyrri skoðunum sínum og væri á móti 
því, að við kæmum upp járnbraut. Já. 
það er vitanlega lítið við þessu að segja. 
Það er misjafnt, hvað menn eru greiðir 
að hafa skoðanaskifti í þeim málum, er 
þeir hafa hugsað um, og fer eftir því, 
hve vel þeir hafa vandað rök fyrir sinni 
fyrri skoðun. Þessi hv. skólastjóri hefir 
að sjálfsögðu haft sína fyrri skoðun rök- 
studda, og kemur þá til athugunar, hvað 
veldur því, að hann skiftir skoðun, og 
með hvaða rökum hann styðji það.

Eftir því, sem hv. frsm. fórust orð, 
voru það aðallega tvær ástæður, sem þessi 
skólastjóri kvaðst byggja á þá skoðun sína, 
að Islendingar ættu ekki að taka upp
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járnbrautir. Fyrri ástæðan var sú, að 
sem stendur væru Frakkar að taka stór- 
lán til þess að breyta járnbrautum sínum 
í rafmagnsbrautir, og er það í sjálfu 
sjer ekkert undarlegt, því það er þó oft- 
ast talin að vera framför á því sviði, 
þegar ríkin eða fjelög einstakra manna 
sjá sjer fært að breyta kolaibrautum í 
rafmagnsbrautir. Hin ástæðan var litlu 
betri; hún var sem sje sú, að skólastjór- 
inn hafði heyrt um eitt járnbrautarfje- 
lag, að það ætti í basli og fjárhagsvand- 
ræðum, og með því átti þá að vera sýnt 
og sannað, að járnbraut mundi aldrei 
bera sig hjer.

Þessar ástæður eru þá þann veg, að 
hvorki skólastjórinn eða hv. þm. V.-Húnv. 
(ÞórJ) geta vænst þess, að þær breyti 
skoðun þeirra manna, sem annars trúa 
á rjettmæti járnbrauta, og ekki síst vegna 
þess, að þeir vita, að á öllum Norður- 
löndum er hvergi reynt að komast af 
með bílveg eingöngu, þar sem eins mikil 
flutningaþörf er og á sjer stað milli 
Revkjavíkur og Suðurlandsundirlendisins, 
og það enda þótt hægt sje að nota veg- 
inn árið um kring, sem hjer kæmi ekki til 
greina. Því hvað góður og fullkominn, 
sem bílvegurinn væri, mætti þó ekki gera 
ráð fyrir, að hann vrði fær alla leið aust- 
ur yfir fjall nema kannske rúmlega hálft 
árið, og stundum ekki það.

Út frá slíkum forsendum sýnist mjer, 
að draga megi þá álvktun, að þessi 
seinni skoðun skólastjórans muni ekki á 
það góðum rökum bygð, að hann geti 
ekki auðveldlega breytt um skoðun enn.

En úr því hv. frsm. fór að segja þessa 
sögu, langar mig að rifja upp aðra.

Það var einu sinni þingmaður, sem 
hafði góða trú á áveitum. Hann var barn 
sinnar aldar og trúði því, -.sem hann og

Alþt. 1926. B. (38. lög-g-jafarþing). 25
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aðrir höfðu sjeð og þreifað á: að óbrigð- 
ulasti og grasgefnasti reiturinn, sem hann 
vissi deili á, var Safamýri, og alt það 
grasflæmi hafði komið upp úr ófrjóu 
landi fyrir fáum mannsöldrum. Hann 
vissi líka, að mannshöndin hafði ekki ver- 
ið þar að verki og hjálpað ræktuninni á 
veg. Náttúran sjálf hafði sent vatnsföll 
og jökulleðju yfir svæðið og frjóvgað það 
svo, að þessi akur brást aldrei hverju 
sem viðraði — jafnvel grasleysissumarið 
1882, þegar bestu tún brugðust og varla 
vottaði fyrir gróðri á óræktaðri jörð, stóð 
Safamýri í fullum blóma og vafin grasi.

En svo kom að því, að þessi þm., sem 
jeg kannast við að var barn sinnar aldar, 
las ritgerð eftir mann, sem hann hjelt 
að væri lærðari en hann sjálfur, og í 
þessari ritgerð stóð meðal annars það, 
að jökulvötn flyttu ekki með sjer köfn- 
unarefni. Og þetta hafði þau áhrif á þm., 
að hann misti algerlega trúna á áveitur 
þær, sem jökulvatn rynni um. En þetta 
er ekki nóg fvrir okkur hina, sem höfum 
aldrei búist við því, að jökulvatn flvtti 
með sjer köfnunarefni sem neinu nemur, 
en sjáum samt dæmi þess, að grasvöxtur 
bregst aldrei þar, sem jökulárnar flæða 
vfir. Og við skiftum ekki um skoðun, 
þótt við lesum svona ritgerð. Við vitum, 
að þrátt fyrir allan lærdóm mannsins, 
hefir hann ekki rannsakað, af hverju það 
stafar, að graslitlar þjóttumýrar hafa 
breyst í sjálfsveitusvæði eins og Safa- 
mýri, sem aldrei bregst.

Þá ætla jeg að víkja örlítið að því, sem 
fyrir liggur í fjárlagafrv. Jeg hefi bent 
á það áður, að frv. eins og það kom frá 
stjórninni fer fram á, að meiri og hærri 
upphæðir verði veittar til verklegra fram- 
kvæmda en nokkru sinni áður.

Mjer skildist á orðum hv. þm. Ak. 
(BL), að hann væri þeirrar skoðunar,

að óvarlega sje farið hjá stjórninni að 
gera frv. svo úr garði. Stjórnin hafi geng- 
ið fulllangt í fjárveitingum til verklegra 
framkvæmda og ekki skilið eftir nóg svig- 
rúm handa hv. þm., svo þeir geti fengið 
sínar óskir uppfyltar.

Þessu verð jeg að mótmæla. Stjórnin varð 
að álíta rjett að taka upp í frv. svo 
mikið fje til verklegra framkvæmda, sem 
fjárhagurinn framast þyldi, og vildi í því 
efni fara meira eftir tillögum óhlutdrægra 
framkvæmdarstjóra ríkisins og annara 
trúnaðarmanna heldur en eftir till. ein- 
stakra hv. þm.

í því sambandi vil jeg benda á það, að 
frv. er þann veg samið, að þeir, sem vilja 
bera fram forsvaranlegar hækkunartilh, 
verða að koma með á móti tilsvarandi 
lækkunartill. á öðrum liðum. M. ö. o., 
þeir verða að fella niður þá liði, sem 
þeir álíta, að megi bíða, en setja annað 
í staðinrt, sem að þeirra dómi þolir enga 
bið.

Hitt álít jeg órjett og hættulegt, að 
það ’ verði föst þingvenja, að hv. þm. 
geri eins og í fyrra, er ekki komu fram 
aðrar breytingar á fjárlögunum í þinginu 
en hækkanir á útgjöldum með tilsvarandi 
hækkun á tekjuáætlun. Sú hugsun á að 
ráða, að hækka og lækka útgjaldaliði frv. 
jöfnum höndum, en forðast hitt, að bera 
fram einhliða gjaldaukatill. á kostnað 
teknanna. Jeg verð að álíta það eðlilegra 
eins og frv. er samið, að hv. þm. leituðu 
eins mikið eftir, hvað mætti lækka eða 
fella niður í útgjöldunum eins og hitt, 
að miða allar till. sínar við aukin gjöld 
og nýjar hækkanir.

Það hafa komið fram till. um hækkun 
rekstrarkostnaðar sýslumannaembætta og 
flóabáta. Þegar stjórnin samdi frv. var 
krónan nýhækkuð, og jeg skal játa, að jeg 
var í vafa um, hvort ekki ætti að taka
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afleiðingarnar af þessari hækkun, hvert 
ekki ætti að lækka tilsvarandi rekstrarút- 
gjöld opinberra stofnana, svo sem spítala, 
skóla o. fl. þ. h., því vænta má lækkandi út- 
gjalda með lækkandi dýrtíð.

En þó að þetta væri ekki gert, að lækka 
þessi rekstrarútgjöld nú, verða menn að gera 
sjer ljóst, að sú lækkun verður að koma 
fram á næsta ári. Það á ekki að valda 
tjóni, þó að hún sje ekki tekin upp í þetta 
frv., en hún verður þá að koma fram í 
því fjárlagafrv., sem lagt verður fvrir 
þingið 1927.

Vegna þessa er það því varhugaverðara 
að bera fram till. um hækkun rekstrar- 
kostnaðar nú. Þetta segi jeg þó ekki vegna 
sýslumannanna. Mjer er kunnugt um, að 
þeir hafa verið vanhaldnir að undanförnu, 
launin lág, en störfin aukin. En þegar 
farið er fram á meiri hækkun á rekstrar- 
kostnaði flóabáta en hæstv. atvrh. (MG) 
vill vera láta, þá þvkir mjer það ekki vera 
rjett. Rekstrarkostnaður flóaháta á að 
verða lægri 1927 en undanfarin ár, og það 
af þeim ástæðum, að margt, sem til rekstr- 
arins er notað, hefir fallið í verði. Því er 
óþarft og óeðlilegt að hækka styrk fyrir 
sama rekstur flóabáta og verið hefir áður. 
Þess vegna legst jeg á sveif með hæstv. 
atvrh. og legg til, að hv. þdm. felli þessa 
tiíl. um hækkun á styrk til flóabáta. Aft- 
ur á móti læt jeg liggja milli hluta, hvort 
veita á fje til þess að setja nýja vjel í skip 
eða þá til skipakaupa. Slíkt er alt annars 
eðlis, og má vel vera, að sje á fullum rök- 
um bvgt.

Jeg veit, að það er hart að mæla á móti 
fjárframlögum til símalagningar eins og 
þeirri, sem hv. þm. N.-ísf. (JAJ) flytur. 
En þó má ekki gleyma, að í frv. er fyrir 
óvenjumikil fjárveiting til síma — um 330 
þús. kr. — sem ætlast er til, að komi að
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talsverðu gagni því hjeraði, sem þessi hv. 
þm. ber mest fyrir brjósti. Þessi nýja lína, 
sem á að leggja, kemur til að ljetta til 
stórra muna á þeirri línu, sem liggur nú 
frá Borðeyri og til ísafjarðar, svo að 
greiðara verður um alla afgreiðslu heldur 
en áður. Jeg hefi líka veitt því eftirtekt, 
að forsvarsmenn þessara hjeraða liafa far- 
ið fram á aukinn símakostnað árið 1928, 
og mætti þá koma til álita, hvort ekki 
mundi hægt þá að fullnægja þessari beiðni 
hv. þm. N.-ísf. (JAJ), enda er þetta svo 
stór upphæð, að mjer finst ekki rjett, að 
hún nái samþykki nú á þessu þingi.

I sambandi við það, sem sagt var um 
að Vestfjarðalínan væri ofhlaðin, þá vil 
jeg geta þess, að landssíminn er kominn 
inn á þá braut að auka þræði á línum 
og telja með rekstrarkostnaði. Er þetta 
mjög eðlilegt, enda mundi hvert einstakt 
fyrirtæki fara svo að, því með því er ver- 
ið að gera sambandið greiðara og trygg- 
ara. Mundi þá, ef tregða vrði á símaaf- 
greiðslunni í Isafjarðarsýslu, ef til vill 
mega bæta við aukaþræði, án þess að fje 
til þess stæði í fjárlögum.

Um hinar smærri brtt. ætla jeg ekkert 
að segja. En þeirri áskorun vildi jeg leyfa 
mje? að beina til hv. þdm., að þeir sjeu 
hv. fjvn. samtaka um það að standa móti 
þeim hækkunartill., sem hún er einhuga 
um, að ekki fái fram að ganga.

Jakob Möller: Mjer þykir það nokkuð 
hart að gefa hv. fjvn. einræði eða ein- 
veldi yfir fjárl., og jeg veit ekki til þess, 
að hún hafi það vald að rjettum lögum, 
og jeg vil því leyfa mjer að mótmæla al- 
gerlega tilmælum hæstv. fjrh. (JÞ).

Það eru aðeins 2 brtt., sem jeg á á þskj. 
297 við þennan kafla fjárlagafrv. Ilefir 
hv. frsm. (ÞórJ) lagt á móti þeim báðum.

25
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og hæstv. forsrh. (JM) hefir líka minst á 
þær. Hann lagði ekki á móti fyrri till., 
um liækkun á skrifstofukostnaði sýslu- 
manna og bæjarfógeta, og fór vingjarnleg- 
um orðum um síðari till., styrkinn til 
Skúla Guðjónssonar, og get jeg verið hon- 
um þakklátur fyrir það. En með því að 
hv. frsm. aðeins vitnaði í ræðu hæstv. 
forsrh. um skrifstofukostnað sýslumanna, 
þá þarf jeg ekki að svara honum, en ætla 
nánar að athuga ummæli hæstv. forsrh. 
Hann hjelt því fram, að um sýslumanna- 
embættin úti um land væri öðru máli að 
gegna en um bæjarfógeta- og lögreglu- 
stjóraembættin í Reykjavík, sem væru 
stofnuð með sjerstökum lögum og ætti að 
borga kostnaðinn af þeim eftir reikningi. 
Þetta er nú alls ekkert frábrugðið, því í 
launalögunum frá 1919 eru hvortveggja 
embættin tekin til sömu meðferðar, talin 
upp í 11. gr. og að kostnaðurinn, sem um 
ræðir í þessari gr., skuli greiddur sem þar 
segir. Hæstv. atvrh. (MG) segir, að bæj- 
arfógetinn og lögreglustjórinn í Revkjavík 
hafi ekki gengið undir þessi lög og lúti 
því lögunum frá 1917, um skifting bæjar- 
fógetaembættisins í Reykjavík. En þetta 
brevtir engu í raun og veru. Því að í lög- 
unum frá 1917 er svo fyrir mælt, að 
skrifstofukostnaður þessara embættismanna 
skuli ákveðinn í fjárlögum, en það er 
ekkert tekið fram um það, að hann eigi 
að greiðast ,,eftir reikningi“ frekar en 
skrifstofukostnaður embættismannanna úti 
um land. En í hvorumtveggja lögunum 
er svo fvrir mælt, að skrifstofukostnaður- 
inn skuli greiddur úr ríkissjóði. Munur- 
inn er aðeins sá, að kostnaðurinn er 
ákveðinn til 5 ára í senn úti um land, en 
hjer í Reykjavík á samkv. lögunum frá 
1917 að ákveða hann fyrirfram fyrir hvert 
ár, og er tilgangur laganna bersýnilega

(3. umr. 1 Nd.).

sá sami í báðum tilfellum, að borga skrif- 
stofukostnað embættanna það, sem með 
þarf. Enda liggur það í breytingum þeim, 
sem gerðar voru á launalögunum 1919, 
að meiningin var að borga kostnaðinn a5- 
eins á annan hátt en áður, en aukatekjur 
embættanna áttu að ganga til þess að 
standast þau útgjöld.

Hæstv. forsrh., sem annars talaði sann- 
gjarnlega um þetta, sagði, að erfitt væri 
að ákveða sanngjarnt, hvað þyrfti á 
hverjum stað, því að kröfurnar væru mis- 
jafnar, og nefndi ýms dæmi því til sönn- 
unar. Því ber ekki að neita, að munurinn á 
þessum kröfum er lítt skiljanlegur í fljótu 
hragði. en jeg finn þó skýringu á þessu í 
einstökum tilfellum. T. d. nefndi hæstv. 
forsrh., að í Snæfellsnessýslu sæti duglegur 
og mjög starfhæfur embættismaður, sem 
ekki þyrfti nema 4000 kr. En sýslumenn- 
irnir í Skagafjarðar- og Húnavatnssýslum 
þættust þurfa 5 þús. kr. Jeg skal ekkert 
um það segja. hvort Snæfellsnessýsla er um- 
fangsminni en hinar eða hvort sýslumað- 
urinn þar leggur fram meira starf sjálfur, 
en jeg veit hitt, að það stendur dálítið 
ólíkt á um þessa embættismenn að öðru 
leyti. Sýslumaður Snæfellsnes- og Hnappa- 
dalssýslu komst að mjög góðum kaupum á 
húsi og hefir þar af leiðandi minni hús- 
næðiskostnað en hinir, sem báðir þurftu 
að bvggja hús, og varð annað þeirra mjög 
dýrt. Ilafa þeir því þurft að leggja í mik- 
inn kostnað, svo að munurinn, sem hjer er 
um að ræða, er ekki langt frá því að vega 
upp á móti kröfum þessara manna. Jeg sje 
ekki, að það sje neitt ósanngjarnt að taka 
tillit til þessara sjerstöku kringumstæðna, 
heldur finst mjer það miklu fremur skylt 
að gera það. í þeim plöggum, sem fyrir 
liggja, segir sýslumaður Skagafjarðarsýslu, 
að vegna þess, hve lítið sje lagt til em-
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bættisins, sje hann að verða á eftir með af- 
greiðslu málanna, því að hann verði að 
spara útgjöld til alls. Mjer finst það því 
auðsætt, að það borgar sig ekki fyrir rík- 
issjóð að skera bæði við nögl sjer kostn- 
aðinn til þessara embætta og jafnframt 
ofhlaða embættismennina störfum, því að 
það miðar aðeins til þess, að þeir geta 
ekki staðið í stykkinu og ekki rækt em- 
bætti sín sæmilega. Jeg get ímyndað mjer, 
út frá þessurn dæmum, sem hæstv. forsrh. 
nefndi, að eitthvað svipað kunni að vera 
annarsstaðar. Hvað snertir Húnavatns- 
sýslu, ef hún er borin saman við Sna- 
fellsnessýslu, þá er þess líka að gæta, að 
hún er tvískift, og er sýslumaðurinn þar 
oddviti tveggja sýslunefnda; er aukakostn- 
aður að því, og svo má fleira telja. Hjer 
við bietist svo það, sem hæstv. fjrh. benti 
á, að störf sýslumanna eru að aukast, og 
síðastliðið ár bættist það við, að þeim er 
lagt á herðar að safna innflutnings- og 
útflutningsskýrslum með öðrum hætti en 
áður, og hefi jeg orðið þess var, að sýslu- 
mennirnir telja þetta hafa orðið til þess 
að auka starfrækslukostnað embættanna til 
muna. Hinsvegar verður að hafa eftirlit 
með embættisrekstri þeirra og láta þeim 
ekki haldast uppi að vanrækja embætti sín. 
En samkv. lögum eiga þeir fulla heimt- 
ingu á því að fá greiddan þann kostnað, 
sem þeir liafa af embættum sínum. Nú 
hafa þeir ekki farið fram á nema 100 
þús. kr., þótt þeir gerðu ráð fyrir, að 
meira þyrfti og samanlagðar kröfur þeirra 
nemi meiru en þessari upphæð. Held jeg 
því, að rjett sje að hækka þessa uppliæð 
og vona, að hv. þm. athugi, að þetta er 
áætlunarupphæð, eins og hæstv. forsrh. 
tók fram, og er þá enn rjettmætara að 
færa þessa áætlun upp í 100 þús. kr.

Viðvíkjandi styrknum til Skúla Guð- 
jónssonar hefi jeg fátt að segja. Hæstv.

(3. nmr. i Nd.).

forsrli. hefir talað hlýlega um hann og hv. 
frsm. hafði lítið um liann að segja, en vís- 
aði til ummæla einstakra lækna, sem teldu 
þetta ekki nauðsynlegt. Jeg vil nú vísa til 
þess, að þegar þessi maður sótti um styrk 
til að nema þessi fræði fyrir nokkrum 
árum, þá hafði hann eindregin meðmæli 
háskólaráðsins, Læknafjelags Revkjavíkur 
og landlæknis og fleiri „autoriteta“. Og 
hvernig hafa þeir farið að því að mæla 
ineð styrk til þessa manns, ef þeir álíta 
starf hans óþarft ? Skýringin liggur nærri, 
og tel jeg rjett að skýra frá þeirri einu 
hugsanlegu skýringu, sem er sú, að þegar 
starfssvið mannsins er fjarlægt, þá mæla 
þeir með styrknum, en þegar hann ætlar 
að setjast að heima og vinna á þessu sviði, 
þá lendir starfssvið lians á sviðum þeirra 
sömu manna, sem höfðu mælt með styrkn- 
um til hans. Þetta er eina skýringin. og 
má telja þetta dularfult fyrirbrigði. Jeg 
hygg, að málið liafi ekki verið lagt fyrir 
læknadeild háskólans, og er það mikill galli 
á meðferð málsins, og mvndi það liggja 
öðruvísi fyrir nú, ef það hefði verið gert. 
Jeg vil taka það fram og vekja athygli á 
því, að í Alþt. 1923 eru prentuð meðmæli 
læknadeildar háskólans á þessa leið, með 
levfi hæstv. forseta:

„í fvrsta lagi, að það væri mjög æski- 
legt, að völ væri á sjermentuðum lækni í 
þessari grein, og að staðgóð þekking á 
henni myndi koma að góðum notum, 
hvort heldur sem umsækjandinn verður 
síðar hjeraðslæknir eða starfar á annan 
hátt í landsins þarfir. Og í öðru lagi, að 
Skúli Guðjónsson sje efnilegur læknir og 
líkindi til, að stvrkur, sem honum yrði 
veittur, komi að tilætluðum notum. Deild- 
in er því á einu máli um að gefa umsókn 
hans bestu meðmæli.“

Þessi meðmæli eru svo góð, að betri er 
ekki hægt að hugsa sjer. Jeg fæ því ekki



395 Lagafrumvörp samþykt 396
Fjárlög 1927 (3. umr. í Nd.).

sjeð, hvernig hægt er að skvra afstöðu 
hv. frsm. til þessa máls, er hann segir, að 
mi liafi komið andmæli frá læknuin við- 
víkjandi þessuin styrk.

Jeg er alveg sannfærður um, að hjer er um 
að ræða afarþýðingarmikið mál fyrir heil- 
brigðismál landsins. Við erum orðnir á eftir 
öðrum þjóðum í þessu efni, og er okkur því 
sjerstök nauðsyn að kynnast sem best 
framförum annara þjóða á þessu sviði. 
Annars er jeg ekki neinn sjerfræðingur 
á þessu sviði, en jeg leyfi mjer að vísa 
að öðru leyti til meðmæla þeirra „autori- 
teta“, sem jeg hefi nefnt.

Til samkomulags ætla jeg að flytja skrif- 
lega brtt. til vara og færa upphæðina nið- 
ur, ef ske kynni, að hv. deild fjellist þá á 
lægri till.

Viðvíkjandi till. háttv. þm. Dal. á þskj. 
297,XV, er það að segja, að liv. frsm. lief- 
ir lýst yfir afstöðu liv. fjvn. til þeirra, 
að hiin geti ekki fallist á, að þær verði 
samþyktar, af því að engin áætlun sje til 
um þessar framkvæmdir. Jeg vil nú segja 
það, að þetta er ekki fullnægjandi ástæða 
til þess að vera á móti þessu, ef fram- 
kvæmd þess, sem till. fara fram á, er 
nauðsvnleg fyrir hlutaðeigandi hjeruð og 
líkleg til þess að verða til mikilla hagsbóta 
fvrir þau. Jeg er alveg viss um, að hv. þm. 
eru sjálfir sannfærðir um, að ekki getur lið- 
ið á löngu, þangað til þessi akvegur, sem 
um ræðir í annari tillögunni, kemur yfir 
Bröttubrekku, og er engin sanngirni í því 
að láta þetta dragast, úr því að kominn 
er vegur upp Norðurárdal og hjeraðið á 
afarerfitt með allar samgöngur.

Hinsvegar er á það að líta, að þetta eru 
brtt. við fjárlagafrv. fyrir árið 1927, og 
má því rannsaka þetta áður en ráðist 
verður í framkvæmd verksins. Það er nóg- 
ur tími til þess.

Um hitt atriðið, að setja kláf á Kross-

sund milli Langeyja við Skarðsströnd, er 
það að segja, að vegamálastjóri hefir at- 
liugað það, og eftir hans umsögn má gera 
ráð fyrir, að það kosti ekki rneira en till. 
ræðir um, en þó mun það kosta alt að 
4 þús. kr., en líka alls ekki meira. Og þar 
sem þetta er mikil samgöngubót, þá er 
ekki í það horfandi að bæta úr hinni 
iniklu þörf, sem hjer er fyrir hendi. Það 
er að vísu satt, að vegamálastjóri álítur 
ekki brýna þörf fyrir þessa samgöngubót. 
En það stafar af því, að hann veit ekki, 
hve umferðin er mikil þarna. Hann hefir 
ekki komið á þennan stað, þegar umferðin 
teppist mest, nefnilega vor og haust. Á 
öðrum tímum má komast á bát yfir sund- 
ið, og þess vegna hefir liann ekki orðið 
var við þennan farartálma. Hinsvegar 
kemur þörfin best fram í liinum mikla 
áhuga, sem er í þessu hjeraði fyrir að fá 
þessa samgöngubót, því að það liefir ein- 
dregið verið farið fram á það á þing- 
málafundum að fá þetta.

Jón Baldvinsson: Jeg þarf ekki að tala 
langt mál út af brtt., sem jeg flyt á þskj. 
297,111, ásamt tveim öðrum hv. þm., um 
samningu á efnisvfirliti yfir Stjórnartíð- 
indin. Það hefir verið tekið svo vel undir 
það að framkvæma þetta verk, sem við 
höfum lagt til að veitt yrði fje til, og j ;g 
vil taka till. aftur, þar eð liæstv. forsrh. hefir 
lýst því yfir, að hægt yrði að byrja á þessu 
ári á verkinu og taka til þess nokkuð af 
því fje, sem ætlað er til útgáfu á Stjórn- 
artíðindunum. Og þess vegna, þar sem 
hæstv. forsrli. liefir sagt, að þetta verði 
gert, sje jeg ekki ástæðu til þess að halda 
við þessa brtt. og tek hana því aftur.

Jeg hefi beint ýmsum fyrirspurnum til 
hæstv. ráðherra (JM, MG og JÞ), og er 
það rjett, að jeg krafðist þess ekki, að þeir 
svöruðu þegar í stað, en þó undir þessari
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umræðu. Annars er hægt að fara aðra 
leið til þess að fá svar við þessum spurn- 
ingum. (Atvrh. MG-. Jeg er búinn að 
svara hv. þm. undir fjögur augu). Já, jeg 
kem að því síðar. (TrÞ-. Undir fjögur 
augu?! — Fjrh. JÞ: Jeg svara seinna). 
Hæstv. fjrh. segist svara seinna, en hæstv. 
atvrh. segist hafa gert það undir fjögur 
augu, og þótt hann hafi sagt ástæður sín- 
ar, þá álít jeg, að þær eigi að koma í 
þingtíðindunum. Auðvhað getur liæstv. 
stjórn neitað að svara, af því að það 
heyri ekki þessum umr. til; en vita má 
hún þó, að þm. geta altaf borið fram sjer- 
stakar fyrirspurnir um þau mál, er þeir 
vilja fá upplýst, og býst jeg ekki við að 
þeir komist hjá að svara, ef sú leið verð- 
ur farin. En ef þeir ætla að afsaka sig 
með því, að þetta sje 3. umr. fjárlaga- 
frv. og þar eigi ekki þessar umr. heima, 
þá vil jeg aðeins geta þess, að núverandi 
hæstv. fjrh. (JÞ) liefir áður hjer á þingi 
sjálfur hafið nokkuð almennar umræður, 
svo sem vant er að gera á eldhúsdeginum. 
Jeg vil fá skýr svör og get ekki tek- 
ið gild nein persónuleg svör, og jeg álít, 
að fyrirspurnir mínar eigi að koma til 
umr. nú við fjárlagaumr. En ef hæstv. 
atvrh. telur þær óskyldar umr. um fjár- 
lagafrv., sem jeg játa að þær eru hvað 
efni þeirra snertir, þá getur gefist tilefni 
til þeirra síðar, og get jeg þá borið þær 
fram, og sömuleiðis gæti komið til mála 
að bera þær fram sjerstaklega í fyrir- 
spurnarformi.

Jeg býst við, að hæstv. fjrh. gefi úr- 
lausn við seinni kafla fjárlagafrv., og er 
mjer engin þökk í því að fá úrlausn við 
þennan kafla, því að jeg á ekki eftir að 
fá að tala aftur við þennan kafla, og úr 
því að þeim er þökk í því að verða ekki 
að svara fvrri en við seinni hluta 3. umr.. 
þá skal jeg ekkert hafa á móti því. Get

(3. umr. i Nd.).

jeg þá staðið upp og gert þær aths., sem 
mjer þykir þurfa.

Jeg þyrfti nú raunar ekki að segja 
meira, úr því að jeg ljet niður falla að 
sinni umr. um fyrirspurnir mínar, en það 
hafa tveir hv. þm. gefið mjer tilefni til 
að gera aths. við ræður þeirra, og eru 
það hv. þm. N.-ísf. (JAJ) og hv. þm. 
Ak. (BL). Jeg ætla fyrst að minnast á 
hv. þm. Ak. Ifann mintist á það í gær með 
almennum orðum, að hann harmaði það, 
að lækkun á tollum hefði ekki orðið meiri 
en raun er á orðin. Hann sagði, að sú 
von, sem menn hefðu gert sjer um toll- 
lækkun á þessu þingi, væri alveg að 
hverfa. Jeg verð nú að segja það, að mjer 
finst þetta koma alveg úr hörðustu átt, 
þar sem þessi ummæli koma frá þessum 
háttv. þm. Hann á nú einmitt sæti í hv. 
fjhn., sem tollmálin alveg sjerstaklega 
heyra undir, og hafði því ágæta aðstöðu 
til þess að beita sjer fyrir því að fá toll- 
ana afnumda. Jeg ætla, að honum hafi 
verið alvara, að gengisviðaukinn hyrfi, 
en þegar frv. um afnám gengisviðaukans 
var borið fram, þá greiddi þessi sami hv. 
þm. atkv. á móti því. Hann vildi ekki einu 
sinni ganga svo langt í því að afnema 
tolla. Þess vegna er það, að vonin um að 
tollarnir verði afnumdir er horfin með 
öllu, honum sjálfum að kenna. Jeg segi 
þetta að gefnu tilefni, því þessi hv. þm. 
hefir áður sagt á opinberum fundi, að 
hann væri því fylgjandi, að tollar yrðu af- 
numdir.

Út af því, sem þessi hv. þm. sagði, að 
það væri að vísu nokkur upphæð, sem 
ljett væri af almenningi með brevtingunni 
á gengisviðaukanum, vil jeg segja nökkur 
orð.

Sú ljetting á gengisviðauka, sem ráð- 
gerð er, kemur ekki fram sem veruleg 
lækkun á hinum feiknamiklu sköttum á
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almenningi. Meðan gengisviðauka og verð- 
tolli á nauðsynjavörum er viðhaldið, er 
ekki um slíkt að ræða. En því, að bæta úr 
þessu með afnámi hinna þyngstu tolla, 
liafa f járhagsnefndarmenn með liv. þm. 
Ak. verið á móti. Hv. þm. hældi nú mjög 
núverandi hæstv. stjórn og kallaði hana 
góða og ágæta, eins og hann komst að 
orði. En þó kom- svo síðar, að hann áleit, 
að þessi sama liæstv. stjórn hefði búið til 
óvarleg fjárlög. Það virðist vera næsta lft- 
ið samræmi í þessu, því að í því að segja, 
að stjórnin hafi samið óvarleg fjárlög, felst 
mjög þung ásökun, einkum þegar þess er 
gætt, að þetta er sagt af stuðningsmanni 
hæstv. stjórnar. Jeg vildi aðeins benda á 
þetta, af því að það sýnir meðal annars 
vel, hve fylgi hæstv. stjórnar fer þverr- 
andi hjá fylgismönnum hennar.

Jeg ætla þá næst að víkja nokkrum 
orðum að hv. þm. N.-ísf. Hann kom eins 
og skollinn úr sauðarleggnum og fór að 
hamast á verkakaupi og gekk svo langt, 
að hann hafði í hótunum um verkbann, ef 
vinnulaun verkamanna yrðu ekki lækkuð. 
Jeg vildi nú benda á það, hvað sem þess- 
um stóryrðum hv. þm. líður, að enginn 
getur sagt það með sanni, að vinnulaun 
liafi ekki lækkað, því að þau liafa lækkað 
mikið. (JAJ-. Já, þar sem forsprakkarnir 
í Reykjavík ná ekki til). Það er nú aðeins 
eitt fjelag, sem samningar hafa ekki tekist 
við. Jeg vil líka benda á það, að það er 
engin sanngirni að ætlast til þess, að 
vinnulaun lækki niður í það, sem þau voru 
1914. Aðstaðan er nú að mörgu leyti svo 
ólík, að það er algerlega rangt að ætlast 
til, að alt fari í sama horfið og þá var. 
Sumir stærstu opinberir útgjaldaliðir 
landsmanna hafa ekkert lækkað, og það er 
ekki talin ástæða til þess að þeir geri það. 
T. d. vil jeg benda hv. þm. á það, að

kostnaður við samgöngur á sjó mtm nú 
nema um 350 þús. kr. I 13. gr. fjárl. eru 
veittar 295 þús. til þessa, og þar við má 
bæta fjárveitingu, sem er alveg víst, að 
verður greidd, sem sje 60 þús. kr. til 
Eimskipafjelags íslands, en 1914 var þessi 
upphæð ekki nema liðugar 100 þús. kr. 
(Atvrh. MG: Það eru bara miklu meiri 
samgöngur nú en þá; það er ástæðan). 
Það er nú mjög vafasamt, hvort sam- 
göngurnar eru nokkuð meiri nú en þær 
voru fyrir ófriðinn, en kostnaðurinn við 
þær heimtar hærri tölur eins og við alt 
annað.

Jeg álít sem sje, að engin ástæða sje til 
að ætlast til þess, að vinnulaun lækki nið- 
ur í það, sem þau voru 1914, og mjer er 
kunnugt um, að margir atvinnurekendur 
hafa gengið inn á það, að sanngjarnt 
væri, að launin 1914 væru hækkuð um 50% 
og síðan bygt á því sem grundvelli. Það 
mun t. d. hafa verið lagt til grundvallar 
í samningum prentara við prentsmiðju- 
eigendur.

Jeg álít svo ekki, að þörf sje á að segja 
meira um þetta að sinni. Jeg á ekki rjett 
á að taka aftur til máls við þennan hluta 
þessa kafla fjárlaganna, en ef einhver hv. 
þm. kemur fram með andmæli, mun jeg 
svara þeirn við umr. um síðari hlutann.

Benedikt Sveinsson: Það er ekki ætlun 
mín að rífa niður till. annara hv. þm., þó 
að hæstv. fjrh. (JÞ) segði, að þeir, sem 
kæmu fram með nýjar brtt., rifu með því 
niður fyrir öðrum. Jeg ætla einmitt að 
fara að dæmi hæstv. fjrh. og fara vel að 
þessari hv. deild, með því að atkvgr. er 
nú fyrir dyrum, og vil jeg minna hv. þm. 
á það, að jeg hefi greitt atkv. með mörg- 
um till. þeirra við 2. umr. Mjer heyrðist 
á háttv. frsm., að vegamálastjóra væri ekki
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kunnugt um nauðsyn þess, sem hin litla 
brtt. mín fer fram á, að fá brú á Brunná, 
og jafnvel, að liann þekti ekki ána. Það 
væri revndar ekki svo undarlegt, því að 
það er ofætlun ungum verkfræðingi að 
þekkja allar torfærur á landi voru, jafnvel 
þótt hann hafi einhverntíma farið yfir þær 
að hásumarlagi. En þegar jeg átti tal við 
vegamálastjóra rjett fyrir jólin um þessa 
brú, tók hann svo vel í mál mitt, að mað- 
ur, sem gekk við lilið mjer, sagði við mig 
á eftir, að þarna hefði jeg fengið brú í 
jólagjöf handa kjósendum mínum, og 
kvaðst óska mjer til heilla, því að margur 
mundi fá lakari jólagjöf. Nú virðist þetta 
horfa öðruvísi við, eftir því, sem háttv. 
frsm. sagði, en áin hefir þó ekkert breytt 
sjer; hún er engu minni farartálmi en áð- 
ur, þar sem hún fellur eftir miðju hjer- 
aði, á lögteknum þjóðvegi og kaupstaðar- 
vegi, eins og jeg hefi áður rjettilega lýst. 
Jeg vona þess vegna fastlega, að háttv. 
deild verði ekki á móti fjárveitingu til 
brúar þessari, því að á þessi er mikill far- 
artálmi og ófær yfirferðar með vagna eða 
bifreiðar, sem eru þau samgöngutæki, sem 
í mörgum hjeruðum hafa orðið til mikilla 
samgöngubóta. Það liggur að vísu ekki 
fvrir nein kostnaðaráætlun, en jeg held, 
að það geri ekki svo mikið til, því að þá 
er að minsta kosti ekki um neina skakka 
áætlun að ræða, eins og stundum kemur 
fyrir.

Jeg mun ekki fjölyrða meira um þetta, 
en vil mæla mjög sterklega með till. háttv. 
3. þm. Reykv. um styrk til Skúla læknis 
Guðjónssonar. Þessi maður er mjög vel að 
sjer; hann liefir skrifað vísindalegar rit- 
gerðir í útlend tímarit og sýnt það ljós- 
lega, að hann var þess trausts maklegur, 
sem Alþingi bar til hans, er það styrkti 
hann til náms. Það væri líka brigð gagn-
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vart þessum manni, ef þingið kipti nú að 
sjer hendinni, þar sem það hefir styrkt 
hann til þessa náms áður í sjerstökum til- 
gangi og þar með gefið honum vonir um 
starf hjer heima. Það væri ef til vill verj- 
andi, ef svo mikið hallæri væri í landinu, 
að vjer gætum ekki haldið uppi sóttvörn- 
um, þó að svarti dauði eða önnur slík 
pest væri á ferðinni. En nú er frekar góð- 
a*ri í landinu og þess að vænta, að háttv. 
þni. sjái sjer fært að samþykkja þessa till.

BjSrn Lindal: Jeg er liræddur um, að 
hv. 2. þm. Reykv. (JBald) liafi ekki skil- 
ið mig rjett í gær. Það er satt, að jeg 
hafði trú á, að hægt væri og vildi hlynna 
að því að afnema gengisviðauka af öllum 
nauðsynjavörum, og jeg gekk nauðugur 
til þess að halda honum við. En tímarnir 
brevtast, og það, sem er óbærilegt í ár, get- 
ur orðið bærilegt að ári. Og þegar rætt er 
um að ljetta af þjóðinni sköttum, þá finst 
mjer, að fyrst beri að snúa sjer að því, 
sem þyngst hvílir á henni og er henni 
mest til hnekkis, og það getur verið ann- 
að á þessu ári en það var í fyrra. Það 
var þess vegna, að jeg var ekki með því 
að afnema gengisviðauka á kaffi og sykri, 
og að jeg áleit, að það væri mikilvægara 
að reyna að tryggja það, að sjávarútveg- 
urinn færi ekki í kaldakol, svo að af 
hlytist alment atvinnulevsi og þá jafn- 
framt skortur á daglegu brauði, heldur en 
það að gera þjóðinni kaffi- og sykurneyslu 
nokkru ódýrari. Jeg lít nú svo svörtum 
augum á framtíð útgerðarinnar í land- 
inu, að jeg álít, að þar þurfi bráðrar að- 
gerðar við. Þessi atvinnuvegur stendur nú 
óvanalega höllum fæti, bæði vegna stór- 
kostlegs verðfalls á framleiðsluvörunni og 
vegna gengishækkunar, og ennfremur vegna 
of mikils framleiðslukostnaðar. Þetta veit
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hv. 2. þm. Reykv. vel. Af þessum ástæð- 
um álít jeg, að meiri ástæða sje til að 
ljetta af framleiðslunni einhverjum skött- 
um heldur en af þeim, sem búa nú við 
þann eld, sem aldrei hefir betur brunnið. 
Verkamenn hafa aldrei haft eins gott 
kaup og þeir hafa nú, og það væri ekki 
nema gott, ef atvinnuvegurinn gæti borið 
það. Ef hv. þm. efast um, að hagur út- 
gerðarmanna sje svona slæmur, ætti hann 
að líta í vasa þeirra og sjá, hvernig þar 
er um að litast, Jeg vona, að jeg hafi nú 
skýrt það nægilega fyrir hv. þm., hvers 
vegna jeg var ekki með því að afnema 
með öllu gengisviðauka og verðtoll, sem 
sje vegna þess, að jeg áleit, að á öðru 
riði meira. Þá virtist hv. 2. þm. Reykv. 
hafa orðið var við missögn eða mótsögn í 
ræðu minni, þar sem jeg hefði hælt hæstv. 
stjórn, en þó sagt, að hún hefði samið 
óvarleg fjárlög. Jeg lít nú svo á, að sú 
stjórn væri vandfundin, sem ekkert mætti 
að finna, og að við höfum nú stjórn, sem 
óvanalega lítið megi að finna. Þá vil jeg 
og neita því ákveðið, að jeg hafi brugðist 
vonum kjósenda minna hvað snertir af- 
nám á gengisviðauka og verðtolli, því að 
jeg veit, að meðal þeirra eru margir, sem 
hafa þann eina rjetta skilning á öllum toll- 
málum, að fyrst beri að ljetta af þar, sem 
tollarnir hvíla þyngst á og koma ranglát- 
ast niður.

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Það er ekki 
mikið, sem jeg þarf að taka fram. Hv. þm. 
N.-ísf. rjeðist allóvægilega á fjvn. í gær- 
kvöldi, og verð jeg að svara honum með 
nokkrum orðum. Hv. þm. virtist vera í 
mjög illu skapi, líklegast af óhagstæðri 
verslun í svipinn, og var sjerstaklega reið- 
ur yfir því, að fjvn. hefði ekki lesið brjef 
frá samgmn. til hennar. Það er að vísu 
satt, að það kom brjef, ekkert merkilegt

þó, frá þessari hv. nefnd og hefir flækst 
innan um ea. 200 skjöl, sem lágu hjá 
nefndinni, og mun henni hafa sjest yfir 
það; enda ekki undarlegt, því að skil eða 
álit frá þessari nefnd hafa ætíð komi' í 
ótíma og aldrei verið rædd í fjvn. á rjett- 
um tíma. Hvað viðvíkur till. hv. samgmn. 
um báta- og vjelakaupastyrki, þá er það 
alls ekki venja að styrkja menn til að 
kaupa báta eða hluta í þá, heldur til þess 
að halda uppi ferðum, ef báturinn er til, 
og liggur þá í hlutarins eðli, að báturinn 
verður að vera ferðafær. Þessi hv. nefnd 
hefir hlutað þetta niður ósköp bamalega, 
og jeg vil ekki segja, að hún hafi gert sig 
hlægilega, en hún hefir að minsta kosti 
orðið þessari hv. deild til mikillar skemt- 
unar.

Hv. þm. N.-ísf. er að veitast að fjvn. 
fyrir störf hennar, en jeg vil benda hon- 
um á, að hv. samgmn. sat í 8 vikur yfir 
litlu máli, sem hægt hefði verið að af- 
greiða á einum fundi með sæmilega skyn- 
sömum mönnum. Þá verð jeg að gera hv. 
þm. nokkur skil fyrir því, að hann hjelt 
því fram, að fjvn. hefði verið hlutdræg 
í till. sínum um fjárveitingar. Jeg held, 
að það hafi því miður verið óheppilegt 
fyrir hv. þm. að minnast á þetta, því að 
jeg hygg, að þessi ásökun gæti illa snú- 
ist gegn honum sjálfum. Hv. þm. sagði, 
að nefndarmenn fjvn. hefðu fengið 80 
þús. kr. handa sínum kjördæmum. Þetta 
kann nú vel að vera og er ekkert undar- 
legt, þar sem í fjvn. eru sjö menn úr öll- 
um landshlutum. Hitt væri undarlegra, ef 
samþ. hefðu verið 72 þús. kr. til ísafjarð- 
arsýslu einnar, en þó er það nú svo. Jeg 
hefi nú talið þetta saman, og jeg hygg, 
að það láti nærri, enda var það ekki að 
ástæðulausu, að þeir ísfirðingarnir — og 
raunar háttv. þingmenn N.-M. líka — voru 
kallaðir stórkaupmenn við 2. umr. fjár-
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lagafrv. Það er þess vegna hálfleiðinlegt 
fyrir hv. þm. að vera að tala um þetta. 
Stærstu liðirnir, sem samþj'ktir hafa ver- 
ið til kjördæma fjárveitinganefndarmanna, 
voru teknir upp eftir till. stjórnarinnar 
og Búnaðarfjelagsins, t. d. til sandgræðslu 
o. fl.

Þá gat hv. þm. þess, að öll önnur hækk- 
un á fjárlögunum frá hálfu nefndarinn- 
ar en sú, er gekk til nefndarmanna sjálfra, 
hefði ekki numið nema rúmum 13 þús. kr. 
Jeg hefi nú sýnt fram á, að Isafjarðar- 
sýsla og Isafjörður hafa fengið meira en 
þessa upphæð. Auk þess má geta þess, að 
til brúagerða og símalagninga liafa farið 
15 þús. eftir till. fjvn., auk alls annars. 
Þetta er því fáránlegra, sem þetta er 
nokkuð vanur þm., sem þannig gerir sig 
beran í slíkum fjarstæðum og skilnings- 
leysi. Og verður ekki nógsamlega vítt sú 
frammistaða.

Þá mintist hv. þm. á símann. Jeg skal 
nú ekki fara mikið út í það. Jeg vil aðeins 
benda á, að hann sagði, að það væri dýr- 
ara að byggja loftskeytastöðvar en leggja 
síma. Það vita nú allir, hvernig Vest- 
fjarðahálendið er. Ef maður ber Heljar- 
dalsheiði saman við fjöllin á Vestfjörð- 
um, þá er hún sakleysið sjálft, og veldur 
þó árlega stórtjóni. Annars skal jeg geta 
þess, að það má byggja 7 loftskeytastöðv- 
ar fyrir þetta fje, sem hann fer fram á. 
Hann sagði, að það hefðu komið fram 
kröfur um þetta í 4 ár á þingmálafund- 
um, en hann ekki treyst sjer til að bera 
það fram fyr en nú, og er þó ári á undan 
tímanum, sem kröfurnar eru miðaðar við 
nú síðast. Jeg vil nú álíta, að þetta hafi 
verið fljótfærni af honum og ráðlegg hon- 
um að taka þetta aftur og setja það á liið 
rjetta ár, 1928. Jeg lield, að jeg tefji svo 
ekki tímann með því að tala lengur við
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þennan hv. þm.; jeg þarf ekki að bera 
saman störf fjvn. og samgmn., hv. deild 
þekkir þau.

Þá vjek hæstv. fjrli. að mjer út af 
járnbrautinni. Hún er nú orðin helsta um- 
ræðuefnið hjer við fjárlögin. Hæstv. fjrh. 
var í góðu skapi hjer í deildinni í morgun 
fyrir þingfund og sagði okkur nokkrum 
þm. draum sinn. Hann dreymdi um járn- 
brautarmálið. Hann sá tvær brýr yfir á og 
flæðiengi bak við; önnur brúin var 20 
liæðir, en hin lág og lítilfjörleg. Stærri 
brúin var náttúrlega járnbrautin. Þetta 
er líkingardraumur. Þarna hefir hann sjeð 
sína eigin loftkastala. Hann sjer þá lík- 
lega aldrei rætast nema í draumi, en það 
kann að vera honum næg ánaegja. Þá sagði 
hann sögu af þm., sem hefði haft trú á 
áveitum. Svo hefði hann sjeð ritgerð um 
áveitur, sem liefði verið eftir lærðari 
mann, og þá hefði hann mist trúna. Þessi 
lærði maður hefði fundið út, að lítið 
köfnunarefni væri í jökulvatni. Ekki veit 
jeg, hvort jeg er þessi þm. Ef svo er, þá 
er sagan öll einn skáldskapur. Mjer hefir 
verið það ljóst, að jökulvatn er köfnun- 
arefnislítið. Og það, sem jeg mintist á 
það í umr. um járnbrautina, var ekkert 
annað en skírskotun til skýrslu eftir aðra 
menn. En hitt get jeg vottað, að jeg hefi 
sjeð skýrslur og ritgerðir eftir „lærða“ 
menn, sem hefir sýnt sig síðar, að voru 
ólœrðir menn, og kannast hæstv. fjrh. 
máske við það. Þá sagði hæstv. fjrh., að 
lítið væri að marka að bera járnbrautina 
lijer saman við járnbrautir erlendis, því 
að livergi væru meiri flutningar en hjeð- 
an og austur yfir f jallið!! Þetta getur vel 
verið, en það vantar bara enn betri 
skýrslu um það en við höfum fengið!

Þá mintist hv. þm. N.-Þ. (BSv) á það, 
að vegamálastjóri hefði gefið sjer brú í
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jólagjöf. Mjer skilst nú, að þessi gjöf 
liafi ekki verið gefin með samþykki hæstv. 
atvrh., og auk þess mun vegamálastjóri 
vera búinn að taka gjöfina aftur, svo að 
liáttv. þm. getur tæplega átt von á henni 
lengur.

Frsm. samgmn. (Jón Auðunn Jónsson):
Jeg hefði þurft að bera liönd fyrir liöfuð 
samgmn., en jeg nenni ekki að elta ólar 
við hv. frsm. fjvn. (ÞórJ). Ifann liefir 
ekki fengist til þess að svara fyr en á 11. 
stundu. Það er næsta liart, að hv. fjvn. 
skuli ekki fást til þess að gefa svör við 
erindum annara nefnda. Við 2. umr. bað 
hún (fjvn.) samgmn. að taka till. sínar 
aftur, til þess að henni gæfist kostur á 
að athuga þær nánar. Svo þegar 3. umr. 
kemur, minnist frsm. fjvn. ekkert á þær. 
Það er fyrst þegar búið er að vekja sam- 
visku fjvn. með snörpum umræðum, að 
tekst að toga út úr henni svarið á 11. 
stundu, og svarið er þá óákveðið eða 
stundum hnútur. Það er mála sannast, að 
hafi samgmn. verið mönnum til skemtun- 
ar, þá hefir hv. fjvn. verið mönnum til 
lítillar ánægju eða uppbyggingar hjer í 
deildinni að þessu sinni.

Háttv. frsm. sagði, að samgmn. „vildi 
skifta eins og krakki“. Mjer hefir níi 
skilist svo á liv. frsm., að það værí frem- 
ur vegna þess, að hún deildi innbyrðis, að 
þdm. hefðu af henni nokkra skemtun. Jeg 
ber það ekki af nefndinni, að menn halda 
þar fast á skoðun sinni og deila um 
málin, en aðaleinkenni fjvn. er vatnsgraut- 
arpólitík nirfilsháttar og samáhvrgðar. Jeg 
kann ekki við, að talið sje sem rekstrar- 
styrkur fje, sem varið er til að endurbæta 
báta. Jeg kann ekki við slíka grautargerð. 
Það er alveg eins og talinn hefði verið 
1921 með strandferðakostnaði byggingar-

kostnaður „Esju“. Og ef svo skipið hefði 
verið selt árið eftir, þá hefði fje það, er 
inn kom við söluna, verið kallað ágóði af 
strandferðum. Þetta myndi nú einhver að 
álíta kynlega „posteringu“. Það er mis- 
skilningur hjá liv. frsm. fjvn., að jeg hafi 
•sagt, að önnur kjördæmi en kjördæmi 
fjárveitinganefndarmanna liafi ekki fengið 
nema 13 þús. krónur til verklegra frani- 
kvæmda. Jeg sagði, að fjvn. Xd. hefði 
lagt til, að öðrum lijeruðum yrðu veittar 
rúmar 13 þús. kr. í þessu skyni. Þá segir 
liann, að ekki sje hægt að leggja síma 
þann, sem jeg fer fram á að lagður verði, 
vegna liálendis. Þetta sýnir aðeins, hve 
djúpt hv. fjvn. legst í athugunum sínum 
á till., er snerta önnur kjördæmi. Jeg get 
nú fullvissað hv. frsm. um það, að það 
eru livergi fjöll á þessari leið. Á einum 
stað er háls eitthvað um 30—60 metra 
yfir sjávarborð, og þar er nú sími, en þar 
vil jeg fá aukaþráð. Annars mun þessi 
nýja lína um Snæfjallaströnd hvergi 
liggja meir en 10 metra yfir sjávarborð. 
Þetta eru nú allir örðugleikarnir. Þá 
sagði hann, að reisa mætti einar 7 loft- 
skeytastöðvar fyrir þessa upphæð. Það 
kann vel að vera. En verður það ríkissjóði 
nokkuð ódýrara í framtíðinni? Jeg held, 
að það verði ekki nema í bili. Það er full- 
yrt, að rekstrarkostnaður einnar lítillar 
loftskeytastöðvar sje um 5 þús. kr. á ári, 
en rekstur svona landssímastöðvar er ekki 
nema 2—3 liundruð krónur. En ef háttv. 
fjvn. ætlar sjer að fara inn á þá braut 
að byggja loftskeytastöðvar, þá ætti hún 
að gera það sem fyrst, en vera þá ekki að 
hrúga inn í símalögin 10—12 nýjum síma- 
línum. Það er líka lítið samræmi í því að 
lirúga nýjum símalínum inn í fjárlögin, 
en vera svo í öðru orðinu að gera ráð 
fvrir loftskeytastöðvum. Iív. frsm. fjvn.
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gat um það, að veittar hefðu verið 70 
þús. kr. til Isafjarðarkaupstaðar. Það er 
rjett. En mælti hv. fjvn. með því'? Jeg 
minnist þess ekki. Annars má hv. frsm. 
vera vel kunnugt um það, að tekjuhalli 
fjárlaganna liækkar ekki við þessa fjár- 
veitingu og að fyrv. stjórn var búin að 
binda fjárveitingarvaldið til þess að 
leggja fram fjeð, og hjer er aðeins að 
ræða um eftirgjöf á láni.

Hv. 2. þm. Revkv. (JBald) undraðist það, 
að jeg áleit vera kominn tíma til þess að 
lækka verkakaupið. Hann hjelt því fram, 
af því að styrkur til flóabáta og strand- 
ferða væri hærri nú en áður, þá ætti 
verkakaup að hækka líka. Hvílík rök! Af 
því tvítugfalt meira er varið til sam- 
gangna nú en fvrir 40 árum, þá á verka- 
kaupið að vera nú 20 sinnum hærra en 
þá. Eigum við ekki að halda okkur við 
verðlagið innanlands í kaupgjaldsákvörð- 
unum? Ef miða á við kaup annara stjetta, 
er þá ekki rjettast að bera kaupgjaldið 
saman við laun starfsmanna ríkisins ? 
Þau hafa hvergi verið ferfölduð. Við get- 
um tekið til dæmis formann efnarann- 
sóknarstofu ríkisins. Hann hafði 1914 
3600 kr. í árslaun. Nú liefir hann 5600 
kr. Hvað á þá verkakaupið að vera nú, 
ef það hefir verið 30 aurar um klst. 
1914? Kaup starfsmanna ríkisins er of 
lágt, samanborið við innlent verðlag, svo 
jeg get fallist á, að verkafólk fái hærra 
hlutfall en þeir.

Árni Jónsson: Jeg vil ekki láta það 
viðgangast fyrir mitt leyti, að þau um- 
mæli, er hv. frsm. (ÞórJ) vjek áðan til 
okkar þm. N.-M., standi ómótmadt í Al- 
þingistíðindunum. Eina úrræðið fvrir hv. 
frsm. virðist vera það, að honum verði 
virt til vorkunnar, að hann var orðinn

æðiheitur af því að fást við erfðaóvin 
fjvn., sem sje samgmn., sem fjvn. á altaf 
í illdeilum við á hverju þingi. Hann var 
að bera það á hv. frsm. samgmn. (JAJ), 
að hann hefði verið fljótfær í ræðu sinni.

Hv. frsm. (ÞórJ) hefir enga aðra af- 
sökun fyrir orðum þeim, sem hann ljet 
falla í garð okkar, en þá, að þau voru í 
fljótfærni töluð.

Þær fjárveitingar, sem samþyktar voru 
við 2. umr. til kjördæmis okkar, Norður- 
Múlasýslu, voru alveg sjálfsagðar, og jeg 
man ekki betur en frsm. greiddi sumum 
þeirra atkvæði sitt. A. m. k. greiddi hann 
atkvæði með einni fjárveitingu, sem þó 
var hærri en fjvn. sjálf hafði lagt til, og 
jeg geri ekki ráð fyrir, að það hafi verið 
af kaupmensku frá hans hálfu. Brú á 
Selá er í brúalögunum. Loðmundarfjarð- 
arsíminn í símalögunum, Hróarstungu- 
vegurmn hefir verið í lagningu árum 
saman. Þetta eru því ekki neitt háskasam- 
legar fjárveitingar, og jeg hygg, að sann- 
girni hv. þdm. sje svo mikil, að ekki sje 
ástæða til að ætla, að bjóða hafi þurft 
þeim sjerstök fríðindi fvrir samþykt svo 
sjálfsagðra fjárveitinga. Það er auðvitað 
ástæðulaust vegna þeirra manna, sem hjer 
eru staddir, að mótmæla dvlgjum hv. 
frsm. En þær koma á prent í þingtíðind- 
unum. Og mönnum á ekki að haldast það 
uppi að halda slíku á lofti. Þó það sje 
sagt sem einskonar fyndni í gáska í kunn- 
ingjalióp, þá fara slík orð illa í munni 
framsögumanns fjvn. — Jeg geri fastlega 
ráð fvrir því, að hv. frsm. muni ekki 
dreyma vel eftirleiðis, ef hann gerir ekki 
einhverja yfirbót. Komi hann og biðji 
fvrirgefningar á þessu, þá er jeg svo 
sáttfús, að jeg býst við því að jeg fyr- 
irgæfi honum. Kysi jeg, að hann gerði 
það helst strax, og mundi jeg þá láta 
sakir niður falla.
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Frsm. (Þórarinn Jónsson): Mjer skild- 
ist á hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ), að hann 
teldi hæfileika sína svo litla í þeim at- 
vinnurekstri, hrossakaupum, sem jeg tal- 
aði um áðan, að ómögulega gæti það átt 
við að kalla sig stórkaupmann. Jeg verð 
þá líklega að taka það til greina og aft- 
urkalla það, sem jeg auðvitað hafði eft- 
ir öðrum. En þá sje jeg ekki, að hægt 
verði að komast hjá því, úr því hann 
frekar óskar þess, að hann verði nefndur 
smákaupmaður í þessari verslunargrein, 
hvort sem hann telur sig þá betur sæmd- 
an en áður. Og sje honum það mjög 
mikið áhugamál, þá er jeg fús til þess 
að endurtaka þau ummæli utan þing- 
helginnar.

Tryggvi Þórhallsson: Mjer virðist 
það einskonar kurteisisskylda, sem hvíli 
á fjvn., að víkja nokkrum orðum áð um- 
mælum tveggja hv. þdm., er þeir hafa 
snúið á hendur nefndinni. Á jeg hjer við 
þá hæstv. fjrh. (JÞ) og hv. þm. N.-ísf. 
(JAJ). Það kemur nokkuð oft fyrir, að 
við köstumst orðum á, hæstv. fjrh. og 
jeg. Og í þetta skifti byrjaði hann ræðu 
sína svo hlýlega og mæltist til þess að 
eiga mig að við atkvgr. um þennan kafla 
fjárlaganna, að jeg fór að hugsa, að 
eitthvað talsvert grimmilegt væri í aðsigi, 
einkum þegar þar við bættist, að hæstv. 
fjrh. fór að tala um gengismálið. En þá 
brá svo undarlega við, að við allan meg- 
inkaflann af ræðu hans hafði jeg ekkert 
að athuga. Við erum alveg sammála, 
hæstv. fjrh. og jeg, um það, að nú vofi 
yfir mjög mikil kreppa fyrir atvinnu- 
vegi landsins, ef til vill enn alvarlegri 
kreppa en nokkru sinni áður. Hæstv. fjrh. 
lýsti þessu ljóslega, og skal jeg ekki neitt 
draga úr orðum hans um það, að svo 
hörð og löng sem síðasta kreppan var, frá
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1920—’23, þá muni sú, sem nii er bvrjuð, 
ekki verða skemri. Það var ágætt að fá 
það fram, að hæstv. fjrh. álítur ástandið 
núna ákaflega alvarlegt. Nú notaði hann 
þessa lýsingu til þess að beina þeirri 
áskorun til háttv. deildar að fara varlega 
í afgreiðslu fjárlaganna. Og það er eðli- 
legt, að þeir, sem stefna að hækkun á 
verðgildi krónunnar, taki afleiðingunum 
af því og vilji fá fjárlögin afgreidd í 
annari mynd en nú. Ilæstv. fjrh. er í 
fullu samræmi við þá stefnu að þessu 
leyti. En jeg get tekið undir með hv. þm. 
Ak. (BL) um það, að þau fjárlög, sem 
hjer liggja fyrir, og frumvarpið eins og 
hæstv. stjórn lagði það fyrir þingið var 
ekki í samræmi við stefnu hæstv. fjrh. 
Það er ekki í samræmi við þá stefnu að 
flytja auknar fjárveitingar til verklegra 
framkvæmda. Slíkt er í beinni mótsögn 
við það, sem hæstv. fjrh. hefir marglýst 
vfir, að hækka beri gildi krónunnar í 
gullverð. Þó jeg sje nú sammála hæstv. 
fjrh. um það, að okkar bíði erfiðleikar 
vegna peningamálanna, þá er áminningin 
hjá mjer alt önnur en hjá hæstv. fjrh. 
Mjer virðist, að sú kreppa, sem fram- 
undan er, eigi að vera áminning um það, 
að það markmið, sem fjrh. stefnir að, að 
hækka krónuna í gullgengi — það næst 
aldrei. Þegar kreppan kemur miklu fyr 
en vanalega er — vanalega líða 7 ár á milli, 
segir hæstv. fjrh., en nú ekki nema 5' — 
og það er einmitt hækkunarstefna fjrh., 
sem nú hefir flýtt svo mjög fyrir þessu 
— það ætti að vera mjög ljós aðvörun 
um það að stefna ekki lengra fram á 
þessa braut, að takmarki, sem ómögulegt 
er að ná. Jeg vil ennfremur benda á ann- 
að, sem ætti að vera mönnum rík áminn- 
ing við atkvgr. um þessi fjárlög. Jeg 
hygg, að það liggi í loftinu, að sá sje 
uppi í háttv. fjhn. að leggja það til, að
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ríkið taki á sig alla áhættu af því að 
halda uppi því gengi, sem nú er, og jeg 
hygg, að hæstv. fjrh. standi þarna á bak 
við. Þær voðalegu afleiðingar, sem geng- 
ishækkunin hefir haft, og hið illa útlit, 
sem nú er um afkomu atvinnuveganna, 
sem af henni hefir leitt, ætti að vera 
áminning þinginu að leggja ekki út í það 
glæfraspil að halda í það peningagildi, 
sem fyrirsjáanlegt er, að atvinnuvegirnir 
geta ómögulega risið undir.

Þá vil jeg fara fáum orðum um þau 
ummæli, sem hv. þm. N.-ísf. (JAJ) vjek 
að fjvn. Hann hjelt enn ræðustúf í garð 
fjvn., hvernig hún læsi till., hvernig hún 
bókaði sínar gerðir og hve djúpt hún 
færi í till. Jeg verð nú að játa það, að 
fjvn. fer ekki svo djúpt í till., að þegar 
eitthvert kjördæmi óskar eftir fjárveit- 
ingu 1928, eins og kjördæmi háttv. þm. 
(JAJ), þá fer fjvn. ekki að setja þá 
fjárveitingu í fjárlög 1927. Hún sjer ekki 
ástæðu til þess að taka fram fyrir hend- 
urnar á kjördæmunum. Hv. þm. (JAJ) 
hjelt áfram samanburði sínum um það, 
hversu fjvn. hefði skarað eld að sinni 
köku. Jeg skal nú benda á það, að sú fjár- 
veiting, sem þessi hv. þm. hefir sótt fast- 
ast að fengist, er til þess ætluð að styrkja 
flóabáta og að kaupa vjelar í flóabáta. 
Þessir peningar koma að notum í Skafta- 
fellssýslum, Barðastrandarsýslu og Norð- 
ur-ísafjarðarsýslu, og þetta eru alt kjör- 
dæmi, sem eiga fulltrúa í samgmn., sem 
hv. þm. (JAJ) er einmitt frsm. fyrir. 
Þeir ættu sannarlega ekki að kasta grjóti, 
sem búa í glerhúsi eins og hv. samgnm. 
Nú er það gömul venja, þegar tveir deila, að 
velja gerðarmann, og jeg býst við því, 
að hv. þm. (JAJ) mundi ekki vera ófús 
að velja til gerðarmanns á milli okkar 
formann flokks síns, hæstv. fjrh. En 
þann lagðist einmitt allfast á móti till.

samgmn., en beindi því eindregið til hv. 
deildar að fylgja till. fjvn. Jeg er nú 
ekki vanur því að leggja mitt mál undir 
úrskurð hæstv. fjrh., svo mjer þykir hart, 
ef liv. þm. (JAJ) skyldi hafa á móti því 
að hlíta úrskurði hans í deilu okkar, þar 
sem hann er flokksforingi sjálfs hans.

Fjánnálaráðherra (JÞ): Jeg get ekki 
kannast við það, að stjórnin hafi gert 
nokkuð rangt í því að taka upp í fjár- 
lagafrv. sitt allmyndarlegar fjárveitingar 
til verklegra framkvæmda. Jeg hefi tekið 
það áður Tram hjer í hv. deild, að ein- 
mitt þá tel jeg fjármálunum rjett stýrt, 
ef hægt er að auka fjárframlög til verk- 
legra framkvæmda þegar kreppir að at- 
vinnuvegunum og eftirspumin eftir vinnu- 
kraftinum minkar frá hálfu atvinnurek- 
enda. A þann hátt hagnýtist vinnukraft- 
urinn betur en ella. En jeg hefi líka tek- 
ið það fram, að sú eftirspum, sem þessar 
framkvæmdir ríkisins skapa, má ekki verða 
of mikil, svo hún standi í vegi fyrir því, 
að á komist nauðsynlegt samræmi í kaup- 
gjaldi, sem kann að vera óeðlilega hátt 
eftir uppgangstímann, sem á undan er 
genginn. — En dómurinn um það, hvort 
stjómin hafi farið of langt eða ekki í till. 
sínum um þetta, verður að byggjast á 
því, hvort ríkissjóður reynist fær um þessi 
útgjöld. Jeg er nú þeirrar trúar, að hann 
muni reynast fær um það, en varlegra 
væri fvrir hv. deild að fara ekki mjög 
langt út fvrir það, sem stjórnin hefir 
lagt til í þessu efni.

Hv. þm. Str. (TrÞ) þótti undarlegt, að 
þegar jeg hafði mælt til hans vingjarn- 
lega, þá skvldi jeg ekki ráðast því grimmi- 
legar á hann á eftir. Það var ekkert und- 
arlegt, því það er ekki minn háttur að 
fara þannig að. Jeg fór svo vægilega í 
gengismálið af því, að jeg vildi ekki
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stofna til deilu við hv. þm. Str. En út 
af því, sem hann sagði um gengismálið, 
þá vil jeg minna á það, að krónan var í 
gullgengi í ársbyrjun 1919, lækkaði svo 
1919 og 1920, og í nóv. 1920, þegar í raun 
og veru fyrst varð vart við gengismismun, 
þá er krónan 51 eyrir, og hefir haldist 
svo allan tímann síðan, að hún hefir aldrei 
lækkað niður úr því, nema nokkra mán- 
uði framan af árinu 1924. Ýmsar tilraun- 
ir voru gerðar til þess að hækka krónuna 
allverulega, en þær mishepnuðust allar, 
sem eðlilegt var eins og þá stóð á. Það 
var fyrst í jan. 1924, að nokkur mistök 
urðu, svo að krónan komst heldur lengra 
niður en hún hafði farið lægst 1920, og 
kom það af eintómri hræðslu við það, að 
ekki mundi verða hægt að halda genginu 
uppi. Það kom í ljós síðar, að sá ótti var 
ástæðidaus. Jeg veit ekki, á hverju það 
byggist úr okkar reynslu, að ekki sje unt 
að halda skráðu gengi, þó að kreppi. Það 
var gert 1920—’23, og jeg veit ekki til 
þess, að nokkur ástæða sje til þess að 
ætla, að það geti ekki eins hepnast nú. 
Við verðum að sjálfsögðu að gera okkar 
skyldu, þó að kreppi í bili. Hitt er sjálf- 
sagt, að fara gætilega og reyna aldrei að 
þvinga fram gengishækkun, þegar mark 
aðshorfurnar eru þær, að möguleikarnir 
fvrir slíku eru ekki fyrir hendi.

Þá mintist hv. þm. á till. frá fjhn., 
sem hann kvaðst vona, að jeg st;eði ekki 
á bak við. Jeg veit ekki við hvað hann á. 
En jeg skal hinsvegar geta þess, að 1921—- 
1923 var gengi ísl. krónu haldið í horf- 
inu án þess að ríkið þvrfti að taka á sig 
nokkra fjárhagslega ábvrgð á tapi af völd- 
um gengisbreytinga.

Jón Kjartansson: Það voru aðeins örfá 
orð út af ummælum hæstv. fjrh. (JÞ) um 
hækkunina á styrknum til flóabáta sam-

kvænit till. samgmn. Jeg vil geta þess, að 
þær hækkanir eru aðallega gerðar vegna 
þess, að liæstv. stjórn hefir sjálf á yfir- 
standandi ári bundið mikið af því fje, er 
til bátaferðanna er ætlað, við ákveðna 
báta, svo sem Borgarnesbátinn, Breiða- 
fjarðarbátinn o. fl., og styrkinn til Horna- 
fjarðarbátsins hefir hún hækkað um helm- 
ing frá því, er áætlað var af samgmn. í 
fyrra, eða úr 4 þús. kr. upp í 8 þús. kr. 
Þessar hækkanir hjá einstöku bátum hljóta 
að koma hart niður á öðrum; en þeir eru 
ef til vill eins eða meir þurfandi. Sam- 
gmn. vill þess vegna nú þegar taka þessar 
hækkanir með í reikninginn og fá heildar- 
upphæðina hækkaða að sama skapi. Af 
öðrum bátum er það m/b Skaftfellingur, 
sem hefir fengið mesta hækkun nú. Er 
það af því, að farið var fram á, að bát- 
urinn kæmi við á Stokkseyri og Eyrar- 
bakka. Sýslunefnd Árnessýslu hafði beð- 
ið um 7000 kr. í þessu skvni, en samg- 
mn. sá sjer ekki fært að leggja til að veita 
þessa upphæð, en hefir hinsvegar mælt 
með, að styrkurinn til Skaftfellings verði 
hækkaður um 3000 kr., með því skilyrði, 
að hann komi þarna við einstöku sinnum. 
Jeg vil í þessu sambandi taka það fram, 
að jeg átti nýlega tal við framkvæmdar- 
stjóra h/f „Skaftfellings“ um þetta, og 
sagði hann, að ekki yrði skorast undan 
því að láta Skaftfelling koma við á þess- 
um stöðum, en hinsvegar gætu þeir ekki 
skuldbundið sig til að liafa þangað fastar 
áætlunarferðir.

Þá er 1000 kr. hækkunin á stvrknum til 
Suðurlandsskipsins. Stafar sú hækkun af 
því, að stjórn Eimskipaf jelags íslands 
hefir neitað að sjá um þessar ferðir nema 
því aðeins, að þeir fái 4000 kr. stvrk. 
Xú fær fjelagið 3000 kr. styrk í þessu 
skyni. Samgmn. hefir vitanlega ekkert á 
móti því, að hæstv. stjórn nái hagkvæm-
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ari samningum við fjelagið til þess að 
halda þessum ferðum uppi. En nefndin 
hefir talað við framkvæmdarstjóra Eim- 
skipafjelagsins, og sagðist liann ekki sjá 
sjer fa?rt að halda þessum ferðum uppi 
fyrir minna en 4000 kr. Jeg held þess 
vegna, að það sje öldungis ófær leið, sem 
hæstv. stjórn hefir stungið upp á, að fella 
þessar till. samgmn. og láta nægja þá upp- 
hæð til flóa.hátanna, sem stjórnin hefir 
stungið upp á í fjárlagafrv.

Annars tel jeg, að þær umr., sem hjer 
hafa farið fram, sjeu í alla staði óviðeig- 
andi, þar sem töluvert aðkast hefir átt 
sjer stað til einstakra þingmanna, og því 
sjerstaklega verið dróttað að okkur í sam- 
gmn., að við hefðum verið að leitast við 
að draga til okkar kjördæma með till. 
okkar. (TrÞ: Það sagði jeg alls ekki). 
Jeg vil sjerstaklega mótmæla þessu hvað 
mig snertir. Ferðir m/b Skaftfellings eru 
ekki síður fyrir Austur-Skaftfellinga en 
Vestur-Skaftfellinga, og einnig eru þær 
fyrir Rangvellinga og að nokkru leyti fyr- 
ir Vestmannaeyinga. En því verð jeg hik- 
laust að halda fram, að það sje engu síð- 
ur skylda Alþingis að halda uppi ferðum 
til þessara hjeraða en annara.

ATKVGR. um brtt. við 2.—13. gr.
Brtt. 297,1 feld með 16:11 atkv.

— 297,11 samþ. án atkvgr.
— 297,IIT tekin aftur.
— 297,IV feld með 19:2 atkv.
— 297,V samþ. með 14: 4 atkv.
— 297,VI feld með 15: 4 atkv.

Fram kom skrifleg brtt., verðurþskj. 
319. Afbrigði leyfð og samþ. með 
20 shlj. atkv.

— 319 samþ. með 14:13 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: Á.J, ÁÁ, BSt, JakM, JAJ, JBald,

JS, MG, OTh, PÞ, SigurjJ, SvÓ, Tr- 
Þ, BSv.

nei: BL, HStef, HK, IngB, JK, JÞ, Jör- 
B, Kl.J, MJ, MT, PO, ÞorlJ, ÞórJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,VII feld með 17: 9 atkv.

— 297,VIII (aðaltill.) feld með 14:4 
atkv.

— 297,VIII (varatill.) samþ. með 14:8 
atkv.

— 297,IX.a samþ. með 15:1 atkv.
— 297,IX.b feld með 15: 6 atkv.
— 297,X.a feld með 16:8 atkv.
— 297,X.b sjálffallin.
— 297,XI samþ. með 17:10 atkv.
— 304,1.1 feld með 15: 8 atkv.
— 306,1 tekin aftur.
— 297,XII (aðaltill.) feld með 17:2 

atkv.
— 297,XII (varatill.) samþ. með 14: 

13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: JakM, JAJ, JBald, JörB, PO, PÞ, 
SigurjJ, SvÓ. TrÞ, ÁJ, BSt, HStef, 
HK, BSv.

ne.i: JK, JS, JÞ, KIJ, MG, MJ, MT, ÓTh, 
ÞorlJ, ÞórJ, ÁÁ, BL, IngB.

Einn þm. (B.J) fjarstaddur.
Brtt. 297,XIII tekin aftur.

— 297,XIV feld með 14:13 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JBald, JörB, PÞ, SigurjJ, Á.J, ÁÁ, 
BSt, BL, HStef, IngB, JakM, JAJ, 
BSv.

nei: JK. JS, JÞ, KIJ, MG, 7MJ, MT, ÓTh, 
PO, SvÓ, TrÞ, Þorl.I, ÞórJ, HK.

Einn þm. (B.J) fjarstaddur.
Brtt. 297,XV.a feld með 16:4 atkv.

— 297,XV.b feld með 14: 6 atkv.
— 297,XVI samþ. með 16:9 atkv.
— 297,XVII samþ. með 15:10 atkv.
— 297,XVIII feld með 15:9 atkv.

Alþt. 1926. B. Í3S. löggjafarþing),
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Brtt. 304,1.2 samþ. með 15:8 atkv.
— 304,1.3 feld með 15: 8 atkv.
— 297,XIX tekin aftur.
— 297,XX feld með 14:11 atkv.
— 297,XXI feld með 16:7 atkv.
— 297,XXII,1 samþ. með 18:3 atkv.
— 297,XXII.2 samþ. með 16:11 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: PÞ, ftigurjj, SvÓ, Á J, ÁÁ, BL, II- 

fttef, HK. JakM, JBald, JAJ, JK. 
JörB, KIJ, MG. BSv.

nci: MJ, MT, ÓTh, PO, TrÞ, ÞorlJ, Þór- 
J, BSt, IngB, JS, JÞ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XXIII (aðaltill.) tekin aftur.

— 297,XXIII (varatill.) feld með 18 
: 5 atkv.

— 297,XXIV samþ. með 15:12 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: MT, PO, PÞ, SigurjJ, TrÞ, ÞorlJ, 
ÞórJ, ÁÁ, BSt, IngB, JakM, JBald, 
JS, JörB, BSv.

nci: ÓTh, SvÓ, ÁJ, BL, HStef, HK, 
JAJ, JK, JÞ, KIJ, MG, MJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XXV tekin aftur.

Umr. frestað.

Á 51. fundi í Nd., mánudaginn 12 apríl, 
var enn fram haldið 3. umr. um 
frv. (A. 273, 297, 304, 306, 310. 322).

Frsm. (Tryggvi Þórhallsson): Það hefði 
sjálfsagt verið brotaminst og flýtt fyrir 
afgreiðslu málsins, ef forseti hefði verið 
eins fljótur að lýsa umræðu lokið í þessu 
máli eins og þeim, sem afgreidd hafa 
verið í dag. En jeg get varla húist við 
því, að umr. um þennan kafla ljúkist á 
1 degi, eins og við 2. umr., þar sem nú 
eru fram komnar 68 brtt, við hann, 19

frá fjvn. og 49 frá einstökum þm. Ilækk- 
anir þær, sem fjvn. leggur til, eru sam- 
tals 95094 kr., en hækkunartill. einstakra 
þm. 381200 kr. En þó hefir flogið fvrir, 
að langhæsta till., 200 þús. kr., verði tekin 
aftur, svo íitkoman verður e. t. v. ekki 
eins svört og útlit er fyrir. Vil jeg þá 
víkja að einstökum brtt. fjvn. í þeirri röð, 
sem þær eru við frv.

Sii fyrsta er við 14. gr. A. b.4, og er á 
þskj. 297,XXVI. Till. er um það, að spar- 
ist fje sakir þess, að prestaköll sjeu óveitt, 
þá sje kirkjustjórninni heimilt, samkv. 
till. prestastefnu, að verja alt að einum 
prestslaunum til þess að greiða ferðakostn- 
að handa prestvígðum manni, einum eða 
fleirum, til eflingar andlegri samvinnu 
meðal presta og kristilegra áhrifa á söfn- 
uði úti um land. Ut af þeirri till. vildi 
jeg, ef hæstv. forseti samþ., leyfa mjer að 
lesa upp kafla úr brjefi, sem fjvn. barst 
frá Prestafjelagi Islands:

„Það, sem fyrir stjórn Prestafjelagsins 
vakir með beiðni þessari, er, að eðlilegt sje, 
að eitthvað af því fje, er ríkinu sparast 
við það, að prestar eru ekki í öllum 
prestaköllum landsins, sje veitt til stuðn- 
ings kirkjulegri og kristilegri starfsemi í 
landinu, með því fyrirkomulagi, að áhuga- 
samir kirkjunnar menn sjeu fengnir til 
að ferðast um á meðal prestanna, þeim 
til samvinnu á einhvern hátt. Hvort sú 
samvinna beinist aðallegast að fundar- 
höldum, fyrirlestrahaldi, guðsþjónustum 
eða persónulegum áhrifum í einrúmi, 
verður reynslan að skera úr. Val manna 
til slíkra ferðalaga hugsum vjer oss í 
höndum biskups og stjórnar Prestafjelags- 
ins, og ferðalögin aðallega bundin við 
þann tíma ársins, sem ferðalög til sveita 
eru hentust, við sumartímann. Þó hugsum 
vjer oss, að vetrarferðir gætu einnig komið 
til greina, einkum til fvrirlestrahalds við
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námsskeið alþvðuskóla, ef forstöðumenn
þeirra a*skja þess . . .

Síðan er þess getið, að ein slík ósk hafi 
þegar fram koinið, frá skólastjóranum að 
Laugum. — Till. þessi virðist nægilega 
rökstudcl í þessu hrjefi, og vill fjvn. styðja 
hana. Telur hún, að þetta geti orðið til 
mikilla bóta, þar sem það verður andleg 
vakning og upplyfting fyrir hinar dreifðu 
bygðir. Ekki þarf að efa það. að kirkju- 
stjórn og prestastefna mundu ætíð velja 
hæfa menn til þessa starfa. Auk þessa vil 
jeg benda á það. að með þessu er ekki 
farið fram á neinar nýjar fjárveitingar. 
heldur aðeins að eyða megi nokkru af því 
fje, sem sparast við það, að prestaköll eru 
óveitt um nokkurn tíma.

Þá er næsta brtt. nefndarinnar á þskj. 
304.IU, byggingarstvrkur til stúdenta- 
garðsins, 50 þús. kr. Þess gerist ekki þörf 
að fara mörgum orðum um þessa brtt. 
Fyrir Alþingi lá erindi um þetta frá 
stúdentaráðinu, og auk þess er þetta al- 
kunnugt mál. Það ber öllum saman um, að 
þennan styrk verður að veita fyr eða síð- 
ar, enda hafa hin síðustu þing aðeins 
skotið honum fram af sjer með þeirri 
ætlun, að hann verði síðar veittur. Stú- 
dentar hafa sjálfir gengið mjög rösklega 
fram í fjársöfnun til garðsins og búast við 
að byrja byggingu hans á næsta ári. Og nú 
hefir fjvn.komið saman um, að r.jett væri að 
veita helminginn af því framlagi, sem ætl- 
ast er til frá ríkissjóði, en leggur áherslu á. 
að fjársöfnun stúdenta haldi áfram. -Teg 
vil undirstrika, að engin deila er um það. 
að þennan styrk eigi að veita, heldur að- 
eins hvenær það skuli gert. Xefndin vill. 
að fvrsta sporið sje stigið nú.

Þá er næsta tillaga fjvn. á ]iskj. 297, 
XXXIT. Ilún fer fram á að veita Blöndu- 
ósskóla eftirgjöf á viðlagasjóðsláni hans,

(3. nnr. 1 N4.).

Þetta eru aðeins eftirstöðvar, því að lánið 
var upphaflega 11 þús. kr., en er nú að- 
eins rúmar 7 þús. kr. Þess var getið við 
2. unir., Jiegar rætt var um fjárveitingu 
til að láta miðstöð í Blönduósskólann, að 
von mundi vera á meiru. Þessi skóli hefir 
sem sagt engan byggingarstyrk fengið, 
eins og flestir skólar aðrir, og virðist síst 
ástæða til að hafa hann að olnbogabarni. 
Er hann í alla staði maklegur besta stuðn- 
ings og alveg einstakur í sinni röð. Er 
Jiessi till. ]>ví fram borin. — Xú er fram 
komið nýtt frv. um Jiennan skóla í Ed., 
en fjvn. hefir ekki sjeð ástæðu til að láta 
]>að hafa áhrif á till. sínar. — Annars er 
annar hv. þm. í fjvn., sem er nákomnari 
og kunnugri þessu máli. Vænti jeg, að 
hann útskýri það frekar, ef þörf gerist.

Þá var því áðan lýst af forsetastóli, að 
von er á einni brtt. enn. en henni er ekki 
útbýtt ennþá, svo að jeg fjölvrði ekki um 
hana. Sú brtt. er við 14. gr. B. XIII. 6, 
stvrkur til bvggingar barnaskólahúsa. 
Xefndin vill fallast á að hækka þennan lið 
nokkuð, en þó ekki eins mikið og flm. 
brtt. á þskj. 297,XXXI fara fram á. Vill 
hún þvi fara bil beggja. Annars ræði jeg 
ekki frekar um þessa brtt., sakir þess, að 
henni er ekki útbýtt enn. og vona að heyra 
frá hv. flm. brtt. á þskj. 297,XXXI, hvað 
Jieir hafa fram að fa-ra.

Þá koma 4 brtt. frá nefndinni á þskj. 
297,XXXIV. um framlög til skóla í sveit. 
Tva*r þeirra eru um nýjar miðstöðvar í 
skóla, að Eiðum og Xúpi í Dýrafirði. Að- 
ur hafa verið samjiyktar fjárveitingar til 
tveggja miðstöðva. í Blönduósskóla og 
mentaskólann í Ileykjavík. Það er vitan- 
lega alveg ]>að sama. sem mælir með þessu: 
að lijer er um raunverulegan sparnað að 
ræða, minni kolaeyðslu, minni eldhættu. 
heilnæmari húsakynni og vinnusparnað.
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Þess vegna telur nefndin sjálfsagt að 
mæla með þessari fjárveiting. Um miðstöð- 
ina í Eiðaskóla vil jeg sjerstaklega taka 
það fram, að sá skóli er algerlega ríkis- 
skóli, og er nú einmitt verið að reisa þar 
skólahús. Virðist því alveg sjálfsagt að 
setja þar miðstöð um leið, ef á annað 
borð á að setja hana þar. Fyrir nefndinni 
lá umsögn og áætlun Guðjóns Samúels- 
sonar um þessa miðstöð. Áætlar hann 
kostnaðinn 14 þús. kr., og kemst auk þess 
svo að orði, að hún yrði „töluvert ódýrari 
í rekstri“ en ofnar, og að 3000 kr. sparn- 
aður yrði í ofnakaupum. — 2. liðurinn er 
stvrkurinn til unglingaskóla utan Reykja- 
víkur. Þessi hækkun er sett inn í samráði 
við fræðslumálastjóra og er sjálfsögð af- 
leiðing af því, að skólunum fjölgar. Ríkið 
styrkir skólabyggingar og verður því að 
hækka stvrkinn til rekstrar þeirra, efhann 
á að vera hlutfallslega jafnmikill og áður. 
Fræðslumálastjóri gat þess jafnframt, að 
liann teldi æskilegt, að liðkað væri um 
skilyrðin fyrir nemendafjölda og lengd 
skólatíma fyrir því að smærri skólar í 
sveitum fengju styrk. Tjáir fjvn. sig því 
samþykka fyrir sitt leyti. — Þá er 3. lið- 
urinn, styrkur til Björns Jakobssonar 
íþróttakennara, til þess að reka íþrótta- 
skóla í Þingeyjarsýslu. Þar er um óvenju- 
merkilegt mál að ræða, en þar sem svo 
var að heyra við 2. umr., að það sætti 
nokkurri andúð, finn jeg sjerstaka ástæðu 
til að fara um það nokkrum orðum. Mál 
þetta er alveg óvenjulega vel undirbúið 
og svo vel boðið um fjárframlög af þeirra 
hálfu, sem að standa, að sjerstök ástæða 
er til, að ríkið styrki af sinni hálfu. Skal 
jeg fyrst láta þau skjöl tala, sem lágu 
fvrir nefndinni.

Fyrst vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, 
lesa upp kafla úr brjefi frá þrem merk-

um Þingeyingum, Jóni Gauta Pjeturssyni. 
Sigurði Bjarklind og Arnóri Sigurjóns- 
syni skólastjóra að Laugum:

„. . . Vjer þurfum að fá íþróttaskóla lijer 
á landi, þar sem hægt er að kenna þjóðlegar 
ogalmennar íþróttir: fímleika. sund, glímur, 
skíða- og skautahlaup og aðrar útiíþrótt- 
ir. Og þessar íþróttir þarf að kenna svo, 
að nemendur verði færir um að kenna þær 
öðrum eða stýra íþróttaiðkunum heima í 
sveit sinni. Skólinn þarf að vera kennara- 
skóli í íþróttum. Og til þess að öll skilyrði 
geti verið fyrir hendi um gott skipulag og 
aðstöðu, þarf að velja honum stað í sveit.

Þetta er ekki nýmæli. Hugmvndin er 
gömul hjer, og samskonar stofnanir eru 
til erlendis. Það má fullyrða, að allir, sem 
skilja gildi íþrótta, viðurkenni nauðsyn 
þessa máls og aðeins erfiðleikarnir við 
framkvæmd þess og kostnaður hafi tafið 
fyrir því, og geti tafið fyrir því enn.

Vjer, sem undir þetta erindi ritum, höf- 
um verið hvattir til að benda Alþingi Is- 
lendinga á einfalda lausn í þessu máli: 
stofnun íþróttakennaraskóla í nágrenni við 
Alþýðuskóla Þingeyinga. Skilyrði til þessa 
eru ákjósanleg. Xú er þegar til góð yfir- 
bygð sundlaug við alþýðuskólann; skíða- 
brekkur eru þar í besta lagi, liægt að hafa 
vald á heitu vatni til að fá skautasvell, og 
mjög auðvelt að koma upp ágætum leik- 
völlum í næsta nágrenni. Alþýðuskólinn 
gæti notið íþróttakenslu íþróttaskólans, en 
nemendur íþróttaskólans aftur á móti 
kenslu (fvrirlestra) í alþýðuskólanum, og 
báðir þannig notið góðs af sainvinnunni. 
En tvent vantar samt. sem alþýðuskólinn 
verður þó að fá fyr eða síðar. íþrótta- 
kennara og fimleikahús, ásamt nokkurri 
viðbót við nemendaíbúðir.

Þetta mál hefir verið raút við Björn 
Jakobsson fimleikakennara í Revkjavík.
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Alþýðuskóli Þingeyinga er í æskusveit 
hans, og oss er kunnugt um, að það var 
æskudraumur lians að koma upp íþrótta- 
skóla, slikum sem þessum. Björn hefir tjáð 
oss, að hann væri fús til að beitast fyrir 
því að koma lijer upp íþróttaskóla, þó að 
liann yrði ekki meir studdur til þess í 
bráð af íslenska ríkinu heldur en svo, að 
hann fengi að halda þeim launum, er hann 
hefir nú, þó hann flyttist norður. Oss er 
kunnugt um, að fleiri fimleikakennarar 
myndu fást til þessa, þeir er kynst hafa 
allri aðstöðu, en Björn er sá maður, er 
vjer viljum fá, meðal annars vegna þess, 
að hann er hjeðan upp runninn . . . .“

Þá vil jeg leyfa mjer, með samþykki 
hæstv. forseta, að lesa upp örstuttan kafla 
úr brjefi, sem Björn Jakobsson sendi Al- 
þingi:

„Jeg hugsa mjer, að skólinn geti í fram- 
tíðinni rúmað 12—15 nemendur, að minsta 
kosti, og að þangað sæki íþróttamenn, er 
vilja læra til hlítar þær helstu íþróttir, 
sem hægt er að iðka lijer á landi, sjer í 
lagi leiðbeinendur íþrótta fyrir ungmenna- 
fjelög og íþróttafjelög og einnig kennarar 
við skóla landsins; því að innanlands er 
enginn skóli, er veiti tilsögn og fræðslu 
um íþróttakenslu, nema fimleika. Eins og 
veðurfar er hjer á landi, eru það einmitt 
vetraríþróttir, skíðafarir og skautahlaup, 
sem eiga að verða öndvegisiþróttir þjóðar- 
innar.

Umsækjendur í Þingeyjarsýslu hafa far- 
ið fram á það, að jeg fengi að halda sömu 
launum við íþróttaskólann eins og jeg hefi 
við mentaskólann. Var það gert í samráði 
við mig og bygt á því, að sýnilegt var, 
að 3e" yi’ði að koma upp nauðsynlegum 
húsakosti skólans vegna. Samþvkki Al- 
þingi umsókn þessa, vil jeg skuldbinda 
mig til þess að hafa, án frekari fjárfram- 
laga úr ríkissjóði, komið upp liæfilega
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stóru fimleikahúsi fyrir fimleikaskólann 
innan fimm ára eftir að skólinn tekur til 
starfa, og sje það hús eign skólans og 
Laugaskólans . . . . “

Það, sem hjer er um að ræða, er: í 
fyrsta lagi, að Björn Jakobsson, lærðasti 
og besti íþróttakennari landsins, vill beita 
sjer fyrir málið og taka við forstöðu slíks 
skóla. í öðru lagi er aðstaðan til þess að 
reka skólann liin besta, sem verið getur, 
þar sem sundlaug er til, þar sem aðstaða 
til útiíþrótta er hin besta og þar sem al- 
þýðuskóli starfar jafnhliða og nemendur 
hans geta notið íþróttakenslunnar og nem- 
endur íþróttaskólans alþýðufræðslunnar. 
I þriðja lagi ætlar forstöðumaður að 
skuldbinda sig til, án frekara framlags úr 
ríkissjóði, að reisa nauðsynleg hús innan 
ákveðins tíma, en notast við hús alþýðu- 
skólans þangað til. I fjórða lagi vil jeg 
ekki efa, að öllum sje ljóst, hve líklegt til 
gagns það væri, að slík stofnun væri reist. 
Jeg vil telja það orðið alment viðurkent, 
liver nauðsyn íþróttaiðkanir eru fyrir 
lieilsu manna. Meiri hl. fjvn. — því að því 
miður klofnaði nefndin um þetta — þótti 
sjálfsagt að koma á móti slíkum áhuga í 
öðru eins gagnsemdar- og þrifnaðarmáli. 
Xefndinni þótti rjettara form, að styrk- 
urinn væri veittur til forstöðumanns til 
skólahaldsins, því að þá verður hann ekki 
greiddur nema skólanum sje haldið uppi. 
Þar sem jeg trúi fastlega á gagnsemi þessa 
máls, vil jeg mæla eindregið með því. — 
Þá er 4. liðurinn, umbót á skólahúsinu á 
Xúpi í Dýrafirði. Það er ætlun skólastjór- 
ans: í fyrsta lagi að setja miðstöðvar- 
liitun í húsið og í öðru lagi að bæta vatns- 
leiðsluna til skólans. Skólastjóri sækir um 
3500 kr. stvrk til þessa, en vitanlegt er, 
að það kostar miklu meira. Skólinn er 
einstaks manns eign, en öllum ber saman 
um, að liann sje sjerst-aklega góðs mak-
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legur. Skonnn er, eins og kunnugt er, rek- 
inn af sjera Sigtryggi Guðlaugssyni, og 
liefir liann fengið ág;ett orð fyrir mikið 
og gott starf. Xefndin vill veita þennan 
styrk, þó að skólinn sje í eign ,,privat“- 
manns. Get jeg vísað til fyrri unimæla um, 
að rjett sje að veita fje til miðstöðva í 
skólum. Annars getur liv. jnn. Y.-ísf. (A- 
A) gefið nánari upplýsingar um þennan 
skóla.

Þá er nýr liður við 14. gr. B. XIX, um 
að veita 1000 kr. styrk til þess að gefa út 
landslagsuppdrátt af íslandi. Um j>etta lá 
erindi fyrir nefndinni frá Sambandi ís- 
lenskra barnakennara. I núgildandi fjár- 
lögum eru veittar í þessu skyni 1500 kr. 
Ætlast nefndin til, að þetta sje lokastyrk- 
ur. Það er óhætt að fullyrða, að hjer er 
um þarfa útgáfu að ræða, og þar sem 
Samband íslenskra barnakennara er útgef- 
andinn, er áreiðanlegt, að þetta er ekki 
gróðafyrirtæki, lieldur kemur styrkurinn 
fram í lækkuðu verði á kortunum fyrir 
börnin.

Þá er 15. gr. Þar er farið fram á launa- 
uppbót til 1. og 2. bókavarðar við Lands- 
bókasafnið, 500 kr. handa livorum. Frá 
báðum þessum mönnum lágu erindi fyrir 
nefndinni. Það er enginn efi á, að þessir 
menn bera hlutfallslega minna úr býtum 
en hliðstæðir starfsmenn. 1. bókavörður 
óskar að verða hliðstæður adjunktum við 
mentaskólann. Er þó vinnutími hans lengri 
og sumarfrí sama sem ekkert. Annar bóka- 
vörður bendir á, að laun sín lækki við 
það, að hann flvst úr aðstoðarbókavarðar- 
stöðu í þetta embætti, og vill fá jöfn laun 
og 1. bókavörður. Xefndin vildi ekki hrófla 
við launalögunum, en fanst sanngjarnt að 
veita þessa úrlausn.

Þá lá fyrir erindi frá Bjarna Sæmunds- 
syni. j>ar sem hann óskar að bætt sje við 
Xáttúrufra'ðifjelngið 1500 kr. handa að-
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stoðarmanni. llökstyður liann það svo, að 
störf við safnið hafi mjög vaxið, því hafi 
m. a. bæst jurtasöfn, sem jmrfi mikla um- 
hirðu. llæfur maður er fáanlegur til að 
taka að sjer starfið fyrir þessa litlu borg- 
un, maður, sem stundað hefir náttúru- 
fræði. þó ekki liafi hann tekið próf. — 
Xefndin hefir fallist á að hækka þennan 
lið.

Þá kemur till. um fjárveitingu lianda 
þeim frændunum Helga og Gunnlaugi 
Briem. Þeir eru báðir kunnir deildinni, 
voru báðir bornir fram síðast. Var annar 
feldur með hærri uppliæð en lijer er farið 
fram á, en liinn tekinn aftur í bili. Fjvn. 
telur þessa menn alveg sambærilega. Við 
2. umr. var gerð grein fyrir, hvað þeir 
ætluðust fyrir. Það er kunnugt, að þeir 
eru báðir efnilegir menn, og stunda báðir 
nauðsynlegt nám.

Ut af 14. lið 16. gr., um viðbótina til 
efnarannsóknarstofunnar, skal jeg taka 
það fram af nefndarinnar hálfu, að svo 
er til ætlast, að framvegis verði gefin út 
árleg skýrsla um starfsemi þessarar stofn- 
unar, eins og tíðkast erlendis. Hingað til 
liefir það ekki verið liægt, vegna annríkis 
forstöðumannsins og lítillar fjárveitingar 
til stofunnar.

Þá er næst 2000 kr. hækkun til bryggju- 
gerða og lendingabóta. Xefndin hefir feng- 
ið nýjar upplýsingar frá vitamálastjóra 
um bryggjuna á Húsavík. Það, sem nefnd- 
in bygði á áður, var ekki ábyggilegt, og 
því var nauðsynlegt að liækka liðinn 
vegna jiessarar bryggju, í samræmi við 
þessar nýju upplýsingar vitamálastjóra.

Þá leggur nefndin til að hækka starfs- 
laun manns þess. er vinnur að leiðbein- 
ingum við húsagerð í sveitum. Fvrir 
nefndinni lá erindi frá þessum manni, Jó- 
lianni Kristjánssyni, og fer hann þar fram 
á að verða settur á bekk með ráðunautum



429 LagafrumvÖrp aamþykt. 
Fjárlög 1927

Búnaðarfjelags íslands. En þeir fá 3000 
kr. byrjunarlaun með dýrtíðaruppbót, er 
liækka á 10 árum upp í 4000 kr. Ef sú 
regla gilti um Jóhann Kristjánsson, hefðu 
laun hans átt að verða 4000 kr. fyrir 3 
árum. Jóhann Kristjánsson gat þess, að 
hann mundi ekki treysta sjer til að halda 
starfinu áfram nema hann fengi launavið- 
bót. Nefndinni er kunnugt um, að þessi 
maður hefir staðið mjög vel í stöðu sinni, 
Hún telur hann yfirleitt mjög þarfan 
starfsmann og álítur rjett að hækka laun 
hans sem þessu nemur.

Þá eru tvær smátillögur við 18. gr., um 
styrk handa tveimur ekkjum og tveimur 
póstum. Guðný Jónsdóttir er ekkja Björns 
Bjarnarsonar sýslumanns og alþingis- 
manns. Hún hefir hingað til ekki fengið 
slíka viðbót. Fyrir nefndinni lágu full- 
nægjandi upplýsingar um, að fyllsta þörf 
væri á að veita þennan styrk. Kirstín Þ. 
Blöndal er ekkja Ásgeirs Blöndals læknis, 
sem var ágætur starfsmaður. Lágu einnig 
fyrir fullnægjandi upplýsingar um henn- 
ar þörf.

Þá eru smáupphæðir til tveggja pósta. 
Um Jens Þórðarson lágu fyrir upplýsing- 
ar um sjerstakar ástæður. Hann er blind- 
ur. Hitt er ný umsókn. Böðvar Sigurðs- 
son er 23 ára póstur, mjög samviskusam- 
ur maður, en hniginn að aldri og heilsu- 
bilaður.

í raun og veru eru ekki fleiri till. frá 
fjvn. Þó að standi á þskj. 297, að LXIX. 
liður sje frá fjvn., er hann í raun og veru 
frá skrifstofu Alþingis. En þar er ekki um 
annað en rjettmæta tilfærslu að ræða.

Hefi jeg svo ekki ástæðu til að tala 
meira.

SveinnÓlafsson: Jeg hefi setið hjá og 
hlýtt á mál manna. meðan fram liafa far- 
ið umræður um fyrri hluta fjárlagauna.
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En nú vill svo til, að við þennan liluta 
þeirra, sem að þessu sinni er til umræðu, 
á jeg nokkrar lítilvægar brtt., og get jeg 
því ekki staðið mig við þögnina. Umræð- 
urnar hingað til hafa þó ekki að öllu leyti 
snert fjárlögin. Hjer hafa farið fram 
einskonar eldhúsdagsumræður í sambandi 
við fyrri kaflann og ekki verið laust við 
reiptog milli einstakra hjeraða um fríð- 
indi þau, er þeim bæri í fjárlögunum. Jeg 
ætla ekki að taka neinn þátt í þessu reip- 
togi eða bæta neinu við það. Eitt mál 
allsendis óskylt fjárlögunum, járnbrautar- 
málið, liefir líka verið dregið inn í um- 
ræðurnar, og lítillega komið við mig í því 
sambandi, en jeg leiði einnig hjá mjer að 
svara því nokkru. Þá hafa líka verið 
haldnir heimspekilegir fyrirlestrar um f jár- 
hagsafkomu þá, er vænta megi næstu árin. 
Jeg lagði eyru við þessu, af því að mjer 
þóttu spárnar ekki allskostar viðfeldnar 
eða rökstuddar. Það mun hafa verið 
hæstv. fjrh. (JÞ), sem einna ljósast talaði 
um þetta, og ljet hann á sjer skilja, að 
hann byggist jafnvel við alvarlegri fjár- 
hagskreppu. Undir þetta tóku nokkrir þm., 
og virtist talsverður uggur um, að eitt- 
hvað mjög alvarlegt væri í vændum. Jeg 
get lýst því yfir fyrir mitt leyti, að jeg er 
ekkert hrifinn af svona spádómum og legg 
engan trúnað á þá. Að því er snertir ófyr- 
irsjáanlega atburði, svo sem ísrek, eldgos, 
drepsóttir o. þ. h., þá er engu liægt um 
slíkt að spá. Oðru máli er að gegna um 
kreppu, sem orsakast gæti af því, sem að 
meira eða minna leyti er sjálfrátt. Jeg 
gæti búist við, að þesskonar kreppu mætti 
vænta, t, d. ef mjög yrði ör hækkun ísl. 
krónunnar. En það má skoða eins og sjálf- 
ráða kreppu, þar sem það er á valdi þings 
og stjórnar, hvernig fer um þá hækkun. 
Fleira þessu líkt getur valdið sjálfráðri 
kreppu. Ef t. d. rekstrarfje landsmanna.
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því, sem bankarnir ráða yfir, verður eins 
og að undanförnu niestöllu veitt í fánýtt 
verslunarbrask og stopulan sjávarútveg, í 
stað þess að leggja það í öruggan atvinnu- 
rekstur, þá getur af því leitt alvarleg 
kreppa og efnaleg hnignun. En slíkir lilut- 
ir seni þessir eru að miklu leyti viðráðan- 
legir.

Þegar því er spáð uni erfiða afkomu 
næstu ára, er engin ástæða til að taka það 
alvarlega, nenia að því leyti, sem um mis- 
tök getur verið að ræða hjá þingi og 
stjórn um þá hluti, sem jeg liefi nefnt, 
eða aðra slíka. Ilarðæri stafandi af óliag- 
stæðum náttúruviðburðum verður eigi sjeð 
fyrir. Þess vegna er jeg ekkert hræddur 
við að samþykkja nauðsynlegar fjárveit- 
ingar að þessu sinni, úr því fjárhagurinn 
leyfir. Með þessu segi jeg ekki. að jeg 
vilji styðja hverja þá till., sem hjer ligg- 
ur fyrir. Jeg liefi sýnt við atkvgr. um 
fvrri hluta fjárlaganna, að jeg er mót- 
fallinn mörgu, sem fram hefir verið bor- 
ið. En það er ekki af ótta við framtíðina 
eða hrakspárnar, heldur af eðlilegri var- 
færni og sparnaðartilhneigingu. Jeg ætla 
svo að láta þennan formála nægja. Jeg 
býst ekki vjð, að jeg hafi komið svo illa 
við neinn, að liann verði til þess að lengja 
umr.

Þá skal jeg liverfa að þeim fáu brtt., 
sem jeg á þátt í, að hjer eru fluttar. Fyrst 
er XXXI. liður á þskj. 297, sem jeg flyt 
ásamt þingmönnum ísafjarðarsýslu (JAJ 
og ÁÁ) og hæstv. forseta (BSv). Till. fer 
fram á að hækka stvrk til barnaskóla- 
bygginga úr 10 þús. kr. upp í 37 þús. kr. 
Er ætlast til, að 29 þús. af þeirri upphæð 
gangi til þriggja barnaskóla, sem bráð 
þörf er á að reisa, 15 þús. til barnaskólans 
í Nesþorpi og 7 þús. til hvors hinna, í 
Súðavík og Oxarfirði. Nú er orðin venja,

svo sem kunnugt er, að styðja slíkar bygg- 
ingar með þ-s stofnkostnaðar. Samkvæmt 
því frv. um fræðslu barna, sem nú er fyr- 
ir þinginu, er því slegið föstu, að svo skuli 
vera. Iljer er því ekki um neitt eyðslufje 
að ræða, lieldur löginælt gjöld. Spurning- 
in er aðeins sú, hvort leggja skuli þetta 
fje fram á næsta ári eða nokkru síðar. 
Jeg skal geta þess um barnaskólann í Nes- 
þorpi, að þessi 15 þús. eru líklega ekki 
meira en tj stofnkostnaðar, því áætlað er, 
að liúsið kosti 60—70 þús. kr. Það ætti 
því að vera beinn hagnaður fyrir ríkið 
að leggja þetta fje fram strax, áður en 
búið er að lögfesta þá skipun, að ríkis- 
sjóður skuli greiða % stofnkostnaðar. Jeg 
skal geta þess, að 1922 fór jeg fram á litla 
upphæð til byggingar þessum skóla, 5000 
kr. að jeg ætlJ, en fjekk þá ekki áheyrn. 
Jeg hygg, að skólinn, sem þar er, hafi ver- 
ið bygður 1907 eða 1908, en hann er löngu 
orðinn of lítill og ófullnægjandi, enda 
nemendatala nú orðin þreföld við það, sem 
þá var miðað við.

IIv. frsm. (TrÞ) lagði, að því er mjer 
skildist, fremur á móti þessari till. og gat 
þess, að fjvn. ætlaði að bera fram till., 
sem breytti uppliæðinni, svo að hún yrði 
alls 20 þús. kr. Jeg get ekki álitið, að með 
því verði fullnægt þessum þremur skólurn, 
jafnvel ekki neinum þeirra, því þessar 20 
þús. kr. eru ekki nema liðlega handa ein- 
um þeirra, þeim stærsta, og er þá sama sem 
ekkert eftir lianda liinum. Jeg vil vekja 
athygli á því enn, að það er beint hagræði 
fyrir ríkið að losna við Nesþorpsskólann 
nú, þar sem ekki er farið fram á nema (4 
stofnkostnaðar, eða minna.

Þá á jeg brtt. við 15. gr. 16. a., um 
styrkinn til skálda og listamanna. Fjvn. 
fjekk samþykta við 2. umr. þá breytingu 
við þennan lið, að hver einstakur styrk-
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þegi skyldi ekki fá minna en 1000 kr. 
Upphæðin öll er 10 þús. kr., svo að það 
er ljóst, að í mesta lagi er hægt eftir þessu 
að veita 10 mönnum styrk. Verði ein- 
hverjum veitt meira en 1000 kr., geta 
styrkþegar ekki orðið svo margir. Um- 
sækjendur síðast munu hafa skift tugum. 
Mjer finst rjett að breyta þessari aths., 
sem fjvn. setti, og færa lágmarksgjaldið 
niður. Jeg legg til, að í staðinn fyrir 1000 
kr. komi 600 kr. Jeg sje, að sú upphæð, 
þótt lítil sje, getur oft orðið slíkum 
mönnum að miklu liði. Hún getur veitt 
þeim meðal annars það lánstraust og álit 
hjá þeim, sem annars vildu styrkja þá, 
sem gerir þeim fært að nota bæði tíma og 
upphæðir þær, sem þeim þess vegna áskotn- 
ast, til þess að stunda list sína. Jeg álít 
þetta betra lieldur en að skifta svo, að 
frá einu ári til annars sje fært á milli 
manna. Þetta er, eins og allir sjá, frem- 
ur til sparnaðar en eyðslu, ef litið er á 
þá ldið málsins.

Loks er þriðja till., sem nafn mitt er 
tengt við, það er LI. liður á þskj. 297. 
Jeg fer þar fram á breytingu á 16. gr. 
22. tölulið, að til markaðsleitar verði veitt- 
ar 12 þús. kr. í staðinn fyrir 5 þús. kr. 
Og af þessum 12 þús. kr. fer jeg einnig 
fram á, að veittar verði eftir umsókn 
Karli Þorsteins 7 þús. kr. til markaðsleit- 
ar fyrir íslenskar sjávarafurðir í löndun- 
um sunnan og austan Miðjarðarhafs og 
í Balkanlöndunum, og verði sú ferð farin 
í samráði við ríkisstjórnina.

Mjer finst jeg liafa því gildari ástæður 
til að bera fram þessa ósk, sem nú horfir 
svo erfiðlega um sölu sjávarafurða og 
margir líta með áhyggju fram til vorsins 
og sumarsins. Það má segja, að dag frá 
degi falli í verði íslenskar sjávarafurðir. 
Á markaðinn berst meira heldur en liann

(3. nmr. i Nd).

getur vel tekið á móti, — sá takmarkaði 
markaður, sem við höfum notið undanfar- 
ið. Og þó er vitanlegt, að í þessum lönd- 
um, sem jeg nefndi, eru fiskneytendur 
fjölmargir. Það er líka vitanlegt, að jafn- 
vel íslenskar sjávarafurðir eru fluttar 
þangað, þótt það sje ekki beint gegnum ís- 
lenska útflytjendur, lieldur gegnum hend- 
ur Englendinga og annara útlendra 
manna.

Karl Þorsteins hefir farið fram á stuðn- 
ing um þetta í umsókn til stjórnarráðs- 
ins af því fje, sem óeytt er frá fvrra ári 
í þessu skyni, en þessu var hafnað með 
skírskotun til þess, að vjer ættum erind- 
reka á Spáni. Síðan hefir Karl farið fram 
á að fá sjerstaka veitingu í fjárlögum í 
þessu skyni, með erindi til fjvn., en nefnd- 
in liefir ekki sjeð sjer fært að taka upp 
þessa veitingu, þótt meiri hluti sjávarút- 
vegsnefndar hafi mælt með henni.

Jeg liygg fyrir mitt leyti, að lijer sje 
um mjög þarflegt og gott mál að ræða. 
Af því að jeg þekki persónulega þennan 
mann og veit, að hann er bæði vel hæfur 
og sjerstaklega vandaður maður, þá finst 
mjer, að jeg verði að gera mjer þær allra 
bestu vonir um, að hann geti afrekað eitt- 
hvað í þessu efni, og þess er óneitanlega 
þörf. Jeg skal geta þess, að þessi maður 
liefir í erindum fisksöluf jelags farið nokkr- 
ar ferðir til útlanda og dvalið suður á 
Spáni og Ítalíu, einnig farið til Suður- 
Ameríku í sömu erindum. Hann er sjer- 
staklega vel að sjer í tungumálum, aðal- 
málunum, ensku, þýsku og frönsku, og 
töluvert vel fær í spönsku. Þar fyrir utan 
liefir hann mikla æfingu að því er snertir 
sölu fiskjar, af því liann hefir starfað 
síðastl. 5—6 ár einmitt fyrir fjelag fisk- 
útflvtjenda hjer í bæ, sem og ytra.

Jeg leyfi mjer því að líta á þessa till.
Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 28
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einnig sem sparnaðartill. fremur en eyðslu- 
till., því að lítil útfærsla markaðsins ætti 
fljótlega að samsvara þessum tilkostnaði. 
Upphæðin, 7000 kr., er að vísu alt of lítil 
til þess að ferðast fyrir hana um þessi 
lönd, svo að leitað verði þar til hlítar. 
En jeg hefi dálitla von um, að einstakir 
menn muni að öðru leyti hlaupa undir 
bagga og leggja eitthvað af mörkum. Fyr- 
ir því vænti jeg þess, að þessi litla upp- 
hæð muni geta gefið — ef ékki á þessu 
ári, þá samt á næstu árum — það í aðra 
hönd, að ekki verði eftirsjá að því að 
veita hana.

Jeg þykist ekki þurfa að fara fleiri 
orðum um þessa brtt., og get að öðru leyti 
skírskotað til kunnugleika margra háttv. 
þdm. á þessum umsækjanda.

Aðeins með fáum orðum vildi jeg svo 
minnast á brtt. á þskj. 304, sem nafn mitt 
er einnig tengt við. Þar er farið fram á 
nýjan lið við 16. gr., 200 þús. kr. fjár- 
veitingu til að byggja strandferðaskip. 
Þessa till. tek jeg aftur vegna annara ráð- 
stafana, sem við flm. höfum komið okk- 
ur saman um að gera í þessu efni. Jeg 
hygg því verði fagnað fremur en hitt; 
mjer skildist svo á einhverjum hv. þdm. 
fyrir fáum dögum, að honum kæmi illa að 
þurfa að greiða atkvæði um þessa tillögu. 
Nú þarf hún engum að valda ama.

Aður en jeg sest niður, verð jeg að 
víkja örfáum orðum að hv. 1. þm. Árn. 
(MT) í allri vinsemd. Við fyrri hl. þess- 
arar umr. mintist háttv. þm. mín á þann 
veg, sem mjer fanst ekki meira en svo eiga 
við, þ'ví að liann gerði það jafnhliða því 
að bera saman reksturinn á bankaútibú- 
inu á Selfossi við rekstur útibíisins á Eski- 
firði. Og hann reyndi að sýna fram á, að 
rekstur útibúsins á Eskifirði hefði verið 
lakari en á Selfossi. Þetta kemur nú fyrst 
og fremst ekki meðferð fjárlaganna við,

(3. nmr. i Nd.).

og í öðru lagi er það alveg út í hött talað 
hjá háttv. þm., þegar hann beinir því að 
mjer, því að jeg hefi aldrei átt hið minsta 
við stjórn útibúsins á Eskifirði. Fyrir þá 
sömu skuld er jeg líka svo ókunnugur því, 
að jeg get í raun og veru ekki dæmt um 
það, hvort samanburður hv. þm. er rjett- 
ur eða ekki. Hinsvegar hefi jeg hjer fyrir 
mjer reikninga Landsbankans um útibú 
hans frá árunurn 1922—1924. Jeg hefi at- 
hugað þessa reikninga og injer hefir virst 
samanburður hv. þm. vera dálítið á svig 
við sannleikann. Jeg tók svo eftir, að hann 
teldi útibúið á Selfossi hafa tapað alls 
um 70—77 þús. kr. á rekstrartímanum öll- 
um, og virtist það lítil upphæð. Jeg finn 
ekki í reikningum Landsbankans þessi 3 
árin, að afskrifað hafi verið neitt hjá úti- 
búinu á Selfossi. En jeg finn annað, sem 
reyndar bendir á það, að rýrar hafi þar 
tekjur verið. Jeg finn þar, að árið 1923, 
þegar útibúið hafði að láni frá Landsbank- 
anum 2289036 kr., þá greiddi það í ágóða 
155 kr., en slíkar tekjur af 2)4 milj. eru 
aðeins nafnið, Þetta er auðvitað svo hverf- 
andi lítill gróði, þótt gróði sje, að enginn 
vafi er á því, að eitthvað hlýtur að hafa 
lamað reksturinn.

Á Eskifirði var tap afskrifað 1924 644 
þús. kr. Annað hefir þar eigi verið af- 
skrifað til þessa. Um það hafði hv. þm. 
þau orð, að útibúið mundi hafa týnt 40 
—50% af því fje, sem bankinn átti hjá 
því. Upphæðin frá Landsbankanum í úti- 
búinu var í árslok 1923 eftir reikningun- 
um 3774000 kr. Ef litið er á afskrift- 
ina, 644 þús., eins og hundraðshluta af 
innieign Landsbankans, þá verður það 
sem næst 17%, sem tapast hefir af inni- 
eigninni. En þegar litið er til þeirra ára, 
sem gróða hafa gefið, þá sýna líka reikn- 
ingarnir. að hver miljón á Eskifirði gef- 
ur mun meira af sjer en á Selfossi.
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Annars er svona samanburður með öllu 
þýðingarlaus, og verður í raun og veru lít- 
ið á honum bygt, vegna þess, að á öðrum 
staðnum er bankastarfsemin rekin með 
mikilli áhættu, þ. e. a. s. í sambandi við 
verslunarfvrirtæki og sjávariitveg, en á 
hinum staðnum í sambandi við landbúnað, 
sem auðvitað er miklu öruggari til við- 
skifta. (JörB -. Og verslun). Þótt jeg sje 
ekki kunnugur bankastarfseminni á Eski- 
firði, þá hygg jeg, að útibúið liafi aldrei 
tapað á viðskiftum við bændur; tapið 
1924 stafaði nær eingöngu af óheilbrigð- 
um verslunarfyrirtækjum, aðeins lítill 
minni liluti frá sjávarútvegi, en alls ekki 
af viðskiftum við sveitainenn. Þess vegna 
er það ekkert tiltökumál, þótt tap hafi 
komið fyrir þarna, þar sem bankarekst- 
urinn byggist nær eingöngu á viðskiftum 
við stopulustu atvinnuvegi. Enda lá nær 
fyrir hv. þm., ef hann vildi benda á mesta 
tjónið, sem orðið liefði á útibúunum, að 
nefna þá útibúið á ísafirði. En þar mun 
tapið hafa stafað af líkri orsök og eystra. 
í báðum þessum stöðum starfa útibúin að 
því að halda uppi áhættusömum fvrir- 
tækjum í verslun og sjávarútvegi, en á 
Selfossi er það landbúnaðurinn, sem á 
lilut að máli, sá atvinnuvegurinn, sem 
venjulega leiðir ekki tap yfir sína lánar- 
drotna.

Það var þessi athugasemd, sem jeg 
lilaut að gera, því að það var vissulega 
töluvert villandi samanburður, sem hv. 
þm. gerði um rekstur útibúanna tveggja. 
Að öðru levti get jeg látið mjer þetta 
liggja í ljettu rúmi, því að injer er þessi 
bankarekstur algerlega óviðkomandi.

Jón Signrðsson: Jeg skal geta þess, 
sem sjálfsagt flesta getur rent grun í. að 
þótt fjvn. hafi skrifað undir nefndarálitið

á sínum tíma fyrirvaralaust, þá var það 
þó engan veginn svo, að nefndarmenn 
væru alveg sammála um hvert atriði. Til 
dæmis má geta þess, að okkur íhaldsmönn- 
um í nefndinni þótti of langt gengið um 
hækkun teknanna. Ennfremur töldum við, 
að ýmsir útgjaldaliðir, sem fjvn. tók upp, 
hefðu getað fallið niður að skaðlausu. 
En yfir höfuð var hjer þó um smærri 
upphæðir að ræða. Þótti mjer því ekki 
ástæða til að gera sjerstaklega grein fyr- 
ir afstöðu minni í liv. deild við 2. umr. 
öðruvísi en með atkv. mínu.

Nú stendur nokkuð öðruvísi á. Nú legg- 
ur fjvn. til, að aukin verði útgjöld ríkis- 
sjóðs á þessum parti fjárlaganna eitthvað 
um 98 þús. En af þessari upphæð eru að- 
eins kringum 36—37 þús., sem öll nefndin 
stendur saman um, sein sje rúmur % af 
útgjaldaaukningunni, sem fjvn. leggur til. 
En uppliæðin, sem að minsta kosti við hv. 
þm. Borgf. (PO) getum ekki greitt atkv. 
með, er samtals rúmar 60 þús.

Skal jeg þá ekki hafa þennan formála 
lengri, en snúa mjer að einstökum atrið- 
um, sem ágreiningur hefir orðið um í 
nefndinni, og hefi því frekar ástæðu til 
þess, að liv. frsm. (TrÞ) láðist að geta 
a. m. k. um sum atriði, sem nefndin var 
klofin um.

Jeg ætla þá að byrja á 26. brtt., við 
14. gr., um það, að heimilt sje að launa 
presti eða prestvígðum manni, til þess að 
fara um land alt til þess — eins og kom- 
ist er að orði — að efla andlega sam- 
vinnu meðal presta og til kristilegra 
álirifa á söfnuði úti um land.

Fyrsta spurningin er náttúrlega sú: Er 
þessa manns þörf? Það er nú svo, að það 
eru til fleiri leiðir að ná andlegu sam- 
bandi við menn, þar á meðal góðar bæk- 
ur og rit. Jeg fyrir mitt leyti tel ekki

2S
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nokkurn vafa á, að fyrir almenning úti 
um landið myndu úrvals prjedikanir vera 
miklu æskilegri og bera meiri árangur 
heldur en slík sendiför. Það má líka geta 
þess, að það getur verið engu að síður 
þörf að senda aðra farandmenn heldur 
en þennan póstprest eða farprest, eða 
hvað maður á annars að kalla liann. Jeg 
get nefnt til dæmis farandlækna, farand- 
lögfræðinga, farandkennara o. s. frv. Og 
það er líka ekkert sennilegra en að liinar 
stjettirnar komi líka á eftir, þær þurfi 
líka að ná sambandi við sína menn. Hvaða 
ástæða skyldi þá vera til þess að synja 
þeim um það sama'! Hjer er enginn 
sparnaður á ferð, ekkert annað en nýtt 
embætti. Það er nú borið fyrir, að svo 
mörg prestsembætti sjeu nú óveitt, og 
þannig sparist fje, að ástæðulaust sje að 
synja þessari beiðni. En þó má geta þess, 
að þetta starf verður ekki að neinu leyti 
til þess að spara prestsþjónustu í landinu. 
Þau prestaköll, sem vantar prest, verða 
eftir sem áður að fela nágrannaprestin- 
um að þjóna embættinu gegn hálfum 
launum. Það er því um engan sparnað 
að ræða. Mjer sýnist þess vegna, að þessi 
upphæð verði aðallega til þess að veita 
prestum og prestvígðum mönnum og guð- 
fræðingum tækifæri til þess að lyfta sjer 
upp í sumarfríinu og ferðast um landið 
sjer til hressingar. Það yrði að því leyti 
nokkurskonar styrkur lianda þeim til 
hressingar eftir kyrseturnar í Reykjavík. 
Árangurinn tel jeg ekki, að muni verða 
neitt meiri eða betri lieldur en verður 
með ritum og útgáfu góðra bóka, eins og jeg 
áður mintist á.

Þá vil jeg snúa mjer að næsta ágrein- 
ingsefninu, en það er brtt. nefndarinnar 
um, að Birni Jakobssvni verði veittur 
stvrkur til þess að reka íþróttaskóla í

(3. nmr. í Nd ).

Þingeyjarsýslu. Það liefir verið lesinn lijer 
upp partur af umsókninni. Yfir liöfuð 
■var það lieldur losaralegt, sem sagt var 
um fyrirkomulag þessa skóla. Nefndin sá 
sjer því ekki fært að taka þetta upp við 
2. umr. En eftir að erindi Björns Jakobs- 
sonar kom eftir 2. umr., var þetta afráðið. 
í raun og veru lít j«g svo á, að hjer sje 
ekki um skólastyrk að ræða, heldur nýtt 
starf, að það sje verið að losa mann úr 
gagnlegu embætti og flytja hann þangað, 
sem liann hefir mjög lítið að gera. Hjer 
verður því ekki um annað að ræða en nýtt 
landssjóðslaunað starf við Laugaskólann, 
sem ríkissjóður verður nú og framvegis 
að standa straum af, ef þetta verður sam- 
þykt. Það er t. d. ekki gert ráð fyrir 
neinu húsnæði handa íþróttaskólanum fyr 
en eftir 3—4 ár; ætlast til að hann noti 
Laugahúsið þennan tíma; en mjer virðist 
ástæðulaust að leggja rnikið upp úr þessum 
húsbyggingarloforðum leikfimikennarans. 
Það getur svo margt breyst á skemri tíma 
en 4 árum.

En livað sem öllu þessu líður, þá liefir 
mál þetta fleiri hliðar, og þær alvarlegar. 
Mjer finst ekki hægt að loka augunum 
fyrir því, að frá öðrum unglingaskólum 
víðsvegar í landinu hljóti að koma fram 
kröfur um samskonar fríðindi: að landið 
eða ríkissjóður borgi íþróttakensluna. Jeg 
sje ekki, hvernig hægt verður að neita 
þeim kröfum, ef þingið er komið út á 
þessa braut.

Og hver er þá þörfin fyrir þessa íþrótta- 
kenslu? Svarið er í skjölum þeim, sem 
lögð hafa verið fram til stuðnings mála- 
leitun þessari, og er þar sagt, að íþrótta- 
kenslu þessa eigi upp að taka vegna sveita- 
menningarinnar — og frsm. undirstrik- 
aði þetta sjerstaklega. Jeg skil ekki, að 
þörf sje að stofna íþróttaskóla til þess að
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kenna sveitamönnum skíðagöngu, fara á 
skautum eða að venja þá við kapphlaup, 
knattleiki eða annað þess háttar. Sveitirn- 
ar hafa hingað til komist af án slíkra 
skóla, og þó hafa menn lært þessar íþrótt- 
ir og lagt stund á að iðka þær. Jeg býst 
ekki við, að frá þessum skóla iitskrifist 
betri skíðamenn en verið hafa í Fljótum 
og eru þar enn, eða að þaðan komi slyng- 
ari skautamenn en þekkjast í Skagafirði 
og Eyjafirði, að óglevmdum Mývetning- 
um, sem lengi hafa á orði verið hafðir fyr- 
ir skautahlaup sín, og eru þar að auki á 
næstu grösum við skólann. Jeg staðhæfi, 
að í þessum sveitum hafa menn orðið það 
leiknir í þessum íþróttum, að þeir munu 
ekki standa langt að baki erlendum mönn- 
um.

En hvað leikfimikenslu snertir, þá er 
hún að sjálfsögðu góð og nauðsynleg öll- 
um þeim, sem miklar kvrsetur hafa, en 
fyrir okkur sveitamennina, sem altaf er- 
um úti við og á sífeldri hrevfingu, er 
síður þörf á henni.

Það hefir heldur enginn hörgull verið 
á íþróttakennurum, að því er jeg frekast 
veit. Fjöldi áhugasamra manna hafa lært 
hjá ágætum kennurum, en verkefnin eru 
ekki nóg og margir þeirra, sem lært hafa, 
fá ekkert starf. En á meðan við höfum 
nóg af sjálfboðaliðum, sem fást aettu til 
þess að hafa kensluna með höndum, ef 
skólarnir æskja þess, þá sje jeg ekki, hvers 
vegna ríkið á að taka slíkt að sjer

Þessi maður er ágætur kennari og er 
mikið eftirsóttur, svo að sagt er, að nem- 
endur lians lijer í Reykjavík skif-ti hundr- 
uðum, en það út af fyrir sig, að liann 
hefir svo mikið að gera, virðist benda til 
þess, að ríkið eigi ekki að kippa lionum í 
hurt frá starfi sínu; og þótt hann ein- 
hverra hluta vegna kjósi fremur ljettara
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starf, þarf ekki að taka það til greina á 
'meðan hann er í fullu fjöri.

I fáin orðum sagt: hjer er um ný og 
óþörf útgjöld að ræða, verkefnið lítið, og 
þó ennþá minna fyrir nemendurna, auk 
þess sem nýjum kröfum mun rigna niður, 
sem erfitt verður að þagga niður, úr því 
fordæmið er komið.

Þá vík jeg að III. brtt. á þskj. 304, um 
byggingarstyrk til stúdentagarðsins. Það 
er ineiri hluti fjvn., sem þar leggur til, 
að veittur sje 50 þús. kr. styrkur í þessu 
skyni, en jeg og hv. þm. Borgf. liöfum 
ekki getað átt þar samleið með meiri lil. 
Eins og frv. er nú orðið, þá er gert ráð 
fyrir, að ríkissjóður leggi fram bygging- 
arstyrki til ýmsra stofnana, svo sem 100 
þús. kr. til viðbótarbvggingar á Kleppi, 
100 þús. kr. til landsspítalans, 125 þús. 
kr. til heilsuhælis Xorðlendinga í Krists- 
nesi, auk smærri styrkja til sjúkraskýla 
o. fl., og þegar alt er talið, er byggingar- 
styrkur þessi kominn talsvert á 5. hundr- 
að þús. kr., og sýnist það nægilegt fyrir 
ríkissjóð á einu ári og að við það megi 
una, þótt eigi sje hækkað frekar.

Það má líka benda á það, að enn er 
ekki búið að safna nægu fje. Eins og 
stendur mun Stúdentafjelagið ekki hafa til 
umráða nema 130—140 þús. kr., og vant- 
ar þá að minsta kosti 60 þús. kr. til þess 
að fullnægja þeim skilvrðum, sem sett 
hafa verið, svo það þarf tíma til að safna 
þeirri upphæð. En lægi nú brýn nauðsyn 
við að hrinda byggingunni áfram á þessu 
ári, þá má benda á það, að Stúdentafje- 
lagið hefir þó þessi 130—140 þús. kr., 
og ætti sú upphæð að nægja til þess að 
byrja á byggingunni 1927, svo engin 
ástæða er til þess, að hún þurfi að tefjast, 
þó að brtt. meiri lil. f.jvn. verði ekki sam- 
þykt að þessu sinni. Á hinn bóginn vil
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jeg geta þess, að alt virðist benda í þá 
átt, að 1928 fari að ljetta svo á ríkissjóði, 
að það komi þá betur við, að bann leggi 
fram þessa upphæð. En eins og liorfir 
tel jeg ófært, að styrkur þessi verði greidd- 
ur á árinu 1927, enda virðist mjer, þegar 
þessar ástæður eru athugaðar, að þeir, sem 
halda slíku til streitu. geri það nánast 
eins og að leik, svo tekjuhalli fjárlaganna 
verði sem mestur.

Það eru raunar ýmsar fleiri brtt., sem 
ágreiningur hefir orðið um í nefndinni, 
og sumar, sem jeg stend einn á móti, en 
þar er víðast hvar um smærri uppliæðir 
að ræða, sem mjer þykir ekki taka að 
gera sjerstaklega grein fvrir, að læt mjer 
því nægja að sýna með atkvæði mínu, 
hver afstaða mín sje.

En áður en jeg sest niður, get jeg ekki 
stilt mig um að minnast lítilsháttar á 
ræðu hv. 1. þm. S.-M. (SvO). Ilann hjelt 
því meðal annars fram, til þess að rjett- 
læta hækkunartill. sínar og fleiri bv. þdm., 
að það gerði ekkert til, þó að útgjöld rík- 
issjóðs væru aukin. Jeg skal játa, að jeg 
varð talsvert hissa, þegar jeg heyrði þetta, 
enda datt mjer í hug gamla máltækið t 
„Oðruvísi mjer áður brá.“ Jeg man, að 
um það levti, sem jeg kom á þing, var 
hann talinn einn af gætnustu mönnum 
þingsins, og var það lengi eftir. En mjer 
sýnist, eftir framkomu hans í fyrra og 
eftir tali hans nú, að þessu horfi alt öðru- 
vísi við. Það er ekki eins oft „nei“ í lóf- 
anum nú eins og áður, þegar greidd voru 
atkv. um styrki til einstakra manna og 
bitlinga. Eins og hann var talinn fastur 
á landsfje áður, verður hann nú að teljast 
til þeirra manna, sem vilja bruðla með 
landsfje. Því undarlegra finst mjer þetta, 
sem það er venja, að eftir því sem aldur 
færist vfir menn, verði þeir gætnari og 
stjlþ betur í hóf kröfum sínum.

í mínum augum er það nú svo, að 
ástandið framundan sje það alvarlegt, að 
full ástæða væri til, að liv. þdm. tækju 
höndum saman og reyndu alt, sem þeir 
gætu, til þess að takmarka sem mest út- 
gjaldaaukningar sínar. Geri þeir það ekki 
og samþvkki fjárlögin með jafnmiklum 
tekjuhalla- eins og nú horfir, sje jeg ekki 
betnr en að fjárhagsafkomu ríkissjóðs sje 
stýrt til vandræða. I þessu sambandi vil 
jeg aðeins benda á það, að brtt. einstakra 
liv. þdm. við 2. og 3. umr. um hækkanir. 
sem ganga aðallega til utanferða, náms og 
listamanna, og fleiri þessháttar bitlingar, 
nema nú yfir 60 þús. kr„ og er þetta fyr- 
ir utan það, sem stjórnin leggur til í 
frv., að veitt sje í þessu skvni.

Þetta sýnir ógegndina og bruðlunarsem- 
ina, og að við erum komnir miklu lengra 
nú á þessu sviði en góðu hófi gegnir. Og 
jafnvel er mjer nær að halda, að við sje- 
um í bruðlunarseminni að ganga feti 
lengra en þingið 1919, sem þó hefir jafn- 
an verið við brugðið.

Bernharð Stefánsson: Jeg á tvær brtt. 
við þennan kafla fjárlaganna og vildi 
minnast á þær örfáum orðum. Þær eru 
báðar á þskj. 297. Fyrri till., sú XXIX. í 
röðinni, fer fram á, að veittar sjeu 5 þús. 
kr. til framhaldsnáms fvrir nemendur, sem 
lokið hafa gagnfræðaprófi í gagnfræða- 
skólarmm á Akureyri. Þetta framhalds- 
nám var stofnað við skólann haustið 1924, 
eftir samþykt þessarar liv. deildar það ár 
og með samþykki ríkisstjórnarinnar. 
Fyrsta veturinn — 1924—’25 — tóku þátt 
í þessu framhaldsnámi 22 nemendur, og af 
þeim las helmingurinn latínu o. fl„ sem 
lieimtað er til stúdentsprófs — en binn 
helmingurinn slepti latínu, en lagði í þess 
stað meiri stund á nýju málin. Síðastliðið 
baust bættust svo 16 nýir nemendur í
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liópinn, sem fyrir var, en af þeim eru það 
aðeins 4 eða 5, sem búa sig undir stúdents- 
próf. Hinir nemendurnir lesa nýju málin 
og önnur gagnfræði.

Á þessu sjest, að þetta framhaldsnám 
hefir tvenskonar hlutverk. I fyrsta lagi 
er það einskonar æðri alþýðuskóli, sem 
stefnir að því að veita nemendum frek- 
ari fræðslu en kostur er á í gagnfræða- 
skólanum, því þar vinst ekki tími til að 
kenna nema helstu undirstöðuatriðin, og 
þarf því að bæta við, svo að nemendurnir 
hafi sem mest og best gagn af náminu.

En auk þessa hlutverks, að veita al- 
þýðumönnum staðbetri fræðslu en kostur 
er á annarsstaðar í landinu, hefir og 
framhaldsnámið einnig það hlutverk að 
greiða götu þeirra manna á Austur- og 
Norðurlandi, sem hafa löngun og hæfi- 
leika til náms, en ekki geta sótt menta- 
skólann hjer, vegna fátæktar eða annara 
erfiðleika, því ferðir hingað frá Norður- 
og Austurlandi eru langar og dýrar, húsa- 
leiga hjer og fæðiskostnaður talsvert 
hærri en fyrir norðan; en sjerstaklega er 
það þó óheppilegt fvrir fátæka námsmenn, 
hve námstíminn hjer er langur. En n±eð 
þessu frjálsa fyrirkomulagi þarna norður 
frá geta menn haft í hendi sjer að 
stytta hinn árlega námstíma, auk þess sem 
námskostnaðurinn nyrðra er það mikið 
lægri, að fátækum mönnum veitist ljettara 
að kljúfa hann. Jeg Verð því að líta svo 
á, að bæði þessi hlutverk framhaldsnáms- 
ins eigi þann rjett á sjer, að það sje fylli- 
lega maklegt þess stvrks, sem jeg fer fram 
á með brtt. minni. Þetta framhaldsnám 
hefir haft húsnæði í skólanum endur- 
gjaldslaust og kennarar skólans hafa lagt 
á sig aukakenslu við það. Annar stvrkur 
hefir ekki verið veittur til þess. Enda var 
ekki farið fram á það í hitteðfvrra, að 
kostnaður við framhaldsnámið yrði greidd-

ur úr ríkissjóði.Þá var líka alt í óvissu um, 
hvernig þetta'mundi gefast. Nú er fengin 
nokkur reynsla í þessu efni, og hún sýnir 
það tvent, að bjer er um fullkomið nauð- 
synjamál að ræða, og líka hitt, að það er 
erfitt og jafnvel ókleift að halda þessu 
framhaldsnámi áfram, svo að fullum not- 
um komi, nerna ríkið lilaupi undir bagga 
og styrki það með fjárframlögum.

Annars skal jeg taka það fram, til þess 
að fyrirbyggja allan misskilning, að það 
er langt frá því, að það sje skólameistari 
gagnfræðaskólans á Akurevri einn, sem er 
að berjast fyrir þessu máli, eða jeg fyrir 
hans hönd. Heldur er það Stúdentafjelag- 
ið á Akureyri, sem tekið hefir málið að 
sjer. Það hefir kosið nefnd til þess að 
fylgja málinu fram. Nefndin hefir samið 
erindi, sem sent hefir verið Alþingi og 
hv. fjvn. haft til athugunar. I erindi 
þessu eru glögg rök færð fyrir því, að 
fjárveiting sje nauðsynleg til þess að bera 
uppi kostnað þann, sem óumflýjanlegt sje 
að framhaldsnámið hafi í för með sjer. 
Formaður nefndarinnar er bæjarfógetinn 
á Akurevri, Steingrímur Jónsson, og með 
honum eiga sæti í nefndinni 4 aðrir ágæt- 
ismenn.

Þessi nefnd Stúdentafjelagsins á Akur- 
eyri sækir um 6 þús. kr. styrk. Og enda 
þótt jeg hefði talið fulla þörf á þessari 
upphæð, hefi jeg samt sem áður dregið úr 
þessu og fer ekki fram á meira en 5 þús. 
kr. Vona jeg, að það finni fremur náð 
fvrir augum hv. deildar heldur en ef um 
alla upphæðina hefði verið að ræða.

Þó að jeg verði nú að viðurkenna, að 
útlit fjárlaganna verði alt annað en glæsi- 
legt, ef allar hækkunartill. þær, sem fvrir 
liggja, verða samþyktar — eða þó að ekki 
nema nokkur hluti þeirra nái fram að 
ganga — þá verð jeg samt að telja svo 
mikla nauðsyn á þessari fjárveiting, sem
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kemur svo mörgum að notum, að hv. deild 
eigi að fallast á hana. Getur líka farið 
svo, að þetta þurfi ekki að auka ritgjöld 
ríkissjóðs, því eittlivað ætti að sparast á 
rekstri mentaskólans við það, að norðan- 
menn hættu að sækja hann. Jeg á við, að 
hægt mundi að spara eitthvað á því, að 
þá muni ekki vera þörf á að skifta efri 
bekkjum mentaskólans eins mikið og nrt 
er gert.

Jeg ætla ekki að fjölyrða frekar um 
þetta atriði. Það hefði verið ástæða til að 
lesa upp brjef stúdentafjelagsnefndarinnar 
á Akureyri til Alþingis, en það er nokkuð 
langt og mundi því taka of mikinn tíma, 
enda þykist jeg vita, að hv. fjvn. sje því 
kunnug, og ef til vill fleiri hv. þdm.

Hverf jeg þá frá þessari fyrri brtt. 
minni og sný mjer að liinni síðari.

Onnur brtt. mín á þskj. 297,LV °r um 
að hækka styrkinn til U. M. F. I. upp í 
5 þús. kr. Það var samþykt í þessari hv. 
deild við 2. umr. fjárlagafrv. að liækka 
styrkinn til Goodtemplarareglunnar all- 
verulega, eða upp í 10 þús. kr. Jeg niint- 
ist á það við 2. umr., að mjer fyndist 
starfsemi stórstúkunnar og ungmennafje- 
laganna vera svo hliðstæð, að ekki væri 
rjett að gera mikinn mun á styrk til 
þeirra. Jeg sá enga ástæðu til að gera 
meira en helmingsmun á þessum fjelög- 
um, og þar eð hv. deild hefir hækkað 
styrkinn til stórstúkunnar, þá fanst mjer 
rjettlátt, vegna ungmennafjelaganna, að 
þeirra styrkur yrði líka hækkaður, og er 
þetta í samræmi við það, sem jeg hefi áð- 
ur sagt.

Fyrst jeg talaði um þetta við 2. umr., 
ætla jeg ekki að fjölyrða um það nú, að- 
eins vísa til þess, sem jeg sagði þá.

Þessar 2 till., sem jeg hefi borið fram, 
fara fram á örlitla hækkun á gjaldahlið

fjárlagafrv. Jeg viðurkenni samt fvllilega 
nauðsynina á því að fara gætilega — úr 
því sem mú er komið — í því að auka út- 
gjöld ríkissjóðs. En jeg vil minna á það, 
að þann tíma, sem jeg hefi setið á þingi, 
liefi jeg ekki verið kröfuharður vegna 
kjördæmis míns. Utgjöld ríkissjóðs hafa 
því ekki liækkað til muna vegna till. frá 
mjer. Get jeg því með góðri samvisku 
borið fram þessar till., þótt til hækkunar 
s.jeu.

Magnús Jónsson: Jeg verð nú að segja 
það, að mjer þykir salurinn hjerna vinstra 
megin ekkert árennilegur til þess að sann- 
færa. fBL: Betra að sannfæra fáa en 
marga). En jeg hefi kvatt mjer hljóðs, 
svo að umr. yrði ekki slitið án þess að jeg 
hefði gert grein fvrir brtt. mínum. Jeg 
á hjer 2 brtt. á þskj. 304, 5. og 6. brtt. 
(TrÞ-. En sú 4.?). Það talar annar um 
hana. Sú fyrri er um það, að Listvinafje- 
lagið fái 1000 kr. styrk til þess að gefa út 
rit um íslenska listamenn. Þetta fjelag er 
hv. þm. kunnugt; það naut styrks í síð- 
ustu fjárlögum, og gæti notið styrks hlið- 
stætt við Bókmentafjelagið, þar sem það 
starfar að ákveðnu verkefni eins og það, 
og engu ógöfugra verkefni, með funda- 
höldum, þar sem rædd eru áhugamál lista- 
manna, lieldur sýningar á íslenskri list, 
og hefir þessi starfsemi fjelagsins gert mik- 
ið gagn. En það, sem er ei'fiðast fjárhags- 
lega fyrir fjelagið, er það, að það hefir 
byrjað á því að gefa út rit, sem á að vera 
saga íslenskrar listar. Hafa þegar komið 
út 2 liefti mjög vönduð, sjerstaklega fyrra 
lieftið. Varð útgáfan á því afardýr vegna 
þess, að það var gefið út á dýrum tíma, 
og auk þess voru prentaðar litmvndir í 
það, sem jók kostnaðinn að mun. Aftur á 
móti var farið varlegar í útgáfu síðara
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bindisins, ekkert litprentað, en samt var 
útgáfan dýr, kostaði á 4. þús. kr., og fje- 
lagið hefir varið öllum tekjum sínum, ár- 
gjöldum fjelagsmanna, tekjum af sýning- 
um og öllu, sem til hefir tínst, til þess 
að standast þennan kostnað, og er samt í 
skuld. Það er því ekki hægt að sjá annað 
en að það væri mjög vel farið, ef lands- 
sjóði væri ekki mjög um megn að veita 
fjelaginu þessar 1000 kr., og það er cld- 
ungis víst, að þær fara ekki í neitt arnað 
en að efla starfsemi fjelagsins. Það eru 
ekki til nein önnur drög en þetta til ís- 
lenskrar listasögu. Og það, sem út er kom- 
ið af henni, hefir alveg gerbreytt skoðun- 
um manna á uppruna og þróun íslenskr- 
ar listar. Menn hjeldu, að við hefðum 
ekki átt neina listamenn, en þetta rit hefir 
sýnt, að við höfum átt listamenn, sem 
barist hafa við mikla örðugleika, og ýmsir 
þeirra hafa ekki verið neinir heimalningar 
í listinni, heldur numið hana erlendis og 
komist furðu langt áleiðis, þó að slept sje 
Thorvaldsen, sem einnig er tekinn með í 
þessu hefti. Hjer hefir legið fyrir skýrsla, 
sem ekki hefir víst komið til nefndarinn- 
ar, af því að hún kom svo seint til þings- 
ins. Hún er frá form. fjelagsins og jeg 
ætlaði að lesa upp úr henni, en það vill 
svo óheppilega til, að verið er að skrá- 
setja hana, svo að jeg hefi hana ekki í 
höndum á þessu augnablikinu, og verð að 
hætta við það.

6. brtt. flyt jeg ásamt samþingismanni 
mínum, hv. 3. þm. Keykv. (JakM), og er 
hún um styrk til Hljómsveitar Reykjavík- 
ur. Hún fór fram á að fá 4 þús. kr., en 
við höfum tekið upp 3500 kr. Ef talað er 
um framfarir síðustu tíma, þá hefir ekki 
orðið eins gagnger breyting á neinu eins 
og í meðferð hljóðfæra, eða svo hefir það 
að minsta kosti verið síðan jeg fyrst kom
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til Reykjavíkur. Þá voru hjer menn, sem 
þóttu ágætir í því að leika á harmóníum 
og píanó, og örfáir, sem ljeku á fiðlu. En 
svo hafa kröfur manna breyst, að nálega 
engir þessara manna mundu nú telja sjer 
mögulegt að koma fram opinberlega. Og 
auk þessara framfara hafa menn nú lagt 
stund á fleiri tegundir hljóðfæra, og er 
það mikil framför. Við liöfum ekki fyr 
en á síðustu árum getað eignast listamenn 
eins og Pál ísólfsson, Emil Thoroddsen, 
Þórarin og Eggert Guðmundssyni, Har- 
ald Sigurðsson og fleiri, sem ekki koma 
nú upp í hugann í svip. Allir þessir menn 
eru fyrirbrigði, sem talin hefðu verið fá- 
nýtur draumur fyrir nokkrum tíma.

En það, sem erfiðast er talið, en jafn- 
framt nauðsynlegt, er að hafa góða hljóm- 
sveit. Það er alveg óhugsandi, að tónlist- 
arlíf geti þrifist hjer í Reykjavík án 
hljómsveitar, því að fjöldinn allur af hin- 
um fegurstu tónsmíðum er gerður fyrir 
hana og eru ekki meðfæri neins annars en 
symfóníuorkesturs.

Nú fyrir nokkru hefir verið ráðist í 
það þrekvirki að setja hjer upp hljóm- 
sveit, og er erfitt fyrir þá menn, sem ekki 
geta tekið þátt í slíku starfi, að hugsa 
sjer, hvílík fórnfýsi kemur fram hjá þeim 
mönnum, sem starfa að henni, þar sem 
annarsvegar er mikil fyrirhöfn og miklir 
erfiðleikar við það að ná valdi á hljóð- 
færunum, og þar sem hinsvegar 20 manna 
sveit verður að vinna að þessu í hjáverk- 
um því nær ókeypis, því að þótt hljóm- 
sveitarmönnunum sje greidd lítil þóknun, 
þá nemur það aldrei líkt því lægstu tíma- 
vinnuborgun. Jeg geri ráð fyrir, að hv. 
þm. hafi flestir heyrt einhverntíma til 
Hljómsveitarinnar, og jeg vona, að jeg 
móðgi ekki neinn hv. þm. þótt jeg segi, 
að enginn okkar hafi verulega vit á að

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 29
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dæma uin þessa hluti, en þó getum við 
liafa myndað okkur einhverja skoðun um 
það, livort það liafi ekki verið mikið verk 
að koma þessari sveit upp.

Nú hefir hún sem stendur 2 þús. kr. 
styrk frá bænum, og með öðrum 2 þús. kr. 
gæti hún að vísu haldið í horfinu, en þó 
er sá galli á gjöf Njarðar, að sveitin er 
hvergi nærri fullskipuð enn, lágmarkið 
eru 24 menn til þess að hún sje nokkurn- 
veginn skipuð, og svo vantar liljóðfæri í 
viðbót, og sjerstaklega er einn galli aug- 
ljós, og hann er sá, að ennþá verður að 
hafa harmonium með, sem hvergi er gert, 
þar sem um fullkomna sveit er að ræða. 
Það er nú fyrir sig, þótt 6 menn vanti, en 
það vantar meira. Það vantar kunnáttu 
í því að leika á viðbótarhljóðfærin, og þó 
að nógir menn vildu læra það, þá vantar 
kennarann. Nú hefir forstjóri Hljómsveit- 
arinnar hugsað sjer að bæta úr þessu á 
þann hátt, að komast í samiband við veit- 
ingahúsaeigendur, sem fá hljómsveitar- 
menn frá útlöndum, að hyllast til þess að 
fá hingað menn, sem kunna að leika á 
þessi hljóðfæri, svo að hægt sje að koma 
til þeirra þeim, sem læra vilja; en senni- 
lega mundi þetta hafa einhvern aukakostn- 
að í för með sjer, og verður þá að leggja 
fram fje í því skyni. Ennfremur eru 
hljóðfærin afardýr, og þarf að stvrkja 
menn til að kaupa þau.

Það er áreiðanlegt, hvað sem hv. þm. 
kunna að hugsa um þetta, að þeim pen- 
ingum, sem veittir kunna að verða í þessu 
skyni, verður vel varið. Þeir fara ekki í 
neinn „luksus“, þeir fara eingöngu í það 
að fullkomna hljómsveitina. Þeir fara ekki 
í há laun forgöngumannanna, því að þeir 
eru áhugamenn, sem hafa sýnt frábæra 
fórnfýsi í þessu starfi. Nei, þetta fer alt 
til þess að gera sveitina svo fullkomna, að 
hún þurfi hvergi að koma fram sjer til

minkunar. Styrknuin verður varið til þess 
að hjer geti orðið liljómsveit, sem getur 
lofað mönnum að heyra hið markverðasta 
af tón.sniíðum heimsins.

Það hefir nú ýmsum mönnum verið 
mjög tamt að benda á árið 1930 og þau 
hátíðahöld, sem þá eiga að fara fram. Jeg 
veit ekki, hvort jeg á að fara að „agitera“ 
fyrir þessu máli með því að minna á það 
ár. En þó vil jeg taka það fram, að þá 
verður alls ekki komist af án góðrar hljóm- 
sveitar. Og jeg hefi heyrt menn segja það, 
að mjög væri það leiðinlegt, ef þá þyrfti 
að fá hljómsveit frá útlöndum. Hinsvegar 
á þetta starf langan aðdraganda og sveitin 
þarf að starfa í mörg ár, áður en hún get- 
ur talist fullkomin.

Jeg vil svo fela þetta velvild hv. þm., 
og er alveg áreiðanlegt, að ef þeir sjá 
sjer fært að veita þetta fje, þá verður 
því vel varið.

Þá ætla jeg að minnast á brtt. á þskj. 
297, LII, um að veita Guðmundi Einars- 
syni myndhöggvara 4 þús. kr. styrk til 
þess að setja upp leirbrensluofn til mynd- 
gerðar.

Þessi maður er mjög efnilegur listamað- 
ur, nýkominn frá útlöndum, fjölhæfur 
mjög og hefir lagt gerva hönd á flestar 
tegundir lista, aðallega þó myndhöggvara- 
list. Auk þess er hann sjerlega góður 
teiknari og hefir sýnt málverk eftir sig, 
bæði olíumyndir og vatnslitamyndir, 
prýðilega vel gerðar. Og þar að auki hefir 
hann lært að mála freskomyndir. Og eitt 
af því, sem hann hefir lært í síðustu för 
sinni til útlanda, er alt, sem lýtur að leir- 
brenslu til leirkerasmíðis. Hefir hann 
ferðast um lijer á landi til þess að leita 
að leir til slíks og segir sig hafa fundið 
leirtegund, sem hæfi mjög vel til þessa.

Það er mikið kevpt inn af allskonar út- 
lendum smíðisgripum, og er sumt af þessu
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lieldur ljelegur verksmiðjuiðnaður. Væri 
því mikilsvirði að fá þetta gert’í landinu 
sjálfu. Það er því í rauninni enginn lista- 
styrkur, sem lijer er farið fram á, lieldur 
styrkur til þess að koma upp innlendri 
iðnaðargrein. Og það er mjög virðingar- 
vert af þessum listamanni, að hann vill 
vinna að þessu til þess að hafa ofan af 
fyrir sjer, til þess að þurfa ekki að lifa á 
styrk framvegis. En ofnar þessir eru af- 
ardýrir, og hann getur ekki komið honum 
upp nema hann fái 4 þús. kr. styrk til 
þess. Jeg veit að vísu ekki, hvernig þessir 
ofnar eru gerðir, en víst er um það, að 
þeir þurfa að vera mjög vandaðir og lista- 
maðurinn þarf að geta haft fult vald á 
öllu meðan á brenslunni stendur. Er t. d. 
eldtungum stýrt þannig, að þær sleikja 
myndirnar á þeim stöðum, sem listamað- 
urinn vill, og fá þær við það á sig sjer- 
stakan blæ á þeim stöðum o. s. frv.

Þá ætla jeg loks að minnast á brtt. á 
þskj. 297, LIX, um byggingarstyrk til 
starfsmanna ríkisins, alt að 10% af bygg- 
ingarkostnaði, þó ekki yfir 3000 kr. fyrir 
hverja íbúð, enda sje húsið fullgert og 
vandað, alt að 2Q þús. kr.

Þetta er í raun og veru endurveiting, 
því að styrkur var veittur í fjárlögum 
1924, en kom þá aldrei til framkvæmda. 
Nú er þetta borið fram í öðru formi en 
1923, því að þá var hann hærri, að því 
leyti, að. ætlast var til, að veitt yrði 15% 
af byggingarkostnaði, en hjer er aðeins 
farið fram á 10%, og í fjárlögum 1924 
var veitt ábyrgðarheimild gegn 2. veð- 
rjetti í byggingum fjelagsins. En nú er 
lijer um enga slíka heimild að ræða, styrk- 
urinn 10%, en upphæðin ein látin halda 
sjer. Hv. þm. muna það, að þessi styrkur 
hefir aldrei verið notaður og stendur inni 
í ríkissjóði, og jeg lít þess vegna svo á, að

(3. umr. i Nd.).

þegar um slíka endurveitingu er að ræða 
sem þessa, þá sje liún svo sjálfsögð, að 
ekki þurfi einu sinni að mæla fyrir henni. 
Það má líka benda á það, að þótt styrk- 
urinn væri ekki notaður 1924, vegna þess 
að menn treystu sjer þá ekki til þess að 
ráðast í þessar framkvæmdir, þá geta hv. 
þm. verið vissir um það, að nú yrði ráðist 
í þær, enda þótt byggingarstyrkurinn verði 
lægri.

Jeg ætla svo ekki að mæla frekar með 
þessari till., af því að jeg er sjálfur starfs- 
maður ríkisins og málið þess vegna skylt.

Þá eru það 2 till., sem jeg að vísu flyt 
ekki, en eru þannig vaxnar, að jeg get 
ekki látið hjá líða að minnast á þær.

Sú fyrri er ein af brtt. nefndarinnar 
við þennan kafla fjárlagafrv., og hefi jeg 
heyrt, að nefndin sje klofin um hana. 
Þessi tillaga er um það, að ef prestaköll 
eru laus, er kirkjustjóminni lieimilt, sam- 
kvæmt tillögu prestastefnu, að verja alt að 
einum prestslaunum til þess að greiða 
ferðakostnað handa prestvígðum manni, 
einum eða fleirum, til eflingar andlegri 
samvinnu meðal presta og kristilegra 
áhrifa á söfnuði úti um land.

Jeg vil mæla með þessari till., en sje 
hinsvegar ekki ástæðu til að taka fram 
um hana meira en hv. frsm. (TrÞ) hefir 
gert. Mjer finst sanngjarnt, að þegar 
prestaköll standa óveitt og ríkissjóður 
sparar á þann hátt nokkuð af því fje, sem 
ætlað er til þess að efla kirkju og kristin- 
dóm í landinu, þá megi taka það til þess 
að efla kristindómslífið með öðru móti. 
Því að það er altaf borgað ákveðið gjald 
í prestlaunasjóðinn, og úr þeim prestaköll- 
um, sem laus standa, er borgað alveg fult 
gjald eins og úr hinum, sem hafa presta, og 
þess vegna finst mjer sanngjarnt að verja 
þessu fje, sem úr hinum óveittu presta-
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köllum kemur, til þess að bæta að ein- 
hverju upp prestsleysið þar.

Háttv. 2. þm. Skagf. (JS) sagði, að 
góðar bækur myndu koma að betri not- 
um en það, sem hjer um ræðir. Jeg gæti 
skilið þessi ummæli hv. þm., ef aðeins væri 
um annað tveggja að ræða. En jeg held, 
að þetta þurfi alls ekki að draga neitt úr 
útgáfu góðra bóka. En af því að mjer er 
ekki kunnugt um, að þessi háttv. þm. hafi 
sýnt neinn sjerstakan áhuga á því, að út 
kæmu góðar bækur með því að styðja slíkt 
af almannafje, þá er mjer ekki ljóst, hvers 
vegna hann lætur svo um mælt. Jeg lasta 
að vísu ekki góðar bækur, en jeg tel þær 
alls ekki til jafns við það, að mikilhæfur 
andans maður ferðist um. Það gerir áreið- 
anlega mikið gagn, sem ekki verður vegið 
í pundum, talið í krónum eða mælt í áln- 
um. En það er mikil andleg hressing í 
þessu fólgin fyrir fólk úti um land, eins 
og hv. frsm. (TrÞ) sagði, og þess vegna 
engin ástæða til að vera á móti því. Það 
er ekki heldur nein ástæða til þess að 
halda, að það yrðu jafnan Reykvíkingar, 
sem í þessu skvni mundu ferðast um, ef 
mönnum er svo meinilla við þá. En hitt 
finst mjer of mikil meinsemi, að vera á 
móti þessu af því einu, að einhver kaup- 
staðarembættismaður kynni að fá hress- 
ingu af slíku sumarferðalagi, auk þess sem 
hann vinnur starf sitt.

Hin tillagan, sem jeg vil leggja liðs- 
yrði, er brtt. á þskj. 297,XXXVII, um 
eftirgjöf á eftirstöðvum viðlagasjóðsláns 
Dalasýslu til Hjarðarholtsskólans. Eins og 
hv. þm. er kunnugt, er sýslan mjög skuld- 
ug, og þótt búsæld sje þar í hjeraði, liafa 
margvíslegir örðugleikar steðjað að, harð- 
ir vetrar hafa skollið yfir og sýslan orðið 
hart úti af völdum þeirra; svo hvíla skuld- 
ir á henni vegna Hjarðarholtsskólans. 
Jörðin var keypt, þegar alt var sem dýr-

(3. umr. i Nd.).

ast, og eins áhöfn á hana, og hygg jeg, að 
þetta lán/sem upphaflega var 10 þús. kr., 
en er nú mikið afborgað, hafi gengið til 
áhafnar á jörðina. Og þótt þessar leifar 
verði gefnar eftir, þá er samt kostnaður- 
inn við jarðarkaupin eftir, og hygg jeg, 
að það verði um 30 þús. kr., sem eftir sem 
áður hvíla á sýslunni vegna skólans.

Það má náttúrlega segja, að þótt vel 
hafi verið tekið í fjárbeiðni Hvítárbakka- 
skólans, þá sje lijer ekki farið fram á neitt 
hliðstætt, því að Hjarðarholtsskólinn er 
lagður niður. En alveg er það þó sama 
viðleitnin, sem hvorumtveggja skólanum 
hefir hleypt af stað, og jafnþungar eru 
fjárhagsbyrðar af báðum skólunum. Hitt 
má og segja, að tveir skólar svo nærri 
hvor öðrum hafi ekki verið lieppilegir og 
því rjett, að annar legðist niður. En að 
hegna þeim, sem víkur úr vegi, með því 
að láta hann óstuddan með alla skulda- 
súpuna, en styðja hinn mjög rausnarlega, 
það tel jeg alls óverjandi.

Það hefir nýlega verið vikið að draumi 
í þessari háttv. deild, og það er þá ekki úr 
vegi, að jeg segi frá draumi, sem mig 
dreymdi í morgun, rjett áður en jeg 
vaknaði. Mjer þótti háttv. þm. Dal. (BJ) 
standa hjer í deildinni.og vera að tala fyr- 
ir þessari till., og var jeg mjög glaður 
yfir að sjá hann svo hressan. Jeg verð að 
segja það, að mjer finst það liálfleiðin- 
legt að senda honum suður að Vífils- 
stöðum ekki annað en hræin af þeim fáu 
till, sem hann hefir sent þessari háttv. 
deild til fyrirgreiðslu. Mjer finst, að það 
væri vel viðeigandi, að við skiluðum hon- 
um þó einu af þessum prestslömbum lif- 
andi. Tel jeg svo óþarft að mæla frekar 
fyrir þessari till.

Ásgeir Ásgeirsson: Jeg skal fyrst lýsa 
yfir því fyrir hönd fjhn., að tvær brtt. á
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þskj. 297, nr. 30 og 36, eru teknar aftur, 
þar sem fallin er tilsvarandi till. við fyrri 
kafla fjárlaganna.

Þá er mjer falið af mentmn. að tala 
fvrir IV. brtt. á þskj. 304, uppbótinni til 
stundakennaranna Onnu Bjarnadóttur og 
Einars Magnússonar. Þessi fjárhæð er 
miðuð við það, að þau hafi sömu laun yf- 
ir sumarmánuðina og vetrarmánuðina. Það 
er sanngjörn krafa. Þau hafa sótt um að 
fá sömu laun sem fastir kennarar, en 
nefndin hefir ekki sjeð sjer fært að ganga 
svo langt, enda hefir fjhn., sem það heyr- 
ir frekar undir, lýst sig andstæða opnun 
launalaganna. Þessari umsókn fvlgja bestu 
meðmæli frá rektor skólans. Jeg þvkist 
vita, að hv. deildarmenn muni vera þessu 
máli hlyntir, a. m. k. þeir, sem ætla sjer 
að fylgja frv. því um lærðan skóla, sem 
hjer er á ferðinni, þar sem gert er ráð 
fyrir því, að allir kennarar skólans verði 
fastir kennarar, og njóti þá betri kjara en 
hjer er farið fram á. Hjer er aðeins að 
ræða um lítið brot af þeirri stefnu, og ætti 
því till. að fá góðan byr.

Þá skal jeg minnast á þrjár till. á þskj. 
297, sem jeg ber fram. Fyrst er 28. brtt., 
um 1200 kr. stvrk til Markúsar Kristjáns- 
sonar til háskólanáms erlendis. Samkvæmt 
lögum, er samþykt voru á síðasta þingi, 
geta þeir einir fengið styrk til náms er- 
lendis, sem tekið hafa stúdentspróf hjer 
heima. En þetta var glapræði, að afskifta 
íslenska námsmenn, sem hafa tekið stú- 
dentspróf erlendis, ef þeir ætla sjer starf 
hjer heima. Hjer var því um tvær leiðir 
að ræða, annaðhvort bera fram lagabrevt- 
ingu eða styrkbeiðni. Jeg hefi valið hina 
síðari leið, því að það mun sjaldgæft, að 
íslendingar taki stúdentspróf erlendis, og 
því ekki eins mikil þörf lagabreytingar- 
innar. Markús Kristjánsson er duglegur,

skvldurækinn og reglusamur maður og 
hefir hin bestu meðmæli* frá kennurum 
sínum. Hann stundar háskólanám í hljóm- 
list í Leipzig og er eini íslendingurinn, 
er háskólanám hefir stundað í þeirri grein. 
Jeg vænti þess, að hann verði látinn 
njóta jafnrjettis við aðra stúdenta og 
gjaldi þess ekki, að hann befir tekið stú- 
dentspróf erlendis.

Þá er 33. brtt. á sama þskj., um 1600 
króna utanfararstyrk til Helga Hjörvars. 
Ilann hefir í hvggju að kvnna sjer byrj- 
endakenslu í lestri, og er síst vanþörf á 
því. Auk þess mun hann og kvnna sjer 
flokkun barna og myndasýningar í skól- 
um. Jeg hirði ekki um að nefna fleira, 
en hvgg, að hann muni ekkert mannlegt 
álíta sjer óviðkomandi í utanför sinni, 
ef honum verður styrkur veittur. Jeg 
vil aðeins bæta því við, að auk þess sem 
Helgi Hjörvar er ágætur kennari, er hann 
og hinn snjallasti rithöfundur, svo sem 
hann hefir sýnt á síðastliðnu ári, og ætti 
það að vera ærið nóg ástæða til styrkveit- 
ingarinnar.

Þá er 58. brtt., um 1500 kr. styrk til 
Guðmundar Guðjónssonar til lokanáms í 
húsgerðarlist. Þessi tillaga er svipaðs eðlis 
og till. um Markús Kristjánsson. Það 
vantar í fjárlögin almenna styrkveitingu, 
hliðstæða stúdentastvrknum, er gangi til 
þessa nauðsvnjanáms. Till. um lögboðna 
fjárhæð í þeim tilgangi var feld í Ed. í 
fvrra, og því er þessi till. fram borin. 
Guðmundur er duglegur og efnilegur 
maður, hefir stundað nám lengi, á eitt ár 
eftir, en er þrotinn að námsfje. En þessi 
styrkur mun hrökkva langt til að hjálpa 
honum.

Þá vil jeg að lokum minnast á till., sem 
fjvn. flytur á þskj. 297,34, um 3500 kr. 
styrk til umbóta á skólahúsinu á Núpi í
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Dýrafirði. Jeg vil þakka liv. nefnd fyrir 
að taka upp till. þessa og vona, að fvlgi 
hennar hrökkvi til, að hún verði samþykt. 
Deildin ætti að kunna að meta hið ágæta. 
starf sjera Sigtrvggs. Þetta er í fyrsta 
sinn, sem stvrkur er veittur skólanum til 
húsahóta, en hann hefir lagt öll sín kenn- 
aralaun til skólans, en þau hrökkva ekki 
til lengur, vegna væntanlegrar mikillar 
aðsóknar nú þegar skólinn hefir aftur 
tekið til starfa, því að skólinn nýtur mik- 
illa vinsælda og kennarar ástar og virð- 
ingar nemendanna. Jeg vænti því, að hv. 
deild samþykki þessa till.

Jakob Möller: Jeg á nokkrar brtt. við 
þennan kafla fjárlaganna. Pyrst er að 
minnast á hrtt. á þskj. 304,11, um 750 kr. 
ferðastvrk vegna stúdentaskifta. Það hefir 
láðst að koma umsókn um þetta til fjvn.. 
annars hefði hún vafalaust tekið þetta 
upp. Það er ekki nýtt hjer. 1924 voru veitt- 
ar 1500 kr. í þessu skyni, og það var þá 
þannig sett í fjárlögin, að það var sýni- 
legt, að til þess var ætlast, að þetta vrði 
fastur liður í fjárlögum hvers árs. Þar 
er það talið undir föstu stvrktarfje í sam- 
bandi við háskólann. Það er vafalaust, að 
hjer er um gott og nvtsamt mál að ræða. 
Síðan háskólinn var stofnaður hafa lagst 
niður utanferðir stúdenta til náms í grein- 
um þeim, sem hjer eru kendar. Af þessu 
leiðir, að stúdentar fara á mis við ment- 
un þá og menning, sem ferðir og dvöl ut- 
anlands veitir. En námsárin eru sá tími, 
sem hest skilyrði eru fyrir liendi til þess 
að njóta slíkra áhrifa. Til þess að bæta úr 
þessu, liafa stúdentar hafist handa með 
það að koma nemendum háskólans til ann- 
ara landa með stúdentaskiftum, þannig að 
þeir útvega stúdentum ókeypis dvöl er- 
lendis, gegn samskonar fríðindum hjer 
heima. Þessi skifti eru gerð í tvenskonar

skvni. hæði til náms og svo til viðkynn- 
ingar. TTvorttveggja er þarft. Margir hafa 
stuðlað að þessu, svo sem Eimskipafjelag- 
ið og Bergenska fjelagið með ívilnanir í 
fargjöldum, og svo hafa ýmsir „privat“- 
menn veitt ókeypis dvöl bæði hjerlendis 
og erlendis. Jeg býst við, að allir hv. þm. 
geti gert sjer grein fyrir því, hverja þýð- 
ingu það hefir fyrir íslenska stúdenta að 
komast til útlanda. En svo er önnur hlið 
á þessu máli. Með kvnningu erlendra stú- 
denta á landi og þjóð er það nokknrn- 
veginn víst, að ísland eignast þar góða 
vini, er gera því gagn síðar með umtali 
og þekkingu. Jeg hefi fengið skýrslu um 
nokkra af erlendu stúdentunum, sem hjer 
hafa dvalið. Það er sýnilegt, að þeir hafa 
tekið að sjer að vinna íslensku þjóðinni 
gagn. Þeir hafa vakið atlivgli á hókment- 
um vorum með því að þýða þær og flytja 
fyrirlestra o. s. frv. Jeg geri ekki ráð fvr- 
ir að þurfa að fara fleiri orðum um 
þetta. Hjer er um litla upphæð að ræða. 
en sjálfsagt mál. Jeg vænti þess, að fjvn. 
mæli með till. Verði mótmælum hrevft, 
geymi jeg mjer rjett til að tala frekar um 
þetta síðar.

Þá á jeg ekki sjálfur fleiri hrtt. við 14. 
gr., en við 15. gr. á jeg 4 hrtt., og auk 
þess hefi jeg lofað að mæla með einni 
hrtt. frá hv. þm. Dal. (BJ), um ferða- 
stvrkinn til Asmundar Sveinssonar. Hann 
hefir dvalið í Stokkliólmi um nokkur ár 
við myndhöggvaranám við konunglega list- 
háskólann þar. Hann hefir getið sjer þar 
góðan orstír. Hann fjekk verðlaun 1922 
fyrir ýms verk. sjerstaklega myndastvttu, 
sem lijer er mynd af, ásamt fleiri verkum 
hans. Þessari stvrkheiðni fylgja eindregin 
meðmæli kennara hans. Styrkinn ætlar 
liann að nota til Rómaferðar, en þangað 
getur hann ekki komist nema hann fái 
stvrkinn, Annars hefir liann lokið námi og
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vinnur nií fyrir sjer, ekki eingöngu með 
list sinni, heldur einnig með húsaskreyt- 
ingu, sem hann hefir líka lagt stund á. 
Hann gæti fengið betri atvinnu í Svíþjóð, 
ef hann vildi gerast sænskur ríkisborgari, 
en hann metur svo mikils þjóðernið, að 
hann vill ekki afsala sjer ríkisborgararjett- 
inum, þó að fjárhagsleg fríðindi komi á 
móti. Af meðmælunum sjest, að hjer er 
um efnilegan listamann að ræða, og vil 
jeg því levfa mjer að mæla hið besta með 
því, að hv. deild samþykki þessa brtt.

Þá á jeg hjerna þrjár till. Tvær af þeim 
bar jeg fram við 2. umr., en þær voru 
feldar þá. En nú hefi jeg fært upphæð- 
irnar lítið eitt niður og vænti því, að hv. 
deild sjái sjer fært að samþykkja þær nú. 
Þriðja brtt. er ný, um 2000 kr. stvrk til 
Guðmundar Gíslasonar Hagalíns til rit- 
starfa. Það er kunnugt af því, sem hann 
hefir þegar látið frá sjer fara, að hjer 
er um efnilegan skáldsagnahöfund að 
ræða, og má gera sjer miklar vonir um 
hann í framtíðinni, ef hann fær að njóta 
sín. En til þess að geta náð sem mestum 
þroska í list sinni, er honum nauðsyn að 
geta ferðast meðal erlendra þjóða og 
kynna sjer líf þeirra og bókmentir. Og 
þess vegna er farið fram á þennan litla 
styrk.

Þá er loks till. á þskj. 310 um 2500 kr. 
styrk til frú Guðrúnar Indriðadóttur leik- 
konu. Eins og hv. þdm. er kunnugt, þá 
er hún ein hin besta og þektasta leikkona 
landsins. En þó er ekki farið fram á 
fjárveitingu þessa af þeim ástæðum, held- 
ur af þeirri sjerstöku ástæðu, að hún hefir 
farið utan í vetur í þeim tilgangi að kynna 
sjer þjóðdansa meðal Norðurlandaþjóða, 
með það fyrir augum að endurreisa liina 
fornu vikivaka lijer á landi. Frú Guðrún 
hefir áður fengist við það að búa til

dansa og hefir mikla hæfileika og glögt 
auga fyrir slíkú og er mjög líkleg til þess 
að gera gagn á þessu sviði, og jeg vænti 
þess, að hv. þdm. muni gjarnan óska þess, 
að hinir gömlu vikivakar verði iðkaðir af 
nýju hjer á landi. Fornir þjóðdansar hafa 
náð mjög mikilli hvlli um öll Norðurlönd 
og fengið þar mikla .útbreiðslu. Og það 
væri leiðinlegt, ef það gæti ekki orðið 
einnig á Islandi. Upphaflega ætlaði frú 
Guðrún aðeins til Oslo. En þegar þangað 
kom, komst hún að raun um það, að það 
væri nauðsynlegt fvrir sig að fara víðar. 
En við það varð kostnaður við ferðina 
miklu meiri en upphaflega var til ætlast. 
Þess má enn geta, að hv. deild hefir veitt 
öðrum leikkonum styrk til þess að full- 
komna sig í list sinni, og væri það því 
mjög óviðkunnanlegt að neita frú Guð- 
rúnu um styrk þennan, því fremur sem 
hjer er um mjög mikilsvert mál að ræða, 
en hún hefir hinsvegar aldrei notið styrks 
úr ríkissjóði áður.

Loks á jeg brtt. við 16. gr., LIV. lið á 
þskj. 297, um 2000 kr. styrk til Kven- 
rjettindafjelags Islands upp í kostnað við 
að senda fulltrúa á alþjóðasambandsþing 
kvenrjettindafjelaga í París 1926. Jeg 
vildi gera það fvrir Kvenrjettindafjelagið 
að flytja þetta erindi. Það sótti til hv. 
fjvn., en hún vildi ekki sinna því. En 
mjer finst það ekki vera vansalaust, úr 
því Kvenrjettindafjelagið er í alþjóða- 
sambandinu, að geta ekki sent fulltrúa 
þangað á sambandsþing. Og mjer finst 
þingið ekki geta varið það atferli gagn- 
vart kvenþjóðinni í landinu að neita um 
slíkan styrk, þar sem vitaniega hafa ver- 
ið greiddir styrkir til manna til þess að 
sækja fundi í útlöndum, sem fulltrúum 
hjeðan hefir verið boðið að sitja. Jeg 
vænti því, að hv. þdm. taki till. vel og
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veiti þessa upphæð, sem að vísu verður 
ekki greidcl fyr en 1927, þó liún eigi að 
notast á næsta sumri.

Björn Lindal: Hv. frsm. fyrri kaflans 
(ÞórJ) gaf það í skyn við umr., að jeg 
mætti tala varlega um mikla eyðslusemi, 
þar sem jeg hefði sjálfur átt þátt í því 
að koma hjer inn með stórfeldan útgjalda- 
auka. Þessu vil jeg svara með því, að það 
má varla með rjettu kallast eyðsla, þótt 
fje sje varið til heilsuhælis Norðurlands. 
Þau útgjöld munu fljótt borga sig með 
betri heilsu og minni missi ungra og efni- 
legra manna. Og ennfremur er ekki rjett 
að telja þá fjárveitingu gerða sjerstaklega 
fyrir mitt kjördæmi. Heilsuhælið nvrðra 
er ekki fremur reist fyrir Akurevri en 
Vífilsstaðahælið fyrir Reykjavík. Það er 
reist fyrst og fremst fyrir alt Norðurland, 
en jafnframt einpig fyrir Suðurland að 
því leyti, sem það dregur úr aðsókninni 
þangað og gerir Sunnlendingum greiðara 
að fá þar vist og aðhlvnningu.

Jeg á hjer 3 brtt. Ein er um lánsheimild 
úr viðlagasjóði. Af hinum er aðeins önn- 
ur fvrir mitt kjördæmi. Hin snertir alt 
landið. Fvrsta brtt. mín er á þskj. 297,41, 
um 1000 kr. fjárveitingu til Leikfjelags 
Akureyrar. Þetta leikfjelag er nú 10 ára 
gamalt, og þótt ekki sje það eldra, þá 
hefir það á þessum tíma færst furðu- 
mikið í fang, leikið bæði innlend og út- 
lend leikrit, og að dómi manna, sem vit 
hafa á, hefir fjelagið leyst þetta ágætlega 
af hendi, enda hefir það notið ágætra 
hæfileika a. m. k. þriggja leikenda. Jeg 
skal til fróðleiks nefna hjer nokkur leik- 
rit, sem fjelagið hefir sýnt á þessum tíma. 
Af innlendum leikritum má nefna Fjalla- 
Eyvind, eftir Jóhann Sigurjónsson, Vjer 
morðingjar, eftir Guðmund Kamban, Ljen- 
harð fógeta, eftir Einar Hjörleifsson, Dóma,

(3. nmr. 1 Nd.).

eftir Andrjes G. Þormar. Af útlendum 
leikritum skal jeg nefna Kinnarhvolssyst- 
nr, eftir C. Hansen, Tengdapabba, eftir 
Gejerstam, og Heimkomuna, eftir Suder- 
mann. Alt eru þetta erfið leikrit og hafa 
mikið menningargildi í sjer fólgið. En þó 
leikfjelagið sje ekki eldra en það er, þá 
má í raun og veru skoða það sem áfram- 
hald af gömlum leikfjelagsskap, sem þrif- 
ist hefir á Akureyri marga áratugi. Enda 
hefir leiklistin náð þarna meiri þroska en 
von er til í þessum litla hæ. Og ef þessi 
fjárveiting fæst, svo fjelagið geti betur 
beitt sjer en áður, þá má ætla, að það 
hafi þýðingu ekki eingöngu fvrir Akur- 
eyri, heldur fvrir nærliggjandi sveitir, 
sem þangað geta sótt, — jafnvel fvrir 
Siglufjörð. Það er lítil upphæð, sem hjer 
er um að ræða, enda gert ráð fyrir því, 
að önnur upphæð jafnhá komi frá bæjar- 
sjóði eða einstökum mönnum. Þegar Leik- 
fjelag Reykjavíkur fær 4—6 þús. kr., þá 
vænti jeg, að hv. þingdeild þyki ekki rjett 
að neita um jafnlítinn styrk.

Hin brtt. mín var hjer einnig til 2. 
umræðu fjárl., en þá var farið fram á 
nokkru hærri upphæð. Hv. þdm. virtist 
þykja fullmikið að veita Kvenrjettinda- 
fjelaginu 1000 kr. En vonandi virðist þeim 
800 kr. ekki óhæfilegt. Eins og kunnugt 
er, var slíkur styrkur veittur 1923 til 
landsfundar, er Kvenrjettindafjelagið hjelt 
lijer í Reykjavik. Og jeg skil ekki, að 
sanngjarnt geti verið eða rjett að neita 
konum á Akureyri um samskonar stvrk 
og stallsystur þeirra í Revkjavík hafa 
fengið áður í sama augnamiði.

Þá kem jeg að síðustu brtt. minni, um 
lán úr viðlagasjóði til hafnarbóta á Ak- 
ureyri. Það liggur fvrir áætlun um mikl- 
ar hafnarbætur á Akureyri, sem hafa ver- 
ið áætlaðar að kosta ca. 300 þús. kr. Mjer 
er engin launung á því, að mjer var falið
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að reyna að útvega 50 þús. kr. styrk til 
þessa verks úr ríkissjóði. Og það er mjer 
full alvara, að Akureyri hafi ekki síður 
siðferðilegan rjett til slíks stvrks en aðr- 
ir kaupstaðir. Jeg skal nefna ísafjörð. 
Hjer á Alþingi hefir verið samþvkt heim- 
ild árið 1922 til þess að veita alt að 150 
þús. kr. til hafnarbóta þar. Það virðist því 
ekki ósanngjarnt, þó Akurevri fengi 50 
þús. kr. En nti blæs ekki svo bvrlega 
fvrir sæmilega gætilegum fjárlögum, að 
á sje bætandi. Því hefi jeg, þvert ofan í 
vilja kjósenda minna, ekki farið fram á 
þetta. Jeg vænti því þess, að hv. þdm. 
verði með þessari sanngjörnu till. um lán.

Jeg hefi látið mig litlu skifta hrtt. fjvn. 
og einstakra þm. og mundi ekki hafa haft 
orð á þeim, ef ekki hefði verið ein brtt., 
sem mjer kemur æðikynlega fyrir sjón- 
ir, og það því fremur, sem liáttv. frsm. 
(TrÞ) hefir mælt eindregið fram með 
henni. Hún er þess efnis að flytja íþrótta- 
kennara nokkurn norður í Þingeyjarsýslu 
og borga honum 6 þús. kr. fvrir að kenna 
þar íþróttir. Nú er það fyrst og fremst 
um þetta að segja, að þó íþróttir sjeu 
gagnlegar, þá á það einkum við í kaup- 
stöðum, þar sem menn hafa kyrsetur 
miklar og reyna lítið á líkama sinn. En 
slíkt á ekki við um sveitamenn, og allra 
síst Þingeyinga. Þeir reyna á sig allan 
ársins hring manna mest og hafa því litla 
þörf á því að stæla líkama sinn með 
íþróttum. Og ef þessi maður á að kenna 
þær íþróttir, sem sveitamenn verða sífelt 
að nota, t. d. skíðaferðir, þá er hægt að 
læra slíkt á ódýrari hátt, og ekki einungis 
í Þingeyjarsýslu, .heldur í öllum sveitum 
landsins, nema ef til vill Vestmannaeyj- 
um. Jeg skil því ekki, að menn fari að 
fara langar leiðir í skóla í þeim erindum 
að nema slíkt.

Jeg mundi nú samt hafa látið það vera 
að minnast á þetta, þrátt fyrir alt, ef 
ekki hefði því skotið upp hjá hv. frsm. 
(TrÞ), að þessi íþróttaskóli ætti að starfa 
í sambandi við Laugaskóla. Og það gefur 
mjer ástæðu til að minnast dálítið á þann 
skóla, og þá einkum fjármál hans. Það 
er þá skemst á það að minnast, að í fjárl. 
1924 veitti þingið til byggingar þessum 
skóla alt að 35 þús. kr., gegn % kostnaðar 
annarsstaðar frá. Þetta fje var greitt úr 
ríkissjóði. En jeg fullyrði, að annarsstað- 
ar frá hafi ekki komið meira fje en ea. 
27 þús. kr., og er þó sú upphæð ekki að 
fullu borguð. En hefði hjer verið full- 
nægt settum skilyrðum, þá áttu að koma 
móti styrk ríkisins 52500 kr. í beinum 
framlögum. Jeg kalla, að skilyrðum hafi 
ekki verið fullnægt, þó að lán hafi verið 
tekið til byggingarinnar. En nú var ein- 
mitt þannig að farið, enda stendur skól- 
inn nú í 27 þús. kr. skuld, eða þó líklega 
nokkru meira, og þess var nýlega krafist 
af sýslusjóði, að hann ábyrgðist þetta lán. 
Nú stendur sýslan í ábyrgð fyrir skól- 
ann á þessum 27 þús. kr. og bak við 
sýsluna standa svo 20 ábvrgðarmenn. En 
þeir ábvrgjast ekki lengur en næstu 15 ár, 
að sýslan verði ekki fyrir halla af láni 
þessu, svo að hún kemur að vísu ekki til 
með að greiða vexti nje afborganir af því 
fvr en sá tími er liðinn og þeir lausir úr 
ábvrgðinni, sem bak við standa. En svo 
er annað atriði, sem jeg vildi vekja at- 
hygli hæstv. landsstjórnar á, að það veit 
enginn, hver á þennan skóla. Jeg get nefnt 
sem dæmi þessu til sönnunar, að sumir 
hafa talið, að sýslubúar ættu skólann, eða 
sýslusjóður. Samband þingeyskra ung- 
mennafjelaga hefir talið sig eiga hann og 
líka talað um það að afhenda skólann 
sýslunni, og auk heldur gert það, án þess

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing), 30
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þó, að við honum væri tekið á formlegan 
hátt. Mjer þætti gott, ef einhver vildi 
fræða stjórnina og mig á því, hver á 
þennan skóla, því þegar menn standa í 
margföldum ábyrgðum, þá vilja menn 
gjarnan vita, fyrir hverja menn ábyrgj- 
ast. Hv. frsm. (TrÞ) gat þess, að þessi 
leikfimiskennari vildi skuldbinda sig til 
þess að koma upp leikfimishúsi án styrks 
úr ríkissjóði. Sú skuldhinding er auðvit- 
að góðra gjalda verð, og jeg efast ekki um 
það, að maðurinn standi við þetta, ef 
hann getur. En ekki er alt fengið, þó að 
hann geri þetta án framlags úr ríkissjóði. 
Jeg tel sveitar- og sýslusjóði Þingeyjar- 
sýslu koma hjer meir við en svo, að mjer 
standi á sama, hvað háa víxla menn draga 
á þá. Mjer finst því engin ástæða til þess, 
að menn sjeu mjög ginkeyptir fvrir slíku 
loforði sem þessu, svo þeir tapi dóm- 
greind sinni af tómri þakklátssemi. Hvað- 
an á þessum íþróttaskóla að koma rekstr- 
arfje? Jeg þykist mega fullyrða, að það 
verði fyrst og fremst heimtað úr sýslu- 
sjóði Suður-Þingeyjarsýslu og ríkissjóði. 
Vil jeg brýna fyrir hæstv. stjórn, að hún 
gæti þess betur eftirleiðis, hver eigi og 
beri ábyrgð á slíkum stofnunum sem 
þessari, er jeg nú hefi minst á. Og eins 
hitt, að þess sje gætt, að lagt sje fram 
eins og tilskilið er, þegar ríkið veitir styrk 
til stofnana að einliverjum ákveðnum 
hluta, gegn framlagi frá öðrum.

Jðrundur Brynjólfsson: Jeg á hjer eina 
brtt. við 22. gr. fjárlagafrv:. um að heimila 
stjórninni að ábyrgjast 20 þús. kr. lán til 
Boga Þórðarsonar, til þess að kaupa ný- 
tísku spunavjelar. Þessi maður sótti um 
fjórfalt hærri upphæð til fjvn., en hún sá 
sjer ekki fært að verða við því. Það stæði 
ef til vill öðrum nær að flytja þessa till., 
en jeg tel mig samt ekki of góðan til þess,

þar sem er um að ræða jafnmikilvægt og 
þarft mál. Jeg er þess fullviss, að laust eft- 
ir síðustu aldamót, meðan Iðunn starfaði, 
liafi menn hjer syðra verið betur settir 
með að fá keypt innlent ullarband heldur 
en nú. Að vísu eru nú víða handspuna- 
vjelar í sveitum, en þær gagna aðeins þeim 
sveitum, þar sem þær eru. En sökum fólks- 
fæðar er tóvinna óðum að leggjast niður í 
sveitum landsins, og verður vafalaust ekki 
meiri heldur en sveitirnar þurfa sjálfar 
með. En um kauptúnin er það að segja, 
að það væri nú gott og viðunandi, ef hægt 
væri að fá það efni, sem okkur er hentug- 
ast til klæðnaðar, en það er efni úr okkar 
íslensku ull, og liana ættum við að reyna 
að nota eins og við höfum aðstöðu til. 
Það hefir nú sýnt sig betur en nokkru 
sinni fvr, hve mikið vantar á, að þetta 
sje eins og ætti að vera. Hjer er flutt ini 
ullargarn fyrir tugi þús. kr., þó okkur 
henti það miklu ver, en band úr íslenskri 
ull er ekki fáanlegt. Þær verksmiðjur, sem 
hjer eru, fullnægja ekki eftirspurninni, og 
því verður að nota útlent garn. Og með 
till. þessari vil jeg gefa hv. þd. kost á því 
að hlynna að því, að meira verði unnið úr 
íslenskri ull í landinu sjálfu heldur en 
verið hefir hingað til. Jeg gat þess áður, 
að hr. Bogi Þórðarson hefði í fyrstu farið 
fram á 80 þús. kr. lán. En hann hefir tjáð 
mjer, að hann mundi revna að koma upp 
þessari spunavjel, ef hann fengi þetta 20 
þús kr. lán. Spunavjelin kostar með þeim 
áhöldum, er henni’ þurfa að fylgja, um 50 
þús. kr.

Að fengnum þessum upplýsingum, og 
þar sem málið er allmikilvægt, þá hefi jeg 
flutt þessa till. hjer. Jeg get ekki gert mjer 
neina liugmynd um það, hvort fje sje fyr- 
ir hendi eða ekki, en jeg hefi orðað till. 
þannig, að heimildin komi ekki til fram- 
kvæmda nema fje vrði fyrir hendi.
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Bogi Þórðarson hefir nú á síðasta ári 
komið á hjá sjer, án allrar hjálpar frá 
hinu opinbera, nýtísku kembingu, og hefi 
jeg heyrt á mörgum, sem notað hafa þá 
vinnu, að þeim þvki hún ágæt, og til þessa 
hefir Bogi Þórðarson ekki notið neins til- 
stvrks frá Alþingi eða ríkissjóði, en það 
er skiljanlegt, að liann er ekki það fjár- 
hagslega efnum búinn, að hann geti ráðist 
í svona miklar framkvæmdir og aukið 
þennan útbúnað sinn án þess að honum 
komi einhver hjálp. Held jeg, að við ætt- 
um, eins og reyndar í öllu yfir höfuð að 
tala, sem lýtur að atvinnuvegum okkar og 
starfsemi, að revna að vera sjálfum okkur 
nógir. Það er víst, að við getum, með því 
að vinna ullina okkar meira í landinu 
sjálfu, fengið meiri fjármuni fyrir hana. 
Á jeg hjer ekki eingöngu við þau not, sem 
við fáum við að geta haft hana til fatn- 
aðar hjer heima, heldur að við getum lika 
selt íslenskt band til útlanda með meiri 
gróða en þarf fyrir að vinna hana, því að 
það er áreiðanlega hagnaður að því að 
vinna ullina hjer og selja hana þannig. 
Þetta mundi því hafa tvenskonar þýðingu, 
hæði mvndum við þá nota ullina meira til 
fatnaðar heima fvrir og sömuleiðis fá meira 
verð fvrir það, sem við þannig sendum 
unnið til útlanda, heldur en með því að 
senda hana óunna eins og nú er.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara frekar 
að fjölyrða um þetta, því að mjer hefir 
virst Alþingi vera jafnan mjög fúst á að 
greiða fvrir svona starfsemi í landinu, og 
jeg man ekki til, að það liafi nokkru sinni 
borið við, að þau fyrirtæki, sem fengist 
hafa við þessháttar starfsemi, hafi ekki 
verið stvrkt af landsfje. Þess vegna mætti 
segja, ef þessum manni vrði synjað um 
fjárstvrk, að þá vrði hann miklu harðara 
úti með þetta fvrirtæki sitt en nokkurt
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annað fyrirtadii, sem við slíkt hefir feng- 
ist, og alt bendir til, að rjettara sje fyrir 
okkur að greiða fyrir þessu fyrirtæki svo 
sem okkur er fært. Vænti jeg þess vegna, 
að hv. þd. taki málinu vel og að menn geti 
sjeð, að mjer koma ekki til að flytja þetta 
mál neinir hagsmunir fyrir mitt lijerað, 
heldur hefi jeg flutt það af því, að jeg 
tel það þjóðþrifamál, og því sjálfsagt að 
eitthvað sje greitt fyrir því,

Um aðrar till., sem hjer liggja fyrir frá 
hv. fjvn. og öðrum hv. þm., ætla jeg ekki 
að fjölyrða, frekar en við fyrri kafla þessa 
frv., því að jeg vil ekki gera neitt til þess 
að lengja umræðurnar um það.

Ólafur Thors: Jeg á hjer tvær smáar 
brtt. við þennan kafla fjárlaganna. Fyrri 
brtt. er XXXV, á þskj. 297, við 14. gr. B. 
XIV,6, um að tillagið til Flensborgarskól- 
ans verði hækkað úr 14 þús. krónum upp 
í 17 þús. krónur. Það er svo, eins og mönn- 
um er kunnugt, að þessi skóli hefir um 
langan tíma verið kostaður af ríkissjóði, 
en framlagið til hans hefir verið mjög af 
skornum skamti. Skólinn á sjálfur sitt eig- 
ið hús, en hefir engan tekjustofn fram 
yfir það, sem ríkissjóður leggur honum 
til, nema afgjald af jörðinni Hvalevri, sem 
er 150 krónur á ári. Tillagið úr ríkissjóði 
iefir verið háð því skilyrði, að innanbæj- 
armenn skyldu greiða skólagjald. Þessa hef- 
ir verið freistað, og hefir það gefist mjög 
illa. Hefir skólanefnd Flensborgarskólans 
því sent mjer erindi, þar sem hún óskar, 
að þetta skólagjald verði látið falla niður, 
og vil jeg, með leyfi liæstv. forseta. lesa 
upp kafla úr brjefi liennar. Hann er sve 
liljóðandi:

„Vt af skólagjöldum innanbæjarnemenda 
var það tekið fram, að þau hafa vakið 
megnustu óána'gjn hjer 'í bænuni og hafa
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að mun dregið úr aðsókn að skólanum og 
aftrað því, að sumir efnilegir nemendur 
gætu notað kensluna.

Fer nefndin þess vegna fram á það við 
hið háa Alþingi, að skólagjöldin verði 
numin burtu og skólinn fengi þess ríflegri 
styrk úr ríkissjóði, sem skólagjöldunum 
næmi. Þess skal getið, að á næsta ári ligg- 
ur fyrir mikil viðgerð við hús skólans, sem 
óhjákva^milega hefir mikinn kostnað í för 
með sjer.“

Eins og þetta álit ber með sjer, hafa 
skólagjöldin aftrað mörgum efnilegum 
nemendum frá að sækja skólann. Vona jeg 
því, að hv. deild geti gengið inn á að fella 
niður þetta skilyrði fyrir styrkveitingu til 
skólans, en samþvkki aftur aukastyrk til 
hans, er jafngildi skólagjöldunum.

Jeg skal ekki tefja umr. með því að fara 
að lýsa ]jví, hverja hylli þessi skóli hefir 
áunnið sjer, því að það þekkja hv. þdm. 
ekki síður en jeg, en vona, að skólinn 
njóti þess, þegar til atkvgr. kemur. Jeg vil 
hinsvegar geta þess, að þó að jeg hafi ekki 
orðað nema 3000 króna aukningu á stvrkn- 
um til skólans, og vilji þá láta skólagjöldin 
falla niður, væri þess þó full þörf, að bann 
væri styrktur ríflegar, því fjárhagur hans 
er mjög þröngur, svo að öll útgjöld hefir 
jafnan þurft að skera við nögl. Þannig 
hefir skólastjóri aðeins liaft 300 krón^ 
laun á mánuði, en skólakennarar 250 krón- 
ur. Jeg vænti því, að þó að það eftirleiðis 
yrði gert að skilvrði, að skólagjaldlð sræði, 
sem þó er gagnstætt von minni, þá yrði 
samt aukið tillagið til skólans.

Jeg á hjer aðra brtt. á sama þskj. Það 
er brtt. LXVI, er fer fram á það, að Ög- 
mundi Sigurðssyni skólastjóra verði veitt 
eftirlaun, 2000 krónur, auk dýrtíðarupp- 
bótar, ef hann lætur af skólastjórn. Óg- 
mundur Sigurðsson er einn af elstu kenn-

urum þessa lands, hefir starfað við skól- 
ann sem kennari og skólastjóri í 44 ár, og 
hvgg jeg, að ekki sje ofmælt, að hann sje 
einn vinsælastur kennari hjer á landi. 
Hann hefir í öll þessi ár búið við sultar- 
kjör, og þess vegna ekki getað safnað 
fje, en honum hefir safnast annað, sem 
mölur og rvð fær ekki grandað. Hann 
er elskaður og virtur af öllum nemendum 
sínum, sem dreifðir eru víðsvegar um 
land. Jeg hefi níi gerst boðberi þessara 
manna og flvt hv. deild einhuga óskir 
þeirra allra um að þessi aldraði vinur og 
lærifaðir verði ekki sendur á vergang, þeg- 
ar hann sakir heilsubrests verður að láta 
af störfum eftir langt og vel unnið starf, 
en það getur orðið fyr en varir, vegna þess 
að sjónin er farin að daprast; þó mun 
hann fyrst um sinn halda áfram starfi 
sínu, þar til honum er meira aftur farið, 
því að hann er enn starfhæfur og starfs- 
löngunin óbilandi.

Jeg ætla ekki að fjölyrða um mannkosti 
þessa manns, því að hann er þjóðfrægur, 
og vona jeg, að hv. deildarmönnum verði 
því ljúft að greiða þessum elli- og heiðurs- 
styrk atkvæði sitt, og það því fremur, sem 
Ögmundur hefir revnst sjerstaklega nýtur 
utan kennarastarfsins. Jeg afhendi nú hv. 
deild þessa ósk hins fjölmenna lærisveina- 
hóps og tek það fram, að það er í fullu 
trausti þess, að það sje hv. deildarmönn- 
um kunnugt, án þess að mín umsögn komi 
þar til, hvílíka verðleika þessi maður hefir, 
og að það er fyllilega verðskuldað, sem 
hjer er farið fram á.

Sigurjón Jónsson: Það er ein lítil brtt., 
sem jeg er fyrsti flm. að á þskj. 297, 
næstsíðasta brtt., um lánsheimild úr við- 
lagasjóði til sóknarprestsins á Isafirði. Það 
erindi, sem þessi tilmæli byggjast a, lá
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fyrir fjvn., án þess þó að hún sæi sjer fært 
aS gera það að sinni tillögu, enda eru til- 
mælin frá prestinum dálítið önnur en jeg 
fer hjer fram á við hv. deild. Það er nú 
svo hjá okkur, að kjör kaupstaðarpresta 
hafa verið mjög erfið síðustu árin, frá því 
að dýrtíðin óx á stríðstímunum, en tekjur 
þeirra hafa ekki verið svo miklar, að þeir 
hafi getað lifað sæmilega á þeim í kaup- 
stöðunum, sjerstaklega þeir, sem ekki áttu 
hús fyrir og urðu að búa við dýra húsa- 
leigu. Þarinig hefir þetta verið á Isafirði. 
Þangað kom ungur prestur eignalaus, og 
hefir hann flest þau ár, síðan hann kom 
þangað, sem mun hafa verið um 1919, 
orðið að búa þar við dýra húsaleigu, 2000 
eða 1800 krónur á ári. Laun hans eru nú 
komin upp í 2400 krónur fyrir utan dýr- 
tíðaruppbót, og sjá það allir, að þó að 
hann hafi nú um 4000 króna laun, þá muni 
honum veitast erfitt að lifa af þeim. Á síð- 
astliðnu ári stóð honum til boða að kaupa 
húseign, — en jeg lield, að best sje að jeg, 
með leyfi hæstv. forseta, lesi upp fyrir hv. 
þd. það, sem presturinn skrifar stjórnar- 
ráðinu um það :

,,Með því nú að mjer stóð til boða á 
síðastliðnu sumri eign, sem að dómi allra, 
er til þekkja, er tilvalin sem prestssetur, 
rjeðist jeg í að festa kaup á henni, þar eð 
jeg einnig leit svo á, að hjer væri um tæki- 
færiskaup að ræða og jeg þá liafði ekki „í 
annað hús að venda“ .... — Hann átti 
þá að flytja sig úr því húsi, sem hann bjó 
í. — „. . Eftir að jeg nú hefi látið lagfæra 
og gera við það, er þurfti, á nefndri eign, 
kostar hún mig kr. 25000.

Án þess að mjer komi einhver hjálp, sje 
jeg mjer með engu móti fært að halda 
eign þessari og búa á henni í framtíð. 
Föst laun mín sem prests nema nú kr. 
2400.00, og get jeg ekki gert ráð fyrir, að 
jeg komist af með minna en kr. 2500.00 á
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ári hverju í rentur og afborganir af eign- 
inni og svo viðhald.“

I þessu brjefi fer hann svo fram á það 
að fá lán úr ríkissjóði með Ji/o/t vöxtum. 
Þetta brjef hefir verið hjá biskupi og 
hann gefur þessu erindi sín bestu meðmæli. 
Jeg held, að það sje rjett að jeg sömu- 
leiðis, með leyfi hæstv. forseta, lesi upp 
nokkrar línur úr þessu brjefi. Biskupinn 
talar fyrst um það óhappaspor, sem stigið 
var þegar prestssetrið á Isafirði var selt, 
svo að presturinn þar hafi orðið að búa í 
leiguhúsum síðan. Svo segir hann síðar í 
brjefinu:

„Með hliðsjón af því, að með þessu 
kynni að vera stigið fyrsta sporið til þess, 
að Isafjarðarprestakall fyr eða síðar fái 
sjerstaka prestssetursíbúð, verð jegað telja 
það mjög æskilegt, að prestinum yrði á þá 
leið, sem hann fer fram á, lijálpað til þess 
að halda í hús þetta, sem hefir þann kost, 
sem ekki er þýðingarminstur, að lionum 
fylgir túnblettur og bæði hlaða og fjós, 
hvorttveggja úr steinstevpu.

Leyfi jeg mjer því virðingarfylst að 
mæla eindregið með þessari lánbeiðni sjera 
Sigurgeirs/ ‘

Það er óhætt að segja það, að sá biskup, 
sem við höfum nú, hugsar vel um fjárhag- 
inn yfirleitt, og þegar hann gefur þessari 
málaleitun jafneindregin meðmæli og hann 
lijer gerir, þá má trevsta því, að það sje 
full sanngirni í því, sem þar er farið fram 
á. Jeg hefi gert ráð fyrir í þessari till. 
minni, að ríkissjóður fái veð í þessari hús- 
eign og jafnframt kauprjett, ef svo sýnd- 
ist. Nú mætti kannske segja, að þetta veð 
nægði ekki fyrir þessu láni, en jeg hefi 
þá líka gert ráð fyrir, að af þessu láni 
vrðu borgaðar 1000 krónur á ári, svo að 
líklegt er, að þessi trvgging geti orðið 
sæmileg, þó að lánið yrði veitt.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara fleiri



475 Lagafrumvörp samþykt. 476
Fjárlög 1927

orðurn um þetta við liv. þdm., en jeg er 
þess fullviss, að það er full þörf og sann- 
girni fyrir, að þessi lánsheimild sje veitt, 
og því niiður er ekki búið að veita lánið, 
þó að heimildin fáist, því að það verður 
líklega lítið í viðlagasjóði td að veita þau 
lán, sem farið er fram á, en skyldi svo 
verða, að fyrir hendi yrðu peningar, þá 
er jeg sannfærður um, að þeim peningum 
er vel ráðstafað, sem til þessarar lánbeiðni 
fara.

Svo vil jeg örlítið minnast á brtt. 
XXXIV, frá hv. fjvn., 4. lið. Jeg hafði 
líka ætlað mjer að minnast svolítið á 3. 
liðinn, um leikfimiskensluna í Þingevjar- 
sýslu, en af því að aðrir hafa gert það, 
get jeg látið mjer það nægja. En jeg vil 
segja það, þó að jeg sje ekki á móti því 
að veita fje til skólahúss á Xúpi, að jeg 
verð að taka það fram, og þess verða’ hv. 
þdm. að minnast, að svo framarlega sem 
þessi styrkur er veittur, sem jeg ekki skal 
hafa á móti, og sem jeg líklega greiði at- 
kvæði með, þá eru fleiri sanngjarnar kröf- 
ur, sem aðrir unglingaskólar hafa á sama 
sviði, og vil jeg t. d. benda á, að á Isafirði 
er unglingaskóli, sem starfað liefir nú í 
20 ár, og án þess að jeg vilji á nokkurn 
hátt lasta Núpsskólann, þá stendur hinn 
lionum nokkuð framar. Það er tvískiftur 
skóli með ágætum kennurum, og svara þeir 
bekkir mjög svo til neðstu bekkjanna í 
gagnfræðaskólum okkar, og þegar þessi 
styrkur er veittur skólanum á Núpi, þá 
getur ríkissjóður ekki sloppið við að veita 
slíkan styrk öðrum skólum, sem líkt stend- 
ur á fyrir.

Jón AuðunnJónsson: Jeg bjóst ekki 
við því, að við þessar umr. yrði farið að 
gera upp annað en fjárliag ríkissjóðs. Mjer 
gat síst komið til hugar, að hjer yrði farið 
í reipdrátt um útibú Landsbankans, nje
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heldur um það, liver töpin væru hjá liinum 
einstöku útibúum. Jeg hefði heldur ekki 
farið út í þessi efni, ef hv. 1. þm. S.-M. 
(SvÓ) liefði ekki farið að víkja að útibúi 
bankans á ísafirði, meðan það var undir 
minni stjórn. Það er nú svo, að mörgum 
andstæðingum mínum í stjórnmálum hefir 
orðið tíðrætt um töp þessa útibús, sem hafa 
orðið meiri en jeg vildi. Tildrög tapsins og 
upphæð oftlega rangfært og reynt að rýra 
álit mitt hjá þeim, sem ekki þekkja til. Jeg 
kemst ekki hjá því, út af þessúm endur- 
teknu árásum, að gera nokkra grein fyrir 
þessu, og það því fremur, sem komin er 
fram till. til þál. um þetta efni, þótt það 
sje að vísu í hv. Ed. Það er eins og menn 
vita, að mest töp útibúsins á Isafirði stöf- 
uðu af tapi á síldveiðunum 1919. Það var 
álit allra manna, er um þau mál ræddu, að 
það myndi verða afarmikill feitmetisskort- 
ur í lieiminum eftir stríðið. Kússland og 
Þýskaland og fleiri þjóðir voru í miklum 
feitmetis- og feitivöruvandræðum um það 
er stríðinu lauk, og menn sjá það í ýmsum 
fjármálaritum frá þeim tíma, að fullyrt 
var, að feitivörur mundu hækka í verði 
undir eins og þessar þjóðir fengju að 
flytja þá vöru hindrunarlaust til sín. 
Af þessu var óvenjukapp lagt á það að 
framleiða feitivörur. Þetta fór á annan 
veg; þessar vörur, og þar á meðal síld, 
fjellu afskaplega í verði, og ástæðan til 
þess var sú, að þær þjóðir, sem þurftu 
vörur þessar, gátu ekki keypt þær, af því 
að kaupmáttur þeirra var svo lítill, að þær 
urðu að taka það ódýrasta af hverri vöru- 
tegund og flvtja sem minst inn frá öðrum 
löndum. Það er kunnugt, að Þýskaland 
notaði eftir stríðið ekki nema % af þeim 
feitivörum, sem það notaði fyrir stríðið. 
Allar þjóðir, sem við síldveiði fengust á 
árunum 1919 og 1920, töpuðu mjög miklu, 
sjerstaklega Norðmenn og Skotar. — Fleiri



47? Lagafruravörp samþykt. 478
Fjárlög 1927

bankar í Noregi urðu gjaldþrota af þessum 
sökum. — Menn hafa sagt, að síldarfram- 
leiðsla Islands 1919 hafi verið svo mikil, 
að varan hafi þess vegna fallið í verði, en 
það er ekki rjett, því að árið 1916 var 
veitt og saltað um 100 þús. tunnum meira 
af síld en árið 1919, og þó steig varan þá. 
Engum kom til hugar, að síldin f jelli svo 
í verði árið 1919, alt fram í lok septem- 
bermánaðar, að hún ekki seldist l'yrir 
framleiðslukostnaði. Ofan á þetta verðfall 
bættist það, að þeir, sem samið höfðu um 
sölu á síld, urðu vonsviknir, því kaupend- 
ur í Svíþjóð og víðar gátu ekki staðið við 
gerða samninga eða sviku gerða samninga. 
T. d. tapaði útibúið á ísafirði verulega á 
því, að maður í Svíþjóð varð gjaldþrota 
eða sveik samninga, og í Þýskalandi var 
neitað um innflutningsleyfi. Tap útibús- 
ins af síldveiðum varð um 800 þús. kr. á 
árunum 1919 og ’20, en tap af öðru, t. d. 
verslun, var ekki svo mikið, að teljandi 
sje; það varð að vísu nokkurt tap lijá ein- 
um kaupmanni og einu kaupfjelagi, vegna 
þess að eignir fjellu í verði, en tap á versl- 
un hefir annars ekki orðið. Alls var tapið 
um 1100000 krónur. Nú er það síður en 
svo, að jeg viðurkenni, að tap útibúsins 
stafi eingöngu af ráðstöfunum útibússtjórn- 
arinnar, heldur meðfram af tillögum að- 
albankastjórnarinnar, Aðalbankastjórnin 
samþykti móti tillögum útibússtjórnarinnar 
að lána f je til að gera út á síldveiðar 1920. 
Af þeirri ráðstöfun varð á annað hundrað 
þúsund króna tap. Þá urðu og töpin stór- 
um meiri af því, að þau voru ekki gerð 
upp fyr en árin 1922 og ’23. Verðfall á 
því, sem selja þurfti, varð stórum meira en 
ella af þessum sökum.

Að ekki varð stýrt fram hjá töpum, vilja 
ókunnugir og miður sanngjarnir menn 
kenna útibússtjórninni, eða mjer sem úti- 
bússtjóra; en eigi að síður hygg jeg, að það
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sje erfitt, að minsta kosti fyrir þá, sem 
kunnugir voru vestra á þessum árum, að 
átelja stjórn mína á útibúinu mjög frek- 
lega. Má í því sambandi benda á fyrirtæki 
á ísafirði, sem aðalbankastjórnin rjeði öllu 
um. Þetta fyrirtæki var styrkt að öllu af 
aðalbankanum, en útibúið haft sem út- 
borgunarkontór á lánveitingum til firmans. 
Fyrirtækið hafði mjög litla útgerð og alls 
enga síldarútgerð ■ það hafði nær eingöngu 
fiskikaup, sem mörgum hefir reynst arð- 
vænlegt, en eigi að síður tapaði það um 
400 þús. kr. og græddi þó mikið á fast- 
eignasölu. Hve mikið bankinn hefir fengið 
borgað upp í þetta tap, skal jeg ekki full- 
yrða, en það mun hafa verið frekar lítið.

Þegar talað er um töp útibúanna, ber að 
sjálfsögðu að draga frá það, sem græðst 
hefir á undanförnum árum. En hjá úti- 
búunum er rekstrarágóðinn færður aðal- 
bankanum til tekna við hver áramót. Það, 
sem útibúið á Isafirði var þannig búið að 
greiða aðalbankanum, var í árslok 1921 
með vöxtum um 600 þús. kr.

Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði, að 
tap Landsbankaútibúsins á ísafirði hefði 
verið miklu meira en tap útibúsins á Eski- 
firði. Þetta er ekki hægt að sanna með töl- 
um ennþá. En öllum er vitanlegt, að Eski- 
fjarðarútibúið hefir tapað miklu meira en 
Isafjarðarútibúið. Kunnugur maður hefir 
fullyrt, að tap Eskifjarðarútibúsins mundi 
ekki verða undir 1% miljón. Frá þessu 
dregst svo það, sem útibúið hefir greitt til 
Landsbankans sem ágóða, og sem með vöxt- 
um mun vera ea. 200 þús. kr. Hreint tap 
bankans á Eskifjarðarútibúinu verður því 
minst 1,5 milj. kr. Þetta er að vísu’ekki 
skjallegt ennþá, en það kemur fram á sín- 
um tíma. (SvÓ: Þetta er spádómur). Nei, 
því miður er þetta ekki spádómur. Annars 
býst jeg við, að þessi hv. þm. viti meira 
um þetta útibú en hann þykist vita. Hann
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sagði, að Eskifjarðarútibúið hefði tapað 
mestu á óheilbrigðum verslunarrekstri þar 
eystra. Jeg vil nú telja það vandalaust að 
sneiða því nær alveg hjá verslunartapi, 
nema hjá þeim, sem fást við kaup og sölu 
íslenskra afurða til annara landa.

Að sjálfsögðu er það ekki einhlítur 
mælikvarði á stjórn banka, hvort mikið 
tapast eða lítið. Til þess liggja ýmsar or- 
sakir. Þannig er öllum vitanlegt, að þeir, 
sem fást við lánveitingar til sjávarútvegs 
eingöngu, hljóta að tapa meiru en þeir, 
sem eingöngu lána til verslunar eða land- 
búnaðar. Því veldur árferði og annað óvið- 
ráðanlegt, svo sem skyndilegt og ófyrirsjá- 
anlegt verðfall á aðalútflutningsvörum.

Þegar verðgildi íslenskrar krónu lækk- 
aði 1921, átti öllum, sem með bankamál og 
fjármál fóru, að vera það fyllilega ljóst, 
að þá þurfti að lialda í og draga úr útlán- 
um, bæði til þess að forðast Inflation og 
til þess að menn tækju ekki nema sem 
minst lán, sem þeir svo þyrftu að borga 
með hærra peningagildi síðar. Þetta hygg 
jeg, að stjórn útibúsins á ísafirði liafi sjeð 
betur en margir aðrir.

Ef útibúin á Selfossi og Eskifirði eru 
tekin til samanburðar við ísafjarðarúti- 
búið, þá sjest, að við árslok 1920 skuldar 
ísafjarðarútibúið aðalbankanum fullar 2 
milj., en útibúið á Eskifirði 666 þús. og 
útibúið á Selfossi 685 þús. Þessi skuld 
lækkar svo smámsaman hjá Isafjarðarúti- 
búinu og í árslok 1923 er hún 1 milj. 358 
þús. En á sama tíma hækkar hún hjá hin- 
um útibúunum. Þannig skuldar Eskifjarð- 
arútibúið í árslok 1923 3 milj. 774 þús., 
en Sélfoss 2 milj. 289 þiis.

Jeg bjóst nú alls ekki við að þurfa að 
taka til máls um þetta atriði, en úr því 
sem komið var, var það nauðsynlegt, og 
vona jeg og veit, af því hvað hv. þdm.

eru rólegir undir þessari ræðu minni, sem 
þó er óviðkomandi þingmálum, að þeir eru 
mjer sammála um nauðsyn þessarar hrein- 
gerningar.

Skal jeg þá snúa mjer að þeim brtt. við 
frv., sem jeg á sjálfur. Er þá fyrst brtt. 
á þskj. 297, um erfiðleikauppbót til prests- 
ins í Ögurþingum. Biskupinn hefir ein- 
dregið mælt með 600 kr. í þessu skyni. En 
fjvn. hefir ekki sjeð sjer fært að taka upp 
meira en 300 kr. Nú stendur þannig á, 
að prestur þessi missir á þessu ári fyrir 
fult og fast af óbeinum árstekjum 312 kr. 
með því að báðir kirkjueigendur kaupa 
prestsmötukvöðina af jörðum sínum. Vænti 
jeg því, að hv. þdm. geti fallist á aðaltill. 
mína, eða þá að minsta kosti á varatil- 
löguna.

Þá á jeg enn brtt. á sama þskj., ásamt 
hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) o. fl., um hækkun 
á uppliæð til byggingar á barnaskólahús- 
um. Hvað snertir þorpið í Súðavík, þá eru 
þar um 170 manns og 25—35 skólaskyld 
börn. En barnaskólahúsið er orðið mjög 
ljelegt, 30 ára gamalt, og nú hefir læknir- 
inn tilkynt, að hann muni ekki geta talið 
hollustuhætti eins og vera ber í þessu 
barnaskólahúsi nema við það sje gert. En 
þar sem húsið er orðið bæði gamalt og 
fúið og grunnur þess ljelegur, þá vilja 
hreppsbúar ekki leggja í viðgerðarkostnað, 
heldur ætla þeir að byggja nýtt hús.

Þá hefði jeg ekki búist við að þurfa í 
þetta sinn að leita á náðir þingsins með 
hið gamla vandræðamál, brimbrjótinn í 
Bolungarvík. Það er að vísu rjett, að í 
fjárlögum fyrir 1926 eru Hólshreppi gefn- 
ar eftir 16 þús. kr. af viðlagasjóðsláni, og 
það skilyrði sett, að hreppurinn kosti eftir- 
leiðis viðhald brimbrjótsins. Þetta hefði 
hreppurinn getað gert, ef viðhaldið hefði 
ekki orðið stórum meira en nokkurn gat



481 Lagafrumvörp aamþykt. 
Fjárlög 1927 (3.

grunað. En sökum þess, kve brimbrjótur- 
inn var uppkaflega illa bygður, þá liafa 
komið fram á lionum miklar skemdir. En 
mestar kafa þær þó orðið á síðastliðnum 
vetri. Aðalskemdirnar eru vegna þess, að 
framlenging öldubrjótsins mistókst alger- 
lega fyrir vankunnáttu og trassaskap 
Aaderups kins danska, sem umsjón kafði 
með verkinu af kendi landsstjórnarinnar. 
Var það svo illa gert, að framlengingin 
kallaðist frá aðalgarðinum, og náði þá 
sjórinn að brjóta þar skarð í garðinn. 
Liggja svo tvö stór stykki úr garðinum í 
vörinni (lendingunni), sem kvort um sig 
vegur fleiri tonn.

Það er nú álit kreppsnefndarinnar, að 
sú aðgerð, sem nú er óumflýjanleg, muni 
kosta um 15 þús. kr. Skal jeg svo ekki 
þreyta káttv. deild á því að rekja rauna- 
sögu þessa fyrirtækis, og læt því þetta 
nægja.

Þá á jeg brtt. ásamt hv. þm. Str. (TrÞ) 
og hv. þm. Borgf. (PO), um eftirgjöf á 
dýrtíðarlánum til þriggja lireppa. Jeg hefi 
nú lieyrt á sumum hv. þm., að þeir telji 
þetta einhverja fjarstæðu. En þar er jeg 
á öðru máli. Mjer finst sjálfsagt, að hreins- 
að sje til um dýrtíðarlánin og eftirstöðvar 
þær, sem stríðsástandið skapaði hrepps- 
og bæjarf jelögum, og linun veitt á greiðslu 
þessara lána. Þegar þess er gætt, að ríkis- 
verslunin kefir oft orðið að gefa bæði fje- 
lögum og einstökum mönnum eftir marg- 
falt stærri uppkæðir, til þess að þéssir at- 
vinnurekendur geti haldið áfram atvinnu- 
rekstri sínum, þá væri lítil sanngirni og 
lítið samræmi í meðferð á fje ríkissjóðs, ef 
þessum hreppsfjelögum væri neitað um 
þessar eftirgjafir lána, sem gengið hafa til 
greiðslu á skuldum hreppanna við lands- 
verslun. Það væri því lítið samræmi, ef 
hjer þyrfti að knýja freklega á náðir hv.
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þm. til þess að ía linun á þessum skuldum 
fyrir fátæk sveitarfjelög.

Það vakti fyrir okkur flm. að taka öll 
dýrtíðar- og kallærislán, sem einstök 
kreppsfjelög skulda, en af vangá þá mun 
eitt þeirra kafa fallið út. En það var mein- 
ing okkar að kreinsa alveg til.

Hvað snertir Grunnavíkurkrepp, þá kef- 
ir kann borgað 2000 kr. af láninu, sem 
uppkaflega var 5000 kr. Þetta kefði aldrei 
þurft að koma fyrir kann, ef kreppsbúar 
kefðu fengið til sín sírna, því að togarar 
koma þangað nú á kverju kausti, þeg- 
ar fiskur er genginn og veður ófært 
smærri bátum. Hreppsbúar verða að korfa 
upp á þessa dólga þurausa firðina, af því 
að þeir ná ekki í síma til að gera aðvart 
til ísafjarðar, svo kægt sje að liandsama 
sökudólgana. Líka kefir kreppurinn orðið 
fyrir þungum búsifjum vegna þurfalinga, 
því að fjöldi fólks kefir flust þaðan og 
orðið styrksþurfar í öðrum hreppum, og 
þessir fátæku og afskektu menn orðið að 
leggja þeim fje í aðra kreppa. Arneskrepp- 
ur í Strandasýslu er sjerlega bágstaddur 
kreppur.

Þá á jeg enn eina brtt. ásamt kv. 2. þm. 
Reykv. (JBald), um 500 kr. styrk til að 
gera foss einn á Vestfjörðum laxgengan. 
Það er vitanlegt, að enginn lax hefir 
veiðst á Vestfjörðum, frá Ilvammsfirði til 
Hrútafjarðar, fyr en örlítið núna síðustu 
árin. Stafar það meðfram af því, að árnar 
eru ekki laxgengar sökum brattra fossa. Á 
sú, sem kjer er um að ræða, rennur f 
gegnum mjög falleg veiðivötn, sem silungs- 
veiði er í, en í þeim verður ekki vart við 
lax, sem stafa mun af því, að hann kemst 
ekki upp þennan foss.

Annars er áreiðanlegt, að meira ætti að 
klynna að laxa- og silungaklaki en gert 
liefir verið hingað til, því að það gæti orð-
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ið mögum bændum mikill búbætir. Og á 
því er enginn efi, að það mætti auka veið- 
ina mikið án teljandi kostnaðar. Þannig 
er talið, að í Astralíu liafi engin laxveiði 
verið, þegar Englendingar komu þangað. 
En nú er þar laxveiði, sem gefur mörg 
bundruð þúsund sterlingspunda ágóða ár- 
lega. Laxaseiðin voru flutt þangað frá 
Skotlandi með feiknakostnaði. Nú er þetta 
talið að hafa verið hinn mesti búhnykkur.

Jón Baldvinsson: Jeg skal byrja þar, 
sem háttv. þm. N.-ísf. (JAJ) endaði, á 
brtt. 61 á þskj. 297, um alt að 3000 kr. 
styrk til bæjar- og sveitarfjelaga til kaupa 
á laxa- og silungaseiðum.

Jeg hefi lieyrt það haft á móti þessari 
till. af einstökum deildarmönnum, að ekk- 
ert erindi lægi fyrir fjvn. í þessu skyni. 
En það ætti ekki að vera neinn galli á til- 
lögunni, ef sýnilegt er, að hún geti orðið 
að miklu gagni.

Verði tillaga þessi samþykt, er ætlast til, 
að ríkisstjórnin stvrki bæjar- ag sveitar- 
fjelög til kaupa á laxa- og silungaseiðum 
til að setja í ár og vötn, því að reynsla er 
fengin fyrir því, að lax og silungur kemur 
aftur í þau vötn, sem hann fæðist upp í.

Nauðsynin fyrir því að styrkja þetta 
af opinberu fje liggur meðal annars í 
því, að margar jarðir liggja oft að sömu 
ánni og liggja misjafnlega vel við veið- 
inni; getur því orðið metingur um, hvað 
liver eigi að leggja fram, og það því orðið 
til hindrunar á framkvæmdunum. En 
slíkt kæmi síður fyrir, ef þetta hefði 
styrk af liinu opinbera.

Nú er svo komið, að margir hafa koinið 
upp klakstöðvum og hafa það fyrir at- 
vinnu að selja laxa- og silungaseiði, og 
hygg jeg, að þúsundið af laxaseiðum muni 
vera selt á 5 kr. Gæti þessi styrkur því 
verið sæmilegur handa 10 hreppsfjelögum.

Að sjálfsögðu yrði styrkur þessi ekki 
veittur nema eftir umsóknum og með með- 
mælum trúnaðarmanns landsstjórnarinnar 
og Búnaðarfjelags Islands í þessum efn- 
um.

Þá vil jeg með nokkrum orðum minn- 
ast á till. mína og háttv. þm. N.-ísf. (J- 
AJ) um 500 kr. til að gera Einarsfoss í 
Laugardalsá í Ogurhreppi laxgengan.

Eins og liv. meðflm. minn tók fram, 
rennur á þessi gegnum þrjú vötn. I á 
þessari og vötnum þeim, er hún rennur 
í gegnum, er mjög mikill gróður, og er 
hún því hentug til þess að fæða upp laxa- 
og silungaseiði. Og að því leyti hagar 
svipað til um þessa á og Elliðaárnar hjer, 
nema livað hún er vatnsmeiri og lengri. 
En Elliðaárnar eru taldar vera, eða voru, 
einliverjar mestu laxveiðiár í landinu. Og 
sumir hafa tekið svo djúpt í árinni, að 
kalla þær bestu laxveiðiár í Evrópu.

Þá skal jeg víkja að öðrum till. mínum, 
undir lið LXIII. Sú fyrsta er um alt að 
25 þús. kr. til þess að styrkja sveitar- 
og bæjarfjelög að % til þess að koma 
upp barna- og gamalmennaheimilum. Þetta 
er nýtt í fjárlögum, en hugsunin er sú, 
að styrkurinn sje. veittur í svipuðum 
hlutföllum og styrkur til skólabygginga og 
sjúkraskýla, þar sem gert er ráð fyrir, að 
styrkurinn nemi % kostnaðar. Aðalástæð- 
an fyrir því, að jeg ber fram þessa brtt., 
er sú, að sveitarfjelög hafa víða áhuga á 
þessu, en vantar fje, og landssjóðnum því 
skyldast að hlaupa undir bagga. Jeg vil, 
að nokkuð af upphæðinni renni til Isa- 
fjarðarkaupstaðar, af því að hann hefir 
komið upp slíku hæli, sem kostaði um 46 
þús. kr. Þar er nú rúm fyrir 25 gamal- 
menni auk starfsfólks.

Jeg tel það sjerstaklega rjettmætt, að 
ríkið veiti bæjarfjelögum styrk til þessa, 
þar sem það hefir nú tekið af þeim skemt-
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anaskattinn, sem fyrirhugaður hafði ver- 
ið til slíkra stofnana hjá bæjarfjelögun- 
um. Jeg geri ekki tillögu um það, að fá 
bæjunum aftur í hendur skemtanaskatt- 
inn, því að jeg álít, að leikhús sje nauð- 
synlegt, en þá vil jeg heimta "af þeim hv. 
þm., sem gengust fyrir því að taka þenn- 
an tekjustofn af bæjunum, að þeir sýni 
bæjunum þá sanngirni að veita þeim 
styrk til þessa, sem felst í brtt. minni, þar 
sem bæjarfjelögin hafa verið svift tekjum, 
sem til þessara líknarstofnana áttu að 
ganga.

Jeg læt svo útrætt um þessa tíll. Það 
liggja engin erindi fyrir frá bæjum nje 
sveitum, en málið er jafnnauðsynlegt fyr- 
ir því.

Þá er 2. brtt. um styrk til að koma á 
sambandi milli allra sjfikrasamlaga í land- 
inu og stofna ný sjúkrasamlög. Jeg hefi 
átt tal um þetta við landlækni, og hanu 
telur það lífsnauðsyn, að slíkt samband 
komist á. Það eru óneitanlega þægindi fyr- 
ir menn, er þeir flvtja úr einu hjeraði í 
annað, að geta undir eins komist inn í 
sjúkrasamlag á nýja staðnum og notið þar 
fullra rjettinda.

Til þess að koma þessu sambandi á, verð- 
ur einhver að hafa forgönguna. Sjúkra- 
samlag Reykjavíkur telur sig fúst til þess, 
og liggur fyrir erindi frá því um það 
efni og umsókn um styrk.

Þá er síðasta till., og ekki sú sísta, um 
styrk til styrktarsjóðs verkamanna og 
sjómanna í Reykjavík. Svipuð till. þess- 
ari liefir verið borin fram á tveimur und- 
anförnum þingum, en hv. þm'. liafa ekki 
viljað fallast á liana — þó hefir hún fall- 
ið með litlum atkvæðamun. Þessi sjóður 
starfar hjer í Reykjavík, og þótt menn 
sjeu bæði líftrygðir og slysatrygðir, þá 
eru ekki ofstyrktir þeir, sem fvrir áföllum

(3. urnr. í Nd.).

verða. Sjóðurinn veitir um 7000 kr. styrk 
á ári og gengur hann til mjög margra 
manna. Fjelögin, sem að honum standa, 
leggja honum árlega eina krónu af hverj- 
um meðlim, og hygg jeg, að það sjeu um 
3000 kr., sem hann fær frá fjelögunum, 
en hjer er farið fram á 3500 kr. styrk úr 
ríkissjóði. Samkv. skipulagsskrá sjóðsins má 
ekki eyða öllu í styrki, sem honum áskotn- 
ast, og eykst hann því nokkuð árlega. En 
þörfin fyrir styrk er ákaflega mikil og 
jeg vona, að hið háa Alþingi láti ekki 
sjóðinn vera vonbiðil lengur.

Það eru ekki fleiri brtt., er jeg hefi 
ástæðu til að tala um, en mig langar til 
að víkja því til liæstv. ráðherra, hvort 
þeim þóknist að svara þeim fyrirspurnum, 
er jeg bar fram nú við umr. um fyrri 
hluta fjárlaganna. Jeg hefi hevrt, að 
hæstv. fjrli. (JÞ) ætli sjer að svara eftir 
að menn hafa gert grein fyrir brtt. sín- 
um. En ef þeir svara ekki, þá mun jeg 
koma fram með sjerstakar fyrirspurnir, 
og verður það eigi síður til þess að tefja 
tíma þingsins heldur en ef þeim væri 
svarað nú. Hefir það og áður verið venja 
að tala nokkuð alment við 3. umr. fjár- 
laganna.

Árni Jónsson: Jeg vil leyfa mjer að 
segja nokkur orð um þá einu brtt., XLV, 
sem jeg á við þennan kafla fjárlagafrv., 
og flyt jeg liana ásamt nokkrum öðrum 
liv. þm.

Það hefir legið fyrir erindi frá Jóni 
Leifs um styrk, og hefir hann farið fram 
á að fá 4000 kr. í nokkur ár. Þetta hefir 
liv. fjvn. ekki treyst sjer til að taka upp, 
og við ekki heldur. Hann gerir ráð fyr- 
ir, að hann muni þurfa 5 ár til þess að 
levsa verkið af hendi, og líta sumir svo 
á, að ef styrkur er veittur næsta ár, eigi

31*
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hann að standa í fjárlögum þangað til 
verkinu er lokið. En jeg vil taka það skýrt 
fram, að það er ekki meiningin, að Al- 
þingi bindi sig nokkuð um framtíðina í 
þessu efni. Og eins og menn sjá, er fjár- 
veitingin, sem nú er farið fram á, ekki 
nema af því, sem Jón fór fram á
sjálfur.

Við 2. umr. fjárlagafrv. bar bv. 1. þm. 
S.-M. (SvÓ) fram brtt. um að veita fje til 
að rita menningarsögu þjóðarinnar. Var 
það þá rjettilega tekið fram, að við stæð- 
um nú á tímamótum og að margt gott 
og gamalt væri í okkar sögu, sem safna 
þyrfti og skrá, svo að það liði ekki undir 
lok. Mjer finst þetta liliðstætt. Upphæðin 
er að vísu dálítið bærri, en þess ber að 
gæta, að ekki þarf neina sjerþekk- 
ingu til að rita menningarsögu, en það 
þarf mikla sjerþekkingu til þess að safna 
þjóðlögum og búa þau vel úr garði. Jón 
Leifs hefir bæði áhuga og þekkingu á 
þessu máli. Hann er í samvinnu við stórt 
þýskt fyrirtæki, er safnar' lögum á hljóð- 
rita. Hefir fjelagið boðið honum áhöld til 
þess að safna þjóðlögum hjer, og því 
má geyma þau eins og þau eru nú á vör- 
um þjóðarinnar.

Jón Leifs hefir sýnt manna mestan 
áhuga fyrir íslenskum þjóðlögum. Jeg er 
ekki bær að dæma um menningargildi 
þjóðlaga, en með leyfi hæstv. forseta vil 
jeg leyfa mjer að lesa upp, hvað Jón 
Leifs segir um það efni (Skírnir 1922) :

„Eðlilega hefir andi íslenskra þjóðlaga 
mótast af náttúru landsins og hörmungum 
þeim, sem á þjóðinni dundu. Djúpa alvöru 
flytja lögin og hrikaleik og harðneskju 
meiri en nokkur önnur þjóðlög. Þar er oft 
sem bitið sje á jaxl og tönnum gníst gegn 
örlögunum. Gleðskapar verður einnig vart, 
en þá lendir oft í harðgerum (groteskum)

(3. umr. i Nd.).

gáska og köldum hlátri. Ríkir þar ram- 
íslenskur andi og sá norrænasti.“

Og ennfremur segir hann:
„Islensku þjóðlögin má telja ímynd þess 

norrænasta og má, ef athygli fylgir, greini- 
lega sjá, hvað norrænt býr í mestu tón- 
skáldunum (Baeh, Beethoven, Brahms, 
Reger o. fl.), og ber þar þó mikið á suð- 
rænum sætleik.“

Þessi ummæli hans sýna það, að hann 
liefir niikinn áhuga og ást á þessu verk- 
efni.

Iljer á landi hefir staðið mikill styr um 
þennan mann, vegna þess, að liann heldur 
fram kenningum, sem fara á bug við al- 
menningsálitið. En um tónlistarstarfsemi 
hans skal jeg ekki fara mörgum orðum. 
Hún er öðrum liv. þdm. kunn. Hann 
stjórnar nú hljómsveit í Þýskalandi, og er 
það furða, að útlendingur skuli hafa kom- 
ist svo hátt í mesta hljómlistarlandi heims- 
ins. Illjómkviða hans var leikin í Þýska- 
landi í vetur og fjekk einróma lof. En 
það, sem einkennir Jón Leifs frá öðrum, 
er það, hvað hann hefir mikla trú á landi 
sínu og þjóð.

Jeg skal ekki fjölvrða meira um þetta, 
en vil benda á, að sjera Bjarni Þorsteins- 
son í Siglufirði hefir farið viðurkenning- 
arorðum um Jón Leifs, og Einar Bene- 
diktsson skáld telur hann manna hæfastan 
til þess að taka að sjer þetta starf. Svo er 
og um aðra, sem hafa kynst honum. Jeg 
liugsa, að hv. þdm. þurfi aldrei að iðrast 
eftir því að ljá þessari brtt. atkv. sitt.

Pjetur Þórðarson: Jeg á brtt. á þskj. 
297, þá LX. í röðinni. Jeg flutti hana við 
2. umr., en tók hana þá aftur, eins og hv. 
þdm. mun reka minni til. Jeg gerði þá 
grein fyrir henni allítarlega, en ef miðað 
er við gildi málefnisins, þá kannast jeg
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við, að hún hafi verið gerð af veikum 
mætti, því að jeg er ekki nógu fróður um 
þau atriði, er hún fjallar um.

Jeg vil minnast á það, að Jón Helgason, 
sem hefir fengist við ýmsar uppgötvanir 
í raforkunotkun og varið til þess fje og 
mikilli fyrirhöfn, er fjelítill maður til 
þess að framkvæma hugmyndir sínar. Eins 
og jeg gat um fyr, hefir hann sett upp 
rafvjel, er hann hyggur, og mjög líklegt 
er, að geti orðið að verulegum og almenn- 
um notum, ef honum tækist að fá nógu 
traustan þrýstiloftsgeymi. Hann er sjálf- 
ur öruggur um, að það megi gera þann 
geymi úr járnbentri steinstevpu. Annars 
veit jeg ekki gleggri deili á þessu.

Þegar jeg beindi orðum mínum í þessu 
efni til hæstv. fjrh. tJÞ) um daginn, hjelt 
jeg, að hann væri líklegastur allra hjer í 
hv. deild til að geta gefið upplýsingar um 
mannvirki úr steinsteypu, og bjóst við, 
að jeg fengi þær upplýsingar, sem byggja 
mætti á. I stað þess fjekk jeg ekki ann- 
að frá honum að hevra en að þetta hylki 
yrði svo dýrt. að frágangssök væri að 
búa það til, og að slíkt hvlki væri óhugs- 
andi að gera úr öðru efni en þumlungs- 
þykkum stálplötum. Það liggur í augum 
uppi, að hjer á landi er vitanlega ekki 
hægt að búa til nein slík vindhylki úr 
stáli. Ef maðurinn getur ekki notað 
steinsteypu, held jeg, að það sje frágangs- 
sök að eiga nokkuð við þetta. En maður- 
inn heíir sjálfur svo góða trú á þessu, að 
hann leggur líklega alla sína krafta og sinn 
síðasta evri í tilraunina, án hjálpar af 
opinberu fje, verði þes^ ekki fyr eða síðar 
kostur. Jeg finn mig þó knúðan til að 
reyna að rjetta þessum uppfinningamanni 
hjálparhönd, þó að ekki hafi blásið byr- 
lega fyrir þessari till. við 2. umr. Jeg vil 
jafnvel heldur, að hið háa Alþingi felli 
till, en að það segi ekkert, því að þá veit

(3. nmt. i Nd.).

jeg, að jeg hefi gert skyldu mína. Jeg geri 
ráð fyrir, að hugsjónir mannsins komist 
einhverntíma fram, þótt þetta þing beri 
ekki gæfu til að hjálpa honum til að sjá 
verklegan árangur af þeim og hans virð- 
ingarverðu starfsemi. í trausti þess, að 
jeg sjái nú nægilega margar hendur rjett- 
ar upp til að styðja liinn íslenska anda 
og orku, sleppi jeg frekari orðalengingum 
að sinni.

Umr. frestað.

A 52. fundi í Xd., þriðjudaginn 13. 
apríl, var enn fram haldið 3. 
umr. um frv. (A. 273, 297, 304, 306, 310, 
322).

Hákon Kristófersson: Jeg á að þessu 
sinni fáeinar brtt., sem jeg tel rjettara 
að láta fylgja nokkur orð, þó ekki sjeu 
þær í hækkunaráttina.

Fyrsta brtt. er við 15. grein 10, þar 
sem farið er fram á bvggingarstvrk. Mjer 
fanst rjettara, að því fje væri varið til 
sjóðstofnunar til minningar um þann 
látna heiðursmann, sem um er að ræða, 
Pjetur Jónsson frá Gautlöndum, heldur 
en til sjerstakrar húsbyggingar. En úr 
því að Suður-Þingeyingar geta sóma síns 
vegna þegið þennan stvrk á þann hátt, 
sem ráðgert er, þ. e. til húsbyggingar, 
stendur mjer það á engu og tek því til- 
löguna aftur.

Þá á jeg aðra till. á þskj. 297, XLVL 
lið. Fyrri hluti till. gengur út á, að 
hækkaður sje styrkurinn til Sighvats Borg- 
firðings, úr 600 kr. upp í 800 kr. Jeg þarf 
ekki að fjölyrða um þennan þjóðkunna 
mann. Störf hans eru alkunn. Jeg þarf 
heklur ekki að lýsa þeiin erfiðu lífskjör- 
um, sem þessi maður á við að búa. I 
raun og veru er þessi styrkur of lítill, þó
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hann verði hækkaður upp í 800 kr. .Teg 
þvkist vita, að ekki þurfi að mæla mikið 
með þessu, þar sem nýlega var hjer haft 
á móti að fella niður stvrk til annars 
manns, sem á þó enga sanngirniskröfu til 
stvrks frá hinu opinbera, en sá heiðurs- 
maður, sem hjer er um að ræða, á að 
mínu áliti mörgum fremur kröfu til viður- 
kenningar. Sighvatur Borgfirðingur hefir 
ma?tt samhug þingsins áður, og jeg vona. 
að svo verði enn. — Þá er hinn hluti till. 
þess efnis að fella niður söguritunarstyrk 
til Boga Melsteds. Jeg hafði hevrt lesið 
hjer upp, að þessi heiðursmaður óskaði 
eftir, að sjer yrði ekki veittur styrkur að 
þessu sinni. Að hv. fjvn. varð ekki við 
þessum tilmælum, hjelt jeg að hlyti að 
stafa af gleymsku. Vildi jeg bæta úr þessu 
og gera Boga Melsted það til geðs að 
koma með þessa till. Nii hafa sagt mjer 
menn, sem kunnugir eru þessum heiðurs- 
manni, að hann vegna lasleika telji sig 
ekki geta unnið fyrir þessum stvrk, en 
mundi liinsvegar ekki taka það illa upp, 
þó að Alþingi Ijeti hann standa. Með öðr- 
um orðum, að líkt standi á og fvrir Arn- 
grími lærða, sem baðst undan biskupstign, 
en vildi þó gjarnan hreppa hnossið. Að 
þessum upplýsingum fengnum, lýsi jeg því 
yfir, að jeg tek þessa till. aftur.

Þá á jeg eina till. mjög lítilsverða, sem 
gæti þó valdið ágreiningi. Jeg vil fella 
niður aths. við stvrkinn til Búnaðarfje- 
lagsins. Mjer er ekki vel ljóst, hvað hún 
á að þýða. Mjer finst, að trúa megi bún- 
aðarfjelögum fvrir því að annast um út- 
vegun nauðsynlegra verkfæra o. fl. Ann- 
ars er mjer ekki verulegt kappsmál um 
þessa till., ef hv. deild lítur svo á, að 
nauðsvnlegt sje, að þessi athugasemd 
standi. Hún um það.

Þá er ein till. í hækkunaráttina, sem 
jeg hefi ekki minst á. Hún fer fram á, að

(3. nmr. I Nd ).

veittur sje lítilsháttar stvrkur ekkju sjera 
Jónasar Hallgrímssonar frá Kolfrevjustað. 
Hún er efnalítið gamalmenni, 76 ára, og 
eftir vanalegum gangi lífsins má húast 
við, að þennan styrk þurfi ekki að greiða 
í mörg ár. En þó svo yrði, er þessi tillaga 
mín fullkomlega hliðstæð öðru, sem þeg- 
ar er komið í fjárlögin. Jeg vænti þess, 
að hv. deild sýni þessari heiðurskonu 
sömu sanngirni og öðrum, sem líkt stend- 
ur á fvrir, og mæli jeg sem best með till.

Jeg held svo. að jeg eigi ekki fleiri till. 
að þessu sinni, og jeg vona, að hv. þdm. 
verði mjer sammála um það, þegar fjár- 
lögin fara hjeðan úr hv. deild, að það eru 
ekki hækkunartill. frá þingmanni Barð- 
strendinga, sem hafa valdið því, hvernig 
viðskilnaður fjárlagafrv. verður hjer í hv. 
deild.

Þótt það sje vitanlega ekki geðfelt verk 
og sje illa sjeð að tala á móti ýmsum till., 
sem fram hafa komið frá einstökum þm. 
og fjvn., þá hygg jeg það skyldu mína að 
láta uppi andúð mína gagnvart ýmsum 
þeirra.

Jeg skal þá fyrst snúa mjer að till. 
XXVI, frá fjvn., sem hefir verið kölluð 
„tillagan um póstprest“. Vitanlega verður 
maður að fá skýringu á svona nafni, til 
þess að hægt sje að átta sig á, hvað meint 
er. Jeg verð að segja, að margskonar till. 
hafa fram komið hjer, en þessi held jeg 
sje með þeim allra fáránlegustu. Nú á að 
fara að launa sjerstakan prestvígðan mann 
til þess að fara um landið, til þess að 
prjedika fyrir lýðnum. (TrÞ: Er það svo 
fáránlegt?). Nema því aðeins, að hv. þm. 
Str. (TrÞ) slái því föstu, að prestar lands- 
ins sjeu ónýtir í sínu kalli. Þetta er ein- 
mitt fáránlegt. Til hvers er þá svnodus. 
biskup og prófastar’ Eru þessir herrar 
ekki til þess færir að halda uppi andlegri 
liienningu þjóðarinnar á þann hátt, sem
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þessi maður á að gera? Jeg býst við, að 
svo sje. Svo er annað. Jeg held, að hátt- 
virtir prófessorar háskólans hafi lyft sjer 
upp á hverju sumri, að minsta kosti guð- 
fræðiprófessorarnir. Hver er færari að 
bæta úr sálarþörf þjóðarinnar barna, sem 
hv. fjvn. hefir fundið til að glötunin væri 
vís, nema hún stofnaði hjer nýtt emhætti 
til þess að senda þeim kennimann? En 
jeg fyrir mitt leyti er ekki miklu vissari 
um þeirra sáluhjálplegu velferð við ferða- 
lok þessa hjervistarlífs, þó að þessi heið- 
urskennimaður verði út sendur, — meira 
að segja þótt það verði minn kæri vinur, 
hv. þm. Str. (TrÞ), sem jeg treysti þó í 
því tilliti mjög vel.

Xei, þetta sýnir það og ekkert annað, 
að níi virðist háttv. þm., að svo mikið sje 
um aurana í ríkissjóðnum, að það megi 
flevgja fjenu á háðar hendur. Hjer er 
hugsuð upp ný staða, sem jeg veit ekki til 
að nokkur hafi fyrirfram sótt um eða 
hefði það í hvggju og þess vegna þyrfti 
að fá stvrk til fararinnar. Nei, jeg held, 
að það sje ekki verulegur áhugi fvrir 
þessu, ef guðfræðingar háskólans vilja 
ekki taka það að sjer og fá til fararinnar 
styrk úr sáttmálasjóði, sem mig minnir að 
væri gengið út frá að væri meira til 
stvrktar stúdentum en revnslan hefir sýnt.

Þá kem jeg að því, að hv. fjvn. leggur 
til, að veittar verði 6 þús. kr. til að reisa 
íþróttaskóla í Þingeyjarsýslu. Ekki man 
jeg nú til þess, að nefndir væru möguleik- 
arnir fyrir þessum kostnaði, þegar var 
verið að mæla fvrir skóla Þingeyinga hjer 
í þinginu. En það er ekki lengra liðið en 
svo, að skólinn er rjett nýstofnaður, þeg- 
ar menn hafa fundið hjá sjer hvöt til að 
koma með slíka till., og það meiri hluti 
fjvn., að því er mjer skilst. Og hv. þm. 
Str., minn kæri vinur, tekur það fram í 
|gær, að meðal annara íþrótta, sem kend-

ar verði, sjeu skíðaferðir. Jú, það vita 
allir, hversu nauðsynleg íþrótt þetta er, 
en — dettur nokkrum í hug, að það gangi 
í mig og aðra hv. þm., að Þingevingar 
þurfi endilega að fá sjerstakan skóla og 
skólakennara til þess að kenna þeim 
skíðaferðir? Hv. frsm. fjvn. (TrÞ) legg- 
ur samt svo mikið upp úr þessu, að hann 
vill taka þennan ágæta mann hjeðan úr 
mentaskólanum til þess arna; þörfin er 
svo knýjandi. Maður veit eiginlega ekki, 
hvað á að kalla þetta; maður hefir ekki 
heimild til að ætla mönnum sjerkennileg- 
ar hvatir, og stæðu ekki eins heiðarlegir 
menn að þessu eins og hjer standa, þá 
segði maður þetta þingevskt reiptog og 
ekkert annað.

Þetta er nú ein af þeim till., sem jeg 
vænti fastlega, að deildin felli niðúr. 
Jeg hjelt, að fáir vildu ætlast til, að nii 
væri farið að stofna til nýrra embætta þar, 
sem engin knýjandi nauðsvn er fyrir.

Jeg var ekki inni í gær, þegar hv. 4. 
þm. Reykv. (MJ) var að tala fvrir till., 
sem hann liefir borið fram um að veita 
Guðmundi nokkrum Einarssyni 4 þús. kr. 
til leirbrenslu til myndagerðar. Hvað sem 
um þetta má segja að öðru leyti, þá hygg 
jeg, að þetta sje þó ekki það nauðsynlegt, 
að ekki mætti það vel bíða. Mjer var líka 
sagt af bæjarmanni hjer í morgun, — en 
jeg ábyrgist vitanlega ekki, að sagan sje 
sönn, — að þetta sje sá sami Guðmundur, 
sem flutti inn áhöld til brennivínsgerðar, 
og að það hafi einnig komist svo langt, 
að töluvert hafi verið unnið að áfengis- 
bruggi uppi í Miðdal, meira að segja að 
tvær tunnur hafi verið á stokkunum úti 
í fjósi. Jeg vona nú, að það eigi ekki að 
hafa fjárhæð þessa til þess að kaupa ein- 
hver svipuð áhöld. En samvisku minnar 
vegna sje jeg þó ekki annað en að það 
sje helst skvlda mín að vera á móti þessu.
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hvort sem fjárhæðin ætti að vera til þessa 
eða annars.

Hv. 3. þm. Revkv. (JakM) flytur brtt. 
við 16 .gr., um að veita Kvenrjettindafje- 
lagi íslands 2 þús. kr. til sendiferðar til 
París árið 1926. Þetta virðist mjer ekki 
nema bera vott um, að hann skilji full- 
komlega, hvað nauðsvnlegt það er, að 
sjálfstæði landsins komi fram í sem flest- 
um tilfellum. En jeg hefði kunnað betur 
við að vita, hver ætti að fara. Til slíkr- 
ar farar sem þessarar álít jeg það sje 
mjög svo nauðsynlegt að sje valin ein af 
okkar allra mvndarlegustu konum og sjá- 
legustu, og sennilega þvrfti hún líka að 
skilja eitthvað í frönsku o. s. frv. Ef jeg 
hefði átt víst um gott val til farar þess- 
arar, þá hefði jeg greitt atkv. með till. 
En af því að það er uggur í mjer, að 
valið mistakist, ef til vill verði send ein- 
hver gömul kona, þá get jeg ekki greitt 
þessu atkv.

Jeg hljóp yfir eina till.. sem jeg vildi 
gjarnan minnast á af sjerstökum ástæð- 
um. ITinsvegar skal jeg taka það fram, að 
mjer þykir það slæmt, af því að hún 
kemur frá heiðursmanni, sem sje hv. 2. 
þm. Eyf. (BSt). Hann fer fram á náms- 
stvrk til framhaldsnáms við Akureyrar- 
gagnfræðaskóla, 5 þús. kr. Þessi till. kem- 
ur mjer dálítið óþægilega, af því að jeg 
hefi verið með þessum skóla að ýmsu 
leyti. Jeg man þá tíð. að þegar skóli þessi 
var seinast til umr.. sagði einmitt þessi 
sami hv. þm., að sú tilhögun, sem farið 
væri fram á, myndi verða ríkissjóði alveg 
kostnaðarlaus. Þá var fórnfýsi kennaranna 
svo mikil, að þeir vildu taka að sjer auk- 
ið starf fvrir ekki neitt. Mjer fanst það 
þá dálítið undarlegt. — því að jeg tók þetta 
í allri hreinskilni, — ef menn vildu ekki 
leyfa þetta, þar sem enginn kostnaður

(3. nmr. i Nd.).

hlytist af því. Mjer var þá sagt af þeim, 
sem þá stóðu á móti þeirri málaleitun, að 
þetta liti svona út í byrjun, en svo vrði 
það ekki til lengdar. Jeg verð nii að við- 
urkenna, að þessir menn sáu betur fram 
í tímann. Af því að jeg vil ekki gera 
hvorki orð kennaranna eða hv. þm. og 
annara ómerk, þar sem þeir fullyrtu, að 
enginn kostnaður fyrir landið lilytist af 
þessari brevtingu, þá leiðir það af sjálfu 
sjer, að jeg hlýt að vera á móti þessari 
tillögu.

Svona fer oft þeim mönnum, sem eru 
trúgjarnir á það, að mönnum gangi aldrei 
neitt til, sem hulið er á bak við. að þeir 
flaska oft og einatt á því.

Alveg yrði sama uppi á teningnum. ef 
farið væri að koma upp þessum leikfimis- 
skóla við Laugaskólann. Þá yrði afleið- 
ingin sú, að það þætti brátt nauðsynlegt 
að koma upp slíkri stofnun við alla skóla. 
Hví leggur hv. fjvn. ekki til, að slíkum 
skóla verði komið upp við Núpsskólann t. 
d. ? Er þörfin meiri í Þingeyjarsýslu ?

Jeg dirfist nú ekki að segja það, sjer- 
staklega þar sem jeg þekki vel hv. flytj- 
anda till., að það hafi verið vísvitandi 
blekkingar í málinu frá hans hendi, þeg- 
ar hann flutti það upprunalega.

Mjer þykir rjett að geta þess aðeins, úr 
því að hv. 4. þm. Reykv. (MJ) er kom- 
inn hjer inn, að jeg mintist lítillega á orð 
hans hjer í gær í sambandi við hinn svo- 
kallaða póstprest. (MJ: Já, jeg hevrði af 
því). Jeg hefi samt ekki farið eins hörð- 
um orðum um slíkt skrípi eins og vert 
er. Þó læt jeg hjer staðar numið að sinni. 
Jeg óska eftir að fá frambærileg rök um 
þetta mál. Mætti það þá vera veigamikill 
þáttur í þeim rökum. ef hv. 4. þm. Reykv. 
lýsti því yfir, að það væri hann, sem tækí 
embættið að sjer,
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Ingólfur Bjarnarson: Jeg á enga brtt. 
við fjárlögin að þessu sinni og liafði því 
ekki hugsað mjer að taka til máls. En 
það er vegna þess, að hv. þm. Ak. (BL) 
fann ástæðu til þess í gær að flytja dá- 
lítið erindi til ófrægingar alþýðuskólanum 
í Þingeyjarsýslu, sem jeg vil segja nokkur 
orð. Það er samt ekki svo að skilja, að 
jeg telji það skifta miklu máli, þótt hv. 
þm. Ak. lýsi hjer þeim huga, sem liann 
ber til þessa skóla. Jeg geri ekki ráð fyr- 
ir, að það hafi í sjálfu sjer nein áhrif. 
En jeg vildi gefa skýringar á þeim at- 
riðum, sem þm. fór ýmist villandi orð- 
um um eða skýrði beinlínis rangt frá.

Jeg var því miður ekki inni, þegar liv. 
þm. flutti ræðu sína, en jeg hefi fengið 
glögga skýrslu um. að hann hafi sjerstak- 
lega gert mikið íir því atriði, að enginn 
vissi, hver ætti þennan skóla, og sagt í því 
sambandi, að máske væri það Kaupfjelag 
Þingevinga, og að eitthvað hefði hevrst 
um það, að kaupfjelagið byggist við að 
gefa skólann á 40 ára afmæli sínu, og 
fleira í þessa átt! Þetta er nii vitanlega 
skáldskapur út í loftið og hefir ekki við 
neitt að styðjast. Þarna nyrðra að minsta 
kosti er öllum vitanlegt, að skólinn er 
hjeraðseign, þótt kannske að forminu til 
megi telja hann sjálfstæða stofnun í skjóli 
sýslufjelagsins og með ábvrgð þess að 
baki sjer.

Ætla jeg lítilsháttar að reyna að skýra, 
hvernig þessu er fvrir komið, þó að jeg 
raunar viti, að ýmsum hv. þdm. sje það 
fullkunnugt.

Upprunalega var það Samband ung- 
mennafjelaga Þingeyinga, sem gekst fvrir 
fjársöfnun til þessa skóla heima í hjeruð- 
um, og leitaði síðan til Alþingis um styrk 
til skólans. Og þessi undirbúningur stóð 
vfir í mörg ár. Þegar svo var farið að

byggja skólann,' höfðu ungmennafjelögin 
alla framkvæmd verksins. En þegar svo 
skólinn var fullgerður, var samin reglu- 
gerð fyrir hann um stjórn hans og starfs- 
tilhögun alla. Er þar tekið fram, að skól- 
anum skuli stjórnað af þriggja manna 
stjórn, sem kosin sje af sýslunefnd Suður- 
Þingevinga og ungmennasambandinu. Sú 
reglugerð var samþykt af sýslunefnd 
Þingeyinga og síðan af stjórnarráði Is- 
lands. Jeg veit ekki, livort venjulegt er 
að birta slíkar reglugerðir í Stjórnartíð- 
indunum. En þá er hana að finna í skjala- 
safni stjórnarráðsins.

Nú finst mjer, að þegar málum er svo 
komið, að búið er að samþykkja reglugerð 
fyrir þennan skóla, bæði af sýslunefnd 
Þingevinga og af stjórnarráðinu, þá sje 
það dálítið kynlegt að tala um, að eng- 
inn viti. hvernig þessum skóla sje háttað, 
hver eigi hann o. s. frv. Vitanlega er 
skólinn hjeraðseign og er stjórnað eftir 
ákveðinni reglugerð, samþyktri af hlutað- 
eigandi sýslunefnd og öðrum, sem um 
málið hafa fjallað. En fyrirkomulagið er 
vitanlega sniðið eftir erlendum fyrirmynd- 
um. Þannig er það algengt í Svíþjóð, á 
Englandi og víðar, að skólar hafi sína 
eigin stjórn og sjálfstæðan fjárhag, með 
styrk ríkisins og hjeraðanna. Tel jeg 
víst, að þetta fyrirkomulag sje vel að skapi 
Alþingis, og vil í því sambandi benda á, 
að í fyrra, þegar Hvítárbakkaskólinn sótti 
um eftirgjöf á láni, var lánsuppgjöfin 
samþvkt með því skilyrði, að skólinn yrði 
hjeraðseign framvegis. En þar eru nokkrir 
menn, sem liafa gengist fyrir því að 
halda skólanum uppi. Jeg veit ekki annað 
en að skólinn hafi fengið þessa eftirgjöf, 
og hafi stjórnin með því litið svo á, að 
Alþingisskilyrðinu væri fullnægt, þótt 
þarna standi nokkrir menn fyrir. Og því

Alþt. 1926. B. (38. lög-g-jafarþine). 32



Lagafrumvörp aamþykt.
Fjárlög 1927 (3. nmr. i Nd.).

5004Ö9

frekar ætti þetta þó að gilda um Lauga- 
skólann, þar sem sýslunefndin stendur 
þarna á bak við með því að staðfesta 
reglugerðina og taka lán lianda skólanum.

Jeg vil nii draga þetta saman. Sýslu- 
nefnd Þingeyinga hefir fvrst og fremst 
samþvkt reglugerð fyrir skólann. í öðru 
lagi kýs hún menn í stjórn skólans. í 
þriðja lagi hefir sýslunefndin tekið lán, 
25 þús. kr., fvrir skólann. f fjórða lagi 
veitir hún honum rekstrarstvrk árlega. 
Þegar þetta er athugað, þá finst mjer 
það muni vera fáir, — aðrir en máske 
hv. þm. Ak., — sem geti lengur verið í 
vafa um, hvernig eignarumráðum skólans 
er háttað. Hefi jeg nú að minni hyggju 
slegið niður þessar dvlgjur. sem hv. þm. 
var að fara með í gær viðvíkjandi fjár- 
hagsástandi skólans. Fyrir Alþingi hafa 
legið skýrslur bæði frá í fyrra og í ár um 
allan kostnað við skólann og fjárhags- 
ástæður hans; og vænti jeg, að hv. þm. 
hafi meira og minna kynt sjer þau plögg. 
Háttv. þm. Ak. mun hafa sagt í ræðu 
sinni, að ekki hafi verið lagt fram á móti 
ríkissjóðsstvrk nema 27 þús. kr. annars- 
staðar frá. Er það ekki rjett? (BL -. Jú). 
En þetta er rangt. Hjeraðsbúar hafa lagt 
fram og fengið lánað á ábyrgð sýslunnar 
62228 kr. Af þessu eru vitanlega 25 þús. 
kr. söfnunarsjóðslán, sem sýslan hefir tekið 
fyrir skólann, en þó það væri dregið frá, 
sem jeg tel órjett, eru samt eftir 37228 
kr., sem beinlínis hefir verið safnað og 
lagt fram — eða 10 þús. kr. meira en 
þm. sagði. Jeg held, að þetta söfnunar- 
sjóðslán, sem lánað er til 20 ára og af- 
borgast á þeim tíma, hljóti að skoðast sem 
fulltryggilegt framlag frá hjeraðinu, þó 
að það sje þannig fengið. Það er tekið á 
ábvrgð þeirra, sem hafa komið skólanum 
upp og halda honum uppi, og þótt játa 
megi, að æskilegra hefði verið, að alt

fjeð hefði legið fyrir áður en rekstur 
skólans byrjaði, munu flestir telja, að 
sýslufjelagið, með bakábyrgð margra 
manna, muni fulltrvggur aðili þessa máls.

Jeg vil geta þess að endingu, að þótt 
það hafi vitanlega kostað mikið erfiði að 
safna fje til byggingar skólans, þá er nú 
svo komið, að þarna er risið upp hið ágæt- 
asta skólahús, sem meðal annars er ein- 
göngu hitað upp með laugavatni, og gef- 
ur þannig góðar vonir um ódýran rekst- 
ur skólans og hollustuhætti. Þetta hefir 
meðal annars tekist fyrir góðan skilning 
Alþingis á þessu áhuga- og nauðsvnja- 
máli Þingevinga, enda má jeg lika full- 
yrða, að þeir eru alment mjög ánægðir 
og þakklátir um úrslit málsins og telja 
Laugaskólann hjeraðssóma og bera til hans 
hið besta traust um að honum takist að 
efla menning og þroska alþýðunnar á 
hollan og þjóðlegan hátt í framtíðinni. 
Það eru ekki nema örfáar þröngsýnar 
sálir, sem sýna skólanum andúð, ýmist af 
óvild til alþýðumentunarinnar vfir höf- 
uð, eða þá að þeir geta ekki hugsað sjer 
annað blessunarríkara en að mentunin sje 
sótt til kaupstaðanna, og þá sjerstaklega 
til Revkjavíkur.

Laugaskólanum er sjerstaklega komið 
upp í því augnamiði, að þar starfi hollur 
og þroskandi alþýðuskóli, er hefði rætur 
sínar í þjóðlegri og trúrri sveitamenningu. 
Það eru líka góðar horfur á að svo verði, 
og gefur þetta fyrsta skólaár Laugaskól- 
ans bestu vonir um, að þessu augnamiði 
verði náð: aðsókn svo mikil, að skólinn er 
fullskipaður, eða fullir 50 unglingar, sem 
stunda þar nám. Skólahúsið reynst ágæt- 
lega. Og skólastjórn og skólalífið þannig, 
að þeir, sem hlut eiga að máli, eru sjer- 
staklega ánægðir yfir því og gera sjer von- 
ir um, að þaðan berist hollir straumar 
vaxandi menningar út um sveitirpar,
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Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjölyrða 
frekar um þetta. Jeg hefi viljað skýra 
frá fyrirkomulagi skólans, af því mjer er 
það betur kunnugt en ýmsum hv. þm. 
öðrum, og má þá jafnhliða leiðrjetta mis- 
hérmi það, er kom fram í ræðu hv. þm. 
Ak. (BL).

Bjðrn Lindal: Jeg bjóst satt að segja 
ekki við að þurfa að standa upp aftur, 
enda geri jeg það ekki til þess, að jeg ætli 
að taka neitt af því aftur, er jeg sagði í 
fyrri ræðu minni. Hinsvegar vil jeg mót- 
mæla því, sem kom fram í ræðu hv. þm. 
S.-Þ. (TngB), að jeg hefði farið ófrægj- 
andi orðum um alþýðuskóla Þingeyinga, 
því það er ósatt. Jeg tel það ekki að 
ófrægja skólann, þótt jeg segði sögu hans 
eins og jeg vissi hana rjettasta, eða þó 
að jeg talaði aðeins um undirbúning máls- 
ins og um bvggingu skólans, enda mintist 
jeg ekki einu orði á rekstur hans eða 
hvernig kenslunni í skólanum væri komið 
fyrir.

En það verð jeg að segja, að lítið 
græddi jeg á ræðu háttv. þm. S-Þ. og 
jafnófróður er jeg eftir sem áður um það, 
hver eigi skólann. Nu stendur svo á hjer, 
að það fje, sem runnið hefir til skólans, 
er afturkræft, og að þeir, sem lánað hafa 
fje til byggingarinnar, geta gengið að 
skólanum.

Þess vegna þvkir mjer hart, að þessi 
hv. þm., sem til skamms tíma hefir átt 
sæti í sýslunefnd Suður-Þingeyinga og 
ætti að vera þessu máli vel kunnugur, 
skuli gefa í skyn, að sýslunefndin eða 
hjeraðið eigi skólann, því það getur ekki 
verið rjett.

Jeg vil aðeins benda á eina ástæðu því 
til sönnunar, hve fjarri öllum sanni það 
er, að sýslan eigi skólann. Hún heimtar

bakábyrgð einstakra manna til tryggingar 
láni því, er hún tók að sjer að ábyrgjast 
fyrir skólann. Það hefði hún ekki gert, 
hefði hún sjálf átt skólann.

Það sýnir sig, að þetta mál er hotnlaus 
hrærigrautur frá upphafi til enda og þeim 
síst til sóma, sem hrnndið hafa því á veg.

Það verður ekki hrakið, að enn er það 
óupplýst með öllu, hver eigi skólann, eins 
og hitt er líka vist, að þeir, sem komu hon- 
um á stofn, hafa ekki fullnægt þeim skil- 
yrðum, sem sett voru fyrir fjárveitingu 
þeirri, er ríkissjóður lagði honum; enda 
ekki fyrir sjeð, nema gengið verði að skól- 
anum hvenær sem er til lúkningar skuld- 
um, sem á honum hvíla.

Jeg vildi, með því að minnast á þetta 
skólamál áðan, segja sanna sögu þess, því 
hún er að mínu viti sannarlega þess verð, 
að henni sje á lofti haldið.

Benedikt Sveinsson: Jeg hefi flutt brtt. 
á þskj. 297, ásamt þremur öðrum háttv. 
þdm., um að stvrkur til að reisa barna- 
skólahús hækki úr 10 þús. kr. upp í 37 
þús. kr., með þeirri athugasemd, sem þar 
segir, að „af upphæð þessari gangi 29 
þús. kr, til byggingar barnaskólum í Nes- 
hreppi, Súðavík og Oxarfirði, þó eigi yfir 
% kostnaðar." Er þetta eftir þeirri venju, 
sem áður hefir tíðkast um styrkveitingar 
í þessu efni. Nú hefir verið flutt frv., 
sem meðal annars skipar fyrir um, hvernig 
fara skuli um byggingarkostnað skólahúsa, 
og þótt skoðanir sjeu allmikið skiftar um 
það, hvort styrkur í þessu efni skuli 
standa í fjárlögum eða. í öðrum lögum, þá 
virðist mjer, sem varla sje hægt að gera 
ráð fvrir minni styrk á ári en þurfa mundi 
til þess að reisa þrjú skólahús. Virðist 
mjer því gegna furðu, að hv. fjvn. skuli 
leggjast á móti hrtt. okkar.

3
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Mjer hefir nýlega borist brjef norðan 
úr Öxarfirði, þar sem færð eru rök fyrir 
nauðsyn hreppsins að koma sjer upp skóla- 
húsi. Að vísu er þar gamalt skólahús, en 
svo ófullnægjandi, að það verður ekki 
notað, og enginn kennari fæst til þess að 
halda uppi farskóla. Hinsvegar er mikill 
áhugi fvrir því manna á milli í sveitinni 
að reisa nýtt skólahús, og í því skyni hefir 
tekist að safna allálitlegri fjárhæð, sem 
verja til byggingarinnar.

Þetta hefir verið borið undir fræðslu- 
málastjóra, sem er eindregið fylgjandi 
því, að byggingunni verði hrundið á leið, 
enda telur hann allan undirbúning hjer- 
aðsbúa á þeim stoðum reistan, sem þörf 
er á og framast verður krafist í þessu efni. 
Vænti jeg því, að hv. þdm. sjái sjer fært 
að samþykkja brtt., enda getur ekki verið 
um annað að ræða en að styrkurinn hlýt- 
ur að koma á næsta ári, og því ekki ástæða 
til þess nú að leggjast á móti svo litlu 
fjárframlagi.

Þá hefi jeg stutt aðra brtt. á sama 
þskj., þá LXIV. í röðinni. Er þar um 
nýjan lið að ræða, um stvrk til þess að 
stofna og reka íslendingaheimili í Kaup- 
mannahöfn, og fjárhæðin bundin við nafn 
frú Hlínar Johnson, sem hefir sent Al- 
þingi rækilegt erindi um þetta efni.

Það hafa heyrst margar raddir um það 
hin síðari ár, að nauðsyn bæri til, að Is- 
lendingaheimili kæmist upp í Kaupmanna- 
höfn. Þessi kona, sem bæði er kunnug og 
vel metin í Höfn — auk þess sem hún er 
ötul og kjarkmíkil — hefir nú tekið hug- 
myndina að sjer, en skortir fje til að 
hrinda henni svo á leið, sem nauðsyn ber 
til. Er því brtt. þessi fram borin til þess 
að ljetta undir með konunni að koma 
heimilinu á stofn, og svo stilt í hóf, að 
ekki er farið fram á nema aðeins 5 þús. 
kr. styrk úr ríkissjóði.

Því mun enginn neita, að gott og hag- 
kvæmt mundi íslendingum þeim, sem í 
förum eru, að eitthvert heimili væri í 
Kaupmannaliöfn, er þeir gætu leitað at- 
hvarfs, í stað þess að hrekjast milli dýrra 
og misjafnra gistihúsa. Einkum væri það 
þó mikið athvarf ókunnugum mönnum, 
þeim er fyrsta sinni fara utan og oft eru 
nokkuð slakir í erlendu máli, að hafa sjer- 
stakan stað í framandi landi, þar sem 
þeim er heimil vist og annar beini og þeim 
veittar allar leiðbeiningar, er þeir þurfa.

Kunnugt er öllum, að kvenfjelögin hjer 
í Keykjavík hafa hafist handa um að 
koma hjer á fót lieimili, sem leiðbeina á 
konum þeim utan af landi, er hingað 
sækja og dveljast um skamma stund. Hef- 
ir í því skyni verið safnað allmiklu fje 
og hlutafjelag stofnað, sem ætlar að reka 
þetta fyrirtæki. Og sjálf ríkisstjórnin er 
þessu máli svo hlynt, að hún hefir fallist 
á að gefa lóðarspildu undir kvennaheim- 
ilið. En ef þetta er nauðsynlegt fyrir kon- 
ur þær. sem liingað sækja til stuttrar dval- 
ar utan úr bygðum lands vors, — sem 
jeg tel litlu.m efa bundið, — þá ætti ekki 
síður að vera þörf á því fvrir þá íslendinga, 
sem leita til annara landa, að eiga þar 
vísan samastað á meðan þeir dveljast þ ir, 
eða á meðan þeir eru að koma sjer fvrir 
annarsstaðar.

Eins og jeg drap á í upphafi, er kona 
sú, sem fjárveitingin er bundin við, dug- 
leg og kjarkmikil, enda hefir hún sýnt 
það í mörgu. Hún er líka kunnug úti í 
löndum, hefir dvalið í Vesturheimi árum 
saman, og víðar hefir hún farið og ferð- 
ast erlendis, og mun því vel fallin til þess 
að stjórna slíku heimili.

Hjer hefir risið upp nokkur deila um 
alþýðuskóla Þingeyinga. Skal jeg þó ekki 
hlutdeila það mál að sinni, enda eigast 
þar við tveir hv. þm„ sem kunnugri ert}
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þessum málum norður þar lieldur en jeg 
nú orðið. Hinsvegar vildi jeg leggja liðs- 
yrði fjárveitingu þeirri, sem ætluð er 
Birni Jakobssyni til þess að halda uppi 
íþróttaskóla norður á Laugum. Ætla jeg, 
að það mundi gróði æskumönnum norður 
þar, og raunar öllum þeim, er íþróttir 
vilja stunda, að geta notið kenslu þessa 
manns, þótt jeg hinsvegar viðurkenni, að 
íþróttum Reykvíkinga sje skaði gerður, ef 
hann hverfur norður. En það er mest um 
vert, að hann vill sjálfur leita í átthaga 
sína og kenna þar nvrðra; liann er viður- 
kendur ágætiskennari og mundi hvar sem 
er geta sjer besta orðstír. Vil jeg því 
mæla sem fastast með því, að brtt. þessi 
verði samþykt.

Ingólfur Bjarnarson; Hv. þm. Ak. (B-
L) vill ekki kannast við, að hann liafi 
farið ófrægingarorðum um Laugaskólann. 
Ber það að skilja svo að sjálfsögðu, að 
hann hafi ekki œtlað sjer það, og þykir 
mjer að vísu vænt um. En jeg vil geta 
þess, að nokkrir liv. þm., sem hlustuðu á 
ræðu hans í gær, sögðu mjer, að hún hefði 
verið hörð árás á Laugaskólann. Hafa 
þeir því áreiðanlega skilið ræðuna á ann-
an veg en hann kveðst hafa ætlast til. En 
þegar þess er gætt, að aðalefni ræðu hans 
var að tortryggja fjármálahlið skólans, 
og í sambandi við það farið rangt með 
tölur, þar sem hann taldi framlög hjeraðs- 
ins stórum minni en rjett var, eða 27 þús. 
kr. — þá get jeg naumast annað sjeð en 
að rjettmætt hafi verið að segja, að hann 
hefði farið ófrægjandi orðum um skólann. 
Og ekki síður, þegar athugað er, að þessi 
umsögn hans um skólann kom fram alveg 
tilefnislaust, því eins og kunnugt er, ligg-

(3. nmr. i Nd ).

ur skólinn og rekstur hans alls ekki fyrir 
til umræðu.

Hv. þm. Ak. heldur því fram enn, að 
jeg hefði í fyrri ræðu minni engar upp- 
lýsingar gefið um aðalatriði málsins og 
ekki svarað því, sem hann spurði um, sem 
sje það, hver ætti skólann. Þetta segir 
hann, að sje jafnóvíst enn. Ja, hann um 
það, livort hann skilur mælt mál eða 
ekki. Jeg þóttist skýra það fullgreinilega, 
að skólinn hlyti að vera hjeraðseign, þar 
sem sýslunefndin hefði í höfuðatriðum 
staðið að málum hans, svo sem um samn- 
ing reglugerðar, skipun í stjórn hans, sjeð 
um lántöku til lians og veitt lionum rekstr- 
arstyrk ásamt ýmsu fleira, sem sýslunefnd- 
in hefði látið til sín taka skólanum til 
framkvæmdar.

Þá vildi sami liv. þm. (BL) enn gera 
lántöku lianda skólanum að mikilli grýlu 
og talaði um þá hættu, sem stafað gæti 
af því að fje þetta „væri afturkræft“, 
eða eitthvað því um líkt. Jeg satt að segja 
skildi ekki vel, livað hann var að fara. En 
hinsvegar get jeg með engu móti sjeð, 
hvaða hætta ætti að geta verið samfara 
þessari lántöku fyrir skólann úr söfnun- 
arsjóði — þessum 25 þús. kr., sem endur- 
greiðast eiga á næstu 20 árum, en eru lán- 
aðar með góðum vaxtakjörum. Og lán 
þetta liefir sýslusjóður tekið með stuðn- 
ingi og bakábyrgð 20 manna, sem með því 
sýna, að þeir bera fult traust til skólans, 
enda má nærri geta, að sýslan hefði aldrei 
tekið að sjer þetta lán, liti hún ekki björt- 
um augum á framtíðar- og fjárhagshorfur 
skólans. Jeg verð því fast og ákveðið að 
halda því fram, að af þessu láni stafi eng- 
in hætta eins og um hnútana er búið.

Læt jeg svo máli mínu lokið og sje 
ekki ástæðu til að tefja umr. með því að
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þvæla um mál, sem ekki liggur fyrir til 
umræðu.

Björn Lindal: Það er leiðinlegt að 
þurfa að deila við hv. þm. S.-Þ. (IngB) 
um þetta mál, sem hann er að reyna að 
verja, en kýs þó að fara undan í flæm- 
ingi og hliðrar sjer hjá að svara því, sem 
um er spurt.

Jeg neita því algerlega, að jeg hafi á 
nokkurn hátt verið að dylgja um fjárhag 
skólans nje hallast á kenslufyrirkomulagið 
eða skólastjórnina. Jeg hefi sagt hispurs- 
laust skoðun mína á fjárreiðum hans, en 
ekkert minst á kensluna. En úr því að hv. 
þm. fór að minnast á hana, þá vil jeg það 
eitt um hana segja að þessu sinni, að 
sumt, sem þar er innrætt unglingum, eru 
ekki óþarflega þjóðleg eða gagnleg fræði. 
Aðalatriðið í þessu máli er það, að jeg 
tel alt annað að leggja fram fje, sem ekki 
er afturkræft, eða leggja fram fje að láni. 
Þess vegna er það, að jeg spyr enn: Hver 
er það, sem á þennan skóla? Hv. þm. S.- 
Þ. hefir ekki svarað því; hann liefir hop- 
að á hæli og farið undan í flæmingi, svo 
ekkert er á svari hans að byggja. Jeg neita 
því harðlega, að Suður-Þingeyjarsýsla hafi 
tekið að sjer allan veg og vanda skólans, 
eins og helst var að fá út úr þessu loðna 
og óákveðna svari hv. þm. S.-Þ. Sýslu- 
nefndin hefir tekið á sig skuldbindingar 
vegna skólans, á þann hátt, að augljóst er, 
að hún telur hann ekki sína eign. Þá er 
spurningin sú: Hvernig hefir hv. þm. S.- 
Þ. hugsað sjer þessa skuld borgaða? Eru 
það þessir 20 menn, sem standa í bak- 
ábyrgðinni, eða er það sýslusjóður, sem 
á að taka það á sig?

Jeg vildi gjarnan fá góð og greið svör 
um það, því skólinn hefir ekki borið sig 
svo vel, það sem af er, að vænta megi 
þagnaðar af rekstri hans, enda væri það

blátt áfram prettur gagnvart öllum þeim, 
sem lagt hafa fje til skólans, að græða fje 
á rekstri hans til þess að borga stofn- 
kostnaðinn. Ef jeg fæ ekki svar við þessu, 
tel jeg, að háttv. þm. S.-Þ. hafi til lítils 
gagns talað í þessu máli, og alt þá í sömu 
þoku og hrærigraut um eigendur skólans 
og verið hefir.

lngólfur Bjarnarson: Það er aðeins 
stutt svar við þessari margendurteknu 
spurningu hv. þm. Ak. (BL), hver eigi 
skólann og hver eigi að borga söfnunar- 
sjóðslánið.

Að mínu viti er það ofureinfalt og ljóst, 
að hjeraðsbúar, sem komið hafa skólanum 
á fót og stýra málum hans, munu standa 
straum af þessu láni og endurborga það. 
Verður það hlutverk skólastjórnarinnar 
að sjálfsögðu að ráða fram úr því, hvern- 
ig þessu verður fvrir komið. En jeg tel 
víst, að ef svo heldur fram sem horfir nú 
um aðsókn að skólanum, þá verði þessi 
lángreiðsla tiltölulega ljettbær. Ætlunin 
er vitanlega sú, að rekstur skólans allur, 
og þar með skuldaafborganir, greiðist af 
árlegum tekjum, er hann fær — auk 
skólagjalda — frá ríkinu, sýslusjóði og 
væntanlega fleiri unnendum skólans. En 
hitt víst, að hjeraðsbúar og sýslunefnd í 
sameiningu munu telja sjer fullkomlega 
skylt að sjá um, að allar skuldbindingar 
skólans sjeu að fullu haldnar.

Frsm. (Tryggví Þórhallsson): Það hef- 
ir ræst, sem jeg sagði, að ekki myndi 
ganga eins greiðlega að afgreiða þennan 
hluta fjárl. eins og hinn fyrri, því að 
komið er á annan dag síðan umr. um hann 
hófust og mikið eftir, þótt ljúka eigi 
þeim í dag.

Jeg ætla þá fyrst að víkja að þeim hv. 
þm., sem snúist hafa á móti tillögum fjvn.,
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og síðan gera grein fyrir afstöðu nefnd- 
arinnar gagnvart till. einstakra hv. þm.

Mjer þykir mjög leitt að þurfa að snúa 
mjer að meðnefndarmanni mínum, háttv. 
2. þm. Skagf. (JS). Mjer kom það mjög á 
óvart, að hann skyldi finna hvöt hjá sjer 
til þess að halda slíka ræðu sem hann 
flutti í garð nefndarinnar. Hann sagði 
oft: „Við íhaldsmenn í nefndinni.“ Það 
kom fyllilega í ljós í ræðu hans, að um 
einhverja flokkslega afstöðu hefði verið 
að ræða í nefndinni. Jeg vil lýsa yfir því, 
að mjer kom þetta mjög á óvart og mjer 
er óhætt að fullyrða, að jeg geti sagt það 
fyrir hönd minna flokksmanna í nefnd- 
inni, að við liöfum ekki starfað þar sem 
neinir flokksmenn, lieldur unnið þar full- 
komlega „loyalt“ starf, og liefir það altaf 
verið efst í huga okkar. Hinsvegar dreg 
jeg það mjög í efa, að hann hafi haft um- 
boð frá flokksbræðrum sínum í nefnd- 
inni til þess að láta þetta koma fram. Jeg 
vil efa það, að allir íhaldsmennirnir í 
nefndinni hafi starfað í henni með slíka 
hugsun. Það kann að vera, að jeg hafi 
dregið of mikið út úr orðum liv. þm., jeg 
vona það, og getur hann þá leiðrjett það.

Svo fór hv. þm. að lýsa yfir sjerstöðu 
sinni í ýmsum atriðum. Hann byrjaði með 
því að segja: „Við íhaldsmenn vorum á 
móti því að hækka tekjubálkinn.“ (JS: 
Þetta er ekki alveg rjett með farið). Jeg 
hefi skrifað upp þessi orð liv. þm. Jeg 
hefi nú fyrir mjer gerðabók fjvn., þar 
sem atkvgr. um þetta er bókuð. Á 33. 
fundi nefndarinnar voru samþyktar fimm 
brtt. um hækkun á tekjubálkinum. Sú 
fyrsta, hækkun á útflutningsgjaldi, var 
samþvkt í einu hljóði. Onnur, hækkun á 
tóbakstolli, var samþykt með 6 shlj. atkv. 
Sú þriðja, hækkun á áfengistolli, var sam- 
þykt með 4: 3 atkv., og sú f jórða, hækkun 
á víneinkasölunni, samþykt með 6:1 atkv.

Aðeins um einn liðinn, áfengistollinn, voru 
skiftar skoðanir, þar sem hann var sam- 
þyktur með 4: 3 atkv., og er þá best að 
geta þess, að þeir, sem greiddu atkv. á 
móti, voru flokksmenn hv. 2. þm. Skagf. 
Hinar hækkunartill. voru samþyktar sam- 
kvæmt till. frá undirnefnd, sem bar fram 
þessar till., og átti háttv. 2. þm. Skagf. 
sjálfur sæti í þeirri nefnd og bar fram 
þessar till. Þess vegna er það röng mynd 
af nefndinni, sem háttv. þm. dregur hjer 
upp, ef hann segir: „Við íhaldsmenn vor- 
um á móti þessu.“ Sjest það líka best á 
því, að um meira en % af tekjuhækkun- 
artill. eru 6 shlj. atkv., svo að það, sem 
liv. þm. talar um, gildir aðeins um % af 
till. I sambandi við þetta vil jeg segja 
annað, að tveir íhaldsmenn skárust úr 
leik, þegar stærsta sparnaðarmálið, sem 
kom fyrir nefndina, var afgreitt, og 
greiddu atkvæði á móti því. Þeir voru á 
móti því að lialda stefnu undanfarinna 
þinga, að spara tildursmannaliald í Kaup- 
mannahöfn. Mjer var það gleðiefni, að 
einn íhaldsmaður. hv. þm. Borgf. (PO) 
stóð með nefndinni í því að lialda stefn- 
unni. Mjer þótti það leiðinlegt, að hv. 
þm. skyldi koma inn á það að tala um, 
að nefndarmennirnir hefðu verið flokks- 
litaðir ; við höfum alls ekki viljað starfa 
með slíkt í huga og jeg hefi ekki vakið 
upp neitt slíkt, heldur hv. 2. þm. Skagf.

Þá kastaði þessi hv. þm. því til mín, 
að mjer hefði láðst að geta þess, að nefnd- 
in hefði verið klofin um ýms mikilsverð 
atriði. Já, mjer hefir láðst það, og ekki 
aðeins mjer, heldur líka frsm. fvrri hl., 
hv. þm. V.-Húnv. (ÞórJ). Jeg veit ekki 
til þess, að það liafi verið regla að segja 
frá klofningi í fjvn., nema sjerstaklega 
hafi staðið á. Það hefir verið svo um mig 
eins og hv. þm. V.-Húnv., að þótt við 
höfum greitt atkvæði á móti ýmsum till.,
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þá höfum við samt talið rjett að fylgja 
nefndinni í heild sinni að málum, enda 
hefir verið mikill vilji í nefndinni að 
standa saman.

Það voru 3 till. nefndarinnar, sem hv. 
2. þm. Skagf. talaði sjerstaklega á móti, 
brtt. um prestsþjónustuna, sem nefndin 
tók upp, að fá mann til að ferðast um 
og flytja erindi til andlegrar vakningar, 
og er það þetta, sem liv. þm. Barð. (HK) 
kallaði póstprestinn; brtt. um íþróttaskól- 
ann í Þingeyjarsýslu og stúdentagarðinn.

Jeg er nú fyrir mitt leyti ekkert óá- 
nægður yfir því, ef hann (JS) vill marka 
stefnu íhaldsins með því, að það sje á 
móti því að auka íþróttir í landinu, móti 
því að efla andlegt líf þjóðarinnar og 
móti því að hlynna að stúdentunum. Jeg 
er fyrir mitt leyti ekki á móti því, að 
íhaldið marki stefnu sína með því að vera 
á móti öllu þessu.

Það er rjett, sem hv. þm. sagði, að 
margar leiðir væru til að efla andlegt 
samband á milli einstakra landshluta. 
Xefndin vill alls ekki einskorða sig við 
að álíta aðeins eina leið nauðsynlega til 
að efla andlegt líf í landinu; það má fara 
fleiri leiðir, en þessi er góð, og hana vill 
meiri hl. fara. Þá sagði hv. þm., að þetta 
væri alveg einstakt í sinni röð og óþekt 
hjer á landi og ætti sjer ekki stað á öðrum 
sviðum. Jeg sje ekki neitt því til fyrir- 
stöðu að hafa t. d. sendifarandlækna. Jeg 
veit ekki betur en að tveir augnlæknar 
sjeu styrktir til að ferðast um landið. Hv. 
þm. talaði um, að hjer væri verið að stofna 
nýtt embætti með litlum undirbúningi. 
Þetta er ekki rjett. Þetta á því aðeins að 
gera, að fje sparist á öðrum sviðum. 
Kirkjustjórnin á að ráða því, hvernig 
þetta verður framkvæmt, og það er full- 
komin trygging fyrir því, að þessu fje

(8. umr. i Nd.).

verði vel varið. Og það er svo vel frá 
þessu gengið, að á betra verður ekki kos- 
ið. Það er rjett, að þetta verður ekki til 
að spara prestsþjónustu, það á alls ekki að 
vera til þess, heldur til þess að fá meiri 
þjónustu, meiri uppvakningu. Jeg játa 
það á mig, að jeg er því yfirleitt ekki 
fvlgjandi að spara prestsþjónustu.

Það hefir annar íhaldsmaður, hv. 4. þm. 
Reykv. (MJ), mælt með þessari till., og 
skil jeg það vel. Mjer þótti vænt um 
það, hve vel liann tók þessari till., sem 
hans var von og vísa.

Þá sagði hv. 2. þm. Skagf. það, sem 
mjer sárnaði mest, og ljet það vera sín 
síðustu ummæli í garð nefndarinnar, að 
það væri eins og fjvn. væri að gera sjer 
leik að því að gera sem mestan tekjuhalla 
á fjárlögunum. Það kann vel að vera, að 
jeg misskilji hv. þm., en ef þetta er hans 
fulla meining, þá vil jeg algerlega vísa 
þessum ummælum á bug sem ómaklegum 
í garð nefndarinnar.

Þá hafa tveir aðrir hv. þm. beint orðum 
sínum að nefndinni, hv. þm. Ak. (BL) og 
hv. þm. Barð. (HK). Hv. þm. Ak., sem 
nú er ekki viðstaddur, ljet þung orð falla 
í garð nefndarinnar. Jeg tel það mjög 
óviðkunnanlegt, að þm. sjeu að skamma 
nefndina, rjúki síðan út og sjeu ekki við- 
staddir, þegar þeim er svarað. Vil jeg ekki 
beina orðum mínum að honum að sinni, 
fyrst hann er fjarverandi, og læt það bíða 
þangað til hann er kominn. Þykir mjer 
þó leitt, að hann er dauður og getur ekki 
svarað. (BL: Jeg er kominn).

Iív. þm. Barð. hjelt skemtilega ræðu. 
Hann talaði alls ekki hart í garð nefnd- 
arinnar, heldur aðallega fyrir sínum till. 
Síðan sagðist hann ætla að gera aths. við 
„allra stærstu11 till., þá fyrstu, átakanleg- 
ustu og mestu misfelluna á ráði nefndar-
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innar, póstprestinn, sem hann nefndi svo. 
Það hafa nú margir vegið í þann knje- 
runn, og getur verið, að það takist að 
fella þessa till. (HK -. Svo ætti að verða). 
Hv. þm. segir það vera fáránlegt að launa 
presta til þess að fara um og prjedika. Er 
þá ekki eins fáránlegt að launa presta og 
kennara yfirleitt? Hver er munurinn á 
því, hvort einhver maður er launaður til 
að prjedika víðar en á einum stað eða 
hvort hann prjedikar altaf á sama staðn- 
um sem embættismaður ? Munurinn er eng- 
inn frá sjónarmiði prjedikunarstarfsem- 
innar. Annars var liv. þm. skemtilegur og 
fyndinn í ræðu sinni. Hann gerði ráð 
fyrir því, að hann áttaði sig ekkert betur 
hinumegin, þótt póstpresturinn hefði prje- 
dikað yfir honum. Fór honum þar líkt og 
Hrana Konráðssyni, er liann ugði, að 
óviss myndi gistingin. Sumir prestar segja, 
að nauðsynlegt sje að hafa aohald með 
mönnum á þann hátt að segja þeim, að 
gistingin sje óviss, svo að þeir finni hvöt 
hjá sjer til að vanda sig, svo að gistingin 
verði vissari. Jeg beini þessu ekkert sjer- 
staklega að hv. þm. Barð.

Jeg man ekki, hvort hv. þm. kom með 
það, að þetta væri gert á móti vilja presta 
úti um land, þeir væru leiðir yfir þessu 
tiltæki nefndarinnar. Þetta er alls ekki 
rjett. Öskir um þetta komu frá Presta- 
fjelaginu, samkvæmt tillögu prestastefn- 
unnar síðastliðið vor, og Prestafjelags- 
stjórnin fagnar því. mjög, ef þetta verður 
tekið upp.

Það gleður mig að sjá, að hv. þm. Ak. 
er kominn. Jeg ætla ekki að tala mikið til 
hans, af því að svo stendur á, að hann 
hefir talað sig dauðan og getur ekki gert 
aths. Enda hefir hv. þm. S.-Þ. (IngB) 
tekið af mjer ómakið að svara því, sem 
hann fór út í fjárhagsmál Laugaskólans,

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

svo að jeg fer ekki út í það. En jeg vil 
lýsa yfir því af minni hálfu, að jeg álít 
um mjog ójafnan leik hafa verið að ræða 
milli þessara tveggja hv. þm. Hv. þm. S.-Þ. 
stendur hjer fyllilega sem rjettur fulltrúi 
Þingeyinga í þessu máli, sem vilja láta 
skólann standa á þeim menningargrund- 
velli, sem þeir hafa lagt. Það er hann, 
sem stendur hjer í samræmi við bestu 
menn Þingeyinga, en ekki hv. þm. Ak.

Hv. þm. sagðist hafa talað á móti skól- 
anum af því, að jeg hefði talað með hon- 
um. Jeg talaði af því, að jeg hafði heyrt 
andúð frá þessum hv. þm. til skólans. 
Þess vegna skýrði jeg málið og las upp 
úr erindum Jóns Gauta, Sigurðar Bjark- 
linds og Arnórs Sigurjónssonar og Björns 
Jakobssonar. Tel jeg mjer það mikinn 
sóma að hafa flutt mál þessara góðu 
Þingeyinga. Jeg ætla ekki að fara út í 
fjármál skólans, en ætla þó að víkja að 
einu atriði. Hv. þm. áfeldi það, að lán 
hvíldu á Laugaskóla og sagði, að það væri 
alveg einstætt tilfelli. Hv. þm. veit þó, að 
lán livíla á öllum skólum; svo er um 
Blönduósskólann, og er meira að segja 
till. við þessa umr. um að gefa eftir við- 
lagasjóðslán, sem hvílir á honum, af því 
að það beri að skoða sem byggingarstyrk, 
sem ríkið hafi átt að leggja fram til þessa 
skóla eins og annara samskonar skóla. A 
Hvítárbakkaskólanum hvílir stórt lán, og 
jeg efa það ekki, að þegar hjeraðsskóli Ar- 
nesinga verður reistur, þá verði tekið lán, 
en fólkið í hjeraðinu standi undir honum 
og borgi starfrækslukostnað hans að sín- 
um hluta.

Jeg ætla ekki að tala langt mál á móti 
hv. þm. Barð. og hv. þm. Ak., sem báðir 
hafa lagst á móti íþróttaskólanum. Jeg 
hefi lesið 'upp erindi Þingeyinganna og tel 
mjer sóma í því að standa með þeim í

33
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þessu máli, og jeg geri fastlega ráð fyr- 
ir því, að þetta góða mál nái 'fram að 
ganga.

En jeg vil aðeins segja eitt þessum hv. 
þm, til umhugsunar. Fyrir ea. 30 árum 
skrifaði norðlenskur bóndi grein í Fjall- 
konuna um íþróttir. Talaði hann um, hví- 
lík fjarstæða það væri að kenna íþróttir í 
Möðruvallaskóla. Jeg efast ekki um, að ef 
átt hefði að fara fram atkvæðagreiðsla um 
slíka till. sem þessa þá, að lnin hefði verið 
steindrepin. Svona eru skoðanir manna 
orðnar breyttar í þessu efni. Nú er líkams- 
menningin álitin einn merkilegasti þáttur 
■menningar hverrar þjóðar, og jeg er viss 
um, að þegar við hv. þm. Ak. erum báðir 
komnir undir græna torfu, þá mun síðari 
kynslóð dæma svo, að við hefðum haft á 
rjettara að standa í því að mæla með því 
sem bestu menn Þingeyinga hafa borið 
fram, en hinir, sem mælt hafa á móti því

Þá vík jeg ekkert frekar að þeim hv. 
þm., sem talað hafa á móti nefndinni, en 
ætla að víkja að brtt. einstakra þm. Það 
er ekkert áhlaupaverk, því að þær eru 
alls 50. Tek jeg þær ekki í þeirri röð, sem 
þær eru á þskj., heldur eins og þær verða 
bornar upp til atkvgr.

Hv. þm. N.-ísf. (JAJ) flytur hrtt. á 
þskj. 297, XXVII um hækkun á erfið- 
leikauppbót til Ögurþinga. Jeg gat þess 
við 2. umr., að biskup mælir með þessu. 
Nefndin hefir sett 300 kr. og heldur fast 
við það. En jeg vil vekja athygli á því, 
að ekki er rjett að orða það svo, að 
prestur missi aukatekjur af prestsmöt 
unni, því að hún á að vera hæfilega met 
in upp í laun hans.

Hv. 3. þm. Reykv. (JakM) og hv. 2 
þm. Árn. (JörB) flvtja brtt. á þskj. 304 
II um ferðastyrk vegna stúdentaskifta 
Það lá ekkert fyrir nefndinni um þetta

(3. umr. I Nd.).

og getui’ nefndin þess vegna ekki mælt 
með till.

Hv. þm. V.-Isf. (ÁÁ) flytur brtt. á 
þskj. 297, XXVIII um styrk til Markús- 
ar Kristjánssonar til háskólanáms erlendis. 
Það lá erindi fyrir nefndinni um þetta, og 
sá hún ekki ástæðu til að veita þennan 
styrk og getur því ekki mælt með því, að 
þessi brtt. nái fram að ganga.

Meiri hluti mentmn. flytur brtt. á þskj. 
304,IV um launauppbót til stundakenn- 
aranna Önnu Bjarnadóttur og Einars 
Magniássonar. Um þetta erindi er það að 
segja, að það hefir komið til þriggja 
nefnda, fjvn. og hv. fjhn. og mentmn. 
Fjhn. er á móti því að breyta launalög- 
unum og meiri hl. fjvn. getur ekki stutt 
till. Annars eru óbundin atkv. um hana, 
og eins um brtt. 297,XXIX, frá hv. 2. 
þm. Evf. (BSt), um stvrk til framhalds- 
náms fyrir nemendur gagnfræðaskólans.

Þá er till. um skólagjöld, 297,XXX, frá 
fjhn. tekin aftur.

Þá er brtt. frá fjvn. á þskj. 322, við 
brtt. 297,XXXI, frá hv. 1. þm. S.-M. o. fl. 
um barnaskólahús. Nefndin vill hækka 
styrkinn upp í 20 þús. kr. og leggur því 
á móti frekari hækkun, sem till. þessara 
liv. þm. fer fram á, eða upp í 37 þús. kr. 
Annars er nefndin á móti því „principi“ 
að búta þetta niður í fjárlögunum og 
skifta upphæðinni þar niður á milli skól- 
anna. Hún vill hafa fasta, jafna upphæð, 
sem kenslumálastjórnin ráðstafi, en ekki 
fá alt of mikið í einu, eða að hlutfallslega 
of mikið komi á eitt ár. Það þarf að vera 
eitthvert hóf á því, hvernig þetta greið- 
ist á hverju ári.

Hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) gerði grein fvrir 
styrknum til Helga Hjörvars til þess að 
kvnna sjer kenslu- og uppeldismál (þskj. 
297,XXXIII). Nefndin hefir ekki tekið
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afstöðu til þessarar till., en jeg hygg, að 
meiri hl. sje henni mótfallinn, en annars 
óbundin atkv.

Næst kemur brtt. 297,XXXV, frá hv. 
2. þm. G.-K. (ÓTh), um að hækka tillagið 
til Flensborgarskólans um 3 þús. kr. Hann 
hóf mál sitt með því að lesa upp erindi 
frá skólanefndinni um að fella niður skóla- 
gjöldin. Mjer skilst, að eitthvert samband 
sje á milli þessa erindis og till., sem hjer 
var til 2. umr., um að fella niður skóla- 
gjöldin, vegna þess að skólanefndin hafi 
verið hrædd um, að tekjur skólans rýrn- 
uðu við það. En nú er búið að fella brtt. 
um að gjöldin falli niður, og missir þá 
Flensborgarskóli ekki þessar tekjur sínar.

Um Flensborgarskólann er það að segja, 
að hann á mikla og merkilega sögu og hef- 
ir leyst af hendi mikið og gott starf. En 
hann er alveg einstakur í sinni röð. Hann 
er eini unglingaskólinn, sem hlutaðeigandi 
hjerað leggur ekkert til, þar sem aðrir 
samskonar skólar eru reknir með styrk 
hjeraðanna. Að þessu leyti er skólinn al- 
veg sjerstæður. Getur nefndin því ekki 
mælt með þessari hækkun.

Hv. 4. þm. Reykv. (MJ) flytur fyrir hv. 
þm. Dal. (BJ) brtt. 297,XXXVII, um 
eftirgjöf á eftirstöðvum viðlagasjóðsláns 
Dalasýslu til Hjarðarholtsskólans. Hv. þm. 
mæltist til þess, að hv. deild skilaði þó 
ekki væri nema einu prestslambinu lif- 
andi, og má vera, að hún sjái það sem 
ástæðu til að lofa till. að lifa. En meiri 
hl. nefndarinnar getur ekki verið með 
þessu.

Næsta till., frá hv. þm. Barð., 297, 
XXXIX, er tekin aftur.

Hv. 1. þm. S.-M. flytur brtt. 297,XL, 
við styrkinn til skálda og listamanna, að 
í staðinn fyrir 1000 kr. lægstu styrkveit- 
ingu komi 600 kr. Nefndin fellst ekki á

þetta. Styrksins verða minni not, ef veitt- 
ar eru minna en 1000 kr. hverjum. Ann- 
ars vísa jeg til þess, sem jeg sagði við 2. 
umr. um þetta.

Hv. þm. Ak. flytur till. um að veita 
leikfjelagi Akureyrar 1000 kr. styrk. Meiri 
hl. nefndarinnar getur ekki samþykt þessa 
tillögu.

Nú koma þeir hver af öðrum listamenn- 
irnir. Nefndin leggur á móti þeim öllum. 
Jeg veit annars ekki, til hvers verið er að 
veita 10 þús. kr. styrk í f járlögum til lista- 
manna, ef svo á eftir sem áður að veita 
styrki í allar áttir.

Viðvíkjandi styrk til frú Guðrúnar 
Indriðadóttur er það að segja, að ekkert 
lá fyrir nefndinni um það, og eru því 
óbundin atkvæði um þá till.

En nefndin getur ekki fallist á að veita 
styrk til Jóns Stefánssonar málara, eða 
til Ásmundar Sveinssonar til Rómaferð- 
ar, eða á till. 297,XLIV, frá hv. 3. þm. 
Reykv. (JakM), um styrk til þriggja lista- 
manna, tveggja söngmanna og eins rit- 
höfundar. Tvær þessar till. eru afturgöng- 
ur, en sú þriðja er alveg ný, og er nefnd- 
in á móti þeim öllum.

Næst koma 6 hv. þm. með till. á þskj. 
297,XLV, um að veita Jóni Leifs 5000 kr. 
styrk til að safna íslenskum þjóðlögum og 
vinna úr þeim. Mælti hv. 2. þm. N.-M. rösk- 
lega fyrir till. Það má búast við því, að 
þessi till. hafi mikið fylgi, þegar svona 
margir flytja hana. Erindi lá fyrir nefnd- 
inni, sem hún sinti ekki. En samkvæmt 
erindinu er hjer um að ræða laun til 5 
ára og ferðastyrk. Þó gat hv. þm. þess, 
að í þessu ætti ekki að felast neitt loforð, 
sem kæmi til með að binda þingið með 
áframhaldandi styrk. En það er ljóst, 
hvert stefnir, og þegar Reykjavíkurbær 
er búinn að veita 10 þús. kr. til þess að

33*
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kosta þennan listamann hingað með stóran 
hóp þýskra liljóðfæramanna, er ljóst, að 
allhart er gengið eftir fjárframlögunum.

Það er vitanlega rjett, að allir geta 
ekki dæmt um hæfileika þessa manns. Jeg 
vil minna á það, að það liggja engin með- 
mæli fyrir frá okkar söngfróðu mönnum. 
Þá vil jeg og geta þess, að þeir eru marg- 
ir, sem hafa unnið að því að safna íslensk- 
um þjóðlögum. Það er ekki aðeins sjera 
Bjarni Þorsteinsson á Siglufirði, sem í 
þessu efni liefir unnið mikið og gott starf, 
lieldur margir fleiri, svo sem Jónas heit- 
inn Jónsson þinghúsvörður, Sigfús Einars- 
son, Sveinbjörn Sveinbjörnsson og fleiri 
Og þó að þessi maður sje vel fær í sinni 
grein, vil jeg þó ekki skrifa undir þann 
áfellisdóm, sem liann hefir kveðið upp 
um störf annara, sem að þessu hafa starfað.

Þá hefir hv. þm. Barð. tekið aftur till. 
sína uni að fella niður styrkinn til Boga 
Melsteds.

Hv. 4. þm. Reykv. flytur till. um að 
veita Listvinafjelaginu þúsund kr. styrk 
til útgáfu bókar um íslenska listamenn. 
Jeg get alls ekki verið sammála hv. flm. 
till. um það, að rjett sje að setja List- 
vinafjelagið á bekk með Bókmentafjelag- 
inu. Það er fært fram sem aðalástteða fyr- 
ir þessari styrkheiðni, að bókaútgáfa sje 
dýr, en mjer finst það satt að segja eng- 
in meðmæli með þessu, að það sje dýrt 
að koma út bókum fjelagsins. Fjvn. getur 
ekki fallist á þessa till. Sami hv. þm. (M- 
J) og liv. 3. þm. Revkv. (JakM) flytja 
brtt. um það að veita Illjómsveit Reykja- 
víkur 3500 kr. styrk, og til vara 3 þús. 
kr. Það er talað um það, að um óvenju- 
miklar framfarir sje að ræða í þessu efni 
og að þetta fjelag vinni mjög þarft verk, 
en sje hins vegar styrklaust. Samt sem áð- 
ur getur fjvn. ekki fallist á, að ástæða

sje til að styrkja þetta fjelag úr ríkis- 
sjóði, og jeg vil spyrja: Eru ekki hjer til 
sjóðir, sem er beinlínis ætlað að stvrkja 
slíkt? Á jeg þar við sjóð Guðjóns sáluga 
Sigurðssonar úrsmiðs. Hann hlýtur nú að 
vera orðinn nokkuð stór, og mjer finst fje- 
lag þetta geta vænst styrks úr honum.

Hv. þm. Barð. flytur brtt. við 16. gr. 
3, um að athugasemdin, sem fylgir stvrkn- 
um til búnaðarfjelaganna, falli niður. Hv. 
þm. er ekki ljóst, hvað athugasemdin á að 
þýða. Með henni er ætlast til þess, að 
það sje trygt, að þessi styrkur verði ekki 
brytjaður í smátt, heldur varið til sam- 
eiginlegrar starfsemi. Hv. þm. lieldur, að 
þetta geti dregið úr einstaklingshvötinni, 
að einstökum mönnum sje ekki veittur 
styrkur. En einstaklingarnir eru styrktir 
samkvæmt jarðræktarlögununi, og mjer 
finst engin ástæða til að vera að brytja 
þennan styrk niður á milli mannajeg 
álít þvert á móti, að hann eigi síður rjett 
á sjer nema með því fyrirkomulagi, sem 
athugasemdin gerir ráð fyrir. Fjvn. er öll 
á einu máli á móti þessari brtt. Hv. Ed. 
hefir áður felt þetta burtu, en nú eru þar 
aðrir menn og aðstaðan því breytt.

Þá flytur liv. þm. X.-ísf. (JAJ) brtt. 
við 16. gr., um 7500 kr. til aðgerðar öldu- 
brjótnum í Bolungarvík, eða til vara 5 
þús. kr. Þetta mannvirki vill ekki standa 
og þarf sífelt töluverðra aðgerða við. Það 
skilyrði var sett í fyrra, að Ilólshreppur 
sæi framvegis um viðhald brimbrjótsins, 
og ef nefndin vildi fara út í það strang- 
asta, væri ústa>ða til að hafna till. Hins 
vegar vita menn, að mikil þörf er á að 
bæta úr þessu, því að búast má við mörg- 
um slysum eins og nú standa sakir. Af 
þessum ástæðum hefir nefndin ekki hörku 
-til að krefjast þess, að viðkomandi hrepp- 
ur standi við sett skilyrði. En mjer her að
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skila því frá fjvn., út af þeim mistökum, 
sem orðið hafa, að ef fje er veit.t, þá sje 
fylsta eftirlit haft með því, hvernig að- 
gerðin er framkvæmd. Ut frá þessum for- 
sendum vill meiri hluti nefndarinnar inæla 
með því, að varatill. sje samþvkt.

Hv. 1. þm. S.-M. flvtur brtt. við 16. gr. 
22. um að hækka liðinn til markaðsleitar 
um 7 þús. kr., og er ætlast til. að sú upp- 
hæð sje veitt ákveðnum manni, Karli Þor- 
steins. Um þetta lágu gögn fyrir nefnd- 
inni og komu meðmæli frá meiri liluta 
sjútvn. Nefndin getur ekki mælt með þess- 
ari till., en vill benda á, að Fiskifjelag Is- 
lands veitir styrk til þessa.

Hv. 4. þm. Reykv. flytur till. um að 
veita Guðmundi Einarssvni mvndhöggv- 
ara 4 þús. kr. styrk til þess að setja upp 
leirbrensluofn til myndagerðar. Hv. þm. 
Barð. flutti merkilega ræðu í sambandi 
við þetta, og mun hún hafa verið á sandi 
bygð. en þrátt fyrir það er fjvn. á móti 
þessari till., með því að hún lítur svo á, 
að hjer sje fremur um nýja iðnaðargrein 
en listamannsstyrk að ræða, og sjer ekki 
sjerstaka ástæðu til. að ríkissjóður fari 
að styrkja þennan iðnað.

Hv. þm. Ak. og hv. 1. þm. X.-M. fluttu 
við 2. umr. brtt. um 1000 kr. styrk til 
Kvenrjettindafjelags Tslands. vegna kostn- 
aðar við landsfund kvenna á Akureyri 
sumarið 1926.

Fjvn. lagði á móti þessum styrk þá og 
meiri hluti nefndarinnar er enn á móti 
honum. þó að upphæðin hafi nú verið 
lækkuð niður í 800 kr. Hv. þm. Ak. 
sagði, að fordæmi væri fyrir þessu. en það 
bindur ekki aðra en þá. sem það gáfu.

Þá flytur hv. 3. þm. Reykv. till. um að 
veita sama fjelagi 2 þús. kr. upp í kostn- 
að við sending fulltrúa á alþjóðasam 
bandsþing kvenrjettindafjelaga í París 
sumarið 1926. Fjvn. gat heldur ekki að

(3. omr. 1 Nd.j

hylst þetta og leggur á móti þessum styrk. 
Hv. þm. sagði, að það væri ekki vansalaust 
annað en senda, úr því að kvenrjettinda- 
fjelagið væri komið í alþjóðasamband 
kvenna. Þetta klingir altaf, að það sje 
ekki vansalaust að senda ekki fulltrúa á 
hin og þessi mót úti í heimi. og ef Al- 
þingi ættí að fara að styrkja þesskonar 
sendiferðir, gæti það orðið stór fúlga. 
sem til þess færi. Auk þess vil jeg benda 
á það, að í fjárlögum er veittur 6 þús. 
kr. ferðastvrkur til útlanda. Til einhvers 
á að nota hann.

Þá flvtur hv. 2. þm. Eyf. till. um að 
hækka stvrkinn til U. M. F. í. um 2 
þús. kr., og eru óbundin atkv. í fjvn. 
um það.

•Þá kem jeg að till., sem tveir menn 
úr fjvn. flytja ásamt liv. þm. N.-Tsf.. um 
eftirgjöf á lánum þriggja hreppa. Hv. 
þm. N.-ísf. hefir gert ágætlega greín fvrir 
þessari till.. og get jeg skrifað undír það. 
sem hann sagði. Þessir hreppar hafa orðið 
fyrir þungum búsifjum og eiga í miklum 
fjárhagslegum örðugleikum. Einn af þess- 
um hreppum er í mínu kjördæmí, Árnes- 
hreppur, sem er mesta harðindasveit og 
hefir orðið mjög bart útí á undanförnum 
erfiðleika- og dýrtíðarárum. Auk þessara 
þrigg.ja hreppa mun eínn vera eftir enn. 
sem líkt er ástatt fyrir, nefnilega Gerða- 
hreppur. Álít jeg, að rjettast væri. að 
hreinsað væri til í þessu efni.

Fjvn. getur ekki fallist á till. hv. þm. 
V.-Tsf. um að veita Guðmundi Guðjóns- 
syni styrk til að ljúka námi í húsgerðar- 
list. Hv. 4. þm. Reykv. flytur till. um 
20 þús. kr. byggingarstyrk til starfsmanna 
ríkisins í Reykjavík. Um þetta lágu engin 
gögn fyrir hjá fjvn.. og er hún á mótí 
þessu. .Teg álít ekki. að komið geti til 
greina að mæla með svo stórri fjárveit- 
íngu án þess að gögn liggi fyrir. Jeg skal
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geta þess, að nokkuð svipað hefir verið 
samþykt áður af þinginu, en ekki verið 
notað.

Hv. þm. Mýr. (PÞ) flytur till. um 10 
þús. kr. styrk til Jóns Helgasonar í Borg- 
arnesi, til þess að byggja vindknúða raf- 
magnsstöð. Það lágu fyrir nefndinni 2 
aðrar umsóknir um þetta, og hefir nefnd- 
in áður mælt með annari þeirra af ástæð- 
um, sem þá voru greindar, og heldur 
nefndin enn fast við sínar till. og verður 
þess vegna að vera á móti þessari till. 
hv. þm. Mýr.

Þá flytja þeir hv. 2. þm. Reykv. og hv. 
þm. N.-ísf. till. um 3 þús. kr. styrk til 
kaupa á laxa- og silungaseiðum. Um þetta 
hefir ekkert legið fyrir nefndinni og eng- 
in áætlun um framkvæmd þessa. Ef á að 
fara að hverfa að því ráði að veita fje 
til þessa, þá þurfa menn að hafa gert 
sjer einhverja grein fyrir, hvort slíkt kæmi 
að notum, og um slíkt sem þetta ættu að 
koma óskir utan af landi, en ekkert slíkt 
hefir komið fram, og er fjvn. á móti 
till. þessari, að minsta kosti meðan und- 
irbúningur er enginn.

Jeg vil ráða hv. flutningsmönnum til 
að undirbúa málið betur, ef þeir vilja 
koma þessu fram síðar.

Sömu hv. þm. flytja till. um 500 kr. 
styrk, % kostnaðar við að gera Einars- 
foss í Laugardalsá í Ogurhreppi laxgeng- 
an. Um þetta lágu heldur engin gögn fyr- 
ir nefndinni, og er hún á móti þessu. A 
þinginu í fyrra kom svona umsókn fram 
viðvíkjandi Olanna í Norðurárdal, og var 
henni vísað frá vegna ófullnægjandi upp- 
lýsinga, og alveg eins stendur á með þessa 
till. nú. Jeg get vel trúað, að þetta sje 
nauðsynlegt, en vil beina því til hv. flm. 
að fara eins að og hv. þm. Mýr., að fá 
áætlun um kostnað og þátttöku bænda 
o. s. frv., og jeg efast ekki um það, að

ef það sannast, að þetta yrði til nytja, 
þá muni styrkurinn verða veittur.

Þá er till. um framlag til byggingar 
strandferðaskips tekin aftur.

Þá er næstur hv. 2. þm. Reykv. með 
þrjár till. Er sú fyrsta um 25 þús. kr. 
styrk til bæjar- og sveitarfjelaga til að 
koma upp barna- og gamalmennahælum. 
Jeg get sagt það sama um þetta eins og 
embættismannabústaðina, að þetta er svo 
stór fjárveiting, að einhver gögn verða 
að leggjast fyrir fjvn. um slíkt. En um 
þetta hefir ekkert erindi komið til nefnd- 
arinnar og málið alóundirbúið. Um þenn- 
an sjerstaka hluta af upphæðinni, sem ætl- 
aður er ísafirði, hefir heldur ekkert legið 
fyrir, og hv. þm. ísaf. ekkert á það minst. 
Og er nefndin þessu því mótfallin. Þá er 
2. liðurinn um 2 þús. kr. styrk til sjúkra- 
samlags Reykjavíkur, til að vinna að því 
að koma á sambandi milli allra sjúkrasam- 
laga á landinu og til að stofna ný samlög. 
Um þetta lá erindi fyrir nefndinni, og er 
landlæknir mjög með þessu, en sjúkrasam- 
lögin njóta áður styrks úr ríkissjóði, og 
þvkir nefndinni því eigi ástæða til að mæla 
með þessari till. Um 3. till., um 3500 kr. 
styrk til styrktarsjóðs verkamanna- og sjó- 
mannafjelaganna í Reykjavík, eru óbund- 
in atkv. í nefndinni.

Hæstv. forseti (BSv) flytur brtt. við 
17. gr., um 5 þús. kr. styrk til að stofna 
og reka Islendingaheimili í Kaupmanna- 
höfn. Það lá erindi fyrir nefndinni um 
slíkt heimili í Osló, og var nefndin á móti 
því og getur heldur ekki mælt með þessu. 
Ef það er svo, að við getum trauðla bygt 
yfir okkar stúdenta hjer heima, sem sjálf- 
ir hafa lagt mikið á sig til að koma upp 
húsi, þá finst mjer það liggja fjær að 
veita fje til annara landa í þessu skyni.

Háttv. þm. Barð. flytur brtt. við 18. 
gr., um 250 kr. til Guðrúnar S. Jónsdótt-
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ir, háaldraðrar ekkju sjera Jónasar Hall- 
grímssonar. Nefndin hefir ekki tekið af- 
stöðu til þessarar till., og jeg hefi ekki 
umboð til að segja neitt um hana fyrir 
hönd nefndarinnar.

Þá flytur hv. 2. þm. G.-K. till. um að 
veita Ögmundi skólastjóra Sigurðssvni 2 
þús. kr. eftirlaun í 18. gr., ef hann lætur 
af skólastjórn. Hv. þm. mælti mjög sterk- 
lega með þessari till. Nefndin telur sjálf- 
sagt að veita þessum ágæta manni eftir- 
laun, þegar hann hættir. Hann er sá mað- 
ur og svo kunnur, að það, sem háttv. þm. 
sagði um verðleika hans, mun enginn vje- 
fengja. Hinsvegar er það óvanalegt að 
ákveða mönnum eftirlaun áður en þeir 
láta af starfi og áður en það er vitað, 
hvenær þeir muni gera það. Mjer skildist 
á hv. þm., að það væri ekki fullráðið, hve- 
nær skólastjórinn ljeti af starfi sínu. Um 
það að ákveða eftirlaun fyrirfram eru 
helst til fordæmi, þegar svo hefir staðið á, 
að beinlínis átti að losa menn úr embætt- 
um. En mjer skildist, að það væri öfugt 
hjá hv. 2. þm. G.-K., sem sje, að hann 
vildi halda í þennan góða skólastjóra sem 
lengst. Sumum nefndarmönnum þykir ekki 
aðgengilegt að greiða atkvæði um till. í 
þessu formi, en hinsvegar má hv. þm. 
eiga það víst, að ef sama fjvn. verður 
áfram, mun hún mæla með slíkri till.. ef 
skólastjórinn segir af sjer.

Þá eru næst 3 lánatill. við 22/ gr. Um 
þessar till. er það að segja, að viðlaga- 
sjóiður mun ekki hafa neitt fje til að lána. 
Ef fje verður til, er því áður ráðstafað 
til frystihúsa. Af þessu Ieiðir, að nefndin 
getur ekki fallist á neina af þessum till.

Jeg held, að jeg þurfi svo ekki að segja 
meira að sinni.

Fjármálaráöherra (JÞ): Hv. 2. þm.
Reykv. (JBald) beindi til mín nokkrum

(3. nmr. I Nd.).

spurningum við 2. umr. fjárlagafrv. Jeg 
skal byrja með því að gefa einstakar upp- 
lýsingar eftir því, sem spurningarnar hafa 
gefið tilefni til, án þess að vilja segja, að 
jeg ætli að svara þeim svo, að hv. þm. 
verði ánægður með. En hv. þm. spurði 
kurteislega, og sumt af því, sem hann 
spurði um, er um fjárhagsatriði, og þykir 
mjer því rjett að gefa upplýsingar um 
þau. Fvrst spurði hv. þm. að því, hvers 
vegna Islandsbanki hefði ekki lækkað for- 
vexti niður í 7% á síðasta hausti eins og 
Landsbankinn. Viðvíkjandi þessu vil jeg 
segja það, að þessi lækkun hjá Lands- 
bankanum, sem gekk í gildi um mánaða- 
mótin sept.—okt. síðastl., var gerð eftir 
tilmælum stjórnarinnar. En það, að ís- 
landsbanki lækkaði ekki sína vexti eins 
mikið, var af því að framkvæmdarstjórn 
bankans vildi ekki fara eins langt niður. 
Næst spurði hv. þm., hvort nokkrar ráð- 
stafanir hefðu verið gerðar til þess að 
breyta enska láninu frá 1921 í hagkvæm- 
ara lán. Jeg hefi látið grenslast eftir því, 
hvort hægt muni vera að ná kaupum á 
þessum skuldabrjefum. Þetta lán var tekið 
með þeim hætti, að ríkissjóður gaf út 
handhafaskuldabrjef, sem síðan voru boð- 
in til sölu á kauphöllinni í London. Eftir 
þeirri vitneskju, sem jeg hefi fengið, mun 
enginn kostur vera á því nú að ná í þessi 
brjef nema með frjálsum kaupum á kaup- 
höllinni. Og það er leið, sem ekki er til- 
tækileg. En lánssamningurinn áskilur rík- 
issjóði rjett til þess að innkalla öll skulda- 
brjefin árið 1931, og gæti það orðið mik- 
ilsvert fvrir okkur.

Þá spurði þessi hv. þm. um kaup ríkis- 
stjórnarinnar á gullforða íslandsbanka. 
Það var svo ráð fyrir gert í lögunum frá 
1921, að jafnóðum og Islandsbanki drægi 
inn seðla sína skyldi ríkissjóður kaupa 
gull það, er losnaði á þennan hátt, við
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nafnverði. Þetta kom ekki til fyr en síð- 
astliðið haust, en 8. sept. 1925 tilkynti 
bankastjórn Islandsbanka, að hún vildi 
selja 150 þús. dollara, og liún fór fram á, 
að þessi fúlga yrði keypt með þáverandi 
gengi dollarsins, en þá var hann skráður 
á 5061/2 eyri. Því var svarað af stjórninni, 
að hún vildi kaupa samkvæmt lögunum. 
En stjórnin skilur lögin svo, að með nafn- 
verði sje átt við verð það, sem ákveðið er 
í peningalögunum, en þar er dollarinn met- 
inn á 3,73. Það varð svo að samkomulagi, 
að stjórn íslandsbanka ljeti gullið af liendi 
gegn greiðslu þeirrar upphæðar, sem 
stjórnin vildi borga, að óskertum rjetti til 
að fá meira með dómi, ef hún færi í mál. 
Síðan hefir mál verið höfðað til greiðslu 
á mismuni upphæðarinnar, er nam ca. 200 
þús. kr. En það mál er nú skamt á veg 
komið. Jeg skal í þessu samhandi geta 
þess, að jeg hefði fundið ástæðu til þess 
að skýra þinginu frá þessu, ef jeg hefði 
talið nokkurn vafa á því, hvernig þetta 
mál færi. En jeg hefi aldrei talið nokkurn 
vafa á úrslitunum og bví ekki skýrt frá 
þessu fvr, en get þess nú að gefnu tilefni. 
Mjer þvkir rjett að benda á það, að þótt 
teljast megi sanngjarnt, að fslandsbank’i 
geti skotið málum sínum til dómstólanna 
til þess að fá þau útkljáð, svo sem lög 
standa til, þá hefir löggjafinn það þó á 
sínu valdi að loka þessari leið fyrir ís- 
landsbanka, ef ástæða þykir til. A þá leið 
er vísað í lögum nr. 16, 18. maí 1920, um 
ráðstafanir yfir gullforða fslandsbanka. 
Jeg geri nú ekki ráð fyrir því, að það 
komi fvrir, að íslandshanki vinni málið, 
en jeg. get þessa til þess að hv. fjhn. geti 
tekið þetta til athugunar og gert upp við 
sig, hvort henni þyki ástæða til, að þing- 
ið geri ráðstafanir til þess að draga þetta 
mál úr höndum dómstólanna.

Þá spprði hv. þm-, hvernig gengi með

framkvæmd á merkingu á tóbaki, samkv. 
lögum frá 1925, sem gengu í gildi um 
síðustu áramót, svo og hver kostnaður 
hefði orðið af framkvæmdinni. Jeg get 
nú ekki gefið nema fremur ófullkomna 
skýrslu um þetta atriði, því að það eru 
engar fregnir komnar um það, hvernig 
þetta. hefir gengið utan Revkjavíkur. En 
hjer í Reykjavík hefir þessu verið hagað 
svo, að lögreglustjóri hefir látið menn, er 
hann hefir haft í sinni þjónustu, fram- 
kvæma verkið. Kostnaðurinn á þessum 
fyrsta ársfjórðungi, frá 1. janúar til 31. 
mars, hefir orðið liðugar 6 þús. kr. Það 
hafa verið ýmsir annmarkar á fram- 
kvæmdinni, sem stafar af því, að toll- 
stjórnin hvorki á nje hefir vfir að ráða 
húsnæði, er lagað sje til slíkrar vinnu. 
Því verða ýms vandkvæði á framkvæmd 
þessa ákvæðis hjer. En aðalatriðið er það, 
að kostnaðurinn verður hjer rúmar 20 
þús. kr. yfir árið. Jeg geri ráð fyrir því, 
að hv. þm. hafi spurt um þetta til þess að 
geta myndað sjer skoðun um það, hvort 
rjett sje að halda þessu áfram eða ekki. 
Jeg skal nú ekkert segja af eða á um það, 
en skal henda á, að það er ekki alveg 
liugsanarjett að taka þessa einu tollvöru 
út úr kerfinu. Tolleftirlit er framkvæmt 
hjer á annan hátt, sem talinn hefir verið 
sæmilega viðunandi. Það er bygt á toll- 
skýrslum, sem heimtaðar eru með vörun- 
um úr löndum þeim, sem þær eru sendar 
frá. Þetta, sem jeg hefi sagt, er í sam- 
ræmi við skoðun lögreglustjórans; en htnn 
er sá maður. sem mesta revnslu hezir í 
þessum efnum hjer á landi. Þegar þessi 
uppástunga um merkingu kom fram á síð- 
asta þingi, þá vildi jeg ekki beita mjer á 
móti henni, þótt jeg teldi hana kostnaðar- 
sama og ýmsum annmörkum bundna og 
í henni fælist ekki veruleg viðbótartrvgg- 
ing gegn smvglun. Jeg hefi ekki heldur
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talið rjett að koma fram með tillögur af 
liálfu stjórnarinnar um brevtingu á þessv, 
þar sem reynslan er enn svo lítil hjer í 
Revkjavík og engin vitneskja komin utan 
Revkjavíkur.

Hið fimta, sem hv. þm. spurði um, lá 
fyrir utan umræðuefni það, sem nú ligg- 
ur fyrir. En það var um sambandið milli 
steinolíueinkasölunnar og ullartollshækk- 
unarinnar í Bandaríkjunum. Jeg ætla nií 
ekki eiginlega að svara þeirri spurningu, 
er hann bar fram um þetta efni. Jeg ætla 
ekki aö gera meira en það að taka fram 
nokkrar upplýsingar, er hafa áður komið 
opinberlega fram, og leiðrjetta skakkar 
upplýsingar, er einnig hafa komið fram 
opinberlega. Þetta var gert að umtalsefni 
á þinginu 1923 út af fyrirspurn frá nú- 
verandi 3. þm. Reykv. (JakM) um stein- 
olíueinkasöluna. Þá var ágreiningur milli 
mín og þáverandi atvrh. (KIJ) um 
tímaröð viðburðanna á þessu sviði. Jeg 
hefi nii litið yfir þær umræður, er þá fóru 
fram, og hefi sjeð, að það hafa komist inn 
í Alþingistíðindin skakkar upplýsingar, 
sem máli skifta og þörf er á að leiðrjetta. 
Það stendur í D-deild Alþingistíðindanna 
frá 1923, dálki 789, að ullartollurinn hafi 
komist á um áramótin 1921—’22, eða um 
8 mánuðum áður en enski samningurinn 
um steinolíueinkasöluna var gerður. Jeg 
liefi hinsvegar látið sjá eftir mjer í Al- 
þingistíðindunum, að ullartollshækkunin 
hafi gerst 1. jan. 1923. Nú skal jeg leggja 
fram rjettar dagsetningar. Steinolíusamn- 
ingurinn var gerður 10. ágíist 1922. En 
sá stjórnarúrskurður í Bandaríkjunum. 
sem færði íslensku ullina upp í liæsta toll- 
flokk, var gefinn 15. janúar 1923, þó 
þannig, að úrskurði7rinn skyldi ganga í 
gildi mánuði síðar, 15. febr. 1923. Jeg 
vona. að þetta nægi til þess að sýna. hvor

(3. umr. I Nd ).

rjettara hefir tyrir > jer um tímaröð við- 
burðanna. Jeg þarf r.ú ekki að segja mikið 
meira um þe'ta atriði. Það var auðheyrt 
á ummælum fvrirspvrjanda, að honum 
var fullkunnugt um sambandið milli þess- 
ara atburða. Hann fór ótilkvaddur að 
spvrja um það, hverjir hafi verið milli- 
göngumenn að því, að ullartollshækkunin 
var gerð. Um það get jeg engar nýjar 
upplýsingar gefið. En á þinginu 1923 
kom það opinberlega fram í umræðunum, 
að stjórn Bandaríkjanna hafi látið í ljó,s 
óánægju út af steinolíusamningnum, vegna 
þess að ameríska fjelagið, sem hafði mesta 
verslun hjer, var útilokað. Frá þessu 
skýrði þáverandi atvrh. (KIJ) og það 
stendur hjer í þingtíðindunum, Um liitt 
skal jeg ekki leiða neinar tilgátur, hverjir 
verið hafi milligöngumenn. En jeg vil 
minna á, að steinolíusamningurinn frá 
10. ágúst 1922 var ekki birtur hjer fyr 
en löngu seinna; jeg veit ekki fyrir víst. 
hvenær hann varð almenningi kunnur 
hjer, Jeg finn ekki opinbera tilkynningu 
fyr en reglugerðina, sem birt var í Lög- 
birtingi 19. des. 1922. Jeg get vísað til 
þess, sem fram kom á þinginu 1923. Þá 
kom í ljós, að það var einn maður fyrir 
utan samningsaðiljana, sem hafði fengið 
að vita um samninginn, sjeð hann og lesið. 
En það var forstjóri danska steinolíufje- 
lagsins í Kaupmannahöfn.

Jeg tók það fram, að jeg ætlaði ekki 
eiginlega að svara þessari fyrirspurn frá 
hv. þm. En nú liefi jeg rifjað upp og 
gefið upplýsingar um það, sem mjer að 
svo stöddu þykir ástæða til.

Þaö hefir orðið hjer dálítið þras milli 
liv. þm. Ak. (BL) og hv. þm. S.-Þ, (Ing- 
B), g vjek liv. frsm. (TrÞ) þar að nokkr- 
um )rðum í sambandi við þetta. Nú skal 
jeg segja það út af ummælum hv. þm.

Alþt. 192$, B. (38. löggjafarþing), 31
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Ak., að jeg lít svo á, að þegar veittur er 
styrkur eða framlag úr ríkissjóði í fjárlög- 
um til byggingar, alt að % kostnaðar, gegn 
því að % hlutar kostnaðarins komi annars- 
staðar frá, þá verði þessir %, sem koma eiga 
annarsstaðar frá, að fást án þess að nokkur 
hluti af því fje sje afturkræfur af stofnun- 
inni síðar. Og það má því ekki eiga sjer 
nokkurn stað, að stofnun sje veðsett fyrir 
einhverjum hluta af því framlagi, enda get- 
ur slíkt aldrei átt sjer stað, ef stofnunin 
er sjálfseignarstofnun og hefir sjerstaka 
stjórn, sem ekki hefir um annað að sjá 
en það að ráða fyrir henni fjárhagslega. 
Nú er mjer ekki kunnugt um það, að neitt 
hafi verið brotið á móti þessari reglu að 
því er þennan skóla snertir. En ummæli 
hv. þm. Ak. gefa tilefni til þess, að það 
verði athugað, hvernig háttað sje um söfn- 
unarsjóðslán það, sem tekið hefir verið 
af einstökum mönnum til þess að greiða 
nokkurn hluta af byggingarkostnaði skól- 
ans.

Þá vil jeg ennfremur andmæla ummæl- 
um frá hv. þm. S.-Þ. um það, að þeir 
menn, sem væru í andstöðu við skólann, 
væru annaðhvort móti alþýðumentun yfir- 
leitt eða þeir vildu að öðrum kosti, að 
öll alþýðumentun kæmi úr kaupstöðunum, 
og þeir menn væru ekki til, sem Ijetu í 
ljós andstöðu gegn skólanum, nema þeir 
hefðu aðrahvora þessa skoðun. Jeg get nú 
ekki neitað því, að jeg varð var við það 
á ferð minni i vor um það hjerað, sem 
þessi skóli er í, að þar voru ýmsir menn, 
sem Ijetu í ljós við mig ummæli, sem jeg 
býst við, að hv. þm. (IngB) mundi telja 
að lýsti andúð gegn þessum skóla. En 
ástæðurnar voru aðrar en þær, sem hv. 
þm. (IngB) nefndi. Og þegar jeg nefni 
þær ástæður hjer, þá er það eingöngu til 
þess að bera blak af þessum mönnum, 
sem hv. þm. hefir nú beint að þeim. Um-

mæli þeirra fjellu mjög á þessa leið: 
Það er ákaflega leiðinlegt, þegar við er- 
um búnir að fá myndarlegan skóla í hjer- 
aðið, að þá sjáum við okkur ekki fært að 
senda unglinga okkar þangað. — Og hver 
var ástæðan? Ástæðan var sú, að þeir 
vildu ekki trúa skólastjóranum fyrir sín- 
um unglingum. Hv. þm. Str. sagði, að 
hv. þm. S.-Þ. hefði talað hjer fyrir hönd 
bestu og merkustu manna í Þingeyjar- 
sýslu. En jeg hygg, að þeir menn, sem 
við mig töluðu, svo sem jeg hefi nú lýst, 
verðskuldi fyllilega að teljast til þess 
flokks. Þá vísaði hv. þm. Str. til þess, að 
það hvíldi lán á fleiri skólum, svo sem 
Hvítárbakkaskóla og Blönduósskóla. Og 
líklega mundi einnig fara svo um alþýðu- 
skólann í Árnessýslu, að á honum mundi 
hvíla lán, þegar þar að kæmi. Um Blöndu- 
ós- og Hvítárbakkaskólana er það að segja, 
að þeir eru óviðkomandi þessu máli, því 
styrkur hefir ekki verið veittur til þess 
að koma þeim upp með sömu skilyrðum 
og til þingeyska skólans, og jafnvel eng- 
inn stvrkur. En hvað snertir skólann í 
Árnessýslu, þá eru ummæli hv. þm. (TrÞ) 
algerlega órökstudd, enda í fullu ósani- 
ræmi við skilyrðið fyrir því fjárframlagi, 
sem hugsað er, að verði veitt til þessa 
skóla.

Jeg geri ráð fvrir því, að hv. 2. þm. 
Skagf. sje fullkomlega maður til þess að 
svara hv. þm. Str. út af því, sem þeim 
ber á milli. En þó er eitt atriði, sem jeg 
finn nokkra ástæðu til að minnast á. Hv. 
þm. Str. hafði þau orð, að hv. 2. þm. 
Skagf. hefði verið að marka stefnu íhalds- 
flokksins með því að snúast á móti al- 
þýðuskólanum í Þingeyjarsýslu og stú- 
dentagarðinum. Þetta tel jeg villandi, og 
þar sem slíkt hefir áður hevrst frá hv. 
þm. (TrÞ), þá tel jeg sjálfsagt að mót- 
mæla þessu enn ákveðnar.
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Þegar svo er komið, að búið er að hlaða 
á fjárlögin eins miklu og telja má að rík- 
issjóði sje fært að bera, þá er eðlileg af- 
leiðing þess sú, að menn verði oft knúðir 
til þess að vera á móti fjárframlögum, 
sem í sjálfu sjer eru gagnleg, en maður 
hinsvegar sjer sjer ekki fært að bæta á 
ríkissjóð á því fjárhagsári, sem um er 
að ræða. Með öðrum orðum: Afstaða 
manna gagnvart þeim málum, sem um er 
að ræða, fer ekki eftir því, hvernig þeir 
kunna í sjálfu sjer að líta á málin sjálf 
út af fyrir sig, heldur markast hún af af- 
stöðu manna gagnvart þessu eina og mesta 
máli: fjárhag ríkisins. Hv. þm. Str. mun 
finna, að þetta á meðal annars við um 
hann sjálfan. Hann er sjer þess að sjálf- 
sögðu meðvitandi, að hann hefir lagst á 
móti ýmsu, sem hann í sjálfu sjer hefir 
ekki verið mótfallinn, sökum þess, að hann 
hefir ekki treyst sjer til að veita þær 
fjárhæðir úr ríkissjóði, sem nauðsynlega 
þurfti til framkvæmdar þessum málum. 
Og þetta hygg jeg, að gildi líka um okk- 
ur alla, sem hjer eigum sæti í þessari hv. 
deild, að afstaða okkar til slíkra ein- 
stakra útgjaldaauka getur ekki venjulega 
mótast af hug okkar og áliti á þeim mál- 
efnum sjálfum, sem farið er fram á fjár- 
veitingu til, heldur af hinu, hvar við 
álítum, að setja verði takmörkin um gjöld 
ríkissjóðs.

Þá skal jeg snúa mjer að nokkrum ein- 
stökum fjárveitingatillögum, sem nú liggja 
fyrir, og minna á það, að útgjaldahlið 
fjárlaganna hefir við 2. umr. í þessari 
deild hækkað nokkuð á fjórða hundrað 
þúsund króna, og við þessa umr. hefir 
hún hækkað um tæpar 60 þúsund krónur, 
og nú liggja fyrir til atkvgr. hækkanir um 
nær 280 þús. krónur. Jeg verð að endur- 
taka það, sem jeg áður hefi sagt við þess-

ar umræður, að jeg álít, að það sje nauð- 
synlegt, að hv. þdm. sýni talsverða sjálfs- 
afneitun gagnvart þessum tillögum, og 
jeg vil beina þeim tilmælum til hv. þd., 
að hún reyni að fylgja hv. fjvn. um það 
að fella þær till., sem máli skifta og hv. 
fjvn. hefir lagst á móti. En það er nú 
svo, að mjer sýnast sumar hækkunartillög- 
ur fjvn. sjálfrar orka nokkurs tvímælis, 
og þar með sumar, sem hv. 2. þm. Skagf. 
hefir mælt á móti, t. d. brtt. XXXIV.l, 
við 14. gr. Hv. frsm. ljet í Ijós það álit 
sitt, að það væri eldsneytissparnaður að 
setja upp miðstöðvarhitun í skólahúsið, 
en mín reynsla mælir á móti því, að það 
sje nokkursstaðar eldsneytissparnaður að 
setja miðstöðvarhitun; en hitt er auð- 
vitað, að það fæst miklu meiri hiti og er 
notaður meiri hiti. Nú er það svo, að á 
Eiðum eru aðflutningar mjög erfiðir, 
vegna fjarlægðar frá kaupstað, svo að 
kol hljóta að verða mjög dýr, en ljettara 
eldsneyti, mór og skógarviður, vel fáan- 
legt þar; slík hitun mun því eiga best við 
á Eiðum og verða ódýrust í rekstri, og 
jeg er því ekki viss um, að það sje nokk- 
ur velgerningur, hvorki við ríkissjóð nje 
þessa stofnun, að vera að samþykkja að 
setja miðstöðvarhitun þar.

Þá vil jeg næst minnast á till. frá hv. 
þm. N.-ísf. (JAJ), um að veita nú all- 
háa upphæð til aðgerðar á öldubrjótnum 
í Bolungarvík; Þetta mál var fyrir síð- 
asta þingi, og þá var samþykt að gefa 
Hólshreppi eftir allháa upphæð, rúm 16 
þús. kr., með því skilyrði, að Hólshreppur 
tæki að sjer viðhald á þessum öldubrjót. 
Það er mí nýbúið að greiða þessa upphæð, 
gegn vfirlýsingu hreppsnefndar um það, 
að hún taki að sjer þetta viðhald, og jeg 
get ekki neitað því, að það ber nokkuð 
fljótt að, þegar strax er farið fram á fjár-

34’
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veitmgu til viðhalds úr ríkissjóði, þegar 
búið er að uppfylla það skilyrði, sem leys- 
ir ríkissjóð frá viðhaldsskyldu. En jeg 
væri nú samt ekki svo mikið um þetta 
að fást, ef ekki hefði beinlínis verið bent 
á það á síðasta þingi, að viðhaldið mundi 
verða hreppsnefndinni ofvaxið, og að sú 
ráðstöfun, sem þá var gerð, þýddi sama 
sem að hætta að yiðhalda þessu mann- 
virki. Jeg leit svo á, að hv. þm. N.-ísf. 
gengi inn á þetta á síðasta þingi, en það 
má vera, að honum og máske öðrum hv. 
þm. hafi ekki verið ljóst, að ef á að við- 
halda þessu mannvirki, þá þarf til þess 
upphæðir, sem þessu hreppsfjelagi er of- 
vaxið að greiða.

Þá ætla jeg að minnast á tillögur frá 
hv. 2. þm. Reykv. (JBald), á þskj. 297, 
LXIII. Það eru talsverðar fjárhæðir alls, 
sem farið er fram á, rúm 30 þús. kr.. og 
jeg held. að það sje ekki svo aðkallandi, 
að það sje nauðsyn, eins og nú stendur á, 
á neinum af þeim framlögum, sem þar er 
farið fram á, svo að það geti verið rjett 
að bæta þeim ofan á útgjöld í fjárlogum, 
sem þegar eru svo hlaðin útgjöldum eins 
og þetta frv. er. Hv. fjvn. hefir lýst yfir 
því, að hún sje mótfallin tveim fyrri til- 
lögunum, og vænti jeg, að ekki þurfi að 
fjölvrða um þær, en um síðustu till., sem 
er fjárveiting til styrktarsjóðs verka- 
manna- og sjómannafjelaganna í Reýkja- 
vik, er það að segja, að jeg veit ekki ann- 
að en að sá sjóður hafi að opinberri til- 
.hlutun fengið svo stóran stofnsjóð, að 
honum muni ekki vera fjárvant eins og 
stendur.

Hv. þm. N.-Þ. (BSv) á hjer brtt. LXIV, 
um styrk til þess að stofna og reka ís- 
lendingaheimili í Kaupmannahöfn, 5000 
krónur. Vil jeg nú fara fram á það við 
þv, þm. (BSv) að taka þessa brtt. sína

aftur, því að hún getur ekki á nokkurn 
hátt fullnægt neinu því, sem henni er ætl- 
að samkvæmt texta hennar, og ætti að 
minsta kosti ekki að standa í fjárlögum 
þannig orðuð eins og hún er nú. Jeg ætla 
ekki að segja neitt meira uni þetta að svo 
stöddu.

Þá ætla jeg að minnast á stærstu hækk- 
unartillöguna, sem jeg ;vtla að muni koma 
til atkvæða hjer. Hún er frá fjvn. og er 
bvggingarkostnaður til stúdentagarðsins, 
50 þús. krónur. Jeg ætla ekki að gera það 
til þess á neinn hátt að mæla á móti því. 
að lagt verði úr ríkissjóði til stúdenta- 
garðsins, en jeg ætla að segja það, að það 
er ekki mögulegt að gera það með því að 
veita í fjárlögum, athugasemdalaust og 
skilvrðistlaust, nokkrar fjárhæðir. Mjer 
skilst, að þá muni svo fara um þetta, ekki 
síður en alþýðuskóla Þingeyinga, að það 
viti enginn, hver á hann. Mjer er kunnugt 
um, að stúdentar hafa sett nefnd. sem 
gengst fyrir fjársöfnun í því skyni. Það 
er ákaflega loflegt, og hefir henni orðið 
talsvert ágengt í því efni, en jeg álít, að 
slíkri stofnun verði ekki komið upp af 
almannafje, nema með því að það verði 
sett löggjöf um að stofna hana. Það kynni 
að mega gera þetta með atliugasemd í 
fjárlögum, þó að það sje ávalt ófullkomið. 
Slíku á að skipa með lögum. hvort fiert 
sje að byggja. livort fje sje til umráða, 
hvar og hvenær eigi að byggja, svo og 
hver á að hafa forsjá og stjórn þessarar 
stofnunar og sjá um viðhald og rekstur 
hennar, og er rjettast að þetta komi fram 
með því að setja lög um það. Ef svona 
fjárveiting er veitt án þess að neitt sje um 
þetta orðað, þá get jeg varla skilið það 
öðruvísi en svo, að fjeð sje lagt til hliðar 
og haft til umráða í því skyni að grípa til 
þess, þegar búið er að setja nauðsynleg
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ákvæði til þess að tryggja hagkvæma bygg- 
ingu og framtíð og rekstur stofnunarinn- 
ar. Og megi skilja þetta svo, þá ætla jeg 
ekki að leggjast neitt sjerstaklega á móti 
þessari fjárveitingartillögu.

IIv. 2. þm. G.-K. (ÓTh) á svo hjer brtt. 
á þskj. 297, LXVI. lið, um eftirlaun til 
Ogmundar Sigurðssonar, ef hann lætur af 
skólastjórn. Eftir því, sem mælt hefir ver- 
ið fyrir þessari till., þá álít jeg rjettast að 
taka hana aftur. Jeg er öldungis samþykk- 
ur því, sem hv. frsm. fjvn. (TrÞ) lýsti 
vfir, að það myndi talið sjálfsagt að veita 
þessum skólastjóra eftirlaun, þegar hann 
lætur af skólastjórn, og jeg skal bæta því 
við, að þótt slík eftirlaun sjeu ekki tekin 
upp í þau fjárlög, sem gilda fyrir það ár, 
sem starfsmaður fer frá, heldur í þau 
næstu á eftir, eins og oft vill verða, ef 
till. um eftirlaun er ekki tekin upp fvr en 
starfsmaðurinn er farinn frá, þá má segja, 
að það sje venja stjórnarinnar að byrja 
að borga eftirlaun út og greiða þau frá 
þeim tíma, sem starfsmaður fór frá, og 
tekur þau þá upp í væntanleg aukafjárlög, 
þar til þau fjárlög ganga í gildi, sem hans 
eftirlaun liafa verið samþykt á, svo að 
það þarf ekki að taka slík eftirlaun upp í 
fjárlög á meðan maðurinn er í starfinu, 
til þess að tryggja það, að engin eftirlaun 
falli niður, því að þau verða greidd fyrir 
allan tímann eftir að starfsmaðurinn fer 
frá. I þeim fáu tilfellum, þar sem eftir- 
laun starfsmanns eru samþykt áður en 
hann fer frá, þá hefir það óneitanlega 
verið gert eins og til þess að styðja að 
því að starfsmaður færi frá, en það ætla 
jeg að engum þyki ástæða til um þennan 
skólastjóra.

Þá ætla jeg loksins að minnast á nokkr- 
ar till., sem hjer eru fram komnar um 
eftirgjöf á viðlagasjóðslánum, og það eru 
þá fvrst tvær till. um eftirgjöf til sýslu-

fjelaga, nefnilega til sýslufjelags Austur- 
Húnvetninga, um eftirgjöf á láni til 
kvennaskólabyggingar, og til sýslufjelags 
Dalasýslu, um eftirgjöf á viðlagasjóðsláni, 
sem veitt var til Hjarðarholtsskólans. Jeg 
held, að bæði þessi sýslufjelög sjeu þann- 
ig stæð, að hvorugt þeirra þurfi í raun- 
inni slíkrar eftirgjafar með, og mjer er 
ekki kunnugt um, að þessi sýslufjelög sjálf 
hafi farið fram á þessar eftirgjafir. En 
það verð jeg að segja, að mjer finst það 
ákaflega óviðkunnanlegt að gefa eftir lán, 
sem veitt eru sveitarstjórnum eða slíkum 
opinberum stofnunum, án þess að hlutað- 
eigendur sjálfir hafi að minsta kosti snúið 
sjer til stjórnarinnar um það og hafi sent 
þau skilríki um efnahag sinn, sem rjett- 
læti það. Um það, hvort um þetta hafi 
verið sótt fvrir Dalasýslu, skal jeg ekki' 
segja, nema það hefir verið borið fram 
sem ástæða til eftirgjafar fvrir Ðala- 
sýslu, að það fyrirtæki, sem sýslan tók lán 
til, hafi mishepnast. Það kann að vera, 
en jeg álít, að það sje liættuleg braut að 
komast inn á, að lána til eins og annars,: 
sem sýslufjelögin gera upp á sína áhyrgð, 
og losa þau svo við afleiðingarnar, ef mis- 
tök kunna að verða, nema því aðeins, að 
óhöppin hafi verið alveg ófyrirsjáanleg- 
um atvikum að kenna.

Sama hefi jeg í rauninni að segja um 
eftirgjöf á dýrtíðarlánum, sem farið 
er fram á á þskj. 297, undir LVl. lið. 
Það eru a3ðimörg hr nopsf jelög, sem hafa 
fyr og síðar fengið lán úr viðlagasjóði af 
ýmsum ástæðum, og jeg er hræddur um. 
að ef það færi að tíðkast svo mjög, sem 
hjer er farið fram á, að gefa þau eftir, 
myndi það draga á eftir sjer illan dilk, 
t. d. þegar veitt eru viðlagasjóðslán sjer- 
lega bágstöddum hreppsfjelögum, semekki 
áttu annars úrkosta en að beiðast slíkra 
lána, til þess að rjetta við fjárhag sinn,
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án þess að hreppsfjelögin hafi þó farið 
fram á neinar gjafir, heldur einungis far- 
ið fram á að fá lán úr viðlagasjóði, sem 
eru þeim hagstæðari heldur en þær lausa- 
skuldir, sem hvíldu á þeim. Mjer finst, 
að það geti ekki verið önnur ástæða gild 
fyrir slíkum eftirgjöfum, sem hjer er far- 
ið fram á, en að þau væru svo sjerstak- 
lega bágstödd frekar en önnur, að þau 
þyrftu þess með að fá eftirgjafir af opin- 
beru fje, en það hefir ekki verið gerð 
grein fyrir þessu í hv. deild, og jeg hefi 
þess vegna útvegað mjer síðustu reikninga 
þessara hreppsfjelaga, sem fyrir liggja, 
og vil jeg þá leyfa mjer að gera hv. deild 
ofurlitla grein fyrir fjárhag þeirra. Það 
er þá fyrst Grunnavíkurhreppur í Norð- 
ur-ísafjarðarsýslu. Samkvæmt reikningi 
hans fyrir fardagaárið 1923—24, sem er 
sá síðasti, sem jeg hefi getað náð í, þá 
eru eignir hans í fardögum kr. 6909,05, 
en skuldir hans eru kr. 5585,17, og af 
skuldunum ætla jeg, að mestur hlutinn, 
það mun vera að minsta kosti 3000 krónur, 
sje af þeim, sem hjer er farið fram á að 
gefa eftir að nokkru. Til þess nú að gefa 
sjer fulla grein fyrir þessu, er rjett að 
líta á, hverjar þessar eignir hreppsins eru, 
og reikningarnir bera það með sjer, að 
hann á í sjóði kr. 2418,32, innieign í spari- 
sjóðum og hönkum kr. 389,00, ógoldin 
sveitarútsvör kr. 3367,78, og útsvörin í 
þessum hreppi hafa verið þetta fardaga- 
ár á 88 gjaldendum kr. 3679,00, og er það 
að vísu mjög erfitt án kunnugleika áð 
dæma um, hvort þetta sjeu tiltölulega há 
útsvör eða ekki, um 40 krónur á gjald- 
anda; en jeg hygg, eftir því, sem útsvör 
eru hjer á landi, að þetta geti ekki talist 
sjerlega hátt. Jeg er hræddur um, að það 
myndu nokkuð mörg sveitarfjelög geta 
beiðst gjafa af opinberu fje, ef það er 
brýn nauðsyn að gefa þessu hreppsfjelagi.

Þá er Innri Akraneshreppur. Hjer er 
farið fram á 2000 króna eftirgjöf af 3000 
króna dýrtíðarláni. Nú er efnahagur þess 
hrepps óneitanlega talsvert lakari. Þar eru 
á þessu sama fardagaári eignir kr. 2142,- 
05, en skuldir kr. 5380,40; með öðrum 
orðum, að skuldir hreppsins eru talsvert 
hærri en eignir hans. Útsvör í hreppnum 
á 63 gjaldendur eru kr. 4048,00, eða milli 
60 og 70 krónur á hvern gjaldanda, og 
voru þannig nokkuð hærri en í hinum 
hreppnum. Það gæti því virst svo, sem 
það væri frekar ástæða til eftirgjafar hjer, 
en það eru þó atriði í þessum reikningi, 
sem benda til þess, að hreppurinn sje 
heldur að rjetta við. Fyrst er það, að fá- 
tækraframfærsla er þar í ljettasta lagi; af 
þessum rúmum 4000 krónum, sem útsvör- 
in voru, hafa farið til þurfamanna og í 
greftrunarkostnað þurfalinga rúmar 900 
krónur, eða ekki hluti af útsvörunum, 
enda virðist mjer, að reikningurinn beri 
það með sjer, að hreppurinn hafi á far- 
dagaárinu minkað skuldir sínar ekki óveru- 
lega.

Mjer sýnist, að skuldirnar hafi minkað 
á árinu um ca. 1600 kr., svo jeg held, að 
þó að efnahagur þessa hreppsfjelags sje 
óneitanlega ekki vel góður og beri vott um 
undangengna erfiðleika, megi þó gera sjer 
von um, að hreppsfjelagið muni komast 
af án gjafa.

Þá er það þriðja og stærsta upphæðin, 
sem beðið er um eftirgjöf á. Það er 
viðlagasjóðslán til Árneshrepps í Stranda- 
sýslu, að upphæð 10 þús. kr. Það getur 
verið, að eftir sje ógreitt af þessu láni 
dálítið meira en þessar 10 þús. kr., en 
það munar þó vart miklu.

Efnahagsreikningur þessa hreppsfjelags 
fyrir fardagaárið 1924 sýnir, að eignir 
hreppsins eru um 22 þús. 251 kr., en 
skuldir 11 þús. 650 kr., eða liðlega helm-
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ingur á móts við eignirnar. Jeg vil gjarn- 
an gera grein fyrir, hvernig eignum þessa 
hreppsfjelags er varið. Peningar í sjóði 
eru 606 krónur, innieign hjá kaupmönn- 
um 6 þús. 73 kr., ógoldin útsvör ca. 700 
kr., aðrar eignir liðlega 200 krónur. Þetta 
er liðl. helmingur á móts við skuldirnar, 
en svo á hreppurinn útistandandi Ián, og 
verður ekki annað sjeð en hann fái vexti 
af þeim, því í reikningnum eru taldir árs- 
vextir af útlánum hreppsins 609 kr. 59 
aur., en þetta samsvarar vöxtum af við- 
lagasjóðsláni hreppsins. Ávöxtun skuld- 
anna hvílir því alls ekki á hreppnum sjálf- 
um, svo að þetta þarf ekki að taka af 
hreppsbúum með niðurjöfnun útsvara, eins 
og annars mundi vera gert. Hreppurinn 
á talsvert fje í útlánum og fær vexti af 
því fje, svo að útsvörin á 174 gjaldendum 
verða samtals aðeins 6984 kr., eða ca. 40 
kr. á hvern gjaldanda.

Jeg er hræddur um, að ef þessi eftir- 
gjöf verður veitt, þá muni æðimargir 
hreppar á landinu þykjast eiga sanngirnis- 
kröfur til eftirgjafar á fje ríkisins.

Jeg skal bæta.því við það, sem jeg nú hefi 
sagt, að jeg veit ekki til, enda þótt jeg 
geti ekki fullyrt um það, að þetta hrepps- 
fjelag, eða nokkur fyrir hönd þess, hafi 
snúið sjer til stjórnarinnar með beiðni eða 
tilmæli um ívilnun eða eftirgjöf á þessu 
láni. Þetta tek jeg fram vegna þess, ef 
þetta verður samþykt, sem jeg þó vona 
að verði ekki, þá er hjer komið inn á 
hættulega braut, fordæmisins vegna. Ef 
slíkar eftirgjafir yfir höfuð koma til mála, 
má ekki minna vera en að viðkomandi sveit- 
arfjelag hafi snúið sjer til stjórnarinnar 
þessu viðvíkjandi og lagt fram skilríki 
fyrir fjárhagsástæðum viðkomandi hrepps- 
fjelags eða aðrar tilsvarandi ástæður fyr- 
ir eftirgjöfinni.

Þá vil jeg að lokum aðeins víkja örfá-

um orðum að einni brtt. á þskj. 297, 
LXVIIl. brtt., um heimild til að lána 
sóknarprestinum á ísafirði 25 þús. kr., 
gegn veðrjetti í húseign hans þar. Bæði 
er þetta algert nýmæli í fjárlögum og 
svo er jeg hræddur um, að fje verði tæp- 
lega til, sem hægt verði að lána, ef sam- 
þyktar verða allar þær lánsheimildir, sem 
farið hefir verið fram á. Svo hygg jeg, 
að þetta, sem er algert nýmæli, — að lána 
kaupstaðaprestum fje til bygginga eða 
gegn veði í þeim — verði til þess, ef þetta 
verður samþykt nú, að ekki verði hægt að 
komast hjá því að halda áfram að lána 
kaupstaðaprestum framvegis fje í þessu 
skyni. En það er satt best að segja, að 
sveitaprestar hafa ekki átt svo góð við- 
skifti við hið opinbera út af lánveiting- 
um til bvggingar á prestssetrum, að bein 
ástæða sje til í framhaldi af því að fara 
að veita kaupstaðaprestum slík viðlaga- 
sjóðslán og þetta.

Atvinnumálaráðherra (MG): Háttv. 2. 
þm. Reykv. (JBald) beindi til mín nokkr- 
um spurningum út af útvarpinu. Hann 
spurði m. a., hvernig á því stæði, að sala 
á móttökutækjum væri bundin sjerstöku 
leyfi, sem yrði að fá brjef fyrir hjá lands- 
símastjóra. Ástæðan til þessa er sú, að það 
þótti sjálfsagt að reyna að fyrirbyggja, 
að menn notuðu tæki, sem ekkert stofn- 
gjald hefði verið greitt af. Þetta eru því 
tryggingarákvæði fyrir sjerleyfishafa. Er- 
lendis hefir oft farið svo, að það hefir verið 
fjöldi móttökutækja í notkun án þess að 
nokkurt gjald hafi náðst af þeim. Meira 
að segja, það hafa sumstaðar erlendis orð- 
ið svo mikil brögð að þessu, að það hefir 
orðið að loka útvarpsstöðvunum, vegna 
þess að af meiri hluta móttökutækjanna 
hefir hvorki náðst stofngjald eða árgjald. 
Það er ekki hægt að koma í veg fvrir, að
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hvaða tæki sem eru náí í það, sem varpað 
er út, e£ menn vilja koma sjer hjá því að 
greiða úívarpsstöðvunum Jögboðin gjöld, 
eða hafa upp á, hvar þessi tæki eru. Þessi 
hætta er engu minni hjer á landi, nema 
síður sje.

Þá spurði hv. þm. (JBald), með hvaða 
heimild sú kvöð væri lögð á, að stofngjald 
skuli einnig greiða af hlutum í móttöku- 
tæki, þó ekki sje keypt heilt tæki. Jeg get 
svarað þessu með því, að jeg álít, að í því 
meirá -felist einnig það minna. Ef heimild 
er til að leggja stofngjald á heil tæki, þá 
er lika heimild til að leggja sama háttar 
gjald á lduta úr tækjunum. Þessi ákva^ði 
eiga við það, ef menn vilja kaupa sjer 
hluti til tækjanna og setja þau svo sjálfir 
saman, ög er þetta gert til þess að ljetta 
undir með fátækum mönnum til að eign- 
ast tækin, því stofngjaldið verður með 
þessu móti minna en ef heilt tæki væri 
keypt í einu.

Jeg get ímyndað mjer, að hv. þm. (J- 
Bald) hafi spurt um þetta vegna þess, að 
honum líafi þótt gjöldin vera há. En það 
var engin önnur leið fær en hafa gjöldin 
há, ef nokkur átti að fást til að taka þetta 
sjerlevfi, og það var ekki hægt að fá 
þetta ódýrara. Þó var sá varnagli sleginn 
við þessu, að ef fjelagið græðir meira en 
ríkisstjórnin telur vera hæfilegt, má lækka 
öll gjöldin. Mjer er það áhugamál, að 
hægt verði að koma þessu útvarpi á fót, 
því jeg tel víst, að það eigi mikið erindi 
hingað til lands. Þó tel jeg líklegt, að til- 
tölulega fáir verði til að fá sjer þessi tæki 
fyr en góð reynsla er fengin um það, 
hvernig útvarpsstöðin revnist. En ef ráð- 
ast á í þetta, verður að vera talsvert fje 
handbært til þess að kaupa tæki fvrir. 
Með þessu tel jeg, að nægilega sje svarað 
spurningum hv. 2. þm. Revkv.

(3. ami. t NdJ,

Um þær brtt., sem hjer liggja fyrir, skal 
jeg ekki verða margorður. Þó vil jeg nefna 
hjer eina brtt. frá hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), 
um að auka 7 þús. kr. við það fje, sem 
ætlað er til markaðsleitar, og skulu þess- 
ar 7 þús. kr. ganga til ákveðins manns 
sem ferðastyrkur til Xorður-Afríku og 
Balkanlandanna, til þess að athuga þar 
markaðshorfur fyrir ísl. fisk. Það er 
rjett, sem þessi háttv. þm. sagði, að erindi 
um þetta koin fvrir sjútvn., en hún klofn- 
aði um málið, urðu þar 3 á móti, en 2 
með þessu, eftir því, sem mjer hefir skil- 
ist á svari nefndarinnar við þessu. Jeg 
hefi sagt þessum manni, að jeg teldi ekki 
fært að veita honum þennan styrk á 
meðan við höfum dýran mann í okkar er- 
indum þarna suður frá, í nágrenni við 
þau lönd, sem nefnd voru. Ef þess yrði 
talin þörf að leita fyrir sjer um markað 
sunnan eða austan Miðjarðarhafsins, mætti 
láta þann erindreka, sem við höfum nú 
þarna, gera það. Pjetur Ólafsson konsúll 
hefir einnig fundið mig að máli og spurt 
um, hvort hann ætti ekki að fara til 
Balkanlandanna í þessum erindum, en jeg 
svaraði því, að jeg teldi það ekki fært, 
við gætum ekki varið fje til þess, er ís- 
lenskur úmboðsmaður væri þarna suður 
frá í nágrenni við þessi lönd.

Jeg dreg alls ekki í efa, að maður þessi, 
sem um styrk þennan sækir, sje eins og 
háttv. 1. þm. S.-M. segir vel fær til þessa 
starfs, t. d. að hann uppfylli þau skilyrði, 
sem verður að telja nauðsynleg til þessa, 
þ. e. að vera vel fær í þeim málum, sem 
þarna koma til greina, — en jeg þekki 
manninn ekkert persónulega. Samt trevsti 
jeg mjer ekki til að greiða atkvæði með 
þessari brtt.

Þá er ein brtt. á þskj. 329, frá háttv. 2. 
þm. Skagf. (JS) og hv. þm. Borgf. (PO),
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um aðstoðarmann í efnarannsóknarstofu 
ríkisins, og samkvæmt brtt. á að einskorða 
fjárveitinguna við það, að maðurinn hafi 
sjerþekkingu í landbúnaðarefnafræði. Jeg 
veit ekki, hvort hægt er sem stendur að 
fá mann, sem uppfyllir þessi skilyrði, en 
maðurinn verður líka að vera fær í al- 
gengri efnafræði. En þarna vantar að- 
stoðarmann, og þeim, sem hefir lært al- 
menna efnafræði, veitir mjög ljett að setja 
sig inn í alt það, sem að landbúnaði lýtur 
í efnafræðinni. Jeg tel því ekki heppilegt 
að einskorða þessa fjárveitingu við land- 
búnaðarefnafræði, en það mætti þó gera 
þessum manni að skyldu að afla sjer 
frekari þekkingar á þessu sviði. En eins 
og störfum er nú háttað í efnarannsókn- 
arstofunni, gengur lítið undan af því, 
sem henni er ætlað að leysa af hendi, þar 
sem þar er aðeins einn maður, sem verð- 
ur í öllu að snúast, og er því ekki að 
vænta, að hann komi miklu í verk. Meðan 
nauðsynin er jafnknýjandi á að fá aukna 
starfskrafta í rannsóknarstofuna, sje jeg 
ekki, að hægt sje að bíða eftir manni, 
sem geti uppfylt þau skilyrði, sem brtt. 
ræðir um. Jeg vil því heldur óska, að 
brtt. verði ekki samþykt, en þetta ákvæði 
verði látið standa eins og það er í frv., 
en þó má vel taka tillit til þessara óska, 
sem koma fram í brtt.

Jón Sigurðsson: Háttv. frsm. fjvn., hv. 
þm. Str.'(TrÞ), sagði í ræðu sinni í dag, 
að sjer kæmi það á óvart, að jeg fvndi 
köllun hjá mjer til að gera grein fyrir af- 
stöðu minni til brtt. fjvn.

í ræðu minni áðan skýrði jeg sjerstak- 
lega frá því, hvers vegna jeg gerði þetta, 
og sagði, að við 2. umr. hefði jeg ekki 
talið ástæðu til að sýna það á annan hátt 
en með atkvæði mínu, þó að sitthvað bæri

(3. uœr. i Nd.).
á milli. En þegar svo er komið, að jeg 
sem nefndarmaður hlýt að greiða atkvæði 
á móti % af þeirri fjárupphæð, er fjvn. 
leggur til að liækka útgjöld ríkissjóðs við 
þessa umr., þá tel jeg það skyldu mína að 
gera grein fyrir því, hvers vegna jeg er 
í andstöðu við nefndina, og jeg fæ ekki 
sjeð, að neinn þurfi að undrast yfir því, 
þó að jeg sem fjvn.-maður komi með 
slíka greinargerð.

Þá sagði hv. frsm. (TrÞ), að jeg sýndí 
stefnu íhaldsflokksins með því að vera á 
móti brtt. fjvn., en því hefir hæstv. fjrh. 
(JÞ) svarað, svo að jeg þarf ekki við það 
að auka. En jeg ætla að segja háttv. þm. 
Str. það, að jeg hika ekki við, hvorki nú 
nje endranær, að beita mjer á móti út- 
gjaldatill. og málum, sem liafa stóraukin 
útgjöld í för með sjer fyrir ríkissjóð, 
þegar tekjuhallinn á fjárlögunum er orð- 
inn eins mikill og raun er á orðin, og útlit 
atvinnuveganna er þannig, að lítil von er 
til, að áætlaðar tekjur í fjárlögunum fá- 
ist í ríkissjóð.

Þá virtist mjer að háttv. frsm. væri 
móðgaður af því að jeg á einum stað 
nefndi Ihaldsflokkinn í sambandi við af- 
stöðu mína til hækkunar á útgjöldunum og 
aukningar á tekjuhalla fjárlaganna, og 
hann lagði mjer í munn, að jeg hefði sagt, 
að við íhaldsflokksmennirnir í fjvn. hefð- 
um verið á móti tekjuhækkunum. Þetta 
sagði jeg ekki, jeg hefi þetta skrifað hjá 
mjer, sem jeg sagði þá. Jeg sagði, að við 
íhaldsmenn í fjvn. teldum of langt vera 
gengið í hækkun teknanna í fjárlögunum, 
og er það alt annað, og því gat háttv. 
þm. (TrÞ) algerlega sparað sjer ummæli 
sín út af þessu.

Hann tók það rjettilega fram, að við 
vorum þar allir íhaldsmennirnir á móti 
50 þús. kr. hækkun á áfengistollinum, og

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 35
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var það út af fyrir sig nóg sönnun orða 
minna. En úr því að þetta hefir verið 
gert hjer að umræðuefni, skal jeg geta 
þess, að okkur þm. S.-Þ. var falið að 
rannsaka og gera tillögur uin tekjuáætlun 
fjárl.frv. Tillögur þær, er við bárum 
sameiginlega fram, voru miðlun þann veg, 
að jeg gekk inn á nokkra hækkun til sain- 
komulags, en þegar við lögðum þær fram 
í fjvn., þótti stjórnarandstæðingum mikils 
til of skamt farið í hækkunaráttina, en 
samflokksmönnum mínum þótti jeg hafa 
gengið of langt í hækkunaráttina. Jeg hefi 
því síst sagt of mikið um þetta.

Þá sagði hv. frsm. (TrÞ), að við liefð- 
um greitt atkvæði á móti mestu sparnað- 
artill. fjvn., og átti hann þar við „tildur- 
lierrann“, sem liann nefndi svo. Beindi 
liann þessum skeytum til mín sjerstaklega 
og háttv. þm. V.-Húnv. (ÞórJ). Jeg skal 
taka það fram, að jeg og hv. þm. Str. 
(TrÞ) vorum samherjar í þessu máli á 
undanförnum þingum, þótt nú hafi skilið 
leiðir. Að leiðir okkar skildu, kom af því, 
að málið horfir nú alt öðruvísi við en 
áður. Við höfum síðan sendiherraembætt- 
ið var lagt niður haft ágætismann til að 
gegna þessum störfum, mann, sem var 
gagnkunnugur öllum störfum embættis- 
ins, og mann, sem við báðir treystum 
injög vel til að fara með þessi störf fyrir 
hönd ríkisins. En nú liggur fyrir brjef frá 
þessum inanni, þar sem liann óskar að 
vera leystur frá þessu starfi; hann trevst- 
ist ekki lengur til að gegna því vegna 
heilsubrests og þarfnast hvíldar. Að sjálf- 
sögðu getum við ekki þröngvað honum til 
þessa starfa, og það því síður, sem hann 
er danskur embættismaður. Enginn þm. 
liefir ennþá mælt á móti þessu, og enginn 
bent á nokkra aðra leið til þess að skipa 
þessum málum en þá, sem stjórnin hefir 
bent á. Þegar þannig er komið, er and-

staðan orðin það, sem kallað er að berja 
höfðinu við steininn. Viðskifti okkar við 
erlendar þjóðir og ríki eru orðin svo þýð- 
ingarmikil fyrir okkur, að við getum ekki 
verið forystumannslausir á þessu sviði. 
Jeg vil þessu til sönnunar aðeins benda á 
kjöttollsmálið og úrlausn þess, sem áreið- 
anlega liefir fært bændum þessa lands 
miljónir króna. Þetta ætti að nægja til 
þess að gera grein fyrir því, hvers vegna 
jeg ekki á lengur samleið með háttv. þm. 
Str. (TrÞ) í þessu máli.

Áður en jeg sest niður vil jeg minnast 
á brtt., sem við háttv. þm. Borgf. (PO) 
eigum sainan. Sumir liv. þdm. liafa lagst 
á móti henni, en eftir þeim upplýsingum 
sein við höfum fengið, gæti hún orðið 
til mikils gagns fvrir landið. Það hefir 
þótt á bresta um efnarannsóknastofuna, að 
hún gæti gert rannsóknir sínar þannig úr 
garði, að vel væri að því er snertir land- 
búnaðinn, enda er það von, því að erlend- 
is þurfa efnafræðingar að leggja fyrir sig 
sjerstakt nám, ef þeir ætla að hafa með 
höndum rannsóknir fyrir landbúnaðinn. 
Þess vegna er í mínum augum ekkert 
óeðlilegt við það, þótt gerðar væru svip- 
aðar kröfur til aðstoðarmanns við efna- 
rannsóknastofuna hjer um sjerþekkingu á 
þessu sviði. Það er að vísu hugsanlegt, 
að sá, sem nú er efnafræðingur landsins, 
geti aflað sjer þessarar sjerþekkingar, og 
það er alls ekki tilætlan okkar að bregða 
fæti fyrir hann, heldur hitt, að væri kost- 
ur á inanni með sjerþekkingu í þessu efni, 
þá væri hann valinn öðrum fremur.

Klemens Jónsson: Hæstv. fjrh. (JÞ) 
tók fram í sinni löngu ræðu lijer í dag, 
að hann þvrfti að leiðrjetta ýmsar skakk- 
ar upplýsingar, sem fram liefðu komið 
um ullartollinn og steinolíumálið.

Jeg þarf líka að leiðrjetta ýmsar skakx-
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ar upplýsingar um þessi mál, þ. e. sam- 
band þeirra hvort við aunað. A þinginu 
1923 kom fram fyrirspurn um steinolíu- 
einkasöluna frá núverandi háttv. 3. þm. 
Reykv. Hæstv. fjrh. (JÞ) talaði í því 
máli, og í ræðu, sem hann hjelt þá, sagði 
hann svo: „Talið er, að hækkun tollsins 
á íslenskri ull í Bandaríkjunum standi í 
sambandi við þetta“. Þetta eru hans orð 
þá, en hann kemur ekki með neinar rök- 
semdir fyrir því, að samband sje á milli 
hækkunar tollsins og steinolíueinkasölunnar, 
því orðin „talið er“ er engin rökstuðning, 
heldur dylgjur blátt út í loftið. í svari 
mínu gat jeg þess þá sjerstaklega, að 
sendiherra Dana í Washington, sem er ein- 
hver elsti og þektasti diplomat Dana, 
segði í brjefi svo um þetta mál, að ef til 
vill mætti svara kæru um það, að gengið 
hafi verið fram hjá Bandaríkjunum við 
steinolíusamninginn á þá leið, að þar 
sem Bandaríkin hefðu nýlega lagt háan 
toll á innflutta ull, mætti ef til vill skoða 
þetta sem „repressalia1 ‘ af hendi íslensku 
stjórnarinnar, að hún gerði steinolíusamn- 
inginn við breskt fjelag. Hver maður 
verður að draga af þessu þá ályktun, að 
steinolíusamningurinn hafi verið gerður 
eftir að ullartollurinn var hækkaður í 
Bandaríkjunum. Það verður ekki skilið 
öðruvísi. En nú hefir hæstv. fjrh. skýrt 
frá því, að þetta sje ekki rjett, það hafi 
ekki verið 1922, sem ullartollurinn var 
hækkaður, heldur 1923. Þetta er ekkert 
aðalatriði í málinu. Aðalatriðið er það, 
hvort nokkurt samband sje milli ullartolls- 
ins og steinolíusamningsins. Og jeg get 
gefið upplýsingar um, að svo er ekki, — 
ekki þó út frá sömu forsendum og jeg 
gerði 1923.

Helsta ullarkaupafjelagið í Philadelfia,

(3. mnr. i Nd.).

Tatterfield & Co., sem Samband íslenskra 
samvinnufjelaga hefir skift við og einnig 
Garðar Gíslason og kannske fleiri, ritaði 
Sambandinu brjef 30. jan. 1923, og segir 
þar svo:

„Gentlemen: — We have been informed 
by the Government that after the lóth of 
February Wools vill be assessed at a high 
rate duty. The only reason for this 
assessement is the possibility of Iceland 
sheep having been crossed with merino 
sheep or sheep of English blood.“

Þ. e. að stjórnin hefir skýrt fjelaginu 
frá, að ullartollur verði mikið hækkaður 
eftir 15. febrúar og eina ástœðan til þess 
sje sú, að íslenskt fje kunr.i að hafa bland- 
ast Merinofje eða fje af ensku kyni.

Þegar Sambandið fjekk brjefið, skrif- 
að’ það stjórnarráðinu h:nn 3. mars 1923 
og bað það um að útvega upplýsingar 
um það, hvort íslenskt fje hefði blandast 
Merinofje eða ensku fje. 5. mars sendi 
stjórnarráðið þetta erindi til dýralæknis- 
ins hjer í Reykjavík og sama dag settist 
hann niður og skrifaði afarlangt mál um 
þetta efni, heila ritgerð, segir hann sjálf- 
ur, og segir, að engin ástæða sje til þess 
að ætla, að fjeð hafi blandast. Og eins og 
jeg sagði í fyrradag, þá efast jeg ekki um, 
að þessi skýrsla og þetta álit dýralæknis 
hefði ráðið mestu um það, að ullartollin- 
um var afljett í Bandaríkjunum. Og ef 
nokkrum ber að þakka úrslit þau, sem 
nú eru orðin, þá er það Sambandið, og 
ef til vill Garðar Gíslason, og einkum og 
sjer í lagi dýralæknirinn og stjórnin, þ. e. 
jeg, sem þá var milliliður.

Jeg hefi nú sannað, að ekkert samband 
var á milli ullartollsins og steinolíusamn- 
inganna, heldur eingöngu ótti um kyn- 
blöndun, sem Bandaríkjastjórnin hafði

85*
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ýmigust á, og jeg vona, að þar með sje 
sú grýla kveðin niður og að lienni skjóti 
ekki upp aftur.

Jeg á engar brtt. við þennan kafla fjár- 
laganna fremur en við fyrri kaflann. 
Mun jeg í flestum atriðum fylgja hv. 
fjvn., enda hefi jeg gert það á fyrri þing- 
um. En um brtt. frá einstökum þm. verð- 
ur hið gagnstæða ofan á, því að jeg mun 
verða á móti þeim flestum, sem til hækk- 
unar horfa.

Sveinn Ólafsson: Það hefir af nokkrum 
verið mælt á móti brtt., er jeg á á þskj. 
297, fyrst og fremst af hv. frsm. fjvn. og 
í öðru lagi af hæstv. atvrh.

Jeg verð því að vekja öðru sinni atliygli 
liv. þdm. á XXXI. brtt., um fjárframlög 
til skólabygginga. Vil jeg einkum benda á 
það, sem jeg veit ekki, hvort hv. þm. hafa 
athugað, að hjer er beinlínis um sparnað 
að ræða, en ekki eyðslu. Það verður ekki 
komist undan því að byggja skólann í 
Xesi á næstu árum, og venju samkvæmt 
hefir ríkissjóður lagt til slíkra bygginga 
% kostnaðar. Hjer er ekki farið fram á 
meira fjárframlag en sem svarar !/5—% 
parti af byggingarkostnaði, en þegar barna- 
fræðslulögin eru gengin í gildi, þau sem 
nú eru fyrir þinginu, þá verður þriðj- 
ungsframlagið frá ríkissjóði fastákveðið. 
Frá þessari hlið skoðað er því ávinningur 
að losna við þennan skóla nú á næsta ári 
með fjórðungs- eða fimtungsframlagi, 
borið saman við það, að eiga í vændum 
síðar að leggja fram (/j.

IIv. fjvn. leggur til, að 10 þús. kr. lið- 
urinn til bvggingar barnaskóla verði 
hækkaður upp í 20 þús. kr., en engar upp- 
lýsingar liggja fyrir um það, hverjum 
hún ætlar þessa hækkun. Getur vel verið, 
þótt þessi till. fjvn. verði samþykt, að eng- 
inn af þessum skólum, sem nefndir eru í

brtt. okkar nr. XXXI á þskj. 297, fái 
neitt til bvggingar að þessu sinni. Annars 
verður að skeika að sköpuðu um það, 
hvort brtt. okkar flýtur eða feliur.

Þá er önnur till., LI., sem jeg mælti 
fyrir áður, og er mjer annara um liana 
en aðrar till., sem jeg flyt, og hygg, að 
sjaldan hafi þörfin verið jafnbrýn á 
markaðsleit sem nú. Jeg liefi orðið þess 
var, að ýmsir hv. þdm. telja of langt farið 
í hækkuninni, að færa liðinn úr 5 þús. 
kr. í 12 þús. kr. Líta þeir svo á, að þessar 
5 þús. kr. ættu að nægja, eða þá lítil við- 
bót þar við. Jeg skal geta þess, að mjer 
þvkir ekki óaðgengilegt að mæta þessum 
mönnum og færa till. úr 12 þús. kr. niður 
í 7 þús. kr., og mun jeg afhenda hæstv. 
forseta skriflega brtt. í þessa átt, er jeg 
lýk máli mínu.

Jeg lít svo á, að hjer sje um mjög þarft 
fyrirtæki að ræða, og þótt hæstv. atvrh. 
lialdi því fram, að fulltrúi landsins á 
Spáni geti unnið þetta verk í Suðurlönd- 
um ög leitað markaða, þá hefir reynslan 
að þessu bent í aðra átt, og hefir hann 
ekki gert neitt í þessu efni, svo kunnugt 
sje, og mun ólíklega gera.

Að því er snertir upphæðina í fjárlaga- 
frv., 5 þúsund krónur, er sumir ætla að 
muni nægja, þá er tæplega hugsanlegt, að 
hún muni hrökkva til ferðalaga um jafn- 
stórt svæði og hjer er um að ræða, eða 
hægt sje að gera neinar sölutilraunir, sem 
fje geta kostað, í sambandi við ferðalagið 
fyrir svo lítið fje.

Jeg livgg, að það hafi verið hv. frsm. 
fjvn. (TrÞ), sem benti á það, að Fiskifje- 
laginu stæði næst að veita slíkan styrk 
sem þennan. Undanfarið hefir þetta verið 
svo, að markaðsleit og tilraunir sem þessi 
liafa verið gerðar á kostnað ríkissjóðs, en 
ekki nema að litlu leyti á kostnað Fiski- 
fjelagsins.
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Hæstv. atvrh. tók það fram um umsækj- 
andann, Karl Þorsteins, að liann væri 
ungur og órevndur. Jú, hann er að ára- 
tali eigi gamall, mun vera hálfþrítugur, 
en óreyndur er liann ekki í því, sem hjer 
skiftir máli. Hann hefir fengist við fisk- 
sölu í mörg ár og farið í erindum fisk- 
sölufjelags lijer í bæ til Snðurlanda tvisv- 
ar, að því er mig minnir. Um málakunn- 
áttu hans, sem er mjög þýðingarmikið at- 
riði, get jeg fullyrt, að hún er viðbrigða- 
góð, enda mun hann hafa farið sem túlk- 
ur með sendimanni landsins til Suður- 
Ameríku fyrir fám árum, þar sem eink- 
um reyndi á kunnáttu í spönsku og ensku.

Jeg er þess vegna viss um það, að um- 
sækjandi hefir marga þá liæfileika og 
kosti til brunns að bera, sem mest er þörf 
á við þennan erindarekstur og markaðsleit.

Umsókn hans um ferðastvrk af fyrra 
árs fjárveitingu var nokkuð hærri, mig 
minnir 8—10 þús. Hjer er niðurfærslan 
gerð með það fyrir augum, að hægar 
veiti að fá fjeð og í þeirri von, að ein- 
stakir menn styrki utanförina jafnframt.

Jeg held, að aldrei á síðari árum hafi 
verið meiri ástæða til þess að gera gang- 
skör að markaðsleit fyrir ísl. fisk og aðr- 
ar sjávarafurðir en einmitt núna, þegar 
óvíga samkepni ýtir fiskverðinu niður 
og ísl. fiskur er að missa álit sem fvrir- 
myndar vara. Fleira þarf jeg ekki að segja 
um þessa brtt. og mín vegna þarf jeg ekki 
að leggja mikið kapp á hana. Bættur 
markaður fiskjar snertir síst landbændur, 
en útveginn því meira.

Þá var það stutt athugasemd, sem jeg 
vildi gera við ræðu hæstv. fjrh. (JÞ). 
Hann lagðist á móti till. fjvn. um að 
leggja fram fje til þess að setja miðstöðv- 
arhitunartæki í skólahúsið á Eiðum. Færði 
hann fram sem ástæðu, að miðstöðvarhit- 
un mundi verða dýrari en ofnhitun,

(3. nmr. i Nd ).

vegna þess, að þarna væri ekki skógviður 
fáanlegur til eldsneytis. Ilúsameistari held- 
ur því hinsvegar fram, að miðstöðvarhit- 
un muni borga sig betur, meðal annars 
vegna þess, að hægt sje að hrenna mó til 
fullra nota í þeim eldstæðum. En á fleira 
má líta. Jeg man ekki betur en að það 
standi í auglýsingu frá firmanu Jón Þor- 
láksson & Xorðmann, og notað sem með- 
mæli með miðstiiðvartækjum, sem það hef- 
ir til sölu, ctð þau sjeit sjerstaklega etdi- 
vifíarspör og mikiil ávinningur að kaupa 
þau. Ef þetta er ekki rangminni hjá mjer. 
þá slær lijer óþægilega í baksegl hjá hæstv. 
ráðherra, og má þá líklega skoða mótmæli 
hans gegn miðstöð á Eiðum eins og hæ- 
ver.sklega ábendingu um eldiviðarspöru- 
tækin hjá firmanu J. Þorláksson & Norð- 
mann. Á hitt ber og að líta, að fleiri kost- 
ir eru við miðstöðvarhitun en eldiviðar- 
sparnaðurinn einn. Eins og háttv. frsm. 
(TrÞ) tók rjettilega fram, eru það fvrst 
og fremst auknir hollustuhættir, aukinn 
þrifnaður og vinnusparnaður.

Jeg gæti látið hjer staðar numið, en 
síðan í gær hefir sitthvað komið hjer fram 
í umræðunum, sem jeg hefði ástæðu til að 
mæla móti. Þó vil jeg ekki gera mikið 
að því.

Hv. þm. X.-ísf. (JAJ) komst út á það 
hála sveli að verja tjón það, sem orðið 
hefir á útibúi Landsbankans á Isafirði. 
Þetta tjón nefndi jeg aldrei hve mikið 
hefði verið, heldur sagði jeg aðeins, út 
af fullvrðingum hv. 1. þm. Árn., að það 
hefði verið meira en hjá útibúinu á Eski- 
firði. Til að breiða yfir þessa staðreynd 
gat hv. þm. (JAJ) þess, að tjónið mundi 
verða meira á Eskifirði. Á Eskifirði voru 
árið 1924 afskrifaðar 644 þúsundir króna, 
svo sem jeg áður gat um, en á Isafirði 
hefir tapið orðið 1 milj. 127 þús. kr. Þessu 
verður ekki hnekt og þessi er heildarnið



555 Lagafrumvörp aamþykt 556
Fjárlög 1927

urstaða taps á báðum stöðum á liðnum 
árum. En til þess að reyna að villa hjer 
heimildir, fer hv. þm. að flagga með 
því, að tjónið á Eskifirði muni verða 
1,25 miljón, þegar öll kurl komi til grafar. 
Jeg hafði nú ekki reynt og ekki ætlað 
mjer að leiða neinar getur að óorðnum 
töpum þar eða vestra. Jeg get ekkert um 
þau vitað, og þvki-r mjer eiga illa við að 
slá slíku fram órökstuddu eftir getgátu. 
(JAJ-. Jeg sagði, að þetta fje væri þegar 
tapað). Ekki hefir það fram komið í opin- 
berum skýrslum, og jeg fer aðeins eftir 
því, sem þær sýna. Hitt er annað mál, að 
yfir þessum stofnunum kann að vofa 
meiri hætta en jeg þekki eða verið hefir. 
Lán munu misjafnlega trygð bæði hjer 
og þar. Hver veit nema bráðum velti um 
önnur stærsta lánsstofnunin í landinu? Að 
minsta kosti hefir heyrst orðasveimur um 
þetta hjer á síðustu dögum. og er engin 
furða, þótt slíkar getgátur heyrist, þar 
sem lakara útlit er nú í lok vertíðar en 
nokkru sinni fyr fvrir sölu á afurðum 
sjávarútvegsins. En fullvrðingar um þessa 
hluti eiga illa við og er tæpast levfilegt 
að bera þær fram, svo sem hv. þm. gerði.

Fleira skal eigi um þetta sagt, enda 
snertir þetta mál mig ekki nema óbeint. 
Jeg er landbóndi að mestu leyti og því 
laus við fjárhættu útvegsins. En revndar 
snertir þetta mál fjárhag allrar þjóðar- 
innar.

Hv. 2. þm. Skagf. (JS) var með afgæð- 
ing til mín og nöldri, að því er virtist að 
tilefnislausu, þar sem jeg hafði ekki minst 
neitt á hann eða nokkurt mál, sem hann 
snerti. Hv. þm. var að stinga mjer sneið- 
ar fvrir það, hve óvarlega jeg notaði 
atkvæði mitt um ýmsar fjárveitingar. 
Hann hældi mjer fvrir það, hve gætinn 
jeg hefði áður verið, en ljet svo sem mjer 
hefði farið aftur með aldrinum og gerst nú

(3. nmr. lþNd.).

hinn eyðslusamasti. Ljet hann sem sig 
furðaði mjög á þessu. Jeg hjelt nú raun- 
ar, að hv. 2. þm. Skagf. þyrfti ekki skýr- 
ingar á því, að meðan alt var í grænum 
sjó og skuldabasli, bæði í ríkissjóði og 
annarsstaðar, þá var eðlilegt, að menn 
væru fjefastari en nú, þegar afkoma er 
sæmileg. Það er ekki undarlegt, þótt jeg 
og ýmsir aðrir hv. þm. sjeu nri örari á fje, 
þegar efni eru fyrir, en t. d. árin 1922 
og ’23. Jeg get raunar skilið, að hv. 2. 
þm. Skagf. (JS) sje tregur til að veita 
atburðunum og breytingunum glögga eft- 
irtekt, því að mjer hefir virst, að hann 
mundi vera í ætt við indversku fakírana, 
sem hafa horft árum saman á sinn eiginn 
nafla og loks verða sjóndaprir á alt annað. 
Jeg gæti trúað því um þennan hv. þm., 
að víðsýni hans yrði eigi mikið þegar 
hann hefir náð mínum aldri, ef hann ein- 
blínir á naflann eins og hingað til, eða 
sjer aldrei annað en fljótandi skurðgröfu 
og fvrirhleðslu í Hjeraðsvötnin. Sjón- 
deildarhringur hans verður þá • líklega 
ekki mjög langt utan við bæjarvegginn.

Hjer er nú best að láta staðar numið. 
Jeg mun vera dauður þegar jeg sest nið- 
ur, og fæ víst varla að rísa upp aftur, 
þótt hv. 2. þm. Skagf. hrevti einhverju 
að mjer. Jeg hafði raunar sitthvað meira 
í pokahorninu handa honum, en verð víst 
að gevma það til betri tíma. (JS'- Það 
er best að það komi strax. — MJ: Best að 
hætta. Þm. eru orðnir svangir).

Jón Auðunn Jónsson: Jeg var nú satt 
að segja ekki viðbfiinn því að tala nú 
þegar, en einhver verður að bvrja. og 
það getur þá eins verið jeg eins og ein- 
hver annar.

Hæstv. fjrh. (JÞ) hjelt rækilega uppi 
svörum fvrir ríkissjóðinn og mælti móti 
flestöllum brtt, til hækkunar, er fram hafa
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komið. Helst þótti mjer hann beitast nokk- 
uð harðlega gegn till., seni jeg og tveir 
háttv. þm. flytja, um eftirgjöf á skuldum 
þriggja hreppa. Jeg skal enn taka það 
fram, að hreppar þessir hafa fengið lán 
til dýrtíðarráðstafana, sökum illrar að- 
stöðu og þrenginga, er þeir komust í með- 
an á stríðinu stóð. Ileld jeg að ekki hafi 
aðrir hreppar tekið lán, sem ógreidd eru 
ennþá, til þess að framflevta fólkinu, 
kaupa matvöru og lána hreppsbúum. Þeir 
hreppar, er fengu lánað hjá landsverslun- 
inni, hafa samið heint við hana um eftir- 
gjöf. — Það er leitt að þurfa að vera að 
slást hjer fvrir tilveru þessara fátæku 
hreppa, þegar hægt var að fara aðra 
leið og fá eftirgjöf lijá landsverslun- 
inni. Er nokkur munur á því. þó að ríkis- 
sjóður gefi eftir af lánunum, til þess að 
hægt sje að standa í skilum við lands- 
verslunina, eða að verslunin gefi sjálf 
eftir af skuldinni? En hrepparnir tóku 
einmitt lánin til þess að geta staðið í 
skilum og borgað vörur þær, er þeir 
keyptu.

Hæstv. fjrh. ljet mikið yfir velmegun 
þessara hreppa. Jeg vil þá levfa mjer að 
gera nokkrar athugasemdir við reikninga 
Grunnavíkurhrepps, og verður þá útkom- 
an ekki glæsileg. Útsvörin eru þar 3700 
kr„ og eru það aðaltekjurnar, því að aðr- 
ar tekjur eru smávægilegar og nema um 
300 kr. AIls verða tekjurnar því um 4000 
kr. Aftur á móti eru gjöldin 5000 kr„ þar 
af til ómagaframfærslu 2000 kr„ sýslu- 
sjóðs og vegasjóðsgjald 1000 kr„ til bjarg- 
ráðasjóðs og til að annast framkvæmdir 
hreppsins 200 kr„ og loks vextir af skuld- 
um 600 kr. Er sýnilegt, að skuldirnar 
hækka á þessu ári um 1082 kr. Er því 
ekki glæsileg afkoma hreppsins. Þar að 
auki er sýnilegt, að útsvörin eru afarhá 
og þungbær, þar sem hreppsbúar eru

mjög fátækir og búendur ekki nema 18, 
enda er lagt þar á alla, sem nokkur von 
er um að geti greitt, hvort sem þeir hafa 
nokkrar tekjur eða ekki. Útistandandi 
eignir á árinu, sem reikningurinn nær yf- 
ir, eru um 2000 kr„ 380 kr. í bönkum og 
430 kr. í öðrum eignum, svo sem þinghús, 
jarðapartar o. fl. Rjettar eignir eru því 
um 1000 kr„ en hitt útistandandi skuldir 
hjá hreppsbúum. Niðurstaðan verður því 
sú, að hreppurinn hefir tapað á árinu um 
1000 kr„ og sýnir það glögglega, hvernig 
ástandið er. Þar að auki hefir hann búið 
við þær þungu húsifjar, að erlendir tog- 
arar koma þar inn þegar vont er veður og 
sópa miðin, sem hreppsbúar sækja hjörg 
sína á. En þeir geta ekkert við því gert, 
því að þá vantar síma, og það er sólar- 
hringsferð á næstu símastöð, þó vel sje 
haldið á,'ef ekki gefur sjóleiðis.

Þá minti hæstv. fjrh. á það, að Hóls- 
hreppur hefði fengið eftirgjöf á viðlaga- 
sjóðsláni, gegn því að hann annaðist við- 
gerð á brimbrjótnum, sem þar er. Viðgerð 
sú var framkvæmd síðastliðið sumar, en 
í vetur hrotnaði hrimbrjóturinn aftur, og 
má búast við því, að hann þurfi enn 
meiri viðgerð nú en áður. Það væri auð- 
vitað sjálfsagt, að hreppsnefndin annað- 
ist viðhald og endurbætur brimbrjótsins, 
en lienni er það um megn. Hiin liefir lagt 
mikið fje í brimbrjótinn, um 100 þús. kr„ 
og skuldar nú af því um 40 þús. kr. En 
ekki her því að neita, að svo er nú komið 
fyrir mistök hinna opinberu starfsmanna, 
sem við þetta fyrirtæki nnnn. En það er 
ómögulegt að hætta við brimbrjótinn; það 
væri sama og að leggja alla sjósókn þarna 
niður, því að þá yrði þar alveg ólendandi.

Jeg ætla ekki að tefja tímann við að 
svara hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) mörgu. 
Hann sagði, að töp útibúsins á Eskifirði 
stöfuðu af því, að styrkt hefðu verjð
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óheilbrigð verslunarfyrirtæki. (SvÓ: Og 
stend við það). Og hann segist standa við 
það. Skal jeg játa, að það er síst til hróss 
að tapa á slíku. Held jeg, að það sjeu 
sjálfskaparvíti, að bankar tapi á versl- 
unarrekstri hjer á landi.

Þá mintist hv. þm. á tölur þær, sem jeg 
nefndi um tap á Eskifirði. Jeg hvgg, að 
þær sannist á þessu ári. Töpin eru þegar 
komin fram, hvort sem þau sjást á papp- 
írnum eða ekki.

Jón Baldvinsson: Mjer skildist það á 
háttv. frsm. fjvn. (TrÞ), að nefndin væri 
ekki hliðlioll till. mínum. Það er orðið 
svo títt hjá hv. frsm. að segja, að nefnd- 
in sje á móti þessu eða hinu, að maður 
kippir sjer ekki sjerstaklega mikið upp 
við það. Um eina till. eru þó óbundin 
atkv., og má víst til að þakka fvrir, hvað 
lítið sem það nú er, sem kemur af vilorð- 
um frá þessu stórveldi.

Mjer finst það nokkuð ljeleg ástæða hjá 
nefndinni að bera fvrir sig, að ekki hafi 
legið fyrir erindi um þetta eða hitt. En 
jeg álít, að nefndin eigi einmitt aðeins 
að taka tillit til nauðsynarinnar og meta 
hana, en ekki fara eftir því, hvort fyrir 
henni liggi letraðar beiðnir eða ekki.

Hv. frsm. (TrÞ) mælti á móti flestum 
till. mínum á þskj. 297, nema einni, sem 
atkvæði nefndarinnar eru óbundin um.

Nefndin mælti á móti þeirri tillögu 
okkar þm. N.-ísf. (JAJ) að veita hrepps- 
fjelögum nokkurn stvrk til kaupa á laxa- 
og silungaseiðum. Tel jeg það hina mestu 
skammsýni að leggjast á móti fjárveit- 
ingu í þessu skyni. Það mun sýna sig, að 
þessi styrkur, ef til framkvæmda kemur, 
verður landinu í heild sinni til hagsmuna. 
Jeg gæti trúað því, að lax yrði ekki lítil 
útflutningsvara síðar meir, ef kappsam-

(3. nmr. i Nd.).

lega væri unnið að því að flytja laxaseiði 
frá klakstöðvum í þær ár í landinu, sem 
hann getur þróast í og hefir áður verið. 
Auðvitað kemur gagnið af þessu ekki 
strax í Ijós, þar sem sagt er, að laxinn 
sje um 4 ár að vaxa þar til hann hefir 
náð fullum þroska. — Hv. frsm. fann það 
að till. okkar hv. þm. N.-ísf. um styrk til 
þess að gera Einarsfoss í Laugardalsá 
gengan laxi og silungi, að ekki lægi fvrir 
áætlun um hvað verkið kostaði. Hjer er 
farið fram á kostnaðar, en gert er ráð 
fvrir, að verkið kosti um 1400 krónur. 
Hjer er ekki um mikið nje margbrevtilegt 
verk að ræða, þó að setja eigi nokkur 
skot í foss. Það gæti kostað meira en 
verkinu nemur að senda verkfræðing til 
að gera áætlun um kostnað, en hinsvegar 
ekki hætta á, að neitt fari forgörðum, þó 
að þessi litli stvrkur sje samþyktur.

Þá er till. um stvrk til bæjar- og sveit- 
arfjelaga til að koma upp barnaheimilum 
og gamalmennahælum. Hv. fjvn. ber því 
við, að engin beiðni hafi legið fyrir. Það 
er rjett; engin skjöl lágu fyrir um þetta, 
en þó er till. borin fram að gefnu tilefni. 
ísaf jarðarkaupstaður hefir komið upp 
gamalmennahæli og hafði hugsað sjer að 
nota skemtanaskatt til að standast þann 
kostnað. En vegna aðgerða löggjafarvalds- 
ins er það ekki hægt, og verður því að 
taka kostnaðinn með útsvörum. En bæir 
og sveitir hafa margt með útsvarsfjeð 
að gera, og má búast við, að svona fram- 
kvæmdir verði því látnar sitja á hakanum. 
Isafjarðarkaupstaður hefir nú komið upp 
svona hæli, eins og jeg drap á, og jeg ætl- 
aðist, til, að hann nvti fyrstur góðs af 
þessum styrk.

Ekki þarf að kvarta vfir því, að ekki 
hafi legið fvrir erindi viðvíkjandi næstu 
till. Erindi hefir legið fyrir frá S.júkra-
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samlagi Revkjavíkur. En það vill senda 
mann út um land í þeim erindum að koma 
á sambandi milli allra sjúkrasamlaga í 
landinu. Sjúkrasamlögin vinna mjög í 
þágu bæjar- og sveitarfjelaga, og er full 
þörf á að styrkja þau.

Hv. frsm. fjvn. mælti ekki á móti næstu 
till., um styrk til stvrktarsjóð.s verka- 
manna, og kann jeg lionum. þökk fyrir 
það. Aftur lagði hæstv. fjrh. á móti þess- 
ari till. vegna þess, að sjóðurinn hefði 
fengið fje sitt vegna opinberrar tilstuðl- 
unar, og auk þess væri hann svo stór, að 
hann þyrfti ekki meira. Það er rjett, að 
sjóðurinn var stofnaður af fje, sem lagt 
var fram sem nokkurskonar sárabætur til 
verkalýðsins fyrir sölu togaraflotans 1917. 
Sjóðurinn hefir starfað síðan án þess að 
njóta nokkurs opinbers styrks. Hæstv. 
fjrh. telur, að sjóðnum sje ekki fjárvant, 
en því meira, sem hann hefir undir hönd- 
um, því meira getur hann styrkt þá, er 
fyrir slysum verða eða verða fyrir lang- 
varandi veikindum. Það er svo ástatt nú, 
að hann getur ekki sint þeim öllum, er 
styrks þyrftu að njóta úr sjóðnum, og 
þeir eru víðsvegar af landinu.

Jeg hefi þá lokið að tala fyrir tillögum 
mínum. Eins og menn muna tók hv. frsm. 
(ÞórJ) vopn að láni hjá mjer til að berja 
á járnbrautarburgeisunum Jeg vil nú taka 
vopnið aftur til þess að berja á fjvn.-bur- 
geisunum. Get jeg varla sett minna upp 
fyrir að lána þetta vopn en að fjvn. veiti 
tillögum mínum sinn stuðning.

Þá kem jeg að öðru efni. Hæstv. ráð- 
herrar hafa svarað fyrirspurnum þeim, 
er jeg beindi til þeirra fyrir nokkrum 
dögum. Jeg vildi gjarnan, að þeir væru 
hjer viðstaddir, því ef til vill vilja þeir 
skýra nánar einstök atriði eftir að þeir 
hafa heyrt mál mitt.

(3. nmr. i Nd.).

Hæstv. fjrh. (JÞ) svaraði í sömu röð 
og jeg spurði. Ilið fyrsta var það, hvers 
vegna Islandsbanki hefði ekki lækkað 
vextina jafnt og Landsbankinn. Hæstv. 
fjrh. upplýsti, að þessi vaxtalækkun væri 
fram komin vegna tilstuðlunar stjórnar- 
innar. Mjer þykir undarlegt, að íslands- 
banki skyldi ekki sjá sjer fært að fara 
líka að tilmælum stjórnarinnar og lækka 
vextina jafnt og Landsbankinn. Jeg sje 
ekki þann mun á aðstöðu bankanna hjer, 
að íslandsbanki þurfi að hafa hærri 
vexti. Ilann hefir meginhluta seðlanna 
frá ríkinu, hann hefir mikinn hluta enska 
lánsins, og ríkisvaldið hefir hlíft honum 
við að leysa inn seðlana með gulli. Hon- 
um hefir verið veittur margskonar stuðn- 
ingur, en á móti kemur það, að ríkisvald- 
ið megi ráða vfir bankanum. Jeg kalla 
það svo, þegar stjórnin ræður tvo af 
bankastjórunum. Mjer hefir skilist, að sú 
ráðstöfun væri gerð til þess, að stjórnin 
gæti ráðið starfsemi bankans í storum 
dráttum. Mjer þykir því undarlegt, að 
bankastjórarnir, þrátt fvrir þessi beinu 
tilmæli stjórnarinnar, skuli ekki hafa 
lækkað vextina meir. Jeg er hræddur um, 
að þessi beinu tilmæli stjórnarinnar hafi 
ekki verið nógu kröftug, og jeg mælist til 
þess, að hæstv. stjórn gangi ríkar eftir 
því, að þessir þjóðkjörnu bankastjórar 
sýni atvinnuvegum landsins þá sanngirni 
að lækka vextina, svo að þeir sjeu ekki 
hærri en hjá Landsbankanum.

Þá svaraði hæstv. fjrh. spurningu minni 
um enska lánið, hvað stjórnin hefði gert 
til þess að fá því breytt í annað lán hent- 
ugra. Það er nú ekki mikið, sem stjórnin 
hefir gert. Hæstv. fjrh. segist þó hafa leit- 
að fyrir sjer í þessu efni, en komist að 
þeirri niðurstöðu, að enginn kostur væri 
á að innleysa lánið, því að á því hvíldi

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing), 36
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sú kvöð, að það skyldi ekki greitt fyr en 
1932. Það stendur í tilkvnningunni um 
ríkislánið 1921, að það megi borga 1. sept. 
1932 eða livenær sem er þar eftir. Ilitt er 
mönnum ekki ljóst, að ekki sje hægt að 
greiða það fvrstu tíu árin nema kaupa 
upp skuldabrjefin. í skýrslu við Lands- 
bankareikningana 1921 stendur, að lánið 
megi greiða að 10 árum liðnum með 6 
mánaða fvrirvara. Svo kemur þessi setn- 
ing:

„Sje lánið greitt upp áður en lánstím- 
inn er á enda, endurgreiðast 103 sterlings- 
pund fyrir hvert 100.“

Jeg hefi skilið þetta svo, að lánið mætti 
greiða upp á 10 fyrstu árunum með því 
að greiða eitthvað aukreitis. Jeg sje, að 
í Danmörku hefir verið greitt upp á síð- 
asta ári mjög stórt og óhagstætt lán, sem 
sú kvöð lá þó á, að ekki mætti greiða það 
strax, og á þessu hafa Danir hagnast stór- 
kostlega, Mjer dettur í hug af þessu, hvort 
stjórnin gæti ekki brevtt enska láninu í 
betra horf. En ef til vill hefir verið svo 
frá því gengið, að það sje ekki hægt, þó 
peningar sjeu fyrir hendi. Mjer finst 
hæstv. stjórn hafa helst til lítið gert í 
þessu máli. Það er hægðarleikur að út- 
vega ríkissjóði tekjur með því að hækka 
tolla og aðrar álögur. Aðrar leiðir virðast 
mjer ekki reyndar hjer. En það væri ekki 
lítilsvert, ef hægt væri að lækka vaxta- 
greiðslur. ríkisins með því að útvega betri 
lánskjör. Bankarnir rökstvðja sína háu 
vexti með því, að enska lánið sje fengið 
með svo illum lánskjörum. Þó er vitan- 
legt, að það fje er lítill hluti af veltufje 
bankanna. Mjer þvkir stjórnin ekki hafa 
lagt nóga rækt við þetta mál. Það hefir 
ekki litla þýðingu fyrir fjárhag ríkisins 
og afkomu, hvernig vaxtagreiðslum er 
háttað.

Þá svaraði hæstv. fjrh. fvrirspurn minni

um gullið, sem keypt hefir verið af ís- 
landsbanka. Mjer þótti undarlegt það, 
sem hann talaði um, að samkomulag hefði 
orðið milli stjórnarinnar og bankans um 
greiðsluna, en bankinn þó áskilið sjer rjett 
til að fá meira með dómi. Stjórnin þurfti 
ekki á neinu samkomulagi að lialda, því 
að hjer voru skýr lagaákvæði að fara eftir.

Ilitt, sem hæstv. fjrh. mintist á, að 
þingið gæti dregið málið úr höndum dóm- 
stólanna, álít jeg alveg óþarft; jeg álít, 
eins og líka hæstv. ráðh. (JÞ) játaði, að 
rjettur landsins til að fá gullið við því 
verði, að 10 kr. i gulli greiðist með 10 kr. 
í seðlum, sje alveg skýlaus.

Þá kom hæstv. ráðh. (JÞ) að 4. atriðinu, 
tollgreiðslunum, sbr. lögin um afnám tóbaks- 
einkasölunnar frá 1925. Mig langar til að 
segja frá því, að í fyrra, þegar þetta mál 
var hjer til umræðu, var bæði af mjer og 
öðrum bent á það, að þessi aðferð mundi 
revnast bæði dýr, erfið í framkvæmd og 
lítt tryggileg í því augnamiði, sem til var 
ætlast, og þeir, sem kunnugir voru toll- 
gæslu hjer á landi, vissu vel, að þetta 
fyrirkomulag var dýrt og ekki fullnægj- 
andi til að koma í veg fvrir tollsvik. Nú 
hefir hæstv. ráðh. (JÞ) játað, að þetta 
sje þegar komið í ljós, enda þótt, eins og 
vænta má, ráðherrann geti ennþá ekki 
gefið upplýsingar um þetta annarsstaðar 
frá en hjeðan úr Reýkjavík. Hæstv. ráð- 
herra upplýsti, að þetta fvrirkomulag 
hefði þegar á einum ársfjórðungi kostað 
lijer í Reykjavík ea. 6 þús. kr., og hann 
gerði ráð fyrir, að árskostnaðurinn hjer 
mundi verða um 20 þús. Það má nú gera 
ráð fvrir, að tilkostnaðurinn úti um land 
verði álíka mikill eða máske nokkru meiri 
en hjer í Reykjavík, og má því áætla 
kostnaðinn við þessa tollgæsluaðferð um 
40—50 þús. kr. á ári, ef gert er ráð fvrir 
því, að helmingur tóbaksvara sje fluttur
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a land annarsstaðar en í Reykjavík. Þá 
fer nú að koma talsvert upp í rekstrar- 
kostnað landsverslunarinnar á tóbaksversl- 
nninni. Ef það kostar ekki minna en 50 
þús. kr. á ári að líma á tollmiðana á þess- 
ari einu follvörutegund, þá fer að verða 
vafasamt, að breytt hafi verið um til 
hagnaðar fyrir ríkissjóð með niðurfell- 
ingu tóbakseinkasölunnar.

Þá kem jeg að hinu atriðinu, hversu 
trygt þetta fyrirkomulag sje til þess að 
varna tollsmyglun. Ráðherrann (JÞ) virt- 
ist vera í vafa um, hvort rjett væri að 
halda í þetta fvrirkomulag framvegis og 
hann taldi varhugavert að taka þessa einu 
tollvöru út úr og kosta svona miklu til 
hennar, en þess er að gæta, að tollurinn 
á tóbaki er nú orðinn svo afskaplega hár, 
að það er feiknalega freistandi fyrir menn 
að koma sjer hjá því að greiða þennan 
toll; t. d. er tollurinn á sígarettum 16 kr. 
á hvert kg., og eftirliti á innflutningi 
til landsins er þannig varið, að mjög auð- 
velt er að fara á bak við tollgæsluna, og 
er því ekki að undra, þótt eitthvað geti 
út af borið í þessu efni. Mjer er sagt, að 
úti um land sje þessu sumstaðar svo 
háttað, að lögreglustjórarnir „hringi upp“ 
sumar verslanirnar í umdæmum sínum og 
spyrji þær, hvort þær vilji ekki fá þessa 
tollmiða til álímingar, og jeg hefi hevrt, 
að þeir hafi stundum verið spurðir um 
það, hvort öllum verslunum væri ætlað að 
líma á tollmiða, og að þá hafi lögreglu- 
stjóramir svarað, að það væru aðeins 
„betri“ verslanirnar, sem ætlast væri til 
af, að gerðu þetta. Þegar svona er kom- 
ið, að eftirlitið er ekki tryggara en svo, 
að lögreglustjórarnir ákveða sjálfir, hverj- 
ir eigi að fá þessa miða, þvkir mjer út- 
litið ekki glæsilegt um árangurinn. Hverj- 
ar eru þessar „betri“ verslanir? Heiðar-

legir menn líklega, sem reka þessa atvinnu. 
Verslunarleyfi fá ekki aðrir en þeir, sem 
hafa óflekkað mannorð, hafa t. d. ekki 
verið dæmdir fyrir verk, sem er svívirði- 
legt að almenningsáliti, og þá verður þetta 
svo, að nær því hver sem vill getur fengið 
þessa miða í hendur.'Með öðrum orðum, 
eftirlitið með tollgreiðslunum er þá falið 
tóbaksverslununum sjálfum.

Mjer liefir verið sagt vestan af landi af 
óljúgfróðum manni, að skúffurnar hjá 
sumum kaupmönnum þar sjeu svo að segja 
fullar af þessum miðum. Hvort þetta 
stafar af því, að miðarnir hafi í fyrstu 
verið svo illa límdir á, að þeir hafi dottið 
af aftur, veit jeg ekki, en ef svo er, má 
mjög auðveldlega nota þá oftar en einu 
sinni, ef mönnum býður svo við að horfa. 
Mjer sýnist af þessu, að tryggingin við 
þetta fyrirkomulag á tollgæslunni sje 
nauðalítil, en kostnaðurinn við hana er 
samkv. upplýsingum hæstv. ráðherra varla 
undir 40—50 þús. kr. árlega. Sýnist mjer 
varla ástæða til að halda í þessa aðferð 
til lengdar.

Þegar verið var að berja í gegnum síð- 
asta þing lögunum um afnám tóbakseinka- 
sölunnar, var sýnt fram á, að þetta fvrir- 
komulag mundi ekki verða tryggara en 
það, sem áður var notað, og er nú sú 
raunin á orðin, að þetta mun síst hafa 
verið ofsagt þá. Nú má að vísu segja, að 
undir landsversluninni hafi menn átt við 
sömu freistingu að stríða til að svíkja toll- 
inn, en við það er það að athuga, að all- 
ar vörur landsverslunarinnar voru stimpl- 
aðar með merkjum, sem ekki duttu af og 
ekki var hægt að nota aftur. Þessi toll- 
gæsluaðferð er ekki svo glæsileg, að hægt 
verði að halda því fram, að breytt hafi 
verið til hins betra við afnám tóbaks- 
einkasölunnar, þegar litið er á það, hverj-
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ar ráðstafanir eru gerðar til að liafa eftir- 
lit með því, að tóbak sje ekki flutt inn 
fram hjá tolleftirlitinu. Það getur að vísu 
farið svo í eitt eða tvö ár, að mönnum 
verði að þeirri von, að tollur greiddur í 
ríkissjóð verði eitthvað hærri með þessu 
fyrirkomulagi, er altir geta flutt inn tóbak, 
sem vilja, en Iiitt er áreiðanlegt, að þeg- 
ar fram í sækir, verður meðaltal tollupp- 
h;æðarinnar árlega síst meira en meðan 
landsverslunin fór með þessa verslun, ef 
gera má ráð fyrir svipuðu árferði fram- 
vegis sem var þá. .Jeg er sannfærður um, 
að þegar þetta verður borið saman, verð- 
ur sá samanburður landsversluninni í hag. 
Ríkisstjórnin verður framvegis að gera 
gangskör að því, að ríkissjóður missi ekki 
stórfjár í tolli við þetta fyrirkomulag, þegar 
þó svona miklu fje er varið til eftirlitsins. 
Það er þegar orðið ljóst, að jeg hafði 
ekki að ófvrirsvnju spurt um þetta, rir 
því svona auðvelt er að ná í þessa toll- 
miða. Þegar allir kaupmenn, sem vilja. 
geta fengið miðana, er þetta stórhættulegt 
fyrirkomulag ríkissjóði. Jeg beini þessu 
að vísu ekki til aUra kaupmanna, að þeir 
svíki tollinn, en sumir þeirra hafa orðið 
uppvísir að því að hafa framið tollsvik á 
liðnum árum. Ríkisstjórnin verður því að 
hefjast handa og setja frekari tryggingar 
fvrir því, að tollsvik geti ekki átt sjer 
stað. Það allra minsta, sem stjórnin gæti 
gert, þó að þetta fvrirkomulag haldi áfram 
að vera svona dýrt, er það að gera gang- 
skör að því, að engir aðrir en tollþjónar 
ríkisins fari með þessa miða. Að setja 
kaupmönnum þetta í sjálfsvald nær engri 
átt. Þó að einhverjir þeirra fari vel með 
þetta og sjeu heiðarlegir menn í því efni, 
er ekki treystandi á, að allir geri það, og 
þegar miðarnir liggja hrönnum saman í 
skúffunum hjá þeim, er mikil freistjng

fyrir þá að nota miðana aftur, því eng- 
inn kaupandi krefst þess, að þessir miðar 
fvlgi vörunum.

Þá kem jeg að fimtu spurningu minni, 
sem hæstv. forseti levfði, að mætti komast 
hjer að, þó að hún snerti ekki* fjárlögin. 
Hæstv. ráðh. (JÞ) hefir svarað þessari 
spurningu, um steinolíuverslunina og ull- 
artollinn, svo, að mjer eru alger vonbrigði 
að því svari. Hann sagði í upphafi ræðu 
sinnar, að hann ætlaði ekki að svara þessu, 
en ætlaði aðeins að koma fram með nokkr- 
ar upplýsingar í málinu og leiðrjetta 
skakkar upplýsingar, sem fram hefðu kom- 
ið. En alt, sem liæstv. ráðherra sagði, 
hefir komið fram áður. Ilæstv. ráðherra 
hlýtur að liafa einhverjar nýjar ástæður 
fyrir staðhæfingum sínum, og þess hefði 
mátt vænta, að hann hefði skjallegar sann- 
anir fyrir sínu máli, sem hann gæti lagt 
fram. Að hann ekki gerði það straks og 
hann kom með þessar staðhæfingar sín- 
ar, gat hafa stafað af því, að hann hefði 
ekki liaft plögg sín við hendina; en nú 
liefir hæstv. ráðherra ekkert til að bera 
fram sínu máli til stuðnings. I þess stað 
les hann upp úr þingtíðindum frá 1922 
og ’23, sem öllum eru kunn. Það stendur 
því ennþá upp á hæstv. ráðherra að koma 
fram með sannanir fyrir þeirri staðhæfing 
sinni, að ullartollurinn sje að kenna stein- 
olíusamningnum. Nú hefir háttv. 2. þm. 
Rang. (KIJ) komið fram með plagg í 
málinu, sem tekur af allan vafa um það, 
að tollurinn er ekki steinolíusamningnum 
að kenna. Ilæstv. ráðherra hefir því ekk- 
ert eftir í sínum liöndum til þess að 
standa við sín stóru orð og rjettlæta þetta 
frumhlaup sitt. Þetta, að stjórn U. S. A. 
hafi látið í ljós óánægju yfir steinolíu- 
samningnum, vissu menn áður. Það stend- 
ur í Stjórnartíðindunum.
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Eitt atriði held jeg þó, að hafi verið nýtt 
í ræðu hæstv. ráðherra, að það hafi einn 
maður vitað um samninginn, sjeð hann og 
lesið áður en hann var birtur, þ. e. for- 
stjóri D. D. P. A. í Kaupmannahöfn. Nú 
veit jeg ekki, hvers vegna liæstv. ráðherra 
blandar þessu inn í þessar umræður. Það 
mætti draga af því þá ályktun, að hæstv. 
ráðherra þykist vita, að þessi maður hafi 
komið því til leiðar, að ullartollurinn var 
lagður á, í hefndarskyni fyrir steinolíu- 
einkasöluna. Hæstv. ráðherra sagði þetta 
að vísu ekki, en hann skaut þessu fram 
í ræðu sinni á þann hátt, að þetta verður 
að telja líklegt sem skoðun hæstv. ráð- 
herra. Nú hefir það verið upplýst, að 3 
fjelögum í U. S. A. var gerður kostur á 
að selja steinolíu hingað til lands, svo að 
þetta er harla ólíklegt. Hæstv. ráðherra 
liefir ekki komið fram með neinar sann- 
anir, ef hann á annað borð hefir nokkrar 
sannanir til; hann endaði ræðu sína á því, 
að að svo stöddu teldi hann ekki ástæðu 
til að leggja gögn sín fram í þessu máli. 
Þetta er mjög svipað framkomu lians í 
sameinuðu þingi, er hann var krafinn 
sagna um þetta mál. Þá sagði hann þetta 
sama, — að svo stöddu teldi hann ekki 
ástæðu til þess að verða við þessum kröf- 
um þingsins. Þetta var talið líklegt þá af 
því að hann hefði ekki skjöl sín eða máls- 
gögn við hendina, en nú þegar hann er 
enn spurður um þetta sama, finnur hann 
ennþá „ekki ástæðu til að svara því“. 
Þegar ráðherra leggur svona á flótta, hafa 
menn fullan rjett til að vjefengja það, að 
hann hafi nokkurn skapaðan hlut sem 
ástæðu fyrir þessum dylgjum sínum; þeg- 
ar hann fund eftir fund leggur á flótta 
eða fer undan í flæmingi, er ekki hægt 
annað en álíta, að hann hafi farið með 
staðlausa stufi. Jeg sje nú, að hæstv ráð- 
herra er að gefa forseta bendingu um að

hann kveðji sjer hljóðs. Jeg vænti þvi, að 
hæstv. ráðherra í þetta sinn komi nú fram 
með stóru ,,kanónuna“ og skjóti nú frain 
öllum þessum ógurlegu sönnunum sít.um; 
hann getur haft ullartollinn í „forhlað".

Jeg vík þá frá þessu máli að sinni, 
vegna þess að hæstv. ráðherra hefir ekki 
gert fullkomna grein fyrir sínum málstað, 
eins og líka vænta mátti. Þó að þetta fram- 
ferði hans sje æðigrunsamlegt, geta ef til 
vill einhverjir orðið til að trúa honum og 
haft von um, að hann kunni að hafa ein- 
liver gögn í liöndum, en ef svo er, ætti 
ekki að þurfa að toga það með töngum 
frá honum.

Þá kem jeg að spurningu minni til 
hæstv. atvrh. (MG) um það, með livaða 
lieimildum liann hafi sett í útvarpsreglu- 
gerðina ákvæði um, að það þurfi sjerstakt 
leyfi til að selja tæki, og með hvaða heim- 
ild skattur er lagður á einstaka hluti til 
tækjanna. Sannast að segja gaf hann ekki 
neitt ákveðið svar við þessu. Hann kom 
að vísu með nokkrar skýringar, en er jeg 
spurði, hvaða stoð þetta hefði í lögunum, 
sagði liann aðeins, að þetta hefði verið 
nauðsynlegt, því ella væri erfitt að ná inn 
stofngjöldunum og menn gætu sett upp 
tæki án þess að útvarpsstöðin vissi af því. 
Það var rjett athugað lijá hæstv. ráðh. 
(MG) ; jeg tel stofngjöldin alt of liá og 
tel þetta mjög misráðið, því það verður 
áreiðanlega til þess að tefja fyrir því, að 
menn komi sjer upp móttökutækjum og 
árlegar tekjur útvarpsstöðvarinnar verða 
því minni en ella. Hitt getur verið, að 
einhverjir fái sjer tæki án þess að stöðin 
viti af því, en hjer er svo strjálbygt, að 
það er ekki sambærilegt við útlönd, og því 
ætti að vera auðvelt hjer að komast fyrir, 
hverjir eiga tæki, og láta þá sæta sektum 
fyrir, ef þeir gera tilraun til að koma sjer 
undan rjettmætum gjöldum til útvarps-
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stöðvarinnar. En jeg geri ráð fyrir, að 
menn mundu fúslega segja til sín og 
greiða árgjöld sín, ef gjaldið væri lægra; 
um þetta yrði því varla að ræða, eða í 
svo smáum stíl, að engu næmi.

Að leggja þennan skatt á hluta úr tækj- 
unum er að mínu áliti ólöglegt og alveg 
ófært. Mjer skilst, að þá þurfi að greiða 
hann í hvert skifti, sem kaupa þarf ein- 
hverja smávarahluti, t. d. „spólur“ o. fl„ 
og að þá geti stofngjaldið á þennan hátt 
orðið langt yfir 85 kr. Þó ekki eigi ef 
til vill að greiða skattinn af öllum vara- 
hlutum, verður erfitt að greina þetta í 
sundur, og því væri best að fella þennan 
skatt niður.

Mjer skilst það verði dálítið erfitt í 
framkvæmdinni, þegar á að greina á milli 
þeirra, sem hafa heimagerð tæki, og hinna, 
sem kaupa þau erlendis. Jeg álít ekki full- 
komna stoð í lögum til þess að leggja 
skatt þannig á, jafnvel þótt hæstv. ráðh. 
(MG) telji þetta tryggilega aðferð til 
þess að ná inn stofngjaldi fyrir útvarps- 
rekendur. Það getur verið, að árgjöldin 
sjeu ekki of há, ef til vill ekki hærri en 
búast má við; en það eru sjerstaklega 
stofngjöldin, sem jeg álít, að hæstv. ráð 
herra ætti að gera sitt til að fella niður. 
Jeg er sannfærður um, að það borgar sig 
fyrir útvarpsfjelagið, að minsta kosti þeg- 
ar þau vasatæki koma hingað, sem mun 
hafa verið sagt frá í blöðunum í dag.

Það er þá ekki fleira, sem jeg hefi að 
taka fram við þessa umræðu. Ef jeg skyldi 
nauðsynlega þurfa á að halda, þá vænti 
jeg, að hæstv. forseti leyfi mjer að gera 
stutta athugasemd. Jeg heyri, að þær sjeu 
komnar í „móð“ aftur hjer í hv. deild.

FJármálaráðherraJ’(JÞ): Mjer þótti
vænt um að heyra það frá hv. 2. þm. 
Jtang. (KIJ), að hann kannaðist við það,

að tollurinn á íslenskri ull var ákveðinn 
í Bandaríkjunum í janúar 1923. Hann 
gekk í gildi í febrúar sama ár, þ. e. a. s. 
hjer um bil hálfu ári eftir að einkasölu- 
samningurinn um steinolíu var gerður. 
Jeg vil í þessu sambandi minna á það, og 
ætla enn að halda mjer við þær upplýs- 
ingar, sem fram hafa komið í málinu, að 
í skjölum frá utanríkisstjórninni, sem hv. 
þm. hafði í höndum hjer og þá og vitnaði 
til á þinginu 1923, þá voru þessi tvö at- 
riði, steinolíusamningurinn og ullartolls- 
hækkunin, sett í samband hvort við annað. 
Hv. þm. hjelt því fram þá, að samband 
þeirra væri þannig, að það mætti skoða 
steinolíusamninginn sem viðurkenningu 
frá okkar hendi fyrir ullartollshækkunina. 
(KIJ-. Það stendur í brjefi sendiherrans). 
Það standa ummæli í brjefinu, sem hv. 
þm„ þá ráðherra, skildi á þessa leið. Jeg 
benti á þegar, að sambandið milli þessara 
tveggja viðburða hlyti að vera gagnstætt, 
— að sá fyrri gæti ekki verið afleiðing 
af þeim síðari, en hitt gæti verið, að sá 
síðari, nefnilega ullartollshækkunin, væri 
afleiðing af þeim fvrri. Þannig hlyti það 
að vera, ef nokkurt orsakasamband væri 
þarna á milli. Þessi skilningur minn er nú 
staðfestur, þegar það er fullkomlega upp- 
lýst, hvor viðburðurinn gerðist fyr.

Því næst vitnaði hv. þm. í brjef frá 
verslunarfirma í Philadelphia frá í jan. 
1923. Það á nú að sanna, að ástæðan fyrir 
tollhækkuninni hafi verið önnur en stein- 
olíusamningurinn, þar sem firmað heldur 
því fram, að eina ástæðan fyrir tollhækk- 
uninni sje sá möguleiki, að íslenskt fje 
hafi verið blandað með ensku merinofje.

Jeg vil út af þessu gera ofurlitla grein 
fyrir því, hvað gekk á undan tollhækkun- 
inni að því er snertir löggjöf Bandaríkja- 
manna um þetta. Það eru gögn til um 
þetta, sem liggja fyrir opinberlega áður.
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Án þess að fara neitt aftur í tímann, skal 
jeg geta þess, að seinustu tollalög Banda- 
ríkjanna á þessu sviði gengu í gildi í sept. 
1922. Eftir þeim lögum er ullin tolluð í 
tveimur flokkum. Það eru tvær greinar í 
lögunum, sem fjalla um það, hvernig 
eigi að tolla idlina. I annari greininni er 
lýst þeirri ull, sem eigi að tolla í hærri 
flokki, en í hinni greininni þeirri ull, sem 
á að tolla í lægri flokki. Það er sú grein, 
sem nú hefir verið vísað til. Þar er ein- 
mitt sagt, að í þessum lægri flokki sje ull, 
sem ekki sje bætt af kynblöndun með 
merino-fje eða ensku fje. Þarna er þetta 
verslunarfirma ekki að segja neitt annað 
en það, að eftir landslögum hljóti þessi toll- 
hækkun að byggjast á því, að fjeð sje 
blandað með þessari útlendu fjártegund. 
En nú er þetta framkvæmt svo í Banda- 
ríkjunum, að frá því í sept. 1922 og þang- 
að til í janúar 1923 var það talið svo, 
— sem vitanlegt var áður, — að okkar ull 
væri í lægri flokki, vegna þess að okkar 
fje var ekki blandað þessari ullarbetri 
fjártegund. Jeg held þá, að allir hljóti að 
viðurkenna það, að það lilýtur þó að vera 
einhver orsök til þess, að þessi breyting 
verður í jan. til febr. 1923. En sú orsök 
liggur sannarlega ekki í því, að okkar fje 
hafi tekið nokkurri kynblöndun á því 
tímabili. Það verður að leita að henni 
annarsstaðar. Og þó að þetta firma geti 
ekki ímyndað sjer neina aðra ástæðu fyrir 
því, að nú er alt í einu farið að líta svona 
á, að fjeð sje kynblandað, þá sýnir það 
ekki annað en það, að firmað gerir ráð 
fvrir, að hjer sje verið að fara eftir lög- 
unum.

Jeg ætla sem sagt ekki að fara lengra 
út í þetta; því að brjefið frá þessu versl- 
unarfirma tekur auðvitað ekki af neinn 
vafa í þessu efni. Það segir ekkert annað 
en það, hvernig lögin hljóða um þetta.

Og þær upplýsingar, sem hv. þm. gaf nú 
um úrslit málsins, fela ekki neitt annað í 
sjer lieldur en það, að nú er fengin viður- 
kenning fvrir því, að samkv. lögum eigi 
okkar ull að vera í lægri flokki, af því að 
okkar fje sje ekki kvnblandað. En hvern- 
ig á því stendur, að það hefir tekið 3 ár 
að fá þessa viðurkenningu sannleikans 
leidda í ljós þarna fyrir vestan, og hvers 
vegna afleiðingar hennar fengu að koma 
fram í tollákvæðum gagnvart okkur, — 
um það upplýsti hv. þm. náttúrlega ekki 
neitt.

Úr því að jeg er við þetta mál, þá get 
jeg strax svarað því litla, sem jeg þarf að 
svara hv. 2. þm. Reykv. (JBald) viðvíkj- 
andi því máli. Hann spurði, hvað mjer 
gengi til að blanda forstjóra danska stein- 
olíufjelagsins í Kaupmannahöfn inn í 
þetta. Jeg dró aðeins fram nokkrar upp- 
lýsingar um málið, sem allar komu fram op- 
inberlega í þingtíðindunum 1923, og komu 
þá frá þáverandi atvrli. En hins vegar 
ætla jeg fyrir mitt leyti ekki að gera ráð 
fyrir öðru en því, að þessi maður hafi 
gert skyldu sína, sem var sú, að láta um- 
bjóðanda sinn, Standard Oil Company í 
Bandaríkjunum, vita um þennan samning, 
sem lionum hafði verið sýndur. Jeg verð 
að telja það sjálfsagt, eftir öllum venjum 
og reglum, að hann hafi talið sjer þetta 
skylt.

Þá sagði hv. þm., að þremur fjelögum 
í Bandaríkjunum hafi verið gefinn kostur 
á að gera tilboð um sölu á olíu. Jeg hefi 
sjeð í þingtíðindunum frá 1923, að þrem- 
ur slíkum fjelögum hafi verið gefinn kost- 
ur á að selja landsverslun olíu 1921. En 
jeg hefi ekki neinstaðar sjeð neitt um 
það, að þeim hafi verið gefinn kostur á 
að gera tilboð um einkasölu á steinolíu 
til landsins 1922.

Það er frá mínu sjónarmiði ekki eius
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mikil ástæða til að fara langt út í þetta 
mál, þar sem leiðrjetting er komin á þessu 
atriði málsins, sem varðar kag þjóðarinn- 
ar, nefnilega ullartollinn. En það er þó 
rjett að stinga fingri á það, að það, sem 
var misgert með þessum steinolíusamningi, 
var það, að það var snögglega og án nokk- 
urra samningaumleitana sett hjer algert 
innflutningsbann, að viðlagðri geysimikilli 
sekt, á tiltekinni vörutegund frá stóru 
landi, sem áður hafði selt mikið af þeirri 
vörutegund hingað til landsins. Jeg þyk- 
ist raunar vita, að annað eins og þetta 
verði aldrei gert aftur. Jeg þykist vita, 
að öllum sje ljóst orðið nú, að land, sem 
verður hagsmuna sinna vegna að reka 
nokkra utanríkispólitík, það má ekki fara 
svona að ráði sínu. Það má ekki útiloka 
þannig vörur frá einu landi samtímis því 
að greiða fyrir innflutningi og sölu á 
sömu vöru frá öðru landi. Annað mál er 
það, ef af innanríkisástæðum þykir rjett 
að banná alveg innflutning á einhverri 
vörutegund og það bann væri látið ganga 
jafnt yfir alla. Þetta er það atriði málsins, 
sem þýðingu hefir fyrir framtíðina, eftir 
að rjetting er fengin á því, sem orðið var.

Þá ætla jeg að víkja örlítið að hinum 
öðrum atriðum, sem liv. 2. þm. Reykv. 
nefndi. Honum þótti stjórnin hafa gengið 
slælega eftir því, að íslandsbanki lækkaði 
vexti og taldi stjórnina hafa aðstöðu til 
þess að ráða forvöxtum bankans, af því 
að hún samkv. lögum ætti að skipa tvo af 
þremur bankastjórum. Þetta er misskiln- 
ingur hjá hv. þm. Með þessu valdi til að 
skipa bankastjóra er stjórninni ekki gefið 
húsbóndavald á þann hátt, að hún geti 
sagt þeim fyrir um, hvaða ákvarðanir 
þeir skuli taka viðvíkjandi málefnum 
bankans. Þetta veit hv. þm. í raun og veru 
vel, enda þótt hann tali svona.

Hv. þm. sagði, að ekki væri ástæða fyrir 
íslandsbanka að hafa hærri vexti en 
Landsbankinn. Jeg skal ekki gera mig að 
neinum dómara um það. En jeg geri ráð 
fyrir, að mjer sje óhætt að segja frá þeim 
höfuðástæðum, sem stjórn íslandsbanka 
bar fyrir sig í þessu efni. Það var svo, 
að um leið og útlánsvextir lækkuðu um 
1% voru innlánsvextir lækkaðir í báðum 
bönkunum um %%• Þetta samsvarar 
þeirri breytingu, sem næst áður hefir ver- 
ið gerð á vaxtastiganum; þá hækkuðu inn- 
lánsvextir um %%, en útlánsvextir um 
1%. Nú hjelt stjórn íslandsbanka því 
fram, að því fjármagni, sem íslandsbanki 
hefði yfir að ráða, væri þannig háttað, 
að liann nyti miklu minni lilunninda af 
slíkri lækkun innlánsvaxta heldur en 
Landsbankinn, af þeirri einföldu ástæðu, 
að það er miklu minni hluti af starfsfje 
íslandsbanka innlánsfje heldur en af 
starfsfje Landsbankans. Jeg held það verði 
ekki á móti því mælt, að þetta sje rjett. 
Og þetta var sú höfuðástæða, sem banka- 
stjórn Islandsbanka bar fyrir sig.

Þá talaði hv. þm. um það, að stjórnin 
hefði ekki grenslast eftir lánskjörum til 
þess að innleysa enska lánið. Jeg verð að 
segja, að þessar aðfinslur eru ástæðulaus- 
ar eftir að það er upplýst, að enginn kost- 
ur er á að innleysa þetta lán fyr en árin 
1931—’32. Það er því sannarlega þýðing- 
arlaust og ótímabært að fara nú að leita 
fyrir sjer um kjör á lánsfje, sem kynni 
að þurfa að nota eftir svo langan tíma. 
Vaxtakjör geta breyst svo mjög á því 
tímabili, að enginn lánveitandi, sem ann- 
ars vill veita lán, bíður svo lengi eftir, að 
slík viðskifti komist í kring.

Hv. þm. gat þess um þetta lán, að vext- 
irnir væru 9%. Þetta er skakt. Þeir eru 
ekki nema 7%. Hvað hinir raunverulegu
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vextir kynnu að verða, ef metin eru af- 
föll af láninu og gengismismunur, sem orð- 
inn er og kann að verða, það skal jeg ekki 
segja um. Bn jeg hugsa, að niðurstaðan 
verði sú, að hinir raunverulegu vextir 
sjeu langt fyrir niðan 9%, og kannskc 
fyrir neðan 7%, sem nafnvextirnir eru. 
Jeg held, að hv. þm. geti yfir höfuð ekki 
sett neitt út á gerðir stjórnarinnar í þessu 
efni. Þessi handhafaskuldabrjef fyrir láu- 
inu eru „börspappírar“. Og þó að hægt 
sje að fá vitneskju um einstaka pósta, sem 
liggja í nokkrum föstum höndum, þá er 
talsvert mikill hluti af brjefunum versl- 
unarvara og ómögulegt að fá vitne<':j i 
um, hvar eru niðurkomin, og því ómiigu- 
legt að ná í þau öðruvísi en með frjá’sr. 
kaupi, þangað til tíminn kemur, að hægt 
er eftir lánssamningnum að kalla þau inn. 
En jeg skal taka það fram, að það er ekki 
óvenjulegt um slík handhafaskuldabrjef, 
að sett eru ákvæði um, að þau verði ekki 
innkölluð um nokkuð langt árabil.

Þá kem jeg að gullkaupum Islands- 
banka. Hv. þm. áleit, að stjórnin hefði 
ekki átt að gefa bankanum rjett til þess 
að leita til dómstólanna um þá kröfu, sem 
framkvæmdastjórn bankans taldi sig hafa 
til frekari greiðslu en stjórnin áleit bank- 
ann eiga heimtingu á. Jeg held sátt að 
segja, að fáir verði honum samdóma um 
þetta. Það er virkilega ein af þeim grund- 
vallarstoðum, sem þjóðfjelagið hvílir á, 
að hver maður, sem þykist órjetti beittur, 
fái rjett til þess að leita dómsúrskurðar 
um sitt mál. Og það verður yfir höfuð að 
telja það óleyfilegt fyrir framkvæmda- 
valdið að beita þeirri harðýðgi við nokk- 
urn að meina honum að leita þannig rjett- 
ar síns, enda þótt það af einhverjum 
ástæðum hafi þau tök á hlutaðeiganda eða 
þá aðstöðu, að það geti neytt hann til að

sleppa slíku rjettartilkalli. Ágreiningurinn 
er einmitt um það, hvað felist í samningn- 
um. Og þá verður þeim sama samningi 
vitanlega ekki beitt til þess að hindrá 
annan aðiljann frá því að leita til dóm- 
stóla.

Möguleikar íslandsbanka til þess að fá 
meira en nafnverð peninga fyrir gull sitt 
byggist einungis á því, að bankinn hefir 
verið leystur frá innlausnarskyldu. Og 
jeg átti við, að það væri á valdi löggjaf- 
arvaldsins, ef það vill, að beita þessu 
atriði til þess að hindra bankann frá því 
að gera frekari kröfur um greiðslu fvrir 
gull sitt. En framkvæmdarvaldið getur 
það ekki.

Þá mintist hv. þm. á kostnað við tóbaks- 
merkingu eða álímingu tollmiða og gerði 
þá áætlun, að árlegur heildarkostnaður af 
slíku á landinu mundi verða 40—50 þús. 
kr. Sú áætlun stendur fyrir hans eiginn 
reikning. Og eftir því, sem háttv. þm. 
lýsti álímingunni, þá ætti hún ekki að 
vera kostnaðarsöm. Er því ótímabært 
hjá honum að vera að bera þann kostnað 
saman við rekstrarkostnað tóbakseinkasöl- 
unnar, sem var um 100 þús. kr. á ári.

Þá lýsti hann því sem sínu áliti, að toll- 
þjónar yrðu alstaðar að gera þetta verk; 
það næði engri átt að leyfa kaupmönnum 
að hafa það á hendi. En í þessu efni fór 
jeg eftir því, sem fram kom í framsögu 
málsins í fyrra, og sömuleiðis undir um- 
ræðunum, að rjett væri að fela kaup- 
mönnum þetta, því að tollþjónar eru ekki 
svo margir til á landinu, að hægt sje að 
láta þá framkvæma þetta verk.

Þá þótti hv. 2. þm. Reykv. (JBald) þessi 
eftirlitsráðstöfun ótryggari en merking sú, 
sem gerð var af tóbakseinkasölunni, því 
að hún hafi látið stimpla allar vörur. 
Upp úr þessu held jeg að sje ekki mikið

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 37
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leggjandi. Fyrst og fremst af því, að vör- 
urnar vorn ekki allar stimplaðar; og í 
öðru lagi veit jeg ekki, hvort það er á 
nokkurn hátt betra að sentla merki þessi 
út til verksmiðjanna og láta þær festa 
þau á helclur en gera það lijer. Jeg 
held, að munurinn sje ekki mikill, og þeg- 
ar þess er ennfremur gætt, að sum merkin 
voru beinlínis húin til hjá þeim verksmiðj- 
um. sem framleiddu vöruna. og límd þar 
á án nokkurs eftirlits.

Jeg held því, að allir hljóti að vera 
sammála um það, að þessi merking utan- 
lands feli á engan hátt í sjer meiri trygg- 
ingu en merking sú, sem er framkvæmd 
hjer.

Þá tel jeg mig hafa svarað þeim eldhús- 
dagspóstum, sem hv. 2. þm. Reykv. var 
að koma með nú, eftir að liafa setið hjá við 
hinar reglulegu eldhúsdagsumræður eins 
og feimin roðnandi yngismey.

Jeg vil þá víkja nokkrum orðum að 
ræðu liv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), en mun hafa 
það minna en þörf liefði verið, af því að 
þessi hv. þm. er þegar húinn að tala sig 
dauðan.

Hann gerði að umtalsefni þau umntadi 
mín, að kreppa sjávarútvegsins væri þegar 
byrjuð, og jafnframt þær afleiðingar, sem 
jeg taldi, að hún myndi hafa fyrir út- 
veginn á þessu ári. Ilann kannaðist ekki 
við þessa kreppu og sagði, að et' hún 
kæmi, þá væri þar ekki öðru um að kenna 
en sjálfskaparvítum stjórnarinnar, eða 
þá þingsins í heild sinni.

Jeg verð að segja, að mjer fanst þetta 
hreystilega mælt, að vilja ekkert gera 
úr því, þó að verð á saltfiski hafi lækkað 
úr 9,5 niður í 5,5 sterlingspund skip- 
pundið. Jeg get ekki meint, að þetta geti 
talist sjálfskaparvíti. Annars get jeg eng- 
an trúnað lagt á, að svona stórkostlegt 
verðhrun á aðalútflutningsvöru okkar hafi

engin áhrif á tekjur ríkissjóðs næsta ár. 
Jeg held miklu fremur, að við þessi um- 
mæli þingmannsins eigi það. sem segja 
má um suma menn, að sælir eru þeir, sem 
ekki trúa þótt þeir sjái.

Atvinnumálaráðherra (MG); Eins og 
jeg bjóst við. var hv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald) ekki ána’gður með svör þau. sem 
jeg gaf honum um útvarpið. En þó hann 
væri ekki ánægður með þau, gat hann 
látið vera að afbaka þau. Hann sagði, að 
jeg hefði ekki svarað honum þeirri fyr- 
irspurn, með hvaða heimild jeg hefði 
leyft, að taka nuetti gjald af einstökum 
tækjahlutum. Jeg svaraði lionum þessu 
á þá leið, að eins og taka mætti gjald af 
heilum tækjum. eins nnetti taka það af 
nokkrum hlutum þeirra. Þetta held jeg, að 
þessi háttv. þm. ætti að þakka f.vrir, ef 
hann kynni að meta það. Því að það er 
miklu verra fyrir iivarpsnotendur að 
þurfa altaf að kaupa heil tæki, þegar þá 
vantar aðeins eitthvað í þau.

Þá sagði þessi hv. þm., að það væri 
mjög misráðið, hversu stofngjaldið væri 
hátt. Þetta getur hann ekkert sagt rai. 
Það er vitanlega altaf liægt að baða út 
öllum öngum hjer í þingsalnum og hrópa, 
að þetta og þetta eigi ekki svona að vera, 
án þess að finna orðum sínum nokkurn 
stað. Xei, jeg get fullvissað þennan hv. 
þm. um, að alt það, sem gert liefir verið 
í þessu máli. hefir verið gert af einlægum 
vilja, svo víðvarpið mætti komast hjer 
sem fvrst á. (JBald-. Þetta er gróðafyrir- 
tæki). Xei, þetta er ekkert gróðafvrirtæki. 
og form. útvarpsnotenda sagði mjer síðast 
í dag. að hann væri orðinn fyllilega 
viss um, að þetta væri ekki gróðafyrir- 
tæki. Hjer er því um ekkert annað að 
tala af hálfu þessa háttv. þm. en hina 
venjulegu öfund yfir því, að hann held-
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ur að aðrir græði, því að hingað til hefir 
i ann engan áhuga sýnt fyrir þessu máli.

Hann vjek ennfremur að enska láninu. 
Því hefir reyndar hæstv. fjrh. svarað að 
mestu, en jeg vil þó bæta við það nokkr- 
um orðum. Ilann sagði meðal annars, að 
raunverulegir vextir af láni þessu væru 
fullir 9%.

Af láni þessu, sem var að nafnverði 
500 þús. sterlingspund, fengum við út- 
borgað 425 þús. sterlingspund. Á þeim 
tíma var íslenska krónan fallin svo, að 
hvert sterlingspund kostaði kr. 27—28. 
(TrÞ-. Fjeíl hún svona alt í einu?). Xei, 
hún hafði fallið smátt og smátt, eins og 
kunnugt er, og um það bil, sem lánið var 
tekið, fjell hún. Ef gengið er út frá 27 
kr. gengi á sterlingspundi. höfum vjer 
fengið upp úr enska láninu kr. 11475000,00. 
Xú er gengi á pundinu um 22 kr., og ef 
gengið er út frá, að það verði það meðal- 
gengi, sem við þurfuin að greiða meðan 
lánið stendur, þá þurfum við fyrir þessi 
500 þús. sterlingspund að greiða 11 milj. 
kr. Við borgum því nærri þá niiljón minna 
en við fengum og losnum við afföllin. 
Þau hverfa við gengisbrevtinguna. Eftir 
þessu hljóta raunverulegir vextir að vera 
talsvert undir 7'j. En. hv. 2. þm. Reykv. 
sagði, að þeir væru fyllilega 9%. Jeg skal 
vitanlega viðurkenna, að þetta er ekki 
meiri fjarstæða en venjulega hjá þessum 
háttv. þm. Ef enska lánið er borið sarnan 
við dönsku lánin, þá verður það vegna 
gengismunarins miklu ódýrara en þau.

Vegna ummæla háttv. 1. þm. S.-M. (Sv- 
0) um styrk til markaðsleitar í Miðjarð- 
arhafslöndunum, vil jeg geta þess, að mjer 
er ekki kunnugt um, að Gunnar Egilson 
sje heilsulítill, eins og honum sagðist frá. 
Jeg held þvert á móti, að hann, sem bet- 
ur fer, sje mjög heilsugóður, eins og liann

liefir lengst af verið. Ef þessi Karl Þor- 
steins á að fá alt fjeð, þá get jeg því 
síður gengið inn á tillöguna.

Klemens Jónsson. Jeg skal ekki þreyta 
háttv. deild með langri ræðu.

Jeg hjelt, að hæstv. fjrh. myndi láta 
sjer segjast við þær alveg ótvíræðu upp- 
lýsingar, sem jeg gaf hjer í deildinni í 
dag um ástæður til hækkunar ullartolls- 
ins.

Jeg hafði margtekið það fram, að jeg 
hefði haft fulla ástæðu til að halda, að 
ullartollurinn í Bandaríkjunum hefði kom- 
ist á í ársbyrjun 1922, eftir þeim upplýs- 
ingum, sem sendiherrann í Washington 
gaf, og hvorkí mjer nje nokkrum öðrum 
gat dottið í hug að vjefengja það, að 
sendiherrann vissi, hvenær ullartollurinn 
hefði verið hækkaður, en það hlaut, eftir 
ummælum hans, að hafa verið áður en 
steinolíusamningurinn var gerður. En nú 
liefir það verið upplýst, að hann hafi 
komið á um áramótin 1923. Og hæstv. 
fjrh. sagði, að það gleddi sig, að jeg hefði 
viðurkent, að mjer hefði skjátlast í þessu 
efni.

Jeg skammast mín ekkert fyrir það, þó 
að jeg geti tekið nýjum upplýsingum, eða 
yfir höfuð að tala látið sannfærast. Það er 
hreint og beint skvlda allra þingmanna. 
En því miður get jeg ekki gefið hæstv. 
fjrh. sömu ,,kompliment“ á móti. Hann 
hefir ekki látið sannfærast af alveg ský- 
lausum rökum og skjallegum, að það er 
ekki og liefir aldrei verið neitt samband 
milli ullartollshækkunarinnar og steinolíu- 
samningsins.

Hefði það verið, mvndi sendiherrann 
í Bandaríkjunum liafa vitað það og utan- 
ríkisráðherra Dana mvndi þá liafa sagt 
eitthvað á þessa leið: „Ástæðan til toll-
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hækkunarinnar er ykkur sjálfum að kenna. 
Þið hafið nýlega gert samning við breskt 
fjelag um kaup á steinolíu, en gengið 
fram hjá Bandaríkjunum. Afnemið þið 
þessa einkasölu, og þá fáið þið ullartoll- 
inn afnuminn“. En hann sagði ekkert á 
þessa leið, sem heldur ekki var von, því 
samningurinn stóð ekki i neinu orsaka- 
sambandi við ullartollinn.

Hugsanaferill hæstv. fjrh. virðist vera 
á þessa leið: Steinolíusamningurinn er 
gerður í ágiist 1922. Þetta er strax sím- 
að til Ameríku, til þess volduga fjelags, 
sem D. D. P. A. er einn angi af. Stjórn 
fjelagsins fer svo í ríkisstjórn Banda- 
ríkjanna og fær hana til að hækka ullar- 
tollinn, til þess að straffa íslendinga fyr- 
ir samninginn. Á annan hátt en þennan 
verða ekki orð og ummæli hæstv. fjrh. 
skilin.

En jeg vil ljúka máli mínu með því 
að segja það, að jeg verð að telja það 
mjög hættulegt að setja fram slíkar dylgj- 
ur eða grunsemdir í garð erlendra stjórn- 
arvalda, eins og hæstv. fjrh. hefir gert í 
máli þessu. Það er honuin engin afsökun 
nú, þótt hann vilji ekki við það kannast, 
því framkoma hans verður ekki skilin á 
annan veg.

Fjármálaráðherra (JÞ); Jeg vil stað- 
festa fyrri ummæli mín um þetta atriði, 
að jeg hafi aldrei framsett neinar stað- 
hæfingar eða dylgjur í garð stjórnar 
Bandaríkjanna. En hinu hefi jeg haldið 
fram, að þessi stjórnarvöld gátu verið í 
góðri trú um það, að rjettmætt væri gagn- 
vart okkur að setja á ullartollinn.

Annars vil jeg geta þess, út af því, sem 
hv. 2. þm. Rang. (KIJ) talaði um brjef- 
ið frá Philadelfia, að jeg tel ekki víst, 
og hefi enga tryggingu fyrir því, að
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„firma“ það, sem brjefið er frá, hafi 
vitað um einkasölusamning þann um 
steinolíu, sem búið var að gera á Islandi, 
og þess vegna eigi getað haft hugmynd 
um, hvort steinolíusamningurinn hefði 
nokkur áhrif á ullartollinn. Við erum 
ekki það stórir, að öllum heiminum 
verði okkar stjórnarráðstafanir kunnar, 
en stjórn Bandaríkjanna hefir lýst því 
yfir í ársbyrjun 1923, að hún vissi þá 
um ráðstafanir okkar í steinolíumálinu, 
og sjest það í Alþingistíðindunum 1923.

Ásgeir Ásgeirsson: Jeg var að bíða eft- 
ir því, að borið væri blak af tveimur ung- 
um mönnum, sem dregist hafa inn í umr. 
og sætt hörðum áfellisdómum.

Annar þeirra var skólastjórinn Arnór 
Sigurjónsson, sem hæstv. fjrh. (JÞ) sagði 
um, að menn þyrðu ekki að trúa fyrir 
unglingum til kenslu. Jeg veit ekki, í 
hverju þessi ákæra er fólgin, hvort Arn- 
óri er borið á brýn, að hann hafi revnst 
slælegur stjórnandi, ljelegur kennari eða 
annað, — en gott væri. að skýrt sje sagt 
til um ákæruatriðin, ef ásökunin er ekki 
gripin úr lausu lofti. Ef til vill hefir 
einhver norðanlands sagt þetta við hæstv. 
fjrh. í þeim tilgangi að þóknast honum — 
fundið að þetta og annað eins hljómaði 
vel í eyrum ráðherrans — en það var 
óþarft fyrir liæstv. fjrli. að flytja slika 
sögu hjer inn í þingsalinn, og enda hættu- 
legt líka, því vita mátti hann það, hæstv. 
ráðh., að hann vrði krafinn sagna og 
heimtað, að hann fyndi þessum orðum 
sínum stað. Þessi ummæli eru í alla staði 
óviðeigandi og ósæmileg, svo að furðu 
gegnir, að þau skuli heyrast úr ráðherra- 
stóli. Jeg hefi að vísu ekki komið norður 
að Laugum og kvnst skólanum' þar, en 
það levfi jeg mjer að fullyrða eftir skýr-
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um fregnum, að þar sje hvorki um ó- 
stjórn að ræða í kenslustundum nje 
kensluólag. En ef átt er við það, að Arn- 
ór Sigurjónsson sje framsóknarmaður og 
á öndverðum meiði við íhaldsflokkinn í 
stjórnmálum, þá vil jeg og neita því eiu- 
dregið, að hann noti skólann til útbreiðslu 
stjórnmálaskoðana sinna. Og eftir því 
sem jeg þekki Arnór Sigurjónsson, þá 
trúi jeg honum manna best til þess að 
rata rjetta götu í þessu efni. Jeg hefi 
þekt hann lengi og vel að drengskap og 
samviskusemi; hann er maður prýðilega 
gefinn, hefir aflað sjer góðrar mentunar 
og þroska. Þess vegna vildi jeg styrkja 
hann nú, þegar á hann er ráðist óverð- 
skuldað; og leggja honum það lið, s-un 
mjer er unt. Hann á það af öllum, sem 
til hans þekkja.

Þá var það hv. þm. Barð. (HK), sci'i 
rjeðist á Guðmund myndhöggvara Einars- 
son frá Miðdal með óvenjulegum hætti. 
Hann sagði þá sögu á fundi hjer í dag, 
að fátítt er, að þingmaður hlaupi með 
slíkar- staðleysur inn í þingsalinn. Ef hv. 
þm. Barð. hefir trúað þessari sögu um 
brennivínstækin og bruggun áfengis af 
völdum Guðmundar, þá átti hann ekki 
að hlaupa með hana hingað, heldur snúa 
sjer beint til lögreglustjóra og kæra mann- 
inn, ef hann á annað borð vildi þjóna 
rjettlætinu. Annars þarf jeg ekki að eyða 
mörgum orðum til varnar Guðmundi Ein- 
arssvni. Hann er þektur að reglusemi og 
ráðvendni og hefir aldrei. svo kunnugt 
sje, sýnt sig að ólöghlýðni. Því þvkist 
jeg vita, að einhver óvandur náungi hafi 
fleiprað þessari sögu út úr sjer, og vænti 
þess, að hv. þm. Barð. taki hana aftur, 
eins og hann hefir gert við flestar brtt. 
sínar, og Iýsi því vfir í hevranda hljóði, 
að hann hafi gert listamanninum rangt 
til og þinginu óvirðing með því að fleipra

slíkum þvættingi. Geri liv. þm. Barð. 
þetta, afsakar hann að nokkru frumhlaup 
sitt á hendur alsaklausum fjarstöddum 
manni, sem ekki getur sjálfur borið hönd 
fvrir höfuð sjer.

Jön Baldvinsson: Það verður auðvitað 
að vera „stutt athugasemd", þó að mörgu 
sje að svara, því jeg verð að eyða fáein- 
um orðum að þessum atriðum, sem jeg 
hefi aðallega beint til hæstv. fjrh.

Vík jeg þá fyrst að steinolíunni og 
ullartollinum. Því er nú endanlega slegið 
föstu, að hæstv. fjrh. hefir ekki nokkurn 
skapaðan hlut fyrir sjer, þegar hann full- 
yrðir, að samband sje á milli þessara 
tveggja mála. Og er því endanlega slegið 
föstu, að þær ástæður, sem hann þóttist 
hafa fyrir þessari staðliæfing sinni, eru 
ekki til. Hann hefir ekkert annað fram 
að færa en getgátur og dylgjur. Síðasta 
getgátan var það sennilegasta, sem hæstv. 
fjrh. hefir borið fram í þessu máli, en 
það var liugleiðing ráðherrans um, að 
fvrstu mánuðina eftir að ullartollurinn 
kom í gildi, eða frá því í sept. 1922 og 
þangað til í janúar 1923, hafi íslensk ull 
verið í lægra tollflokki, og þess vegna 
hafi eitthvað skeð á þessu tímabili, sem 
hafi gert það að verkum, að tollurinn var 
hækkaður. Og sú var þá getgáta ráð- 
herrans, að af því að einkasala var upp 
tekin hjer á steinolíu, þá hafi Banda- 
ríkjastjórn felt úrskurð um að flytja ís- 
lenska ull í hærri tollflokk.

Jeg hefi nú aðra hugmynd um þetta, 
en jeg skal taka það fram, að það er get- 
gáta, eins og hjá hæstv. fjrh. Hæstv. ráð- 
herra er svo kunnugur framkvæmd toll- 
laga, að hann veit, að þegar ný tolllög 
koma í gildi, þá eru fvrstu mánuðina, og 
jafnvel fvrstu árin, stöðugir stjórnarúr- 
skurðir um eitt og annað, er framkvæmd-
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ína snertir. Og svo hefir vitanlega verið 
um þessi ullartolllög í Bandaríkjunum. 
Endurskoðendur eða eftirlitsmenn athuga. 
hvort fylgt er fyrirmælum laga eða hvort 
ríkið fær þær tekjur af tolllögum sínum, 
sem því ber. Við slíka athugun eða af 
einhverjum slíkum ástæðum kemur ís- 
lenska ullin til úrskurðar. Stjórnardeild- 
in, sem þetta fær til úrskurðar, fer að 
athuga málið. „Hvar er Island ?“ spyrja 
þeir. Landabrjefið sýnir, að Island er 
eyja í norðvestur af Skotlandi. „All- 
right!“ segir Bandaríkjamaðurinn. Eftir 
legu Islands að dæma hlýtur þar að vera 
sama fjárkyn og á Englandi og Skot- 
landi. Þar með er úrskurður fallinn og 
íslensk ull kornin í sama flokkinn og 
breska ullin. Og þessa tilgátu mína styður 
brjef það, er hv. 2. þm. Rang. (KIJ) las 
upp frá verslunarfjelagi í Bandaríkj- 
unum.

Hæstv. fjrh. er að dylgja um það, að 
forstjóri steinolíufjelagsins danska í Dan- 
mörku muni hafa komið þessu til vegar, 
með því að -tilkvnna húsbændum sínum í 
Ameríku, Standard Oil Co„ þessa íslensku 
ráðstöfun um steinolíueinkasöluna, og þá 
hafi stóra landið, Bandaríkin, sett bann 
á vöru frá landinu, sem að dómi ráðherr- 
ans hafði misgert við Standard Oil með 
því að gera steinolíusamninginn.

En trúir hæstv. fjrh. því, og trúir 
nokkur háttv. þdm. því, að Bandaríki 
Norður-Ameríku hafi farið að fara í toll- 
stríð við okkur út úr steinolíusamningn- 
um, fyrir það eitt, að Standard Oil fjekk 
ekki steinolíusöluna hingað, þegar þar að 
auki er upplýst, að steinolíufjelögum í 
Ameríku var gefinn kostur á að selja 
hingað steinolíu? Enginn getur heldur 
fært fram neina ástæðu fyrir þessu toll- 
stríði, og það hefir hvergi verið borin 
fram ein einasta ástæða fvrir þessu sam-

bandi steinolíueinkasölunnar og ullartolls- 
ins. En þessar umræður hafa ekki farið 
fram hjer að ástæðulausu, því að með 
þeim eru. eins og jeg liefi áður bent á, 
algerlega kveðnar niður dylgjur liæstv. 
fjrh. í þessu máli.

En jeg verð að fara fljótt yfir sögu 
og kem þá að öðru atriði. Hæstv. fjrli. 
taldi stjórnina ekki hafa neitt húsbónda- 
vald yfir Islandsbanka og geta því ekki 
fyrirskipað neitt um stjórn bankans nje 
ráðið því, livaða vexti hann tekur af 
lánum. Ilann færði fram þær varnir fvrir 
því, að vextir af lánuin væru hærri í ■ ís- 
landsbanka en í Landsbankanum, að 
sparisjóðsvextir hefðu líka verið lækkað- 
ir, og af þeirri lækkun hefði Landsbank- 
inn meiri hag en Islandsbanki, því að 
sparifje væri meira hjá Landsbankanum.

Þessar ástæður eru einskis virði. Rík- 
ið leggur Islandsbanka til aðalfjármagn- 
ið með seðlaútgáfunni. sem bankinn hef- 
ir; landið liefir tekið lán, og það dýrt 
lán, og látið meginhluta þess, eða marg- 
ar iniljónir. í íslandsbanka. Landið- hefir 
veitt þessum hanka margskonar hlunn- 
indi. Og fyrir öll þessi fríðindi hefir 
landið áskilið sjer að skipa tvo af þrem- 
ui' bankastjórum bankans, og það var 
eingöngu gert til þess að geta ráðið aðal- 
stefnu bankans í fjármálunum, og und- 
ir þetta lievra að mínu viti vaxtagreiðsl- 
ur af lánum. Nú er undan því kvartað, að 
atvinnuvegirnir eigi örðugt, og þeim væri 
mikill ljettir að lækkun á vöxtum af lán- 
um, því að líklega mun mest af fje bank- 
ans standa í lánum til þeirra, og þó eink- 
um hjá sjávarútveginum. Og það er sjálf- 
sagt ekki svo lítill munnr fyrir þá, er 
mikið nota lánsfje, hvort þeir greiða 1/0% 
eða ekki. Nú lít jeg svo á, að þrátt fyrir 
vfirlýsingu hæstv. fjrli., þá hafi stjórn- 
in þau tök á íslandsbanka, að hún hefði
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getað knúið bankann til jafnmikillar lækk- 
unar á vöxtum af útlánsfje eins og Lands- 
bankinn hefir gert. Akvörðun útláns- 
vaxta er svo stórt atriði í starfsemi 
bankans, að landsstjórnin hefði átt að 
geta fengið þjóðkjörnu bankastjórana í 
Islandsbanka til þess að taka það tillit til 
atvinnuvega landsmanna að láta þá vaxta- 
lækkun fram fara. er Landsbankinn taldi 
gerlega. Annars má benda á, að Islands- 
banki tekur hærri vexti en Landsbankinn 
af t. d. fasteignalánum (víxlum, sem 
trygðir eru með 1. veðrjetti í fasteignt, 
og framlengingarvexti tekur íslandsbanki 
hærri en Landsbankinn.

Þar sem nú Islandsbanki tekur þannig 
bæði af almennum lánum og lánum, er 
jeg hefi nýnefnt, hærri vexti en Lands- 
bankinn, þá leiðir af því, að Islands- 
banki græðir meira á útlánsstarfsemi 
sinni en þjóðbankinn. Að athuguðum 
svörum hæstv. fjrh. fa1 jeg ekki sjeð. að 
Islandsbanki hafi neinar rjettmætar ástæð- 
ur fvrir því að halda uppi vöxtunum. og 
get ekki heldur tekið gilda þá ástæðu 
ráðherrans fyrir því, að stjórnin hafi ekki 
vald til að grípa inn í og varna þess, að 
bankinn lialdi uppi háum vöxtum af því 
útlánsfje, sem rennur til atvinnuveganna.

Jeg a*tla ekki að fara langt út í enska 
lánið. Því er nú slegið föstu. að það sje 
ekki hægt að greiða þetta lán fyr en 
1931—32 og ekki liægt eftir þann tíma 
nema með viðbótargreiðslu. er nemur um 
3'í. Og þó að liæstv. fjrh. segi sem svo. 
að þá verði gengi okkar hagstætt. þegar 
greiðslur þessar fari fram. þá er það 
vitanlega sagt út í loftið. Hann getur 
ekkert um það sagt með vissu. Hins veg- 
ar vonum við, að gengið standi vel, en 
staðhæfingar í því efni eru spádómar og 
ekkert annað. En víst er um það. að 
vextirnir af þessu enska láni eru ákaf-
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lega liáir. Og heppnari hafa Danir orðið 
í sínum lántökum heldur en við. Þeir 
hafa tekið stórt miljónalán í Ameríku, 
en greiða ekki nema ±y2—5% í vexti. 
Og miinar það miklu, borið saman við 
okkur.

Þá er það Islandsbankagullið. Ilæstv. 
fjrh. efaðist ekki um, að mjer skildist, að 
mál við bankann út af afhendingu þess 
mundi vinnast. Eftir lögunum frá 1922 
liafði mjer skilist. að gerður væri samn- 
ingur um afhendinguna, og ætti þá 
stjórnin ekki að taka við gullinu öðru- 
vísi en eftir þeim samningi. Að Islands- 
banki geti eftir dúk og disk krafist þess 
verðs fyrir gullið, sem honum sýnist, 
getur ekki náð neinni átt.

Þá kem jeg nú að tóbakinu og vænti, 
að liæstv. forseti afsaki, þótt teygist úr 
athugasemdinni.

Hæstv. fjrh. sagði, að það stæði fvrir 
minn reikning, að kostnaðurinn við álím- 
ingu tollmiða vrði á ári um 40—50 þús. 
kr.; en þetta var dregið út úr svari ráð- 
herrans. Ilann sagði, að kostnaðurinn 
hjer í Reykjavík einni mundi nú orðinn 
um 6 þús. kr. og gerði ráð fvrir því. 
að hann yrði hjer yfir árið um 20 þús. 
kr. Af þessu dró jeg þá ályktun, að lið- 
lega helmingur innflutningsins yrði ut- 
an Revkjavíkur og kostnaðurinn því held- 
ur meiri en í Reykjavík, eða alls um 40 
—50 þús. kr. En hæstv. fjrh. játaði eig- 
inlega, að úti um land væri ekkert eftir- 
lit. Kaupmennirnir önnuðust þetta sjálf- 
ir; og mjer fanst ráðherrann eiginlega 
ekkert hafa við þetta að atliuga.

En jeg sje ekki betur en að þetta sje 
beinlínis háskalegt. og jeg fæ heldur ekki 
sjeð. að með þessu móti sje nokkurt eft- 
irlit með innflutningi tóbaks utan Reykja- 
víkur. Kaupmenn hafa fullar skúffur af 
þessum miðum, og það er engin trygging
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fyrir því, að þeir allir framkvæmi þetta 
eftirlit samviskusamlega. Við vitum þó, 
að misjafn er sauður í mörgu fje. Hæstv. 
fjrh. vildi telja þessa aðferð jafntryggi- 
lega og merkingu á tóbaksvörum lands- 
verslunarinnar, er verksmiðjurnar höfðu 
með höndum. En þetta er alt annað, því 
að þá var landsverslunin eini innflytjand- 
inn og auðvelt að sjá, ef aðrir fengu 
tóbak. Ekki var heldur hætt við, að 
brennimörk á vindlakössum landsverslun- 
ar yrðu notuð oftar en einu sinni, eins 
og auðvelt er með tollmiðana.

Þykir mjer því af framkomnum svör- 
um hæstv. fjrh., sem þetta tolleftirlit sje 
tómt „humbug“ og vafalaust, að ríkis- 
sjóður stórskaðist á þessu tollef tirlits- 
leysi. Annars skildist mjer, að hæstv. 
fjrh. væri að hæla sjer af því að hafa 
látið tilleiðast að svara þessum fyrir- 
spurnum mínum nú við 3. umr. Þetta 
finst mjer ekkert þakkarvert, enda algengt, 
að við 2. og 3. umr. fjárlaganna sje kom- 
ið inn á ýms atriði, sem snerta fjárhag 
landsins. Og svo langt ætti hann að 
muna, að hann sjálfur skapaði fordæmi í 
þessu efni um það leyti, sem hann varð 
ráðherra. En við framh. 1. umr. fjár- 
lagafrv. hafði jeg í ýmsu að snúast, svo 
mjer vanst ekki tími til að bera þá fram 
þessar spurningar, en áskildi mjer rjett 
til þess að gera það síðar, og það hefi 
jeg nú gert.

Hæstv. fjrh. sagði eitthvað á þá leið, 
— og varð þá skáldlegur, sem hann ann- 
ars á ekki vanda til — að jeg hefði set- 
ið eins og rjóð og feimin yngismey á 
eldhúsdaginn. Líkingin er ekkert Ijót. Nii 
er verið að tala um það í bænum, að 
stjórnarskifti sjeu fyrir dyrum, og meira 
að segja sagði mjer þetta í dag einn 
íhaldsþingmaðurinn. En fyrst hæstv. fj-

rh. notaði þessa fögru líkingu, hefir hann 
að líkindum vitað um einhvern, sem geng- 
ur í biðilsbuxunum um þessar mundir. 
Og hafa það þá sennilega verið hæstv. 
íhaldsráðherrarnir, sem hafa verið orðnir 
hræddir um sig, en jeg neita því af- 
dráttarlaust, að um nokkurt minsta til- 
hugalíf sje að ræða á milli mín og þeirra. 
(TrÞ -. En gengismálið ?).

Þá á jeg eftir svolítil orðaskifti við 
hæstv. atvrh. (MG). Hann var vondur og 
illorður í minn garð út af því, sem jeg 
hafði sagt um útvarpið. Mjer kemur helst 
í hug, 'að hann hafi slæma samvisku í 
þessu máli og því hafi hann ekki stilt 
orðum sínum betur í hóf. Jeg verð að 
mótmæla öllum aðdróttunum hans í minn 
garð og stóð því upp meðfram til þess 
að bera af mjer sakir.

Sú reglugerð, sem hæstv. atvrh. hefir 
staðfest um stofnkostnaðinn til h/f Út- 
varps, hefir enga stoð í lögum. Það er 
hvergi talað um slíkt gjald, þar sem ann- 
ars er á það minst í 4. gr. laganna. Og 
þótt skatturinn á tækjum í 4. gr. sje 
ekki samanlagður eins mikill og stofn- 
gjaldið, þá getur farið svo, að þeir greiði 
ekki stofngjaldið einu sinni, heldur oft 
og mörgum sinnum, eða í hvert sinn og 
tæki er endurnýjað.

Það er misskilningur hjá hæstv. atvrh.. 
að jeg vilji á nokkurn hátt bregða fæti 
fyrir starfsemi h/f Útvarps nje rýra 
álit þess. Jeg hefi vakið máls á þessu 
vegna þess, að jeg vil fjelaginu vel og 
vænti, að það færi starfsemi sína í við- 
unandi horf, því eins og hún er rekin nii 
leikur ekki á tveim tungum, að margir 
eru á móti því. Þess vegna vona jeg, að 
fjelaginu verði þessar aðfinningar mínar 
fremur til góðs en tjóns.

Hins vegar getur hæstv, atvrh. ekki tek-
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ið mjer þetta ílla upp, þegar þær reglu- 
gerðir, sem hann gefur út, hafa ekki stoð 
í lögum og fara þarf krókaleiðir til þess 
að reyna að finna ástæður fyrir reglu- 
gerðinni, þannig, að hún sje í samræmi 
við lögin.

En þetta átti að vera stutt athugasemd, 
og því eru mjer allar bjargir bannaðar 
til þess að bera lengur hönd fyrir höfuð 
mjer, og verður því þetta svar mitt að 
nægja um sinn.

Atvinnumálaráðherra (MG): Mjer þyk- 
ir leiðinlegt, að hv. 2. þm. Reykv. (JBald) 
skuli ekki geta skilið, að þegar heimilt er 
að selja móttökutæki í einu lagi og taka 
stofngjald af, þá er einnig heimilt að 
taka slíkt gjald þegar tækið er selt í 
mörgum pörtum. Með þessu er mönnum 
gert hægra fyrir, því að stofngjaldið fyrir 
alla partana er lægra en fyrir heilt og 
samansett móttökutæki. Hins vegar geta 
allir, sem vilja, trúað afsökunum hans um 
aðfinslur á framkvæmd þessa máls, en 
jeg segi: sá, sem afsakar sig, hann ásak- 
ar sig.

Hákon Kristófersson: Þótt jeg hafi 
nú ýmsu að svara, ætla jeg að vera stutt- 
orður.

Siðameistari þingsins, hv. þm. V.-ísf. 
(AÁ), sagði, að einhver óhlutvandur mað- 
ur hefði í dag fengið mig til að fleipra 
með sögu, sem jeg hefði líklega ekki trúað. 
Þetta þurfti hann ekki að segja, því að 
jeg tók það einmitt fram, að jeg seldi 
söguna ekki dýrara verði en jeg keypti 
og vissi ekkert um, hvort hún væri sann- 
anleg eða ekki. En úr því að hann lítur 
svo á, að hjer sje um hviksögu að ræða, 
þá skal jeg með mestu ánægju og undir 
fjögur augu segja honum, hver þessi mað- 
ur var, sem sagði mjer söguna. En að
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jeg taki aftur nokkuð af því, sem jeg 
sagði í þessu efni, finst mjer ekki að geti 
komið til mála.

Hnífilyrði hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) í minn 
garð í sambandi við þetta mál eða annað 
tek jeg mjer til inntekta, enda væri hitt 
miklu ógeðslegra, að mínu áliti, að verða 
fyrir lofi hans. Annars skal jeg trúa hon- 
um fyrir því, að jeg er mjög varkár um 
að trúa hviksögum, sem ganga manna á 
milli, og því til sönnunar skal jeg geta 
þess, að mjer og fleiri mönnum hefir ver- 
ið sögð sú saga um hv. þm. V.-ísf., að 
honum hafi fyrir nokkrum árum tekist 
að afla sjer styrks til guðfræðináms við 
Hafnarháskóla, sem bygðist á þeirri full- 
yrðingu hans, að hann síðar, að náminu 
loknu, ætlaði að gera guðfræðina að lífs- 
starfi sínu. Nú er vitanlegt, að hann hefir 
ekki horfið að því ráði enn, og hefir víst 
aldrei ætlað sjer það. Þar af leiðandi 
verð jeg að draga þá ályktun, að sagan 
muni vera ósönn, heldur en að ætla hon- 
um það innræti að hliðra sjer hjá því að 
efna gefin loforð.

Þetta vona jeg, að hv. þm. V,-ísf. láti 
sjer nægja, því að náttúrlega býst jeg 
við, að ásakanir hans og svigurmæli í 
minn garð hafi verið sprottin af rjettlætis- 
tilfinningu, en ekki af einhverjum öðrum 
hvötum.

Að jeg hafi misboðið þinghelginni, veit 
jeg ekki, hvernig jeg á að taka. Hitt fullyrði 
jeg, að jeg hefi aldrei, hvorki fyr nje síð- 
ar, skotið mjer undir hana, og vísa því 
þessum aðdróttunum hv. þm. (ÁÁ) heim 
til föðurhúsanna sem algerlega órökstudd- 
um sleggjudómi og honum líkum ósann- 
indum.

Ásgeir Ásgeirsson: Það er aðeins ör- 
stutt aths. Það má vera öllum augljóst,
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að hv. þm. Barð. (HK) hefir tekið aftur 
ummæli sín um Guðmund Einarsson. Kall- 
ar hann mi sögu sína fyrirspurn, og var 
þá betur til fallið að sþyrjast betur fyrir 
annarsstaðar, áður en sagan var borin 
inn fyrir þinghelgina. Síðan kom hann 
með aðra sögu, sem hann kvaðst ekki held- 
ur trúa. Jeg vil því gefa lionum það lieil- 
ræði, að ef hann trúir ekki sögum, sem í 
hann eru bornar, þá á hann ekki heldur 
að segja frá þeim.

Hákon Kristófersson: Jeg þakka fyrir 
ráðlegginguna og vona, að hv. þm. noti 
sjer liana næst, þegar liann talar um 
íhaldsmenn.

Frsm. (Tryggvi Þórhallsson): Það er
ekki margt, sem jeg liefi að segja af hálfu 
nefndarinnar. Það hefir ekki komið margt 
fram í þessum umr., sem gefur tilefni til 
andsvara.

Það hefir borið margt á góma í kvöld 
út af fvrirspurnum hv. 2. þm. Revkv. 
(JBald), og hefði jeg blandað mjer inn 
í umr. um þær, hefði jeg ekki verið frsm., 
og tekið undir margt af því, sem hann 
hefir sagt, en þar sem jeg er frsm., geri 
jeg það ekki.

Hæstv. fjrh. (JÞ) kom óbeint að íþrótta- 
skólanum, en sjerstaklega snerust þó orð 
hans að Laugaskólanum og vildi hann þar 
koma til liðs við hv. þm. Ak. (BL). Það 
helsta, sem hæstv. fjrh. hafði fram að 
bera, voru mjög óviðeigandi ummæli í 
garð skólastjórans. Hann bar á hann þau 
þyngstu ámæli, sem hægt er að bera fram. 
að merkir menn í sýslunni þyrðu ekki að 
trúa honum fyrir unglingum sínum. Hv. 
þm. V.-ísf. (ÁÁ) hefir þegar mótmadt 
þessu, og allir, sem þekkja skólastjórann, 
mótmæla þessu eindregið. Jeg álít það 
mjög ósæmilegt að láta svona orð falla úr

ráðherrastóli. og liæstv. ráðherra hefir áð- 
ur vegið í þann knjerunn um einstaka 
menn. Vil jeg átelja það mjög. Við, sem 
kunnugir erum Arnóri Sigurjónssyni. mót- 
mælum ummælum liæstv. ráðherra, og ekki 
aðeins við, heldur sjálf reynslan mótmælir 
þeim, því að aðsókn skólans hefir verið 
mjög mikil úr þeim sveitum, þar sem hann 
er best kunnur.

Jeg veit ekki hvað veldur því, að liæstv. 
ráðherra fer með þessi uinmæli. Jeg get 
ekki sjeð annað en aðeins ein ástæða sje 
til þess, og hún er sú, að á síðastliðnu 
sumri lenti lionum saman við Arnór á 
pólitískum fundi norður í Þingeyjarsýslu 
og varð mjög illa leikinn; og ef ekki 
hefðu verið gerðar sjerstakar ráðstafanir 
til þess að bjarga ráðherranum, hefði 
hann fengið álíka útreið og verið ráð- 
stafað líkt og Krók-Álfi forðum. En liæstv. 
ráðherra má ekki nota þinghelgina til 
þess að liefna sín fyrir útreið þá, sem 
liann fjekk norður þar. Svo kom hæstv. 
ráðherra inn á fjármál skólans á Laugum 
og taldi liann ósambærilegan við Hvítár- 
bakkaskólann, því að hann hefði engan 
byggingarstyrk fengið. Hann fær nú ein- 
mitt byggingarstvrk með till., sem nú 
hefir verið samþykt. (Fjrh. JÞ: Það er 
ekki byggingarstyrkur). Jú, það er sama 
framlagið og til hinna skólanna, og er 
ekkert við það að atliuga að taka lán. 
Þingeyingar munu áreiðanlega standa 
undir þessu óskabarni sínu, og jeg leyfi 
mjer að mótmæla harðlega öllum aðdrótt- 
unum gegn þessari stofnun, sem er orðin 
og verður altaf. vona jeg. þessu merka 
lijeraði til sóma.

Þá vjek liæstv. ráðherra að því, að jeg 
hefði sagt, að hv. 2. þm. Skagf. (JS) 
vildi marka stefnu íhaldsins með afstöðu 
sinni til mála, sem hann teldi sig andvíg- 
an. Jeg sagði, að ef hann vildi marka



597 Lagafrumvörp samþykt. 
Fjárlög 1927

stefnuna nieð því að vera. á móti þeim 
málum, er hann nefndi, þá öfundaði jeg 
hann ekki af því.

Þá lagði hæstv. ráðherra á móti því að 
setja miðstöð í skólahúsið á Eiðum. Ásta'ða 
hans var sú, að hann efaðist um það, sem 
jeg hafði sagt, að eldsneytissparnaður 
yrði að því. Jeg tók fram, að það væru 
ekki mín orð, heldur ummæli húsagerðar- 
meistara ríkisins, sem jeg vitnaði í, og 
nefndin hefir fengið skjal. skrifað af 
dóms- og kirkjumálaráðuneytinu og und- 
irritað af Guðmundi Sveinbjörnssyni, þar 
sem þessi ummæli húsagerðarmeistara eru 
tilfærð, og vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, 
lesa þau upp:

,,I rekstri telur húsameistari miðstöð 
töluvert ódýrari en ofna.“

Xefndin áleit skvlt að fara eftir því, 
sem húsagerðarmeistari sagði, og ef liæstv. 
ráðherra efast um þessi ummæli, þá getur 
hann fengið skjalið. Það ber öll merki 
stjórnarráðsins.

Jeg hefi aftur á móti ekkert við það að 
athuga, sem hann sagði um stúdentagarð- 
inn. Mjer þótti vænt um, að hann tók 
ekki undir ummæli hv. 2. þm. Skagf. um 
stúdentagarðinn. En viðvíkjandi því, sem 
hæstv. ráðherra tók fram uin skilyrðin 
fyrir þessari styrkveitingu, þá veit jeg 
ekki, hvort nefndin fellst á það, því að 
hún hefir ekki haft fundi síðan, en jeg 
hefi talað við suma nefndarmennina, og 
hafa þeir fallist á það fyrir sitt leyti, þó 
þannig, að þetta væri bvrjunarframlag, 
sem mætti geyma þar til settar verði nán- 
ari reglugerðir um þetta atriði og þar til 
frekari ráðstafanir væru gerðar í sam- 
ráði við stúdentaráðið og stúdenta, sem 
leggja fram % kostnaðar. Hæstv. ráð- 
herra sagði, að út frá þessum skilvrðum 
mætti samþykkja þessa upphæð, og jeg
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er því líka samþykkur. Þarf jeg svo ekki 
að víkja frekar að hæstv. ráðherra að því 
leyti, sem hann talaði um till. nefndar- 
innar.

Þá vjek hann að eftirgjöfum á viðlaga- 
sjóðslánunum og las upp reikninga við- 
komandi hreppa og lagði út af þeim og 
beindi þeirri ásökun til flm., að þeir hefðu 
-ekki látið þetta ganga rjetta boðleið, 
heldur hefðu oddvitarnir átt að snúa sjer 
beint til stjórnarráðsins. En jeg tel það 
alveg rjetta boðleið að snúa sjer til full- 
trúa sinna á Alþingi, því að stjórnarráðið 
er ekki liinn rjetti aðili í þessum málum. 
heldur þingið.

Jeg hefi fengið rækilegt brjef frá odd- 
vita Arneshrepps, þar sem liann óskar 
þess, að jeg af kjördæmisins hálfu gæti 
þess, að Árneshreppur fái um þetta lán 
sitt sömu afgreiðslu og aðrir hliðstæðir 
hreppar. Og þar sem hv. þm. Borgf. (PO) 
hóf að bera fram tillögu við 2. umr. um 
eftirgjöf til Innri-Akraneslirepps, var mjer 
sjálfsagt að fara í fótspor hans.

Sjeu þessi lán gefin eftir, er það í raun 
og veru ekkert annað en áframhaldandi 
spor þess, sem áður hefir verið stigið, þar 
sem Árneshreppur hefir ekki greitt vexti 
og afborganir af láninu í 3 ár, og liið 
sama er að segja um Sljettuhrepp. Var 
þeim gefið þetta eftir á Alþingi 1923.

Um Árneshrepp er það að segja. að 
jeg er ekki svo kunnugur, að jeg geti 
romsað upp reikningum hans; jeg var hon- 
um alveg ókunnugur, þegar jeg bauð 
mig fram. En hafi það verið tilgangur 
hæstv. fjrh. að vjefengja það. að hrepp- 
urinn sje illa staddur, þá get jeg full- 
vissað hv. deild um það, að það er ekki 
rjett, sem hæstv. ráðherra fer með, og 
með því að vitna í tölur get jeg sannfært 
hv. þm. um það, að reikningur hrepps-
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ins sýnir, að hann er illa staddur, og 
jeg er viss um, að væri hæstv. fjrh. 
„ráðherra“ þessa hrepps, þá hefði hann 
augun opnari í þessu máli en raun er á 
orðin. Hann lagði mikla áherslu á það, 
að eignir hreppsins væru miklar. Bn 
hvaða eignir eru það? Húskofi, sem virt- 
ur er á 350 kr., en er vart svo mikils virði. 
Bignir hreppsins eru taldar 22 þús. Af- 
því eru 21 þús. útistandandi skuldir, úti- 
standandi lán og ógoldin útsvör. Þetta er 
langsamlega mestalt tapað, eða a. m. k. 
meginhluti þess. Þess vegna er það, eins 
og hv. þm. N.-ísf. (JAJ) benti á, að 
leggjast á lítilmagnana að vera að gera 
storm út af þessu, þar sem aðrir hreppar 
hafa fengið eftir gefið. Þetta er ein hin 
mesta harðindasveit: tíðarfarið þar hefir 
valdið þungum búsifjum, og því beini jeg 
þessu að hv. deild, að hún láti að orðum 
flm., sem kunnugir eru staðháttunum og 
best vita um þörf hreppanna.

Hæstv. atvrh. (MG) hefir engar aths. 
gert við till. fjvn. En hann vjek að einni 
till., sem er frá fjvn.-mönnum, en ekki frá 
nefndinni, og sem hún hefir enga afstöðu 
tekið til enn þá. Það er till. um landbún- 
aðarfróðan aðstoðarmann í efnarannsókn- 
arstofunni. Jeg get tekið undir þessa till. 
og tel ekki rjett að breyta þessu. Jeg 
hefi talað við forstöðumann efnarann- 
sóknarstofunnar. Hann hefir næga þekk- 
ingu á þessum rannsóknum og fer líka 
utan í sumar til frekara náms. Annars 
hygg jeg, að flm. hafi blandað hjer sam- 
an tvennu, því, að fremja rannsóknir og 
hinu, að draga ályktanir út úr þeim rann- 
sóknum. Hið síðara er hver búfræðingur 
fær um, þegar hann hefir fengið rann- 
sóknirnar til þess að skrifa ritgerðir eftir.

Jeg hefi lítið meira að segja til hv. 2. 
þm. Skagf. Það hvesti í bili á milli okkar,

en jeg sje ekki ástæðu til þess að ýfa það 
aftur, enda fór hann hógværlega að ráði 
sínu.

Hv. þm. mintist á sendiherrann. Við 
vorum þar samherjar einu sinni, en ekki 
lengur, eins og ljóst er orðið.

Þá er það einn hv. þm. enn, sem beint 
hefir orðum sínum að nefndinni, hv. 2. 
þm. Reykv. (JBald). Hann hjelt því fram, 
að það hefði ekki verið af góðum ástæð- 
um, að nefndin skyldi hafna till. hans af 
því, að engin erindi lágu fyrir um hana. 
En nefndin heldur fast við það, að eigi 
að veita svona styrki, þá megi þó ekki 
minna vera en að einhver áætlun liggi 
fyrir um það, hvernig eigi að verja þeim. 
Hinsvegar er það rjett, sem háttv. þm. 
sagði, að sjálfsagt er að bera fram hug- 
myndir sínar og skýra frá þeim, en það 
má ekki framkvæma þær fyr en sýnt hefir 
verið, hvernig á að gera það. Hv. þm. 
staðfesti það, sem jeg sagði, að engin 
áætlun er til um þennan foss, engin beiðni 
frá bændunum, sem hlut eiga að máli, eða 
hvernig þeir hafi hugsað sjer að skifta 
sínum hluta kostnaðarins niður; þetta er 
aðeins hugmynd hv. þm.

Þá játaði hann, að engin skjöl lægju fyr- 
ir um gamalmennahælið á Isafirði, og 
síðan hann hjelt ræðu sína, hefir hv. þm. 
Isaf. (SigurjJ) ekki sagt eitt einasta orð 
henni til stuðnings.

Hv. þm. sagði í spaugi, að nefndin 
hefði fengið lánað vopn hjá sjer, en nú 
vildi hann fá lánið endurgoldið. Það var 
nú svo í gamla daga, að bardagar lijer á 
landi byrjuðu jafnan með grjótkasti. Þeg- 
ar svo var kastað í hitt liðið, fjekk það 
vopnin lánuð, og þegar flótti brast í liðið, 
fjekk það grjótið í bak sjer. Jeg vil að 
vísu ekki kasta grjóti í bak hv. þm., en 
jeg vil segja það, að mjer finst þetta ekki
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nógu vel hugsað hjá honum til þess að 
vera frambærilegt, enn sem komið er.

Jeg hefi svo ekki meira að segja af hálfu 
nefndarinnar, en ásamt því að vera frsm. 
er jeg þm. Strandamanna, og þess vegna 
get jeg ekki stilt mig um að segja ennþá 
örfá orð til hæstv. ráðh. (JÞ og MG). 
Mjer finst svo um þá sem Þorgeiri Há- 
varðssyni, sem drap mann af því að 
hann lá svo vel við höggi. Ullartollurinn 
hefir verið dreginn inn í umr., og hefir 
hæstv. fjrh. (JÞ) haldið því fram, að 
stjórn Bandaríkjanna hafi stofnað til 
stríðs á þeim grundvelli, sem hægt er að 
sanna, að er ósannur, að íslenskt fje sje 
blandað iitlendu fje. Þetta er svo mikil fá- 
sinna, að furðu gegnir, að hún skuli 
vera borin fram hjer á Alþingi. Og hann 
gerði meira. Hann gaf í skyn, að dóm- 
stólar Bandaríkjanna hefðu dregið málið 
og viljað dæma það á þessum grundvelli, 
í stað þess að það var hafið og hefir unu- 
ist af því, að það var bygt á rjettum rök- 
um. Jeg tel þetta mjög óviðeigandi aðdrótt- 
un til stjórnar og dómstóla Bandaríkjanna.

Hina fjarstæðuna bar hæstv. atvrh. 
fram í sambandi við það, sem hann sagði 
um enska lánið. Hann hjelt því fram, að 
íslenska krónan hefi faUift af því að svó 
mikið framboð hefði verið á sterlings- 
pundum. Kann að vera, að hæstv. ráð- 
herra hafi orðið mismæli, en vissulega 
sagði hann þetta. Jeg hlýt að ganga út 
frá því, að hæstv. ráðherra (MG) viti, 
að þetta er einmitt þveröfugt. Mikið 
framboð á sterlingspundum, og hvaða út- 
lendum gjaldeyri sem er, stefnir einmitt 
í þá átt að hcekka íslenska krónu í verði. 
Höfuðástæðan til krónuhækkunarinnar á 
síðastliðnu hausti var einmitt mikið fram- 
boð á erlendum gjaldeyri. Það er ófvrir- 
gefanlegt að segja slíka loklevsu úr ráð- 
herrastóli.

Jón Sigurðsson: Jeg skal ekki tefja tím- 
ann. Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) rjeðst í kvöld 
á mig með mikilli grimd. Það virðist svo, 
sem honum hafi sárnað spaugið frá mjer 
í gær, er jeg sagði, að nú væri af sem áður 
var, því að þá hefði altaf verið nei í lóf- 
anum, þegar atkvgr. fór fram um styrki 
til listamanna og um bitlinga, en nú væri 
höndin oftast á lofti, þegar um slíkt væri 
að ræða. Ut af þessu líkti hann mjer við 
fakír. Jeg tel mjer enga lægingu í því, 
því að þeir eru einmitt mjög kunnir að 
því að hafa komist lengst í því að einbeita 
liugsun sinni að ákveðnu marki. Mjer er 
því ánægja að heyra, að jeg beiti hugsun 
minni á móti till., sem steypa ríkissjóði í 
glötun. Ræðumaður ljet ekki þar við sitja, 
heldur fór að gefa mjer meiningar, sem 
áttu að vera bending um það, að jeg væri 
með hreppapólitík, vegna þess að jeg beitti 
mjer fyrir fljótandi skurðgröfu og fvrir- 
hleðslu fvrir Hjeraðsvötnin. Mjer finst 
hann hafa skotið hjer fram hjá markinu, 
ef þetta hefir átt að vera sýnishorn þess, 
að jeg væri með slíkt, því að skurðgrafan 
kemur ekki aðeins Skagfirðingum að 
gagni, heldur 7—8 sýslum öðrum. Sama 
er að segja um fyrirhleðsluna. Hún er 
bjargráðaráðstöfun til þess að varðveita 
heilt hjerað frá eyðileggingu.

Annars finst mjer það koma úr hörð- 
ustu átt, þegar hv. 1. þm. S.-M. fer að 
bregða öðrum um hreppapólitík. Jeg starf- 
aði fyrir nokkrum árum með þessum hv. 
þm. í samgmn., og af þeim kynnum, sem 
jeg hafði þá af vinnubrögðum hans, þykir 
mjer það ekkert undarlegt, þó að þessi 
hv. nefnd geti sjer nú sjerstakan orðstír 
fyrir togstreitu og skæklatog í ýmsum 
málum og komi sjer illa saman.

Menn hafa heyrt það, þegar rætt hefir 
verið um bátastyrki o. s. frv., að sumir 
hv. þm., og þá ekki síst hv. 1. þm. S.-M,
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hafa sjeð lítið út fvrir sitt eigið kjör- 
dæmi, eða í mesta lagi vstu skæklana af 
þeim næstu, og hvenær varð svo þessi hv. 
þm. slíkur listamannavinur og bitlinga 
sem hann nú er orðinn? Það varð þegar 
hann uppgötvaði, að til væri listamanns- 
efni úr Mjóafirði!

Atvinnumálaráðherra (MG): Það eru
aðeins örfá orð, sem jeg ætla að segja út 
af síðustu orðum hv. þm. Str. (TrÞ). Það 
má vel vera, að það sje rjett hjá honum, 
að jeg hafi mismælt mig í fyrri ræðu 
minni, sagt að sterlingspundið hafi hækk- 
að, í stað þess að jeg ætlaði að segja, að 
það hefði lækkað. En fyrst hann veit, að 
þetta var mismæli, hví er hann þá að 
breiða sig út yfir það og tala um vitlevs- 
ur úr ráðherra'stóli ? Getur ekki öllum orð 
ið mismæli, einnig hv. þm. Str? Annars 
hafði hann ekkert að athuga við það, sem 
jeg sagði um enska lánið, nema þetta eina 
mismæli, og öfunda jeg hann ekki af því.

Það, sem jeg vildi sýna og sýndi í ræðu 
minni, var það, að þegar enska lánið var 
tekið, fengum við það útborgað í sterlings- 
pundum. Þess vegna þurftum við að selja 
pund, og við seldum þau til Danmerkur, 
því að þar voru skuldirnar, sem greiddar 
voru með enska láninu. Við þetta mikla 
framboð á pundum í Danmörku fjellu þau 
gagnvart danskri krónu, og það var okk- 
ur auðvitað í óhag, sem seljendum þeirra, 
og varð, til þess að stöðva eða minka fall- 
ið, að dreifa sölunni á nokkurn tíma, en á 
þeim tíma fjell ísl. kr. gagnvart danskri. 
Þess vegna reiknaði jeg gengi ísl. kr. á 
þessum tíma 27—28 kr.

Fjármálaráðherra (JÞ): Tveir háttv. 
þm., flokksbræður skólastjórans við al- 
þýðnskóla Þingeyinga á Laugum, hafa

tekið allstint upp ummæli þau, er jeg 
hafði um skólastjórann. Hv. þm. Str. 
sagðist ekki vita, hvaða ástæðu jeg hefði 
haft til þessara ummæla, en jeg sagði 
ástæðuna þegar í byrjun. Jeg vildi sem 
sje bera af Þingeyingum það ámæli, sem 
borið hefir verið á þá, að þeir væru ann- 
aðhvort andstæðir alþýðumentun eða vildu 
hana ekki nema hún kæmi frá kaupstöð- 
unum. Jeg var heldur ekki með neinar 
persónulegar aðdróttanir til skólastjórans, 
heldur sagði jeg sem satt var, að margir 
merkir menn teldu hann of ungan og 
óþroskaðan, og ef til vill fullmikið póli- 
tískt litaðan, til þess að þeir þyrðu að 
trúa honum fvrir unglingum. — Að þetta 
hefði átt að vera hefnd fyrir illa með- 
ferð, sem jeg hefði orðið fyrir á fundi í 
Þingeyjarsýslu, því verð jeg algerlega að 
vísa frá sem markleysu einni. Enda hefi 
jeg enga ástæðu til að hefna fyrir neitt, 
sem gerðist á þeim fundi, því að hann 
var mjer að öllu leyti einhver hinn 
ánægjulegasti fundur, sem jeg hefi verið 
á hjer á landi.

Hv. þm. Str. og hv. þm. N-ísf. hafa 
viljað vjefengja það, að hreppsreikning- 
ar gefi rjetta hugmynd um hag hreppa. 
Jeg get auðvitað ekki vitað það, en meðan 
ekki eru gefnar upplýsingar um það, að 
hverju leyti þeir gefi skakka hugmynd 
um ástandið, þá verður að taka þá trúan- 
lega. Og jeg verð að segja það, að mjer 
finst ekki til of mikils ætlast, þó að þess 
sje krafist af þeim, sem sækja um eftir- 
gjöf lána úr viðlagasjóði, að þeir gefi 
nægar upplýsingar. Jeg ætla ekki að hafa 
neitt á móti því, að verulega illa stæðum 
hreppum sje rjett hjálparhönd, ef þeir 
gefa nægar upplýsingar um, að hagur 
þeirra sje svo slæmur, að þess sje þörf. 
En ef þessa væri ekki krafist, þá væri
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erfitt að neita öðrum, sem sæktu um slíkt, 
ef til vill án þarfar, en notuðu sjer það, 
að nákvæmra upplýsinga væri ekki krafist*.

Jeg ætla svo að endingu aðeins að 
kvitta fyrir þá samlíkingu, sem hv. þm. 
Str. gerði á sjer og einum vopndjörfum 
fornaldargarpi. Jeg er hræddur um, að 
honum liafi ekki tekist að vega mann í 
því höggi. þó að hann, eftir áliti hv. 
þm„ lægi vel við. Jeg hefi lieldur ekki 
haldið því fram, að Bandaríkin hafi 
stofnað til tollstríðs út af því, að íslenska 
fjeð væri blandað, heldur gat jeg þess, 
að við hefðuin gefið tilefni til slíks, með 
því að við hefðum ekki gætt velsæmis í 
milliríkjaviðskiftum á öðru sviði.

Sveinn Ólafsson: Það er aðeins mjög 
stutt athugasemd, sem jeg ætla að gera til 
að bera af mjer sakir. sem liáttv. 2. þm. 
Skagf. liefir leyft sjer að bera á mig. Þess- 
ar sakir eru nú hvorki meiri nje minni en 
það, að jeg liafi spilt svo störfum sam- 
gmn. um mörg ár, að enginn árangur hafi 
orðið af þeim. Mjer finst hv. þm. reiða 
nokkuð hátt til höggs með þessu og hittir 
þá líka jafnframt meðnefndarmenn mína, 
sem lítinn sóma munu telja sjer með 
þessu sýndan. Annars er þetta hnútukast 
hv. þm. tæplega svaravert og væri rjétt- 
ara að fá upplýsingar hjá fleirum en hv. 
2. þm. Skagf., sem starfað hafa með mjer 
í samgmn., og láta þá bera vitni. Meðan 
hv. 2. þm. Skagf. er einn um þessa ásökun, 
skoða jeg hana eins og órökstuddan 
sleggjudóm og læt mjer í ljettu rúmi 
liggja. Jeg skil það vel, að hv. þm. er 
móðgaður vfir þeirri samlíkingu, sem jeg 
gerði á hönum og indverskum fakír, og 
vill gjarnan reyna að hefna sín. Hv. þm. 
er samt ekki fjarri því, að hann kunni 
eitthvað fyrir sjer eins og fakírarnir, og

segist hann lengi hafa einbeitt huganum 
í þarfir föðurlandsins til þess að finna 
upp einhver fjárhagsleg bjargráð fvrir 
ríkissjóðinn, og þau eiga að vera öllum 
sýnileg. Líklega finst honum eftir drýg- 
indunum að dæma, að nær 8 miljóna tekju- 
afgangur landsreiknings á tveim síðustu 
árum sje árangur þessa starfs, einmitt á 
því tímabili, sem þessi hv. þm. hefir lagt sig 
mest í bleyti í þarfir föðurlandsins með 
einbeitingu hugans. Jeg vona, að hv. þing- 
mönnum sje það ljóst, að hjer er um 
þrekvirki að ræða og alveg óvenjulegan 
árangur af starfi þessa nýja fakírs. Jeg 
ann honum þess vegna vel sjálfshólsins og 
trúarinnar á það, hvað mikið hann hafi 
afrekað í þágu föðurlandsins, og getur 
hann svo í friði setið í fakírsstöðunni og 
horft á sinn eiginn nafla fyrir mjer.

Háttv. þm. hefir tvívegis verið að reyna 
að fleyta sjer á fyndni með því að minna 
á skrípamynd af mjer, sem birt var í 
sorphlaði einu hjer í bænum í fyrra, þar 
sem jeg var sýndur með upprjetta hendi og 
„nei“ í lófanum. Jeg hefi enga ástæðu til 
að firtast við þetta. Jeg hafði gaman af 
þessum vindhöggum og get sagt þessum 
hv. þm. það, að einmitt þessi skrípamynd 
hefir orðið mjer til hins mesta álitsauka 
úti um sveitir landsins, því að menn hafa 
litið á myndina og umsögn blaðsins eins 
og órækan vott þess, að stefnufesta oir 
drengileg einurð lýstu sjer í því að rísa 
móti drotnandi skoðun og segja „nei“, 
þegar við átti.

Jeg ætla svo að lofa þessum hv. þm. að 
njóta í næði þeirrar trúar, að hann hafi 
verið þarfastur starfsmaður í þinginu og 
hafi veitt landsföðurlegasta aðstoð við 
störf þess. Það er nú komið fram yfir mið- 
nætti og á ekki vel við að lengja þennan 
orðaleik. Læt jeg því staðar numið að
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sinni. Ef til vill gefst síðar tækifæri til 
að athuga fakírsstarfið og fljótandi skurð- 
gröfu betur.

ATKVGR. um brtt. við 14.—26. gr.
Brtt. 297,XXVI feld með 15:12 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: MJ, MT, PÞ, SigurjJ, SvÓ, TrÞ,

ÞorlJ, ÁÁ, BSt, IngB, JörB, KIJ. 
nei: MG, ÓTh, PO, ÞórJ, ÁJ, BL, HStef,

HK, JakM, JAJ, JBald, JK, JS, JÞ, 
BSv.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XXVII (aðaltill.) feld með 16: 

2 atkv.
— 297,XXVII (varatill.) feld með 15 

:8 atkv.
— 304,2 samþ. með 14:9 atkv.
— 304,111 samþ. með 14: 8 atkv.
— 297,XXVIII samþ. með 16:7 atkv.
— 304,1V feld með 14: 9 atkv.
— 297,XXIX feld með 16:11 atkv, 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BSt, HK, JakM, JBald, JörB, MT, 

SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ, BSv.
nei: BL, HStef, IngB, JAJ, JK, JS, JÞ, 

KIJ, MG, MJ, ÓTh, PO, PÞ, SigurjJ, 
ÞórJ, ÁJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XXX tekin aftur.

— 297,XXXI,a—b feld með 18: 8 atkv.
— 322 samþ. með 15: 9 atkv.
-— 297,XXXII samþ. með 14: 5 atkv.
— 297,XXXIII .ximþ. með 14:12 atkv.
— 297,XXXIV.1 samþ. með 15: 5 atkv
— 297,XXXIV,2 feld með 15:4 atkv.
— 297,XXXIV.3 feld með 14:13 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ, BSt, HStef, 

IngB, JakM, JBald, JörB, KIJ, MT, 
BSv.

nei: PO, PÞ, SigurjJ, ÞórJ, ÁJ, BL, HK, 
JAJ, JK, JS, JÞ, MG, MJ, ÓTh.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XXXIV.4 samþ. með 16:2 atkv.

— 297,XXXV samþ. með 14:13 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: ÁJ, ÁÁ, BSt, BL, HK, JakM, JAJ, 
JBald, JK, JS, MJ, ÓTh, SigurjJ, 
BSv.

nei: ÞorlJ, ÞórJ, HStef, IngB, JÞ, JörB, 
KIJ, MG, MT, PO, PÞ, SvÓ, TrÞ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XXXVI tekin aftur af flytjanda 

(fjhn.) en tekin upp af 2. þm. G.- 
K. (ÓTh) og feld með 15:5 atkv.

— 297,XXXVII feld með 14:10 atkv.
— 297,XXXVIII.l samþ. með 16 shlj. 

atkv.
— 297,XXXVIII.2 samþ. með 16:2 

atkv.
— 297,XXXVIII.3 samþ. með 14:11 

atkv.
— 297,XXXIX tekin aftur.
— 297,XL feld með 14: 6 atkv.
— 297,XLI samþ. með 14:12 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IngB, JakM, JAJ, JBald, JK, JörB, 

KIJ, ÓTh, SigurjJ, SvÓ, ÁÁ, ÁJ, 
BSt, BL.

nei: HStef, HK, JS, JÞ, MG, MJ, MT, 
PO, PÞ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ.

BSv greiddi ekki atkv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.

Brtt. 297,XLII feld með 15:10 atkv.
— 297,XLIII feld með 18:6 atkv.
— 297,XLIV.l samþ. með 15:6 atkv.
— 297,XLIV.2 feld með 17:5 atkv.
— 297,XLIV.3 feld með 17:4 atkv.
— 310 samþ. með 14:9 atkv.
— 297,XLV feld með 14:13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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já: MJ, ÓTh, SvÓ, ÁJ, BL, HStef, HK, 
JakM, JAJ, JBald, JK, JörB, BSv. 

nei: MG, MT, PO, PÞ, SigurjJ, TrÞ, 
ÞorlJ, ÞórJ, ÁÁ, BSt, IngB, JS,
JÞ, KIJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,XLVI.l samþ. með 19 shlj. atkv.

— 297,XLV1.2 tekin aftur.
— 304,V feld með 16:3 atkv.
— 297,XLVII.a samþ. með 15: 7 atkv.
— 297,XLVII.b samþ. með 14:7 atkv.
— 304,VI (aðaltill.) feld með 17:6

atkv.
— 304,VI (varatill.) feld með 14:9

atkv.
— 297,XLVIII feld með 14:3 atkv.
— 329 tekin aftur.
— 297,XLIX samþ. með 16:4 atkv.
— 297,L (aðaltill.) feld með 15:7 atkv.
— 297,L (varatill.) samþ. með 14:9 

atkv.
— 297,LI.a feld með 16: 5 atkv. 
Afbrigði um skriflega brtt. (verður þskj.

335) leyfð og samþ. með 16:2 atkv.
Brtt. 335,a—b feld með 15:12 atkv., að

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: ÁJ, ÁÁ, BSt, BL, HStef, IngB,

JakM, JBald, JörB, MT, SvÓ, BSv. 
nei: HK, JAJ, JK, JS, JÞ, KIJ, MG, 

MJ, ÓTh, PO, PÞ, SigurjJ, TrÞ,
ÞorlJ, ÞórJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,LI.b sjálffallin.

— 297,LII feld með 18: 6 atkv.
— 297,LIII feld með 14:13 atkv.
— 297,LIV feld með 20:3 atkv.
-— 297,LV samþ. með 15: 9 atkv.
— 297,LVI.a—e samþ. með 16:10 atkv., 

áð viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MT, PO, SigurjJ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, 

ÁÁ, BSt, IlStef, IngB, JakM, JAJ, 
JBald, JörB, KIJ, BSv.

Alþt. 1926, B. Í38. löggrjafarþing).

nei: MJ, OTh, PÞ, ÞórJ, BL, HK, JK, 
JS, JÞ, MG.

ÁJ greiddi ekki atkv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.

Brtt. 297,LVII samþ. með 15:12 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: ÁÁ, BSt, BL, HStef, IngB, JakM, 
JBald, JS, JörB, MT, PO, TrÞ, Þorl- 
J, ÞórJ, BSv.

nei: HK, JAJ, JK, JÞ, KIJ, MG, MJ, 
ÓTh, PÞ, SigurjJ, SvÓ, ÁJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 297,LVIII feld með 15:7 atkv.

— 297,LIX feld með 16: 4 atkv.
— 297,LX feld með 14:2 atkv.
— 297,LXI feld með 19:6 atkv.
— 297,LXII feld með 15:10 atkv.
— 304,VII tekin aftur.
— 297,LXIII.l feld með 18:3 atkv.
— 297,LXIII.2 feld með 17 :5 atkv.
— 297,LXIII.3 samþ. með 14:11 atkv.
— 297,LXIV feld með 16: 6 atkv.
— 297,LXV.a—b samþ. með 22 shlj. 

atkv.
— 306,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 297,LXVI samþ. með 17:4 atkv.
— 297,LXVII.l—2 samþ. með 23 shlj. 

atkv.
— 304,VIII feld með 16:11 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MG, MJ, SigurjJ, ÁJ, BSt, BL, Ing- 

B, JakM, JAJ, JBald, BSv.
nei: JK, JS, JÞ, JörB, KIJ, MT, ÓTh, 

PO, PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ, ÁÁ,
• HStef, HK.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.

Brtt. 304,IX samþ. með 14: 8 atkv.
— 297,LXVIII feld með 14:9 atkv.
— 297,LXIX.l—3 samþ. án atkvgr. 
Frv., svo breytt, samþ. með 17 shlj.

atkv. og afgr. til Ed.

39
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Á 51. fundi í Ed., fimtudaginn 15. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
3. umr. í Nd. (Á. 342).

Á 53. fundi í Ed., laugardaginn 17. 
apríl, var frv. tekið til 1 . u m r.

Fjármálaráðherra (JÞ): í fjárlaga-
frv. stjórnarinnar fyrir 1927 voru tekj-' 
urnar áætlaðar um 10 miljónir og 442 
þús. kr., en gjöldin 10 milj., 397 þús. kr. 
Það var ætlun stjórnarinnar, þegar hún 
samdi frv., að tekjurnar væru áætlaðar 
svo háar sem rjett og forsvaranlegt þætti. 
Áð vísu var þá ekki vitað til fulls um 
niðurstöðuna af rekstri ríkissjóðs 1925. 
Og meðal annars vegna upplýsinga, sem 
síðar hafa komið, lagði hv. fjvn. Nd. til 
og fjekk samþykta hækkun á tekjuhlið í
2. gr. fjárla'gafrv., svo nam um 310 þús. 
kr. Að meðtöldum nokkrum smábreyting- 
um er þá tekjuhliðin áætluð nú 10 milj. 
834 þús. kr., og er það sem næst jafnhátt 
og tekjurnar reyndust 1924. En tekju- 
stofnarnir hafa lítið breyst frá því, sem 
þá var. Árið 1925 reyndust tekjurnar 
miklu hærri, en það ár hygg jeg að megi 
skoða sem algert undantekningárár, og 
auk lieldur fremur djarft áætlað að gera 
ráð fyrir jafnmiklum tekjum 1927 og 
1924. Til þess liggja tvær ástæður. Ilin 
fyrri er sú, að verð á aðalútflutnings- 
vöru landsins er mjög lágt, og ekki sja- 
anlegt annað en að það verði lágt á þessu 
ári. Og þótt það lagfærist eitthvað á 
næsta ári, þá munu tekjurnar 1927 mót- 
ast af þeirri óhagstæðu verslun, sem út 
lítur fyrir að verði nú á þessu ári, að 
minsta kosti hvað snertir sjávarútveg- 
inn. Ilin ástæðan fyrir því, að það sje mjög 
djarft að áætla tekjur ríkissjóðs 1927 
eins hátt og þær reyndust 1924, er sú, 
að peningar eru miklu verðmeiri nú en 
1924. Nú er krónan ea. 81 þg eyrir, og

allir vona, að hún megi frekar hækka en 
lækka. En meðalverð íslenskrar krónu 1924 
var lítið eitt meira en 50 aurar. En allir 
verða að gera sjer það ljóst, að þegar 
peningar vaxa í gildi, þá má yfirleitt 
ekki gera ráð fyrir því, að sama krónu- 
tala falli til og áður. Það má segja þetta 
líka á annan hátt, sem sje þann, að þegar 
peningar hækka, þá er sama krónutala 
þyngri skattur en áður.

Nú hafa gjöldin verið hækkuð í hv. 
Nd. uin 635 þús. kr., svo eins og frv. ligg- 
ur fvrir, þá er tekjuhalli, sem nenjur ca. 
198 þús. kr. Ojaldaliliðin var nú af stjórn- 
inni áætluð þannig, að sjálfsagt þótti, að 
jafnframt því sem tekjurnar voru áætl- 
aðar með sem fvlstri upphæð, þá bæri að 
taka inn í frv. fjárframlög til verklegra 
framkvæmda, eftir því sem fært þótti. 
Og satt að segja hugsaði jeg, þegar jeg 
hvarf að þessu ráði, að þá ætti þingið að 
þessu sinni að gæta þess að láta meðferð 
fjárlaganna ekki vera í því einu fólgna 
að hækka tekjuhliðina og bæta við nýjum 
gjöldum, heldur líta eigi síður á þann 
möguleika, hvort ekki mundi unt að lækka 
útgjöldin samkvæmt stjórnarfrumvarpinv, 
skifta um eða draga úr, ef nauðsynlegt 
þætti. I liv. Nd. gekk meðferð frv. ein- 
göngu að kalla út á það að hækka út- 
gjöldin í stjfrv. Jeg vil nú beina þeim 
tilmælum til þessarar liv. deildar, að hún 
gæti þess að stilla í Jióf um útgjöldin í 
heild sinni, jafnframt því sem hún at- 
liugaði það, hvort ekki væri ráðlegt að 
láta eitthvað bíða af því, sem stjórnin eða 
hv. Nd. hafa lagt til. Láta það bíða ann- 
aðhvort af því, að hún trevsti sjer ekki 
til að láta framkvæma eins mikið og farið 
liefir verið fram á, eða þá af því, að 
henni sýnist annað nauðsynlegra.

Áð svo mæltu vil jeg f'ela þetta frv. 
meðferð hv deildar með beirn tdmælum,
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lok-að bví verði vísað til fjvn. að umr. 
inni.

Jónas Jónsson: Jeg vil ekki láta það 
hjá líða að fara nokkrum orðum um þau 
almennu orð, sem hæstv. fjrh. (JÞ) ljet 
fylgja fjárlagafrv.

Hæstv. fjrh. byrjaði á því, að stjórnin 
liefði áætlað útgjöld ríkisins eins hátt 
og hún gac frekast búist við. að þau 
mundu reynast. Og það kom ótvírætt 
fram í ræðu hans, að þinginu væri aðal- 
lega ætlað að samþykkja, en ekki Iiitt, 
að ráða um fjárli’gin, eins og þó er óneit- 
anlega meir í anda okkar stjórnskipulags. 
Nú mun menn reka minni til þess, að 
hæstv. fjrh. hefir áður sagt, að fjárlög 
væru því rjettar úr garði gerð, sem tekj- 
urnar eru lægra áætlaðar. Það voru lians 
orð, að fjárlögin væru því betur afgreidd, 
sem tekjur væru áætlaðar lægri. Þetta 
er ef til vill gömul búmannshugsun, en 
samt er þetta sama og að vilja hafa fjár- 
lögin röng. Og þau eru sögð í þeim til- 
gangi, að það sje best fyrir stjórnina að 
minka á þann hátt freistinguna fyrir þing- 
menn, að tekjurnar eru áætlaðar sem 
lægst. En jeg held, að ráðherra geti ekki 
láð þm., þótt þeir kunni ekki sem best 
við það, að farið sje að eins og hv. fjrh. 
lýsti, að bæði tekjur og gjöld sjeu bund- 
in af stjórninni, svo þingið hafi ekki ann- 
að að gera en samþykkja. Hæstv. fjrh. 
sagði raunar, að það gæti komið til mála 
að fella niður einhverja liði úr stjfrv. En 
jeg vil benda á það, að sá möguleiki er 
ekki mikils virði, þar sem stjórnin hefir 
að líkindum einhvern meiri hluta. Þá er 
ekki líklegt, að farið verði að fella niður 
fjárveitingar, sem stjórnin hefir sett inn. 
Nú hefir hæstv. fjrh. lýst því, að engu 
verði bætt við útgjöld í fjárlögum að
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þessu sinni, og þó á hálft þingið eftir að 
segja sitt álit um fjárveitingar.

Það reyndist svo í háttv. Nd., að stjórn- 
in hafði ekki einu sinni tekið tillit til 
sanngjarnra þarfa sinna eigin stuðnings- 
manna, hvað þá til kjördæma andstæð- 
inganna.

Jeg vildi aðeins taka þetta fram, til 
þess að benda á, að hjer er verið að fara 
út á varhugaverða braut. Það er eins- 
konar tilraun frá hendi stjórnarinnar til 
þess að draga í sínar hendur fjármála- 
vald þingsins, þegar það er sagt berum 
orðum, að svo sje gengið frá fjárlagafrv., 
að þingið þurfi ekki annað en samþykkja 
það.

Þegar nú litið er á reynslu undan- 
genginna ára, og þá sjerstaklega til árs- 
ins 1925, þar sem tekjurnar fara 8 milj. 
kr. fram úr áætlun, þá er í sjálfu sjer ekki 
óeðlilegt, þó að þingið líti svo á, eftir 
hina löngu kyrstöðu um nær því allar 
verklegar framkvæmdir, að eitthvað sje 
liægt að fara að gera af því nauðsynleg- 
asta, og þá sjerstaklega á sviði samgöngu- 
málajina. Og jafnframt þegar þingið hef- 
ir fengið áberandi reynslu fyrir því, að 
hæstv. fjrh. hefir mikla löngun til að 
áætla tekjurnar lágt, of lágt, og hindra 
þingið þannig frá að taka í fjárlög nauð- 
synlegar framkvæmdir. Þegar þetta alt 
er athugað, er óhugsandi annað en þing- 
ið vilji sjálft sýna sitt vald yfir fjárlög- 
unum og leysa úr vandamálunum sjálft.

Nú mjög nýlega var útbýtt í Nd. frv. 
frá fjhn., þar sem farið er fram á mjög 
mikla lækkun á sköttum, sem aðallega 
snerta sjávarútveginn. Þegar nú þess er 
gætt, að nú í vetur hefir þingið orðið að 
ganga í mjög óákveðna ábyrgð vegna 
þessa atvinnuvegar, þá verður manni 
ljóst, að hjer er verið að veita óvenjuleg

39*
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hlunnindi þeirn atvinnuvegi, seni getur 
boðið 2—3-falt liærra kaup en aðrir at- 
vinnuvegir.

Jeg vil nú skjóta því til liæstv. íjrli., 
hvort liann niuni ekki verða á móti þess- 
ari lækkunartillögu íjlin. Xd., til þess að 
lialda þessum tekjum ríkissjóðs óskertum, 
þvi jeg liugsa, að honuni muni ekki ó- 
kunnugt um, að ennþá muni engin ákvörð- 
un liafa verið tekin í neðri deild um 
verðtollinn. Og mjer heíir skilist á ein- 
stöku þingmönnum þar, að meðferð hans 
myndi fara mjög eftir meðferð fjárlag- 
anna í þinginu, og það munu til menn í 
báðum deildum þingsins, sem líta svo á, 
að ekki sje forsvaranlegt að halda við há- 
um sköttum á þjóðinni, ef af þeim geta 
ekki leitt almennar gagnlegar framkvæmd- 
ir. Xú í sumar verður byrjað á 3 spítöl- 
um, sem allir eru mjög nauðsynlegir. Til 
byggingar þeirra þarf mikið fje, sem að 
nokkru leyti verður að fá með hinum 
þungu sköttum. En framkvæmdirnar rjett- 
læta skattana. Þetta verður alt að taka til 
athugunar, þegar talað er um fjárlögin.

Annars er jeg viss um, að enginn þing- 
maður vill byrja á því nú að afgreiða 
fjárlög með raunverulegum ’ tekjuhalla. 
Því að öllum mun hafa verið vitanlegt, 
að enda þótt fjárlög undanfarinna ára 
sýndu stundum tekjuhalla á pappírnum, 
þá var sá tekjuhalli ekki raunverulegur. 
Menn vissu fyrir fram, að tekjuafgangur 
yrði. Það sjálfsagða er að áætla bæði 
tekjur og gjöld eftir bestu vitund.

Þar sem hæstv. fjrli. var að ýta undir 
þessa deild með sparnað, þá vil jeg benda 
honum á, að stjórnin gefur þar ekki 
beint gott fordæmi. Meðal annars má 
nefna, að við í mentainálanefnd þessarar 
deildar erum nú að fást við frv. frá 
henni, sem fer fram . á, að bætt sje

2 nýjum stofnunum á ríkissjóðinn, og 
gefið jafnframt fordæmi, sem gerir al- 
veg óhjákvæmilegt, að fleiri slíkar stofn- 
anir sjeu teknar yfir á landssjóð. Önnur 
þessi stofnun er nú húsnæðislaus, og mun 
ekki hægt að bæta úr því fyrir öllu minna 
fje en 250—300 þús. kr. Ennfremur hefir 
liæstv. stjórn lagt til, að haldið verði við 
hinu dýra sendiherraembætti í Kaup- 
mannahöfn, sem gera má ráð fyrir, að 
kosti ekki minna en 45 þús. kr., ef tekið 
er tillit til risnu. Jeg nefni þetta hjer 
bara af handahófi, til þess að benda 
hæstv. fjrh. á, að hann hefir sjeð sjer 
fært að ganga inn á þessi útgjöld nú, 
þrátt fyrir það, þótt hann hafi verið á 
móti þeim í fyrra og hitteðfyrra og sje 
nú margbúinn að lýsa yfir því, að út- 
litið á fjármálahimninum íslenska sje 
rniklu ískyggilegra nú er það var bæði 
þessi síðastliðnu ár.

Jeg þykist vita, að stuðnángsmenp 
hæstv. stjórnar í sendilierramálinu geti 
fært ýms rök fyrir því, að nauðsynlegt 
sje að hafa dugandi mann í Kaupmanna- 
liöfn. Þetta get jeg að mörgu leyti viður- 
kent. En jeg vil samt benda á, að það er 
líka þörf á nýjum vegum, brúm og sím- 
um, svo að álitamál getur verið, á hverju 
þjóðinni sje meiri nauðsyn, þessurn nauð- 
synlegu mannvirkjum eða tildurherran- 
um.

Þá vil jeg ekki gleyma að minna hæstv. 
stjórn á, að liún mun hafa stuðlað að 
því, að sendimaður landsins á Spáni er 
um helmingi dýrari en sendimaður norska 
ríkisins, sem er við liliðina á lionum. Þó 
að þetta sjeu fá dæmi og hafi ekki fjarska 
mikil áhrif á fjárhagslega afkomu þjóð- 
arinnar í heild, þá hafa þau þó áhrif á 
skoðanir þingmanna, því þegar þeir sjá. 
að stjórnin er svona ör í fjárútlátpm, þá
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gefur það þeim undir fótinn með fram- 
kvæmdir, sem þeir telja ekki ónauðsyn- 
legri en þetta, sem stjórnin eys fje til.

Skal jeg svo ekki fjölvrSa um þetta 
frekar nú. Það, sem jeg hefi sagt, eru 
aðeins almennar athugasemdir viðvíkjandi 
valdi þings og stjórnar yfir fjármálun- 
um.

Fjármálaráðherra (JÞ): Mjer þvkir
hað æðisljór skilningur á orðum mínum. 
sem háttv. 3. landsk. (JJ) fær út úr 
þeim, þegar hann telur mig með tilniælum 
mínum til deildarinnar um gætilega með- 
höndlun fjárlaganna hafa látið í ljós, að 
þingið ætti aðeins að vera samþvkkjandi 
þeirra eða ráðgefandi, eins og hv. þm. 
síðast orðaði það.

Þetta er fjarri öllum sannleika. Jeg 
gekk út frá því sem sjálfsögðu, að meiri 
hluti þingsins hefði vald til þess áð ráða 
fjárlögunum, ef hann gæti látið vilja 
sinn í ljós á þeim grundvelli. sem stjórn- 
arskráin setur og þingsköp mæla fyrir. 
Þetta hjelt jes, að ekki þyrfti að taka 
fram, þegar líka þess er gætt, að það 
eina vald, sem stjórnin annars hefir gagn- 
vart þinginu. sem er að rjúfa það, er 
beinlínis af henni tekið að því er snertir 
meðferð fjárlaganna. Þetta vita allir nema 
hv. 3. landsk.

Þar sem nú meðferð fjárlaganna er 
algerlega á valdi þingsins. þá vil jey 
undirstrika það. að af því leiðir, að það 
má ekki líta svo á hlutverk sitt, að ]?að 
eigi einhliða að koma fram nieð hækkun- 
artillögur. Heldur á það að líta á málið 
frá háðum hliðum og sjá fyrir forsvar- 
anlegri áætlun hæði tekna og gjalda.

Með þessum ummælum er jeg alls ekki 
að heina því til þingsins, að það eigi ekki 
að nota vald sitt, heldur er jeg að leggja 
gþerslu á, að það beiti valdi sínu á dálít-

ið víðtækari hátt en það gerði á síðasta 
þingi, því að þá kom það einhliða með 
útgjaldahækkanir.

Jeg hefi hent á áður, að fjárlagafrv. 
það, sem nú liggur fyrir, er samið á 
öðrum grundvelli en frv. í fyrra, og levf- 
ir því ekki jafneinhliða meðferð. Annars 
ætla jeg ekki að fara að ræða hina gömlu 
reglu fvrir skynsamlegri afgreiðslu fjár- 
iaganna, að áætla tekjurnar varlega. Hv.
3. landsk. hafði það eftir mjer, að því 
aðeins væru fjárlögin vel úr garði gerð, 
að öll útgjöld væru áætluð sem hæst. Að 
jeg hafi sagt þetta, er vitanlega hin hrein- 
asta fjarstæða. Jeg hefi bara haldið því 
fram, að það væri ekki nema til að svíkja 
sjálfan sig að áætla lögboðnar greiðslur 
lægri en þær í raun og veru væru.

Þó að stjórnin hafi áætlað tekjur og 
gjöld í fjárlagafrumvarpinu eins hátt og 
hún taldi forsvaranlegt, er það lireinasti 
misskilningur hjá þessum háttv. þm., að 
þingið geti svo engu um ráðið, því að 
þingið hefir jafnt vald til að lækka sem 
hækka tekjur og g.jöld ríkissjóðs. Það get- 
ur því gert alt, sem það vill, í þessu 
efni.

Þá gat þessi háttv. þm. þess, að þar sem 
stjórnin styddist við meiri hluta þings- 
ins, þá myndi hún neyta þeirrar afstöðu 
sinnar til þess að halda fjárlögunum eins 
og hún vildi. Þetta nær vitanlega engri 
átt. Það mun fátítt, að nokkur einstök 
fjárveiting sje ágreiningsefni milli flokka. 
Það getur aðeins komið fvrir. en er 
mjög sjaldgæft. ITáttv. 3. landsk. þarf 
því ekki að undirstrika vald þingsins að 
þessu leyti; jeg var búinn að því í fyrri 
ræðu minni.

Hitt er ekki nema eðlilegt, að menn 
vilji fá verklegar framkvæmdir eftir þá 
kyrstöðu, sem verið hefir á því sviði nú 
undanfarin ár. Þetta var stjórninni l.jó'-t



619 Lagafrumvörp samþykt. 620
Fjárlög 1927 (1. nmr. 1 Ed ).

og í samræmi við það var frumvarpið út- 
búið og framlagt.

Þá sagði þessi hv. þm., að tekjur og 
gjöld ætti að áætla eftir bestu samvisku. 
Þetta er vitanlega rjett; tekjur og gjöld 
á að áætla eftir bestu samvisku, en eins 
og jeg hefi bent á áður, er ekki hægt að 
byggja áætlun, sem gerð er svona löngu 
fvrirfram, á svo mikilli vissu, að sam- 
viskusamlega gerð áætlun verði rjett á- 
ætlun. Jeg lít því svo á, að ekki sje hægt 
að halda fjárhag landsins í góðu lagi 
nema með gætilegri tekjuáætlun, svo gæti- 
legri, að altaf verði dálítill afgangur fyr- 
ir ófvrirsjeðum útgjöldum. En því miður 
hefir ekki altaf reynst svo hjá okkur, því 
að allmörg ár má finna, sem LR sýnir 
tekjuhalla, en slíkt fvlgir einkanlega erf- 
iðu árferði atvinnuveganna, og nú meg- 
um við búast við hinni sömu hættu að því 
levti og undanfarin kreppuár, því að 
horfur atvinnuveganna eru síst betri nú 
en þá.

En það teldi jeg hið mesta ólán, ef svo 
freklega vrði farið á stað nú að því er 
snertir verklegar framkvæmdir, að þing- 
ið neyddist til að stíga hið sama spor og 
það varð að gera undanfarin ár, að stöðva 
slíkar framkvæmdir að mestu levti aftur. 
Mín skoðun er sú, að best fari á því, að 
hinar verklegu framkvæmdir gætu orðið 
meiri á erfiðu árunum en á góðu árunurn.

Um einstakar fjárveitingar, sem háttv. 
3. landsk. var að tala um, eins og t. d. 
til sendiherrans í -Kaupmannahöfn og 
sendimannsins á Spáni, ætla jeg ekkert að 
segja við þessa umræðu. Það er nefni- 
lega sinn hátturinn á hvorum, háttv. þm. 
Str. (TrÞ) í Nd. og háttv. 3. landsk. (JJ). 
Háttv. þm. Str. getur aldrei talað um 
nema eitt mál, sem sje gengismálið, en 
hv. 3. landsk. getur aldrei talað um eitt 
piáh Ilajin lætur sjer sjaldan nægja

minna en að hlaupa um alla Norðurálf- 
una þegar hann tekur til máls.

Hver verði afdrif frumvarpsins um 
breytingu á vörutollslögunum, sem borið 
er fram af fjhn. neðri deildar, get jeg 
ekkert sagt um að svo stöddu. Eftir því, 
sem jeg hefi tekið eftir, hygg jeg það 
borið fram af nefndinni óskiftri, og í 
henni eiga sæti 7 menn úr öllum floka- 
um þingsins, nema jafnaðarmannaflokkn- 
um. Hlýtur það því að eiga von á tölu- 
vert miklum stuðningi i þinginu. En jeg 
get ekki neitað, að það sýnist eðlilegt að 
setja það í samband við afgreiðslu verð- 
tollsfrumvarpsins, sem ennþá liggur fyr- 
ir þeirri nefnd. Meðan jeg veit ekki um 
afstöðu nefndarinnar til þess frumvarps, 
get jeg því ekki sagt um afstöðu mína til 
frv. um breytingu á vörutollslögunum, og 
því ekki svarað þeirri fyrirspurn háttv. 
3. landsk.

Annars gladdi það mig, að þessi hv. 
þm. staðhæfði í ræðu sinni, að enginn 
þingmaður myndi vilja fjárlög með raun- 
verulegum tekjuhalla. Vil jeg því endur- 
taka það álit mitt, að ekki megi miða 
tekjuvonina 1927 við tölur frá árinu 1925, 
og það sje í djarfasta lagi að miða hana 
við það, sem reyndist 1924.

Jónas Jónsson: Jeg hygg, að mín stutta 
ræða hafi orðið til þess að skýra það, að 
ekki sje orðinn alt of ítalskur bragur á 
þinginu, þar sem hæstv. fjrh. játaði, að 
valdið væri hjá þinginu og hann vildi 
mælast til samvinnu við það og að það tæki 
sitt starf alvarlega. En jeg fann ástæðu 
til að benda á þá hættu, sem nú vofir 
yfir þingræðinu. Það stóð um eitt skeið 
þrálát barátta um valdið vfir fjármálun- 
um milli stjórnanna og þinganna í flest- 
um ríkjum Norðurálfunnar, og kunnugir 
menn tala um nýja bliku, sem nú sje að
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draga upp fyrir þingræðið, og þess vegna 
hefi jeg þessi aðvörunarorð í tíma talað.

En þar sem hæstv. ráðherra hefir ját- 
að að hafa búið fjárlagafrv. þannig út, 
að litlu megi breyta, nema ef til vill færa 
til eitthvað lítilsháttar, þá vil jeg benda 
á það, sem hann hefir undirstrikað, að 
hann virðist hallast að því ennþá, að 
gera verði svo varlega áætlun, að hún 
beinlínis verði röng. Sú áætlun, sem liöfð 
er 8 milj., en verður 1G milj., er röng. 
Það gat að vísu enginn gert ráð fvrir, 
að tekjurnar mvndu hækka svona mikið, 
en þó var það reiknað í fyria af ein- 
um þingmanni af Xorðurlandi, sem sæti 
á í fjhn., að tekjurnar myndu liækka um 
6 milj., og sýnir það, að menn geti haft 
allglögga hugmynd um þet'a fyrirfram. 
Þess vegna verður áætlunin röng, ef 
menn sækjast eftir því að áætla lægra en 
raunverulega má, og hefir hæstv. fjrh. 
haft löngun til þess. En nú hefir hann 
hætt við alt slíkt og skift um skoðun, 
sem kemur fram í því, að hann útbjó 
fjárlagafrv. öðruvísi nú en í fvrra.

En þar sem hæstv. fjrh. bjóst ekki við 
því, að allur stjórnarflokkurinn stæði með 
stjórninni, þá er það ekki mitt að ýta 
flokknum til hans. En jeg áleit það fasta 
venju um öll lönd, að stjórnarflokkurinn 
stæði með stjórn sinni, og jeg hygg, að 
svo sje hjer, og er sendiherramálið gott 
dæmi um það, því að jeg held, að allur 
stjórnarflokkurinn í Nd. hafi snúist í 
eyðsluáttina, hvað sem kann að verða 
hjer í þessari hv. deild. Svo að sam- 
ræmið milli höfuðs og lima er í góðu 
ástandi.

Hæstv. fjrh. sagði, að jeg rökstyddi 
mál mitt með dæmum víðsvegar að, en 
þar sem stjórnin hefir útibú víða, á 
Spáni, í Danmörku og fyrir austan tjörn- 
jna, þá getur hann ekki fundið að því,
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þótt jeg minnist á þá staði, sem þingið 
verður að leggja fje til.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er alger 
misskilningur hjá hv. 3. landsk., að nokk- 
ur breyting hafi orðið á tilhneigingu 
minni til þess að áætla tekjurnar var- 
lega. Jeg hefi bent á það áður og vil 
endurtaka það við þetta tækifæri, að 
reynsla undanfarinna ára er sú, að þeg- 
ar öll gjöld eru talin, það, sem umfram 
þarf að borga lögmæltar greiðslur í fjárl., 
það, sem borga verður á fjáraukalögum, 
og það, sem borga verður samkvæmt nýj- 
um lögum, þá hefir útkoman orðið upp 
og ofan sú, að útgjöldin hafa orðið 15% 
hærri en þau voru upphaflega áætluð, og 
ef tekjuáætlunin er ekki höfð svo varleg, 
að það, sem innborgast umfram áætlun, 
nægi til að greiða þennan halla, þá kem- 
ur óhjákvæmilega tekjuhalli á LR með 
skuldasöfnun þeirri, sem af honum leið- 
ir. Svona held jeg, að þetta verði meðan 
fjárlög eru sett svona löngu áður en þau 
ganga í gildi.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv. og til fjvn. með 10 shlj. atkv.

Á 60. fundi í Ed., þriðjudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 
342, n. 411 og 414. 402, 418).

Frsm. (Eggert Pálsson) Þó að skylda 
mín sje að standa upp og mæla nokkur 
orð með þessu mikilvæga frumvarpi, þá 
gefur að skilja, að jeg stend ekki upp til 
þess að halda nokkra sjerstaka fjármála- 
ræðu, því að jeg tel mig ekki þann fjár- 
málamann, þó að mjer hafi tekist að
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bjarga minum eigin fjárhag sæmilega. 
Mun jeg því ekki fara að gera neitt fjár- 
málavfirlit. Læt í því efni nægja að skír- 
skota til yfirlits þess, sem hæstv. fjrh. 
(JÞ) gaf, þegar hann lagði frv. þetta 
fvrir neðri deild. Af yfirliti hæstv. ráð- 
herra var fvllilega ljóst, að útkoma ársins 
1925 var mjög glæsileg. En einmitt þegar 
svo er ástatt, er vandinn hvað mestur að 
búa til gætilega áætlun á næsta ári, því 
að þá vilja menn eðlilega bvggja áætlanir 
sínar á útkomu síðastliðins árs, og ein- 
mitt þegar svo stendur á eins og nú, hætt- 
ir mönnum við að verða of bjartsýnir, en 
slíkt er ætíð mjög varhugavert.

Eins og öllum mun kunnugt, hafa kring- 
umstæðurnar breyst allmjög frá því í 
fvrra, og má því ekki vænta eins glæsi- 
legrar afkomu af þessu ári eins og því 
síðastliðna. Þess vegna er tekið fram í nál., 
að nefndin líti svo á, að tekjuáætlanirn- 
ar í frv. þessu verði frekar að telja óvar- 
legar en varlegar, sjerstaklega af því, að 
hv. Nd. hefir hækkað suma tekjuliðina að 
miklum mun. Að vísu er henni þetta vor- 
kunnarmál, þar sem hún byggir töluvert 
á afkomu ársins 1925, en það er, eins og 
jeg sagði, varhugavert að festa um of aug- 
un á slíku, því að það skaðar minna, þó 
að tekjuáætlanirnar reynist frekar of lág- 
ar en of háar.

Af einstökum tekjuliðum, sem Nd. hef- 
ir hækkað frá því, sem stjórnin setti þá, 
má fyrst nefna útflutningsgjaldið. Það 
hefir nefndin hækkað um 50 þús., svo nú 
er það áætlað 1 milj. kr. f fjárlögunum 
fyrir 1926 er það áætlað 800 þús. En 
landsreikningurinn fyrir 1924 sýnir, að 
það er 969 þús. Nær þannig ekki þeirri 
upphæð þá. sem það er áætlað nú.

Áfengistollinn hefir Nd. sömuleiðis 
hækkað um 50 þús. frá því. sem stjórnin

setti hann, svo nu er liann 650 þús. kr. 
í fjárlögunum fvrir 1926 er hann áætlað- 
ur 530 þús. Og landsreikningurinn fyrir 
1924 sýnir, að liann hefir þá ekki orðið 
nema 600 þús. Er því hjer um töluverða 
hækkun að ræða.

Þá er annað aðflutningsgjald hækkað 
um 35 þús., svo nú er það áætlað 150 þús. 
kr. I fjárlögunum fyrir 1926 er það áætl- 
að 115 þús. Og landsreikningurinn fvrir 
1924 sýnir, að það hefir orðið þá 86 þús.

Þá kemur enn allveruleg hækkun á 21. 
lið 2. gr., víneinkasölunni. Tekjurnar af 
henni eru hækkaðar um 125 þús., svo nú 
eru þær áætlaðar 500 þús. kr. f fjárlög- 
unum fyrir 1926 eru tekjurnar af henni 
áætlaðar 375 þús., en landsreikningurinn 
fyrir 1924 sýnir, að þær hafa orðið 454 
þús. Er því hjer um allverulega hækkun 
að ræða.

Það er ekki nema eðlilegt, að jafnt þessi 
liður sem aðrir hækki á slíku ári sem 1925, 
því að geta manna til þess að kaupa 
ónauðsynlegar vörur vex vitanlega jafnt 
og kaupgetan til að kaupa hinar nauð- 
svnlegu. En hjer ber þess að gæta, að 
vonandi er, að bindindisstarfseminni vaxi 
svo fiskur um hrvgg, að þessi kaup fari 
minkandi, jafnframt því, sem kaupgetan 
minkar líka alment.

Þetta, sem jeg nú hefi drepið á, er það, 
sem meðal annars vakir fyrir nefndinni, 
þar sem hún kemst svo að orði, að hún 
telji tekjuáætlunina frekar óvarlega en 
varlega. En eigi að síður sjer nefndin 
ekki til neins að leggja til, að tekjuáætl- 
unin verði lækkuð, af því að hún telur 
vafasamt, að neðri deild myndi ganga inn 
á það. Er tekjuáætlunin því látin halda 
sjer eins og Nd. gekk frá henpi, og hefir 
fjvn. því unnið að frumvarpinu á þeim 
grundvelli,
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Bins og sjá má á frv., var tekjuhallinn 
á því þegar það kom frá Nd. nm 198 
þns. kr., og þótti nefndinni það ærið hár 
tekjuhalli, þegar líka þess er gætt, að heil 
deild á eftir að hafa frv. til meðferðar, 
og verður því ekki hjá því komist að bæta 
á það ýmsum útgjaldaliðum, með því líka 
reynslan er sú, að fjvn. neðri deildar hefir 
frekar óskir meðdeildarmanna sinna fvrir 
augum en óskir þeirra, sem sæti eign í 
efri deild.

Nefndin gat því ekki komist hjá að gera 
nokkrar hækkunartillögur, og nema þær 
alls fullum 66 þús. kr. En aftur á móti 
lækkaði hún ýmsa liði, sem settir voru inn 
í neðri deild, og var henni það fyll'lega 
Ijóst, að slík lækkun vrði ekki vel þokk- 
uð hjá þeim, sem urðu fyrir barðinu á 
henni. Verður því hjer sem fyr að ekki 
er srott að gera öllum til geðs.

Útkoman hjá nefndinni varð því sú, 
eins og nefndarálitið sýnir, að tekjuhall- 
inn eykst aðeins um rúmar 12 þús. kr., 
og eru þó þar af 10 þús., sem aðeins er 
leiðrjetting á reikningsskekkju, sem bæði 
fjvn. Nd. og deildinni sjálfri hefir sjest 
vfir.

Hvað snertir vinnu nefndarinnar. þá 
verður hún að teljast alveg forsvaran’ega 
af hendi leyst. Eins og hv. deildarmer.n 
rekur minni til, þá var fjárlagafrv. lagt 
fvrir þessa hv. deild 17. apríl og vísað 
til fjvn. Hefir hún skilað af sjer störfum 
þann 24. apríl, og haft þannig viku fvrir 
sjer, sem ekki getur talist mikið. .Jafn- 
framt tel jeg sjálfsagt að geta þess. að 
nefndin hefir ekki eingöngu starfað með- 
an hún hafði fjárlagafrv. til jneðferðar. 
heldur hrúkað miklu meiri tíma, lesið öll 
skjöl. sem snerta frv., á undanförnum 
tímum. Alls hefir nefndin haldið 38 fundi. 
Hinsvegar er það 1 jóst. að vinnan verður

ekki eins þa'gileg með þeirri aðferð, sem 
verður að hafa, þar sem nefndin fær 
skjölin á strjálingi, eftir því sem Nd.- 
nefndin þykist mega missa, sem er vitan- 
lega mikið verra og óþægilegra en að fá 
þau greiðlega og eftir beinni röð.

Þá býst jeg við, að jeg verði að víkja 
að brtt., sem nefndin hefir komið fram 
með og eru á þskj. 402. Það er venjan, 
enda þótt í nál. á þskj. 411 sje gerð sem 
fullkomnust grein fyrir þeim, til þess að 
hv. deildarmenn geti frekar áttað sig á 
afstöðu nefndarinnar til þeirra brevtinga, 
sem einhverju varða.

Fvrsta brtt. nefndarinnar er bannig, 
að jeg þarf engum orðum um hana að 
fara. Hún er aðeins leiðrjetting á reikn- 
ingsskekkju, sem hefir lialdið sjer í gegn- 
um hv. Nd.

Önnur brtt. er við 11. gr. A. 8 og er 
aðeins orðabrevting, eða lítið annað. Má 
segja, að í henni felist, að landhelgissjóð- 
ur leggi fram alt að 125 þús. kr., og verð- 
ur það samt aldrei eins mikið og ríkis- 
sjóður leggur fram.

3. brtt. er við 11. gr. B. 2. Þann lið, sem 
er um brunaábvrgðir og fasteignagjöld, 
hefir nefndin lækkað um 7 þús. kr. og 
bvggir það á því, að fyrir þinginu liggur 
nú frv. um að fella niður gjöld til bæjar- 
sjóðs af opinberum bvggingum að nokkru 
leyti. Það er að vísu ekki ljóst ennþá, hve 
miklu það myndi nema. en í greinargerð 
þess frv. eru tilfærðar tæpar 6000 kr. Svo 
er minst á aðrar bvggingar, sem framvegis 
borgi ekki fasteignagjald, svo nefndin áleit 
þessa lækkun. sem hún fer fram á. láta 
nærri.

4. brtt., við 12. gr. 3, er um það, að stvrk- 
urinn til Skúla Guðjónssonar falli niður. 
Það, sem fyrir nefndinni vakti með þessu, 
var það, að henni virtist, sem hjer væri

3-lþt. J?26. B. (3R. lög-gjafarþing), 40
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verið að stofna til sjerstaks kennarastóls 
við háskólann, en hinsvegar alveg ljóst, 
að þessi upphæð nægir hvergi þessum 
manni til framfæris sjer og sínum, og 
yrði því að hækka hana mjög bráðlega, 
svo að hún vrði sambærileg við laun ann- 
ara kennara við háskólann. En nauðsvn 
þess að stofna þetta emhætti nú gat nefnd- 
in ekki sjeð.

Næst kemur brtt, við sömu gr., við 19, r, 
að sjúkrastvrkur til Haralds Sigurðssonar 
falli niður. Nefndin gerir þetta af þeirri 
ástæðu, sem tekin er fram í nál., að hjer 
geti orðið um hættulegt fordæmi að ræða. 
Jeg er þess fnllviss, að sá listi, sem hjer 
yrði skrifað á framvegis, gæti orðið æði- 
langur. Það er nú svo. að margur er veik- 
ur, margur þarfnast hjálpar, sem feginn 
vildi fá styrk til að geta haldið sjer þar, 
sem hann teldi sjer þægilegast að vera. 
Það má að.vísu segja, að þegar sje komið 
fordæmi fvrir þessu, þar sem er næsti 
liður á undan þessum. En það er þó betra 
að stöðva þetta hjer en gera það ein- 
hverntíma seinna, því að það vrði þá öllu 
erfiðara.

Þá kemur 13. gr„ sem nefndin hefir gert 
margar brtt. við, ýmist til hækkunar eða 
lækkunar. I samráði við vegamálastjóra 
leggur hún til, að veitt verði fje til fram- 
halds Stykkishólmsveginum. Þessi vegur 
hefir lengi verið á döfinni; það var byrj- 
að á honum fyrir aldamót, þótt nú sje 
ekki lengra komið en það, að 1905 var 
búið að leggja 30 km. Síðan hafa verið 
lagðir aðrir 30 km. og svo hefir ekkert 
verið átt við þennan veg siðan 1923. En 
þar sem vegi þessum lýkur, taka við 3 
ár, sem þarf að brúa, en svo er bil á milli 
þeirra, sem þarf að lagfæra, og meðan 
það er ekki gert, komast þeir, sem hafa 
flutninga á þessu svæði, ekki lengra en á
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vegarenda og verða að taka upp gömlu 
aðferðina, að flytja alt á klökkum það 
sem eftir er leiðarinnar.

Tilætlunin er með tímanum að ná með 
þennan veg alveg til Stvkkishólms, sem er 
alveg tvímadalaus nauðsyn. En því fyr 
næst þetta, sem meir er unnið að þessum 
vegi smátt og smátt. En eins og tekið er 
fram í nál., þá eru þeir menn, sem búa í 
Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, mjög 
illa staddir með alla aðflutninga.

Nefndin hefir lagt til að veita 10 þús. 
kr. til Langadalsvegar. Það er nú svo 
ástatt með þennan veg, að hann kemur 
ekki að fullum notum þar sem honum 
lýkur, því að við enda hans eru. miklar 
torfærur, sem þurfa umbóta við, svo að 
menn geti komist sæmilega áfram.

En til þess að geta veitt þessar nauð- 
svnlegu umbætur til þessara vega, þóttist 
nefndin ekki geta komist hjá því að lækka 
á öðrum stöðum. Var þá til tvenns að taka. 
Fyrst að lækka um 10 þús. kr. upphæð þá, 
sem veitt er til brúargerða. Gerði nefndin 
það með það fvrir augum, að samt mætti 
bvggja allar þær brýr, sem gert er ráð 
fyrir, að bvgðar verði, þótt up.phæðin til 
þeirra verði lækkuð. því að til þess, að svo 
gæti orðið, myndi nægja þó ekki væri 
nema lækkun á sementi, vinnulaun-
um og öðru, sem því tilheyrir, frá því sem 
nú er. Er það von nefndarinnar, að slík 
lækkun geti komið og verði komin 1927.

í öðru lagi lagði nefndin til — jeg get 
tekið þetta hvorttveggja undir eitt — að 
lækka fjárveitinguna til símalagninga um 
15 þús. kr. Bygðist þetta á því sama og 
hitt, að ekki væri óhugsandi, að vinna og 
verð á bvggingarefni gæti lækkað svo 
mikið, að samt yrði hægt að framkvæma 
allar þær símalagningar, sem ráðgerðar
eru,
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Þá eru við 13. gr. B. VIII tvær brtt. frá 
nefndinni, sem er aðeins leiðrjetting á 
skakkri tilvísun í lög og á villu í liðnum 
eins og hann er.

Þá er næst brtt. undir B-lið X, þar sem 
nefndin leggur til, að feldur verði stvrkur 
til ferju á Hrosshyl í Þjórsá af þeirri 
ástæðu, að ef slíkur stvrkur fengi að 
standa, myndi það draga dilk á eftir sjer. 
Það kemur fleira á eftir, þyí að öllum, 
sem þurfa að inna þetta verk af hendi, 
þætti mikið hnoss að fá stvrk úr ríkis- 
sjóði, í stað þess að halda þessu uppi að- 
eins fvrir ákveðna ferjutolla.

Næst kemur viðaukatill. við 13. gr. 
XIII, að veita 2 þús. kr. til endurhóta 
húsakvnnum á Hlíðarenda í Fljótshlí’i. 
Er stvrkur þessi bundinn því skilyrði, að 
ábúandi geti hýst að sumarlagi 6—7 
manns, eða sem svarar fólki úr einum 
híl, þegar mest er aðsókn erlendra og inn- 
lendra ferðamanna þangað. Á Hlíðarendi 
mestan þátt í þessari aðsókn, og segir það 
sig sjálft, að það er að ýmsu leyti erfitt 
fvrir búendurna í sveitinni að hýsa all- 
an þann straum ferðamanna, sem þangað 
kemur, og því má segja, að það komi 
öllum til nota, ef lijer kæmi eitt heimili 
í viðbót, sem hýst getur ferðamenn. En 
það veldur manni sársauka að heyra út- 
lenda ferðamenn tala um það, hvílík for- 
smán það sje fyrir þjóðina, hve Hlíðar- 
endi sje niðurníddur og að það skuli vera 
liðið ár eftir ár að aðhafast ekkert til að 
hæta úr því.

Jeg veit það að vísu, að þessi till. nær 
ekki svo Iangt að koma Hlíðarenda í það 
horf, að hann verði þjóðinni til sóma; 
en hún miðar þó í áttina til þess. Og ef 
Hlíðarendi fær þessa hót, þá er ekki leng- 
ur hægt að segja, að hann sje verst hýst-
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ur allra bæja þar um slóðir, heldur sje 
hann eftir því sem gerist og gengur.

Að þessi till. komi í bága við þál., sem 
borin liefir verið fram í hv. Nd., hygg jeg 
að allir sjái, að ekki getur átt sjer stað, 
því að eins og tekið er fram í nál., er til- 
ætlunin sú, að verði úr kaupunum, þá 
dragist þessi styrkupphæð frá verði jarð- 
ar og húsa. Svo að hjer er ekki um það 
að ræða, að þetta geti rekist á.

Viðvíkjandi 13. gr. D. III, a. og b. ljet 
landssímastjóri það í ljós, að betra væri, að 
þessi liður yrði færður í 16. gr., því að 
svo er til ætlast, að þessar línur verði ekki 
á kostnað ríkissjóðs, heldur sjeu þær einka- 
fyrirtæki, sem hlutaðeigendur hafa allan 
kostnað og tekjur af, og eigi því ekki 
hjer heima. En þar sem til var fordæmi í 
þessu efni í gildandi fjárlögum, sem sje 
línan að Núpi í Dýrafirði, sem líka er 
einkalína og stendur í þessari sömu grein, 
þá áleit nefndin -tilgangslítið að færa þess- 
ar fjárveitingar á burt og yfir í 16. gr.

Næst kemur 14. gr. Þar hefir nefndin 
bætt inn í við 14. gr. A. b. 4 aths., sem 
borin var upp í hv. Nd., en fjell þar, um 
að kirkjustjórninni væri heimilt, sam- 
kvæmt tillögu prestastefnu, að verja alt 
að einum prestslaunum til þess að greiða 
ferðakostnað handa prestvígðum manni, 
einum eða fleirum, til eflingar andlegri 
samvinnu meðal presta og kristilegra 
áhrifa á söfnuði úti um land. Tilefnið til 
þessarar málaleitunar var það, að skóla- 
stjórinn á Laugum fór þess á leit við 
Prestafjelagið að fá vígðan prest til þess að 
flvtja 2—3 fyrirlestra við skólann og 
benti á sjerstakan mann, prestinn á Skútu- 
stöðum, sjera Hermann Hjartarson. En 
bæði var það, að hann þóttist hafa nægi- 
legt fvrir stafni og varð ekki við tilmæl-

4--
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unum, og svo var ekki hægt að veita hon- 
um neina þóknun, þótt hann hefÓi eytt 
milkum tíma í ferðalög fjarri heimili 
sínu. En hefði þessi till. nieð atlis. þá 
verið til, hefði það verið innan handar að 
verða við þessum tilmælnm.

Það er svo háttað með suma alþýþu- 
skólana, að þeim stjórna prestvígðir menn. 
Svo er t. d. með Eiða- og Xúpsskólana. En 
þar sem nú hafa risið upp aðrir skólar. 
sem ekki hafa slíkum kröftum á að skipa. 
væri það mjög gott að fá þar vakningar- 
erindi frá kristilega sinnuðum mönnum. 
Ef það eru menn, sem hafa virkilega trú 
á því, að þetta starf gæti haft vekjandi 
kristileg áhrif, þá væri það vissulega til 
mikillar blessunar, að þeir færu um vissa 
staði til þess að halda slíka fyrirlestra. 
Xefndin er því á þeirri skoðun, að það 
gæti borgað sig, frá andlegri hlið skoðað, 
að gefa kirkjustjórninni færi á því að 
nota þetta fje í þessu skyni.

Þá er við 14. gr. B. XII. 1. d. nýr lið- 
ur um 5 þús. kr. til endurnýjunar hús- 
búnaði og rúmfatnaði kvennaskólans. 
Þessi nauðsynlegu áhöld skólans eru orðin 
svo gömul og slitin, að það verður að 
endurbæta þau og veita fje til þess. Jeg 
álít líka, að þar sem um þennan skóhi er 
að ræða, þá þýði ekki að tala um annað 
en að veita honum það fje, sem nauðsyn- 
legt er. Eins og hjer hefir verið tekið fram 
í umræðunum um þennan skóla nú fyrir 
nokkrum dögum, þá hefir það aldrei átt 
sjer stað. að þessum skóla eða „Blönduós- 
skólanum hafi verið neitað um nauðsvn- 
legar upphæðir.

16. brtt. er við 14. gr. B. XIII. 7. Þar 
liefir háttv. Xd. bætt inn í utanfararstyrk 
til ákveðins manns. Þessi maður hefir far- 
ið fram á að fá þennan styrk með tilliti 
+ii þess að kvnna sjer í fvrsta lagi lestur 
barna og stöfunaraðferðir. í öðru lagi að-
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ferðir til þess að flokka börn eftir aldri 
og þekkingu og í Jiriðja lagi ráðstafanir 
gagnvart og meðferð á vandræðabörnum. 
Það lágu nú svipaðar umsóknir þessari fyr- 
ir nefndinni, m. a. frá Steingrími Arasyni 
um þriðja atriðið, að kynna sjer meðferð 
á vandnæðabörnum. Vildi hann fá styrk 
til þess að fara til Bandarík.janna í þessu 
skyni. Sömuleiðis lá fyrir nefndinni er- 
indi frá sjera Guðmundi Einarssyni á 
Þingvöllum um styrk til lianda ákveðnum 
manni, Guðmundi Gíslasyni frá Ulfljóts- 
vatni, sem sumir hafa látið sjer detta í 
hug að ætti að verða kennari við hjeraðs- 
skólann í Árnessýslu. Sjera Guðmundur 
Einarsson, sem hafði haft þetta mál með 
höndum samkvæmt óskum prestastefnunn- 
ar, mælti með því að veita þessum manni 
2000 kr. En í samtali. sem hann átti við 
mig um þetta. sagði hann, að ekki væri 
útilokað, að nægja myndu 1000 krónur, 
þar sem umgetinn maður væri nú staddur 
ytra. En fram hjá báðum þessum mönn- 
um hefir alveg verið gengið, og sá nefnd- 
in þá enga ástæðu til þess að sinna þess- 
ari styrkbeiðni, sem hjer um ræðir, frek- 
ar en hinum.

í 14. gr. XIV, 2 er fjárveitingin til 
unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavík- 
ur, Akurevrar og Ilafnarf jarðar 42 þús. 
krónur.

Eins og athugasemdin sýnir. er það skil- 
yrði, að kent sje samkvæmt reglum, er 
stjórnarráðið setur, bæði að því er snertir 
tímalengd og annað. Það verður auðvit- 
að ekki hjá því komist að setja um þetta 
reglur, en það er kostur, að þær reglur 
s.jeu ekki mjög þröngar. Gæti vel komið til 
mála að veita þennan styrk, þó ekki væri 
öllum skilyrðunum fullnægt bókstaflega, 
ef árangurinn sýndist þar eins góður og 
annarsstaðar, þar sem tíminn er lengri 
talinn. Það lágu fyrir nefndinni ýmsar
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umsóknir uiii styrk fyrir skólahald, sem 
ekki gátu komist undir þessar reglur, af 
því að kent liafði verið of skamman tíma. 
Það getur vel staðið svo á, að ekki sjeu 
kringumstæður til að kenna 3 mánuði 
eða meira, og getur þó komið að gagni, 
og stundum meira gagni en þar sem tím- 
inn er langur. Annars-er það stjórnarinn- 
ar sjálfrar og íræðslumálastjóra að ráð- 
stafa því, hvernig þessu skuli hagað.

Umsóknir um fje til að reisa nýja barna- 
skóla í sveitum hafa fjöldamargar bor- 
ist, og hefir fræðslumálastjóri mælt sjer- 
staklega með suznum í brjefum, sem hann 
hefir skrifað stjórn og þingi. Omögulegt 
er að sinna þessu öllu, og verður fræðslu- 
málastjórnin að haga sjer í þessu efni eft- 
ir því, sem best þykir henta eftir þeim 
upplýsingum, sem fyrir liggja.

Þá er brtt. XVIII, 4. Xefndin sá sjer 
ekki annað fært en að hækka þennan 
styrk dálítið, því margar umsóknir um 
styrk til að koma upp sundlaugum lágu 
fyrir og aðstaða nokkurnveginn jöfn. Það 
er drepið á þetta í nál., og nægir að vísa 
til þess. I sambandi við þetta liefir nefnd- 
in lagt til, að fyrir „hjeraðseign“ komi: 
til afnota fvrir almenning. Það eru fvrst 
og fremst ungmennafjelögin, sein gangast 
fyrir þessum framkvæmdum, og það virð- 
ist eðlilegast, að þau hafi veg og vanda af 
þessum fyrirtækjum, þegar þau eru kom- 
in upp. Af því að þau hafa lagt mikið á 
sig við að koma sundstæðunum upp, má 
treysta þeim til að láta þau ekki lenda í 
vanhirðu. Gæti vel komið fyrir, að hrepps- 
nefnd liefði nnnni áliuga í þessu efni.

Þá er brtt. við 15. gr. 1, a. Það er að- 
eins leiðrjetting á reikningsskekkju.

Þá er brtt. við sömu gr. 3, g, um að 
niður falli styrkur til að safna drögum 
til menningarsögu. Pvrir þessu er ekki 
aðrar ástæður að færa en þær, að nefnd-

inni fanst þessi styrkveiting ekki bráð- 
nauðsynleg og fremur óviðfeldið að veita 
þetta út í loftið um leið og Xd. fellir 
styrk til ákveðins manns, sem kominn er 
inn á þá braut að rita upp og skýra gaml- 
an fróðleik.

Þá er 15. gr. 16, að þessum styrk, 1500 
kr., sem um er að ræða, sje varið til að 
halda áfram útgáfu á Lagasafni lianda 
alþýðu. Það er búið að gefa út 5 hefti 
af þessu safni, eða fram að árinu 1909. 
Síðan hefir ekkert komið, og er þvi ekki 
í annað hús að venda en Stjórnartíðind- 
in eftir þann tíma. En þau eru nj ,g 
óhandhæg til notkunar og getur verið 
erfitt að átta sig á þeim, enda mun mis- 
brestur á, að þeim sje haldið saman, þó 
send sjeu hreppstjórum og oddvitum. 
Getur því oft verið seinlegt að ganga úr 
skugga um, hvaða lög hafa bæst við síðan 
1909. Því hefir verið haldið fram, að Lög 
íslands væri betra rit og hentugra, af því 
aðeins sjeu tekin lög, sem gilda. En þeÞa 
rit er komið mjög skamt áleiðis, þó mikið 
kunni að vera til í handriti. Hins vegar 
eru margir búnir að eyða fje til að kaupa 
þau hefti, sem komin eru út af Lagasafni 
alþýðu, og er ilt, að það fje fari til ónýt- 
is. Xefndin lijelt, að flestum myndi kær- 
komnara að fá áframhald þessa verks 
heldur en Lög fslands. Eitthvað þarf að 
fá, því ilt er að burðast með marga ár- 
ganga af Stjórnartíðindunum.

Þá er næst nýr liður, að veita skuli 
2000 kr. til hljómsveitar Reykjavíkur. 
Formaður þessa fyrirtækis og stofnandi, 
Sigfús Einarsson, sem heldur því uppi 
með mikilli elju, kom til nefndarinnar 
með tilmæli um, að einhver styrkur yrði 
veittur í þessu skyni. Umsóknin um þenn- 
an styrk hafði hljóðað upp á 2—4 þús. 
kr. En háttv. Xd. hafði ekki viljað sinna 
þessu neinu. Organistinn sýndi fram á,
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að ef enginn styrkur fengist til þessa, 
yrði ókleift að lialda fyrirtækinu áfram. 
4000 króna umsóknin var miðuð við það, 
að hægt væri að bæta við mönnum og 
hljóðfærum, en 2000 kr. kvað hann mundu 
nægja til að halda við því, sem komið er. 
Nefndinni þótti ilt og óforsvaranlegt, að 
þessi byrjun legðist niður, og vildi stuðla 
að, að svo yrði ekki.

Þá er næst styrkur handa listamönnum. 
Nefndinni fanst rjett, að þeir fengju 
sömu upphæð allir, og auk þess hefir 
hún bætt tveimur við. Harald Björnsson 
má telja hliðstæðan Onnu Borg. Hann 
hefir veitt forstöðu Leikfjelagi Akureyr- 
ar og er því vel undirbúinn, enda gefa 
kennarar hans í skyn, að hann geti orðið 
því sem næst fullnuma, eftir því sem 
hægt er í þessari grein, á tiltölulega 
skömmum tíma. Hinn maðurinn, Gu;.. 
laugur Blöndal, er kunnur málari og 
stendur þar mjög framarlega. Hann mun 
vera í þann veginn að halda málverka- 
sýningu í París og þarf að verja miklu 
fje til þess.

Þá er till. um að veita frú Björgu 
Blöndal 2500 kr. í viðurkenningarskyni. 
Jeg tel óþarft að eyða orðum um þessa 
till. Ef til vill þykir hún frekar of lág 
en há, því að þessi kona hefir gert þjóð 
sinni ómetanlegt gagn. Það var farið t'ram 
á 3000 kr. í 3 ár, en nefndin þorði ekki 
að leggja til, að gengið væri inn á þá 
braut.

Næst er till. um að fella niður styrk 
til Ouðmundar Finnbogasonar. Nefndin 
var hrædd um, að þessi styrkveiting mundi 
draga dilk á eftir sjer, að fleiri embættis- 
menn kynnu að fara fram á hið sama, og 
ekki væri þá frekar ástæða til að neita 
þeim. Til dæmis væri óforsvaranlegt að 
neita slíkum manni sem dr. Páli Eggert, 
ef hann færi fram á slíkan styrk og ein-
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hver væri kominn á undan. Það mákann- 
ske segja, að fordæmi sje þegar gefið, þar 
sem er ritstyrkur Nordals. Jeg var líka 
upphaflega á móti honum af sömu ástæð- 
um, þó úr yrði, að sá styrkur væri veitt- 
ur, til þess að hlutaðeigandi ryki ekki frá 
okkur til annara landa. Jeg áiít dr. Guð- 
mund Finnbogason góðan rithöfund og 
jeg les með ánægju rit hans. En sem 
sagt: Þessi styrkveiting myndi skapa for- 
dæmi, sem gæti haft óþægilegar afleiðing- 
ar, og því leggur nefndin á móti henni.

Þá er næst lítiifjörleg hækkun til Páis 
Þorkelssonar, sem varia þarf að mæla með 
sjerstaklega.

Þá er brtt. við 16. gr. 3, þar sem nefnd- 
in leggur til, að athugasemdin falii niður. 
Það hefir altaf verið áiit þessarar deild- 
ar, að ekki væri rjett að setja sjerstök 
skiiyrði fyrir þessari styrkveitingu. Mjer 
er kunnugt um, þar sem jeg þekki til, 
að þessi styrkur hefir gert mikið gagn, 
verið mönnum hvöt til að vinna sem mest 
að jarðabótum. Jeg get nefnt einn ná- 
granna minn, sem unnið hefir mikið að 
jarðabótum. Hann hefir stundum fengið 
150 krónur á ári af þessu fje, þótt lítið 
faili á hvert dagsverk, og jeg veit, að 
honum hefir þótt þægiiegt að fá þennan 
styrk, þótt iítiil sje. Jeg held, að best 
fari á því, að þessari styrkveitingu sje 
hagað eins og gert hefir verið.

Þá er 34. brtt., við 16. gr. í frv. stend- 
ur, að leggja skuli til hafnarbóta í Ólafs- 
vík þriðjung kostnaðar, 10 þús. kr. Eftir 
því er ætlast til, að hreppsfjelagið leggi 
fram 20 þús. kr., en það er því algerlega 
um megn. í þetta fyrirtæki er þegar búið 
að leggja 34 þús. kr., 10 þús. úr ríkis- 
sjóði og 24 þús. kr. úr hreppssjóði, og 
þar með er lánstraust hreppsins þrotið. 
Að fá ríkissjóðsábyrgð eða lán úr ríkis- 
sjóði er ekki sýniiegt, að hefði neitt að
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þýða, því að hreppsfjelagið gæti ekki 
svarað vöxtum eða afborgunum af svo 
stórri upphæð. Nefndin taldi því rjett að 
veita 20 þús. kr. til þessa fyrirtækis alveg 
skilyrðislaust.

Þá er 35. brtt., sem jeg þarf ekki að 
fara mörgum orðum um. Að meiri hl. 
komst að þessari niðurstöðu, stafar af því, 
að yfirlýsing kom fram á síðasta þingi 
um það, að það yrði í síðasta sinn, sem 
farið yrði fram á slíkan styrk.

Þá er 36. brtt., sem er aths. Nefndinni 
fanst óviðkunnanlegt að gera Sambandi 
íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga að greiða 
ákveðna upphæð sjerstökum manni. Ef 
maðurinn er þess sjerstaklega verður, þá 
færi betur á, að hann stæði alveg sjer en 
undir þessum lið.

Þá kemur nr. 37, við 16. gr., um eftir- 
gjöf á lánum til nokkurra hreppa. Nefnd- 
inni þykir það mjög svo varhugavert að 
ganga inn á þá braut að gefa hrenpum 
þannig eftir lán. Eins og tekið er fram 
í nál., þá fjekk nefndin skrá yfir lán 
hinna einstöku hreppa, kaupstaðirnir ekki 
taldir með. Þessi lán eru nú kr. 242425.64 
Þegar farið er að gefa nokkrum hrepp- 
um þannig eftir lánið, eins og hjer á sjer 
stað í frv., þá má búast við, að fleiri og 
fleiri komi á eftir. Þess vegna leggur 
nefndin til að fella þennan lið burtu.

Næst er 38. brtt., að komi nýr liður, 
1 þús. kr. til Bjarna Magnússonar fanga- 
varðar í Stykkishólmi. Það er hugsað sem 
uppbót í eitt skifti á þeim lítilfjör'egu 
launum, sem hann hefir haft. Það var 
samþykt á síðasta þingi í þessari de'lu, 
en felt í Nd. Þetta er ógnar lítilfjörleg 
upphæð, en sennilega ekki svo lítil hugn- 
un fyrir hann.

Þá hefir nefndin lagt til að fella niður 
5. lið 17. gr., 3800 kr. til styrktarsjóðs 
verkamanna- og sjómannaL laganna, en
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setja í þess stað annað, sem liún telur 
meira virði, sem sje til Sjúkrasamlags 
Reykjavíkur. Mætti segja, að best væri 
að styrkja hvorttveggja, en nefndin vildi 
reyna að spara jafnframt því að full- 
nægja þessari sjálfsögðu útgjaldakröfu.

í 18. gr. vill nefndin bæta við tveimur 
konum. Onnur er Kristín Sigfúsdóttir 
skáldkona, sem allir kannast við af rit- 
verkum hennar. Sumir kunna að hafa það 
á móti þessu, að hún sje ekki búin að 
vera svo lengi viðurkend eða vinna svo 
mikið, að liún eigi nú að komast inn í
18. gr., og svo kunni að fara, að hún 
vinni ekki framar að ritstörfum. Mjer 
finst reynslan mæla á móti þessu. Við 
minnumst Guðmundar Priðjónssonar. 
Hann fjekk fyrst styrk eitt og eitt ár í 
senn, en svo varð útfallið, að hann komst 
inn í 18. gr. Og jeg veit ekki betur en 
liann hafi ekki síður haldið áfram sínum 
ritstörfum eftir það. Jeg fyrir mitt leyti 
þori að vænta þess, að Kristín Sigfús- 
dóttir haldi áfram að semja skáldrit eins 
fyrir þetta og ekki síður. Enda má segja, 
að þeir, sem á annað borð eru gæddir slíkri 
gáfu, geti alls ekki hætt við að yrkja 
meðan kraftar og kringumstæður leyfa.

Þá leggur nefndin til að hækka styrk- 
inn til Þórunnar Gísladóttur. Það er mjög 
orðlagt, hvað hún hafi komið að góðu 
liði í hvívetna meðan hún gegndi ljós- 
móðurstörfum í Skaftafellssýslu. Oft varð 
að grípa til liennar í stað læknis til þess 
að binda um beinbrot, kippa í lið og ým- 
islegs fleira, svo að það má segja, að hún 
hafi gegnt að nokkru levti læknisstörfum 
í heilli sýslu um margra ára skeið. Og 
hins vegar er ómögulegt að néita því, að 
enn í dag er margur maðurinn, sem telur 
sig hafa haft gott gagn af hennar hjálp 
eða ráðleggingum við ýmiskonar líkams- 
meinum. Hjer er ekki, eins og jeg sagði,
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um nýjan styrkþega að ræða, sem neí'ndin 
beri fram, heldur um liækkun dálitla á 
styrk, sem fyrir er í frv. En liin konan, 
sem nefndin vill bæta við inn í 1S. gr., 
er Guðbjörg Þorleifsdóttir í Múlakoti. 
Hún fór þess á leit, þessi kona, að fá 1 
þús. kr. styrk til að leiðbeina um trjá- 
rækt og blómarækt, sem liún er með af 
brigðum hneigð fyrir, að sínu leyti eins 
og skáldin, sem verða að yrkja — geta 
ekki annað en gert það. Alla tíð hefir 
hún verið fjarska heilsulaus. Það er eit.c, 
sem virðist halda lífi hennar uppi, það 
er hugsjónin að lifa fyrir blómin. Jeg 
veit, að mörgum mun kunnugt, hverju 
hún hefir áorkað í þessu efni. Margur 
maður, sem hefir farið austur í Fijóts- 
hlíð, hefir skoðað fagran garð, sem hún 
hefir komið upp og annast. Á sama bæ 
er reyndar annai’ fallegur garður hjá ná- 
býlisbóndanum, sem sömuleiðis er mjög 
áhugasamur um þessa hluti. En aðstaðan 
er að ýmsu leyti betri lijá honum en 
konu þeirri, senj hjer ræðir um, enda 
heilar og hraustar karlmannshöndur, sem 
þar standa að.

Þá er 44. brtt., sem gengur út á, að 
7. liður 22. gr. falli niður. Astæða meiri 
hluta nefndarinnai' er sú, að þessar verk- 
smiðjur, Alafoss og verksmiðja Boga 
Þórðarsonar (Gefnþ eru svo nálægt hvor 
annari, að viðbúið er, að samkepni milli 
þeirra um spuna meðal annars geti gert 
Álafossi stóran óleik. Uppi um sveitir er 
yfirleitt ekki að ræða um það, að kven- 
fólk spinni mikið á rokk. Þarf því vitan- 
lega að fá lopann spunninn í slíkum vjel- 
um, ef nokkuð á að verða úr slíkri heima- 
vinnu. En hins vegar er ekki víst, að 
þær hafi báðar nóg að gera, þar sem þær 
eru svo nálægt hvor annari. Þykir því 
meiri hluta nefndarinnar viðurhlutamikið 
að styrkja nýja verksmiðju til samkepni
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móti þeirri, sem fyrir er og ríkissjóði, 
vegna áður veitts láns eða ábyrgðar, ríð- 
ur svo mikið á, að ekki fari um koll.

Meiri lil. nefndarinnar leggur til að taka 
upp lánsheimild fyrir 12 þús. kr. til Boga 
sýslum. Brynjólfssonar. Byggist það á for- 
dæmi, því að slíkt lán var veitt í fyrra til 
þess að standast byggingarkostnað hjá 
bæjarfógeta Vestmannaeyja og sýslumann- 
inurn í Skagafjarðarsýslu.

Jeg sje ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðum um þetta að sinni. Geri ráð fyrir, 
að þeir, sem brtt. flytja, þurfi að taka til 
máls og mæla fyrir þeim, og læt því bíða 
að fara orðum um þær þar til flutningsm. 
þeirra hafa talað fyrir þeim.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg hefi ekki 
neina ástæðu til að vera óánægður með 
meðferð nefndarinnar á frv. Þvert á móti 
sýnist mjer hún hafa sýnt sómasamlega 
sjálfsafneitun að því er snertir takmörk- 
un á hækkunartill., sem hún sjálf bei 
fram. Eins sýnist mjer henni hafa farist 
farsællega að leggja til um niðurfærslu 
og burtfellingu á nokkrum þeim liðum, 
sem inn voru komnir í Nd. og sýnast 
mega ýmist missa sig eða þola bið.

Það er svo, að fái frv. að fara gegnum 
þessa umr. með breytingum nefndarinnar 
einum saman, þá verður ekki sagt, að í 
því felist nein teljandi breyting á aðal- 
niðurstöðu frv. Ekki nein breyting á 
tekjuhallanum, en eftir því, sem mjer 
sýnist, er dálítil umbót á meðferð fjárins.

Fáar af till. nefndarinnar gefa tilefni 
til að minst sje á þær. Jeg vil þó þakka 
nefndinni fyrir þá leiðrjettingu, sem ligg- 
ur í 1. brtt. hennar, á reikningsvillu, sem 
stóð í stjórnarfrv.

Að öðru leyti vildi jeg segja örfá orð 
um 37. till. nefndarinnar, við 16. gr. Hún 
er um það, að niður falli eftirgjöf lána
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af ríkisfje til þriggja sveitarfjelaga. Till. 
um þetta hafa komið fyrir Nd., en voru 
feldar. En síðast voru þær sameinaðar í 
eina till., og var hún samþykt. Jeg vil 
þakka nefndinni fyrir að leggja til að 
fella þetta niður. En það er samt ekki 
af því að jeg sjái beinlínis eftir þessu fje, 
ef virkileg ástæða er til að veita þessar eft- 
irgjafir. Það er af hinu, að það er órann- 
sakað og ósannað mál, hvort það er meiri 
ástæða til að veita þessum sveitarfjelögum 
eftirgjöf á þessum lánum en að veita ýmis- 
legt annað hliðstætt. Þessi sveitarfjelög 
hafa ekki borið sig upp við stjórnina, eins 
og venja er sveitarfjelaga, sem hafa komist 
í kröggur. Þau vita vel, að þau eiga að- 
gang að atvinnumálaráðuneytinu til þess 
að bera upp sín vandkvæði. Allmörg 
sveitarfjelög hafa sjeð sig tilneydd að 
gera þetta nú seinustu árin. Og þar sem 
það hefir í raun og veru sýnt sig, að þörf 
var á aðstoð til þess að komast fram úr 
vandræðum, þá hefir það, eftir því sem 
jeg best veit, altaf tekist fyrir milligöngu 
atvinnumálaráðuneytisins að koma þeirri 
skipun á, sem hlutaðeigandi sveitarfjelag 
hefir getað sætt sig við. Ef nú þessi sveit- 
arfjelög telja sig hafa sanngirnisrjett til 
eftirgjafar, þá má þó heimta það, að þau 
hvert í sínu lagi fari þessa sömu leið. Og 
ef við slíka rannsókn kemur í ljós, að 
einhverjar gildar ástæður mæli með því, 
að einhver tilslökun verði gerð, eða á 
annan hátt greitt fvrir þessum sveitarfje- 
lögum, þá segi jeg það hiklaust, að frá 
minni hálfu skal ekki standa á því. Jeg 
skal ekki telja eftirsjá að fjárhæðinni í 
sjálfri sjer. Jeg álít vel farið, að þetta 
væri felt, eins og nefndin stingur upp á, 
og sveitarfjelögunum vísað á þessa leið. 
Það er meðal annars sjerstaklega æskilegt 
vegna þingmanna hlutaðeigandi kjör-
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dæma; því að það fer ekki hjá því, að 
þetta verði lagt út sem of mikið kapp af 
hálfu þeirra, þegar slíkar eftirgjafir eru 
knúðar fram með atkvgr. í þinginu.

Jeg gaf í Nd. skýrslu um efnahag þess- 
ara þriggja sveitarfjelaga samkv. síðustu 
reikningum þeirra, frá fardagaárinu 
1923—’24. Og það varð yfirleitt ekki sjeð 
á þeim reikningum, að þessi sveitarfjelög 
væru bágstödd, og síst af öllu það, sem á 
að hafa hæsta eftirgjöfina. Reikningarnir 
sýndu þvert á móti fremur góðan hag. 
Það var sagt, að reikningarnir gæfu ekki 
rjetta mynd. Jeg get ekki sagt um það; 
en ef svo er, þá finst mjer sveitarfjelögin 
ættu að senda sín skilríki til hlutaðeig- 
andi ráðuneytis og bera fram sínar mála- 
leitanir þann veg.

Þá ætla jeg það sje ekki nema síðasjj 
Iiðurinn, sem snertir viðlagasjóðslánin, 
sem jeg tel mjer sjerstaklega viðkomandi. 
Það er 44. till. nefndarinnar, þar semhún 
leggur til að fella niður lánveitingar- 
heimild til spunávjelakaupa til nafn- 
greinds manns hjer í bænum, sem hefir 
komið upp tóvinnuverksmiðju eða kembi- 
vjelum. Jeg get ekki fallist á ástæðuna, 
sem nefndin færir fyrir því, að ekki sje 
gerandi að veita þessa lánsheimild. Það er 
að vísu svo, að viðlagasjóður hefir veitt 
lán til einnar ullar- og dúkaverksmiðju 
hjer í nágrenni og á náttúrlega hagsmuna 
að gæta um það, að því fyrirtæki farnist 
vel. En jeg verð að segja, að það verður 
þá æðilangt að bíða þess, að upp komi 
hjer á landi sá ullariðnaður, sem fulltrúar 
bændastjettarinnar á Alþingi óska eftir, 
ef af þessum ástæðum, sem tilgreindar eru 
nú, má ekki rjetta öðru örsmáu fyrirtæki 
hjálparhönd á svipaðan hátt og gert hefir 
verið með flest ullariðnaðarfyrirtæki, sem 
hafa verið stofnuð hjer á landi, ef ekki
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öll. Þau hafa fengið aðstoð hins opinbera 
í þessari mynd, að veitt var til þeirra 
lán úr viðlagasjóði.

Þar sem svo mikið er enn innflutt af 
ullarvörum, þá get jeg ekki skilið, að 
rjett sje að álíta, að hætta verði að stvðja 
þessi fyrirtæki af því að viðlagasjóður- 
inn sje kominn svo langt á þá braut, að ef 
hann færi lengra, væri liætt við, að sam- 
kepnin færi að baka lionum fjártjón og 
koma þeim fvrirtækjum á knje, sem hann 
hefir áður upp komið.

Hins vegar get jeg líka sagt það, að 
lánsheimildir eru ekki komnar svo marg- 
ar, að ekki sjeu líkur til, að þeim verði 
öllum fullnægt. Og fje viðlagasjóðs er 
nú haldið algerlega aðskildu frá ríkis- 
sjóði. Það er ætlað til útlána einungis, 
og engin skynsamleg ástæða til annars en 
lána út gegn góðum tryggingum, það sem 
inn kemur í afborganir á hverju ári.

Vil jeg því heldur mæla með því, að 
þessi lánsheimild, sem var samþykt í liv. 
Nd., fengi að standa. Geri jeg heldur ráð 
fyrir, að hún verði spor í þá átt að auka 
ullarnotkun í landinu.

Aftur á móti verð jeg að segja um 45. 
till., sem er lán til Boga Brynjólfssonar 
sýslumanns til embættisbústaðar, að þar 
er farið inn á nýja braut. Þessi sýslu- 
maður hefir búið í sínu eigin hú.si í all- 
mörg ár. Mjer skilst þetta því eiga að 
vera venjulegt fasteignaveðlán út á hús, 
sem þegar er til. Pjeð á ekki að nota til að 
koma neinu því í framkvæmd, sem nú er 
ógert. Þetta er, að jeg hygg, brot á þeirri 
grundvallarreglu, sem hefir verið fvlgt um 
viðlagasjóðslánin. Jeg get að vísu ekki 
haft neitt sjerstakt á móti því, að þessum 
sýslumanni væri veitt fasteignalán úr 
viðlagasjóði, ef ekki væri annað nauðsyn- 
legra við fje hans að gera. En jeg bendi
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á þetta, að þótt heimilt hafi verið að 
lána sýslumönnum til embættisbústaða, 
hefir það verið gert til þess að koma upp 
húsum þar, sem sýslumaðurinn átti ekki 
hús áður og var erfitt eða ókleift að koma 
sjer upp viðunanlegu húsnæði.

Jónas Jónsson: Jeg á hjer taeinar brtt., 
en áður en jeg kem að þeim, vil jeg víkja 
að einstökum till. fjvn.

Hv. nefnd hefir lagt til að fella styrk 
til Haralds sonar Sigurðar læknis frá Pat- 
reksfirði. Hann er bæði gamall og nýr 
berklaveikisjúklingur, fjekk ungur sýk- 
ina, kom til Vífilsstaða, mun hafa komist 
þar í ónáð, og það. er ástæðan til þess, 
að hann kemst þar ekki að aftur. En al- 
menningur mun álíta, að umtal sjúklinga 
Hafi gert vistina þar betri, og því er ekki 
rjett að láta liann gjalda þessa. Jeg 
þekki þess dæmi, að maður úr Arnessýslu, 
sem ekki var annað sýnna en væri kom- 
inn að dauða á hælinu, er nú orðinn galb 
hraustur maður og vinnur fyrir sjer og 
fjölskyldu sinni. En hann var meira en 
ár sjer til heilsubótar í Noregi. Það er 
því stór ábyrgðarhluti að synja þessum 
manni uin batavon.

Út af sparnaði við símalagningar vil 
jeg geta þess, að þar er einmitt tekin út 
sú fjárhæð, er sjerstakar skýringar fylgdu 
um í hv. Nd„ þ. e. Loðmundarfjarðar- 
síminn. Þetta er þjettbýli við sjó, þar sem 
ekki er kominn sími, en landssímastjóri 
hefir mælt með, að liann vrði lagður 
þangað.

Jeg þakka hv. nefnd fyrir till. hennar 
um ferðastyrk handa presti til að ferðast 
um. Þetta vakti mótstöðu í hv. Nd., en 
jeg hygg, að hjer sje byrjað á góðri venju, 
bæði um presta og aðra andans menn, og 
að þess sje þörf úti um land. T. d. hefir
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sýslufunduT Skaftafellssýslu beðið einn 
af prófessorum háskólans að koma í vor 
og halda þar fyrirlestnr í hverjum hreppi.

En jeg get ekki sagt hið sama um 
utanfararstyrk Helga Hjörvars. Þessimað- 
ur er mjer kunnur síðan hann var í kenn- 
araskólanum og jeg man eftir því, að við 
burtfararpróf í skólanum dáðist Þórhall- 
ur biskup Bjarnarson að kennarahæfi- 
leikum hans. Síðan hefir hann verið einn 
af bestu kennurum barnaskólans; finst 
mjer því sjálfsagt, eins og Nd. vildi, að 
veita honum fje til utanfarar til þess að 
sækja nýja strauma. Svo er eitt enn. Hann 
hefir í ár gefið út skáldsögur eftir sig, 
er hafa fengið almenningslof. Og þess 
vegna er hann líka verður yiðurkenning- 
ar. Og ástæðulaust var það að setja í 
hann hnútur í þskj., bæði sem mann og 
kennara.

Hv. nefnd vill fella niður styrk til að 
rita menningarsögu, en jeg vona, að hún 
haldi ekki fast við það. Eins og menn 
vita, þá er fje þetta ekki ætlað neinum 
sjerstökum manni, heldur á að borga 
nokkrum sagnaþulum laun fyrir að skrifa 
upp þann fróðleik, er þeim geyma í sjer. 
Ef þetta væri dregið í svo sem 20 ár, 
kæmi það ekki að hálfum notum við það, 
sem nú er, því að vngra fólkið á ekki í 
sjer helming af þeim þjóðlega fróðleik, 
sem gamla fólkið geymir. Liður þessi er 
því gagnlegur nú, en óþarfur er lengra 
líður.

Um styrk listamanna er ekki nema gott 
að segja um till. hv. nefndar. Þó er þár 
einn liður, sem stórsynd væri að sam- 
þykkja eins og nefndin leggur til. Það 
er um kaup á listaverkum. Við eigum nú 
10—12 málara, sem hafa brotist áfram af 
dugnaði sínum og sumir með stvrk. En 
landið er svo lítið, að þeirra bíður liung-

urdauði að námi loknu, eða þeir verða þá 
að hverfa frá list sinni að öðru starfi. 
Það er aðeins einn málari á Islandi, sem 
getur selt svo mikið, að hann getur nokk- 
urnveginn lifað af því. Ef landið kaupir 
ekki á hverju ári nokkuð af listaverkuml, 
þá er engin von til þess, að list geti dafn- 
að hjer. En fyrir það fje, sem til þessa 
er varið, fáum við verðmæti, sem geta 
gevmst öldum saman og ganga aldrei úr 
sjer. Það er því fjarstæða að færa þessa 
upphæð niður um helming; væri sýnu nær 
að auðga landið að listaverkum. Jeg kem 
ekki fram með neina brtt. um þetta, en 
vil aðeins víta þá skoðun, er þarna kem- 
ur fram. Hjer er ekki um neinar gjafir 
að ræða, heldur kaup.

Hv. nefnd hefir lagt til að fella rit- 
styrk dr. Guðmundar Finnbogasonar. 
Þetta held jeg, að ekki sje rjett hjá henni. 
Það er öllum kunnugt hjer í hv. deild, að 
dr. Guðmundur Finnbogason hefir lengi 
verið með vinsælli rithöfundum þjóðar- 
innar, enda með gáfuðustu mentamönuum 
landsins. Það mundi því í rauninni ekki 
skapa neitt fordæmi gagrtvart öðrum, þótt 
honum væri sýndur sá sómi að styðja 
hann til þess að ljúka því verki, er hann 
vill bvrja á. Dr. Guðmundur Finnbogason 
hefir orðið við því trausti, sem Alþingi 
sýndi lionum, þá er hann tók við safninu, 
er það var í niðurníðslu og hafði vont 
orð á sjer. Hann hefir komið á það góðu 
orði og hefir tekist að fá safnið í þá röð 
og reglu, er því sómir, og kunnugir dást 
að því, hve mikla vinnu dr. G. F. hefir 
lagt í það. Og maður, sem tekur að sjer 
þetta vandasama verk og rækir það svo 
vel, ætti skilið að vera settur yfir meiía.

Hann hefir hugsað sjer að skrifa mikið 
og merkilegt rit um sálarlíf íslendinga 
'samhliða bókavarðarstarfinu. En hann
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skoðar það sína aðalköllun að vera rithöf- 
undur. Jeg hygg því, að engin hætta sje 
að fella þessa brtt. hv. fjvn.

Þá vill nefndin fella niður styrkinn til 
Guðmundar Jónssonar frá Mosdal. Það er 
líklega af ókunnugleika, því að enginn efi 
er á því, að hann er einhver besti maður, 
sem landið á völ á í. þessu efni. Maðurinn 
mun gera mikið gagn með því að starfa 
á Vesturlandi að trjeskurði og heimaiðnaði.

Jeg er þakklátur fjvn. fvrir að hafa 
tekið í 18. gr. þá miklu skáldkonu Krist- 
ínu Sigfúsdóttur. Hún vaknaði við það í 
okkar litla landi að verða fræg, er hún 
hafði gefið út dálítinn sjónleik — og er 
það afarsjaldgæft. Hygg jeg, að Alþingi 
sje hjer að gera það, sem því verður sómi 
að í framtíðinni.

Þá er 1. brtt. mín, um eftirgjöf á eftir- 
stöðvum á viðlagasjóðsláni Dalasýslu. Jeg 
hefi tekið þetta upp vegna þess, að hv. 
þm. Dal. (BJ) er veikur, en jeg ætla ekki 
að mæla sjerstaklega með þeirri brtt. nú, 
vegna þess að fjvn. hefir beðið mig að 
taka hana aftur til næstu umr., og býst 
jeg við, að fjvn.^taki hana þá upp.

Þá er tillaga um að kaupa marmara- 
myndina „Hafmev“ eftir Ásmund Sveins- 
son. Þessi maður er ættaður úr Dalasýslu, 
lærði hjá Ríkarði Jónssyni og varð þegar 
þektur fvrir trjeskurð. Síðan fór hann ut- 
an og er eini Islendingurinn, sem gengið 
hefir gegnum listaskólann í Stokkhólmi. 
Þar hefir hann getið sjer mikinn orðstír. 
Og eitt af hans góðu verkum, er aflað 
hafa honum álits þar, er gosbrunnur úr 
marmara, er hann nefnir „Hafmey“. Einn 
prófessor þar hefir sent Alþingi álit sitt 
og ráðlagt því að kaupa myndina af hon- 
um. Ef Ásmundur fengi fjeð, mundi hann 
verja því til Rómaferðar.

Jeg hefi ástæðu til þess að ætla, að 
hann verði einkar efnilegur listamaður.
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Ilann hefir brotist áfram í dýrasta landi 
Norðurlanda. Síðan hann var útlærður 
hefir liann fengið starf við það að skreyta 
merkilegar byggingar í Svíþjóð. Þessi pró- 
fessor, sem gaf honum meðmælin, sagði 
við Islending í sumar, að hann hefði ráð- 
lagt Ásmundi að gerast sænskur borgari. 
En hann vildi ekki selja sinn íslenska 
frumburðarrjett. Ætti landið að ininnast 
þess, að hann er ekki eingöngu sonur, 
heldur er ættjörðin inóðir. Og jeg tel sjálf- 
sagt, að listaverkið verði haft á einhverj- 
um opinberum stað, t. d. Alþingishúsgarð- 
inum.

Þá á jeg lijer brtt. ásamt hv. 1. þm. G.- 
K. (BK) um utanfararstyrk til Brynjólfs 
Þórðarsonar. Það er líkt um liann að segja 
og Ásmund, að hann er hinn efnilegasti 
listamaður. Þórarinn heitinn Þorlák'sson 
tók hann að sjer og kendi honum að mála 
af umliyggju fyrir listinni, að því er sjeð 
verður, því að ekki átti þessi unglingur 
neitt fje, sem hann gæti goldið kensluna 
með. Þessi ungi listamaður hefir nú starf- 
að hjer í hænum í 10 ár, og jeg held, að 
mjer sje óhætt að segja, að í flestum hús- 
um, þar sem málverk eru keypt, eru til 
mvndir eftir Brynjólf Þórðarson. Vitan- 
lega dettur mjer ekki í hug að segja, að 
hann sje málari á borð við Ásgrím Jóns- 
son, sem mun vera bestur málari hjer, en 
miðað við aldur og aðstöðu, er hann í 
fremri röð. Nú er þessi maður veikur bæði 
af liðagigt og berklum. Hanií er nú sem 
stendur á Vífilsstaðahæli, og hefir lækn- 
irjnn þar skrifað, að ef hann væri einn 
vetur í mildara loftslagi, mundi honum geta 
batnað gigtin og ef til vill náð sjer alveg. 
Hjer er nú ekki um nema 1500 kr. að 
ræða, og er það ekki meira en kostað er til 
berklasjúklinga hjer heima; og hjer stend- 
ur alveg sjerstaklega á, þar sem honum 
getur ekki batnað án loftslagsbreytingar.
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Hann gæti líka ef til vill stundað list 
sína, samfara því að leita sjer lieilsubót- 
ar, t. d. við sjó á Italíu, og er það nokk- 
ursvert atriði, því að þessi maður mun 
vera einn af þeim fáu málurum hjer, sem 
hafa lært án þess að fara til muna utan.

Þá á jeg aðra brtt. við 16. gr., nýjan 
lið. sem jeg flvt með háttv. þm. Vestm., 
um eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Ólafs 
Hvanndals. Jeg held, að ræða hæstv. fjrh. 
um lánsheimild til Boga Þórðarsonar hafi 
verið góð röksemd fyrir þessari till. okkar. 
Hæstv. ráðherra lagði mikla áherslu á það, 
að stvrkja bæri innlendan iðnað og inn- 
lent framtak, og það er nú einmitt það, 
sem um er að ræða hjer. Ólafur Hvann- 
dal er eini maðurinn, sem leggur stund á 
þessa iðn hjer, og það er með þetta eins 
og annan innlendan iðnað, að það er 
erfitt, einkum í byrjun, að standast sam- 
kepni við útlendinga. Hjer við bætist, að 
hann getur ekki fengið lærlinga nema með 
því að bjóða betri kjör en meistarar í 
öðrum greinum þurfa að bjóða, og er það 
af því, að það þvkir ekki fýsilegt að 
leggja stund á þessa iðn. Með tilliti til 
þessa, sem jeg nú hefi talið, og þess, að 
það er nauðsynlegt að hafa einhvern, sem 
geti leyst þetta starf af hendi hjer, held 
jeg sje hægt að leiða rök að því, að það 
sje rjett að gefa þessar 4 þús. kr. eftir. 
Jeg held, að það væri ekki annað en sann- 
gjarn stuðningur við þetta og gæti orðið 
til þess að þessari iðn vrði haldið áfram, 
en annars er líklegt, að maðurinn neyðist 
til að leggja árar í bát, og væri það illa 
farið. Jeg vil svo geta þess, af því að það 
er gaman að athuga það, að Ólafur Hvann- 
dal gat gert á einni nóttu myndina af 
þingsetningunni í vetur; jeg vil ekki segja, 
að sjerstök ástæða hafi verið til að birta 
þá mvnd, en það sýnir, hve mikið hag- 
j-æði það er fyrir blöðin, að einhver sje til.

sem geti annast um þetta hjer, í stað þess 
að senda hverja frummvnd til útlanda.

Þá kem jeg að 2 síðustu brtt. mínum, 
um styrk til Islendingaheimilis í Oslo og 
í Kaupmannahöfn, og skal jeg fara um 
þær nokkrum orðum.

I Oslo er Islendingur, sem heitir Ingi- 
mundur Eyjólfsson ljósmyndari, og hefir 
hann verið einskonar ræðismaður íslend- 
inga í Oslo undanfarin ár. Hann hefir 
hjálpað fjölinörgum Islendingum eftir 
mætti, t. d. stúdentum og iðnnemum til að 
halda áfram námi. Þessi maður hefir orð- 
ið fyrir því, að liann hefir að nokkru týnt 
niður að tala móðurmálið, og er það eðli- 
legt, því að hann fluttist til Oslo fyrir 
ea. 25 árum og þá voru sárfáir Islending- 
ar í Noregi. Sem sagt, hann talar norsku, 
en skilur og skrifar sæmilega íslensku. En 
það, að gleyma málinu, vill hann ekki að 
verði örlög íslendinga í Noregi, og þess 
vegna berst hann nú fyrir því að koma 
upp íslendingaheimili í Oslo. Og nú er 
svð komið, að þessi ljósmyndari er búinn 
að aura saman um 20 þús. kr. til heimilis- 
ins í gjöfum og samskotum og með aðstoð 
ýmsra ágætismanna, norskra íslandsvina.

Hann hefir reynt samskot hjer heima, 
en það hefir verið lítið tekið undir það. 
Jeg var svo heppinn, þegar jeg var í Oslo 
í sumar, að geta verið viðstaddur fyrir- 
lestur hjá prófessor Paasehe einusinni, þar 
sem um 500 menn voru samankomnir, og 
gekk allur ágóðinn til fslendingahússins. 
Jeg skal ennfremur geta þess, að frægasti 
myndhöggvari Norðmanna og þó víðar 
væri leitað, Gustav Vigeland, styrkir Ingi- 
mund í þessari baráttu, vegna þess, að 
hann telur sig í skuld við fornbókmentir 
vorar.

Jeg hefi gert ráð fyrir því, ef þingið 
vildi styrkja þetta fyrirtæki, að styrknum 
yrði skift á 3 ár, og væri þetta þá fyrsta
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veitingin, 7 þús. kr. Það er talið, að með um 
20 þús. kr. styrk sje hægt að koma þessu 
í framkvæmd.

Þá kem jeg að öðrum lið, sem sje rekstr- 
arstyrk til íslendingaheimilis í Kaup- 
mannahöfn, og vil jeg leyfa mjer að 
færa þau rök, sem jeg tel óyggjandi, fvrir 
því, að þessu ætti að sinna.

Það eru þá upptök þessa máls, að í 
Höfn er Islendingafjelag, sem er mjög óá- 
nægt með að liafa ekki neina miðstöð, 
þar sem nienn geti komið saman. Pjelagið 
vill helst taka á leigu stórt hús og koma 
þar upp heimili, sem hefði að bjóða ým- 
islegt, svo sem íslenskar bækur, blöð og 
tímarit o. s. frv. Auk þess ættu þar að 
vera haldnir fyrirlestrar um íslensk efni, 
og ætti þessi starfsemi að vera nokkurs- 
konar trúboð meðal Islendinga í Ilöfn, til 
að hjálpa þeim til að viðhalda þjóðerni 
sínu og sambandinu við föðurlandið og 
menningu þess.

Til þess að koma þessari starfsemi á 
stað þarf fjelagið að fá nokkurn styrk, 
og álít jeg, að það væri ekki sanngjarnt 
að neita um þessar 2 þús. kr., ef sá styrk- 
ur gæti orðið til þess að koma þessu 
áleiðis. Jeg skal taka það fram, að jeg 
álít ekki heppilegt að veita einstökum 
mönnum styrk í þessu skyni, og að eðlileg- 
ast væri, að heimilið stæði undir yfirstjórn 
íslensku skrifstofunnar í Höfn, hvort sem 
þar væri um umboðsmann eða sendiherra 
að ræða, og væri þá heimildin ekki notuð 
nema formaður skrifstofunnar áliti, að 
það mundi koma að rjettum notum.

Jeg skal geta þess, að jeg hefi átt tal 
um þetta við þann mann, sem var full- 
trúi landsins í Höfn fyrir nokkrum árum, 
en er nú hjer búsettur, og telur hann, að 
það mundi vera mikil bót að því að hafa 
slíkt heimili fyrir landa, sem skrifstofan 
ekki nær til. Auk þessa má koma með

sjerstök rök, sem benda á, að það væri 
misráðið að spara 2 þús. kr. með því að 
fella þennan lið. Til Hafnar fer fjöldinn 
allur af íslenskum stúlkum, og þær fara 
þangað mest af þeirri algengu æfintýra- 
þrá, sem ungu fólki er í brjóst lagin, til 
að nema og kanna ókunna stigu, en lenda 
svo oft í hinum mestu vandræðum. Þær 
taka það svo fyrir að fara á saumastofur, 
og skal jeg geta þess t. d., að jeg vissi til 
þess einusinni, að á einni saumastofu í 
Höfn voru 40 íslenskar stúlkur. I þessum 
saumastofum er kaupið svo lágt, að þær 
geta naumast lifað af því, og leiðin út í 
spillinguna. er hvergi greiðari en úr illa 
launuðum saumastofum. Þær koma fátæk- 
ar að lieiman og fara þaðan í ráðleysi, en 
þann straum er örðugt að hindra. Jeg er 
sannfærður um það, að ef roskinni konu, 
sem hefði lífsreynslu og samúð með þeim, 
sem bágt eiga, og skildi þetta fólk, væri 
fengin umsjón með þessu heimili, þá hefði 
hún betri aðstöðu en nokkur annar til að 
vinna að því, með brjefaskriftum og öðru 
slíku, að fá þessar stúlkur til að hverfa 
heim aftur. Þær hafa farið að heiman til 
þess að verða meiri menn, en liafa orðið 
minni, og vilja svo ekki koma aftur, held- 
ur þvælast áfram í sífelt meiri vandræð- 
um.

Það kann að vera, að til sjeu betri ráð 
til að ráða bót á þessu böli en þau, sem 
jeg hefi bent á, en þar sem ekki hefir ver- 
ið bent á annað, vænti jeg þess, að þessi 
heimild verði samþykt.

Viðvíkjandi heimili í Oslo er þar um 
annað að ræða. Þangað sækja aðeins náms- 
menn og þeir eru þar staddir í höfuðborg 
ágætrar frændþjóðar. En í Höfn er, auk 
námsmanna, fjöldi af íslensku fólki, sem 
þarf að hjálpa til að viðhalda þjóðerni 
sínu. Og íslendingaheimili ætti að geta 
gert mikið í þá átt.
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Einar Árnason: Jeg hefi leyft mjer, 
ásamt hv. 2. þm. S.-M. (IP), að flytja 
litla brtt. á þskj. 418,IX, um tí þús. kr. 
styrk til framhaldskenslu fyrir þá, sem 
tekið hafa gagnfræðapróf við gagnfræða- 
skólann á Akurevri og kvsu að halda þar 
áfram námi. Eins og hv. þdm. er kunn- 
ugt, þá var eftir heimild þings og stjórnar 
1924 tekin upp sú nýbreytni við skólann 
að halda uppi frainhaldskenslu fvrir þá 
gagnfræðinga, sem þess óskuðu. Tóku 22 
nemendur þátt í þessari kenslu fyrsta vet- 
urinn, þar af 11, sem lásu latínu og aðr 
ar námsgreinar, sem kendar eru í lærdóms- 
deild mentaskólans. En hinir 11 stunduðu 
einkurn nýju málin, fleiri eða færri, en 
sumir aðrar einstakar námsgreinar. Á 
þessu skólaári er framhaldsdeildin í tvennu 
lagi, er svarar til 4. og 5. bekkjar menta- 
skólans. Nú sækja þetta nám 11 menn frá 
fyrra ári, sem eru nú við nám í 5. bekk 
og búast við að taka stúdentspróf næsta 
vetur. Ennfremur 16 nýir menn, sem luku 
gagnfræðaprófi á síðastl. vori, og eru að- 
eins 4 eða 5 þeirra, sem búast til stúdents- 
prófs, en hinir lesa einstakar námsgreinar, 
einkum nýju málin. .Alls eru því við fram- 
haldsnám á þessu skólaári 27 nemendur. 
Kensluna annast aðallega kennarar skól- 
ans sjálfs, það sem þeir geta komist yfir. 
En þó hefir órðið að kaupa aukákenslu, 
einkum í tungumálum, því kennararnir 
hafa í sjálfu sjer ærið að starfa við sjálfa 
gagnfræðadeildina. Það hefir því ekki 
orðið hjá því komist, þar sem auka hefir 
þurft við kenslukraftana, að auka það fje, 
sem til kenslunnar hefir gengið. Hafa þeir 
nemendur, sem taka þátt í öllum náms- 
greinum, borgað 120 kr. í kenslugjald, og 
liinir hlutfallslega eitthvað minna. Auk 
þess hefir fjár verið aflað í þessu skyni 
með því að halda samkomur og hlutávelt- 
ur, auk þess sem einstakir menn hafa lagt
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fram fje úr eigin vasa. En það er að von- 
um ekki hægt við því að búast, að hægt 
verði að afla þess fjár, sem þarf til i'ram- 
haldskenslu þessarar framvegis, á þennan 
liátt, og því hefir Stúdentafjelag Akur- 
eyrar sent beiðni um 6000 kr. styrk til þess, 
að framhaldsnám þetta geti haldist. Það 
er fyrirsjáanlegt, að ef þessi styrkur fapst 
ekki, þá verður kensla þessi að falla nið- 
ur. En jeg er viss um, að þess verður 
mjög saknað, og má telja það mikinn 
skaða, ef svo færi. Ef hún legst niður, þá 
er tvent til: annaðhvort verða éfnilegir 
piltar, sem þarna stunda nám, að hætta, 
eða ef fjárhagslegar ástæður levfa, þá að 
sækja nám hingað til Revkjavíkur. Og 
verður þá ekki annað sjeð, eftir því sem 
reynslan bendir til, en stækka vrði merita- 
skólann hjer. Því það er svo komið lijer 
nú þegar, að skólinn rúmar ekki nem- 
endurna. En á Akureyri er nóg rúm í 
gagnfræðaskólanum til þess að þessi kerisla 
geti farið fram. Og eftir því sem lijer 
fjölgar nemendum, þá verður að fjölga 
kennurum hjer við mentaskólann. Það 
liggur þá eins nærri að nota það liúsrúm, 
sem ríkið á nyrðra, og auka þá heldur við 
kenslukraftana þar. Það verður ef til vill 
sagt, að þetta verði til þess að ýta undir 
það, að stúdentum fjölgi í landinu, ef 
kenslu er lialdið áfram fvrir norðan. Um 
það skal jeg ekki deila, því það er í sjálfu 
sjer ekki ástæða til að fara út í slíkt í 
þessu sambandi. En á hitt er að líta, að 
fáist ekki þessi stvrkur, þá verðúr annað- 
hvort, að fátækir en efnilegir menn verða 
að hætta námi, eða að öðrum kosti verður 
að stækka Reykjavíkurskólann. En þess 
ber einnig að gæta, áð hjer er ekki aðeins 
um það að ræða að búa menn undir stú- 
dentspróf, heldur einnig að gefa þeiih, 
sem lokið hafa gagnfræðapíófi, kost á því 
að auka við þekking sína í þeim náms-
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greinum, sem þeir helst hafa áhuga á og 
uáttúru fyrir, og er það oftast tungumála- 
nám. Skólameistari hefir sagt, að reynslan 
staðfesti það, að ef þeir, sem ljúka gagn- 
fræðaprófi, hafa ekki fengið þá mentun, 
sem nægi til þess, að þeir geti sjálfir 
bjargast við og haldið áfram að auka, þeir 
verða að eyða miklum tíma til þess að 
fá þá undirstöðu í tungumálakunnáttu, 
er þeir geti bygt ofan á; og ef þeir eiga 
ekki aðgang að stofnun, sem geti veitt 
þeim þessa viðbót, þá getur svo farið, að 
undirbúningur sá, er þeir hafa fengið, 
verði að engum notum.

Sá styrkur, sem hjer er um að ræða, er 
ekki svo mikill, að hann muni ríkið neinu. 
En hann munar nokkru þá fátæku nem- 
endur, sem þarna eru að brjótast áfram 
til þess að tryggja sjer gagnið af þeirri 
mentunarundirstöðu, sem þeir hafa þegar 
fengið. Og einnig greiðir það fyrir þeim, 
sem vilja búa sig undir háskólanám síðar 
meir. Og jeg get ekki sjeð neitt hræðilegt 
við það, þó eitthvað af þessum mönnum 
taki stúdentspróf.

Jeg býst við því, að deildin taki þessu 
vei, og sje ekki ástæðu til þess að fara um 
till. fleiri orðum.

ÁgAstHelgasont Jeg get haft góða sam- 
visku af því, hve fingralangur jeg hafi 
gerst í ríkissjóðinn að þessu sinni, því jeg 
flyt hjer enga fjárbeiðni. Það eru aðeins 
þrjár brtt. frá hv. fjvn., sem jeg vildi gera 
að umtalsefni. Er þá fyrst brtt. á þskj. 
402, 10. brtt., við 13. gr. B, X, um styrk 
til ferju á Hrosshyl. Hv. fjvn. leggur til, 
að þessi litli styrkur, sem samþyktur var 
í Nd., 30Q kr., verði feldur niður. Jeg 
held, að ef hv. nefnd væri kunnug því, 
hvernig hjer hagar til, þá mundi hún ekki 
hafa lagt þetta til. Þetta er ferjustaður á 
Þjórsá, efst milli Gnúpverjahrepps og

Landmannahrepps. Þarna fellur áin með 
miklum flaum fram úr gljúfrum, og er 
þarna stórgrýti mikið og ekki fært að ferja 
nema röskum mönnum. Ennfremur er 
ferjan langt frá bæjum og mesta umferð- 
in um hásláttinn á dýrasta tíma, því þetta 
er á aðalferðamannaleiðinni frá Geysi að 
Heklu. Það er því dýrt fyrir ferjumann 
að stunda þarna ferju og bátar endast illa 
vegna stórgrýtis og straumþunga, svo jeg 
teldi fara vel á því, að till. vrði ekki sam- 
þykt.

Þá er 33. brtt. á sama þskj., við 16. gr. 
3, um að athugasemdin við styrkinn til 
búnaðarfjelaga skuli falla niður. Þessi at- 
hugasemd er í fyrsta lagi sett til þess að 
sýna, hvernig skifta eigi styrk þessum 
milli búnaðarfjelaganna, og ef hún er feld, 
þá er ekki til neitt ákvæði um það, hvernig 
styrkurinn skuli skiftast — hvort liann 
skuli skiftast jafnt eða eftir fjelagsmanna- 
tölu, dagsverkatölu eða einhverju öðru. 
Mjer finst því aths. ekki mega missast. 
Síðan skilyrðinu fyrir styrknum var breytt 
þannig, að honum skyldi varið til sam- 
eiginlegrar starfsemi, en ekki úthlutað eins 
og öðrum styrk eftir II. kafla jarðrækt- 
arlaganna, þá hefir þessi styrkur gert al- 
ment gagn í þá átt að halda fjelagsskapn- 
um saman. Jeg þekki vel til um það, 
hvernig þessu var og er varið. Sum fjelög 
úthlutuðu styrknum milli fjelagsmanna 
eftir dagsverkatölu, og kom þá auðvitað 
lítið í hlut, þar sem styrkurinn var lítill, 
oftast innan við 20 au. fyrir dagsverk. 
En sum fjelög hafa varið þessum styrk 
til sameiginlegrar starfsemi innan fjelags- 
ins, t. d. með því að halda uppi jarðabóta- 
flokki, sem starfaði á fjelagssvæðinu, eða 
til þess að kaupa dýrari áhöld, sem væru 
eign fjelagsins, til afnota fyrir fjelags- 
menn. Ennfremur til styrktar kynbóta- 
starfsemi fl, Jeg teldi því mjög illa far-
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ið að fella þessa athugasemd niður, því það 
er fengin full reynsla fyrir því, að þeim 
fjelögum vegnar betur, sem varið hafa 
styrk sínum til sameiginlegrar starfsemi.

Loks er 44. brtt., við 22. gr. 7, um að 
fella niður lánsheimíld til Boga Þórðar- 
sonar til spunavjc'akaupa. Ástæðu nefnd- 
arinnar fyrir því, að með þessu sje skopuð 
samkepni við verksmiðju, sem viðlagasjóð- 
ur hafi áður lánað fje til, tel jeg ljett- 
væga og ekki að óttast slíkt, eins og hæstv. 
fjrh. (JÞ) tók fram. Mjer finst mikil 
þörf á því að styrkja innlendan iðnað, 
ekki síst þegar ástandið er þaunig, að ull- 
in iiggur óseld og óseljanleg í landinu, en 
mjög mikið er fhitt inn af unninni ull, t. 
d. bandi. Væri ólíkt betur farið að vinna 
bandið úr uHinni, þegar svona stendur á.

Ingib$ftrg H. Bjanas«r: Jeg vildi að- 
eins minnast á tvær brtt., sem jeg á á þskj. 
418. Er þá fyrst I. brtt. við 12. gr. 19, 
er ieS flyt ásamt hv. 3. landsk. (JJ), um 
styrk til Skúla Guðjónss©B9r bekms, 3060 
kr. til bætiefnarannsókna, með sjerstöku 
tHliti til lifnaðarhátta hjer á landi. Um 
það, sem fyrir okkur fhn. þessarar tillögu 
vakir, skal það tekið fram, að eins og hv. 
þdm. er kunnúgt, var fefcl tffl. um styrk 
til þessa manns við 3. umr. í báttv. Nd. 
Sú tillaga var nokkuð öðruvísi orðuð og 
þar af leiðandi ekki sambærileg. Að því 
er jeg best veit hefir þessi styrkþegi, sem 
liv. Nd. gekk svon» frá, heldur ekki hlot- 
ið náð fyrir augum allra hv. þdm., og því 
miður heldur ekki hjé meiri hl. hv. fjvn. 
þessarar deildar. Jeg hefi áður haldið uppi 
svörum fyrir þessum styrkþega, af því að 
hjer er um gott mál að ræða, ekki síst 
þegar tekið er tillit tii þess, hve brýn 
nauðsyn er á slíkum rannsóknum hjer á 
landi. Það hefir verið sagt, jafnvel hjer

Alþt. 1928, 6, <38, Iðgnjafarþing'),

(2. umr. i Bd.).

í þessari hv. deild af frsm. fjvn., að með 
tíll. eins og hún var orðuð í hv. Nd. hefði 
verið stofnað til nýs embættis við háskól- 
ann, ef Skúla Guðjónssyni hefði verið 
veittur styrkur sá, sem þar var farið fram 
á. Þótt jeg persónulega álíti, að það væri 
ekki aðeins hættulanst, heldur beinlínis 
æskilegt, að stofnað yrði embætti við há- 
skóla vorn í þeim fræðigreinum, sem 
Skúli Guðjónsson læknir sjerstaklega hefir 
lagt stund á hin síðari árin, þá fer till. 
okkar flm. samt ekki fram á það. Hún 
gengur skemra og fer inn á annað svið.

Maður sá, sem hjer um ræðir, hefir, eins 
og kunnugt er, lagt stund á læknavísindi. 
Hann varð kandídat frá háskólanum hjer 
1922, en 1923 fær hann styrk af ríkisfje 
til utanfarar. Pór hann þá til Þýskalands 
og var svo lánssamur, af því að hann var 
styrkþegi ríkissjóðs, að komast að á vís- 
indastofnnn í BerKn, þar sem hundruðum 
manna var synjað um upptöku. Nám sitf 
stundaði hann þar með dugnaði og alúð, 
og fór því þaðan með góðan orðstír. Að 
náminu afloknu í Þýskatandi fór hann til 
Ðanmerkur og hjelt þar áfram sjernámi 
síntt í heiteufræði, en lagði jafnframt stund 
á vísindalegar rannsóknir. En til þess að 
verða ekki of langorð, læt jeg nægja að 
vfsa til þeirra tveggja rita, sem hann hef- 
ir sent fjvn. Alþingis. Og með leyfi hæstv. 
forseta ætla jeg að lesa upp titiiinn á þeim.

Hið fyrra heitir: „UdskiUes der Vita- 
miner genrtem Hoden?“ og kom út sem 
„Særtryk af Bibliotek for Læger“ í októ- 
ber 1925. Hið síðara heitir: „Om Echino- 
kok-Sygdommens Overförelfeesmaader til 
Mennesker.“ Þetta eitt, að Skúli Gúðjóns- 
son hefir samið þessar merkilegu ritgerð- 
ir, ætti að vera nægileg sönnun fyrir því, 
að hnnn hefir notað bæði styrkinn og tím- 
ann mjög vel, Og hugsa jeg, að allir hv.

42
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deildarmenn skilji, að rannsóknir þær, 
sem Skúli Guðjónsson vinnur að, eru ærið 
verkefni fvrir mann, sem hefir áhuga á 
því og er svo lánssamur að hafa komið 
auga á þörfina.

Það, sem fyrir okkur háttv. 3. landsk. 
vakir, eru rannsóknir Skúla Guðjónssonar 
á hinuin svonefndu „vitamin“-efnum eða 
bætiefnum. Rannsókn þessara efna er, eins 
og kunnugt er, mjög ofarlega á dagskfá 
hjá öðrum þjóðum. Og sje svo, að ýmsar 
fæðutegundir okkar hjer sjeu ríkari af 
þessum bætiefnum en sambærilegar fæðu- 
tegundir annara þjóða, þá ætti það út af 
fyrir sig að vera nægileg ástæða til þess 
að láta mann þennan halda áfram rann- 
sóknum sínum.

Annars var það ekki þetta vísindastarf, 
sem upphaflega vakti fvrir mjer, þegar 
jeg ljeði manni þessum mína liðveislu, 
heldur hitt, að hann lagði stund á heil- 
brigðisfræði, og jeg hjelt því, að hann gæti 
tekið góðan þátt í því mikla nauðsynja- 
starfi að koma heilbrigðismálum okkar í 
betra hörf en þau eru nú, því að engum 
getur dulist, að þau eru eitt þýðingar- 
mesta mál þjóðarinnar, þar sem velferð 
hennar í nútíð og framtíð byggist að 
miklu levti á þeim.

Við flm. þessarar till. höfum nú eftir 
atvikum getað sætt okkur við það í bili, 
þó að Alþingi sjái sjer ekki fært að veita 
manni þessum þau laun, að hann geti 
hafið starf sitt í þágu heilbrigðismálanna, 
ýmist með fyrirlestrum eða sem ráðunaut- 
ur stjórnarinnar í þeim málum. Bn við 
getum ekki sætt okkur við, að hann fái 
ekki að ljúka við bætiefnarannsóknir sín- 
ar. Viljum við því gefa honum tækifæri 
tíl að ljúka við þær að einhverju leyti, 
og berum því fram þessa tillögu í fullu 
trausti til skilnings hinna háttv. deildar- 
manna á þessu þýðingarmikla máli,

Mjer er persónulega kunnugt um, að 
hugur Skúla Guðjónssonar stendur til að 
koma hingað til lands eins fljótt og hann 
getur, og hefir hann mikla von um að 
geta notfært sjer rannsóknir sínar hjer í 
þágu sinnar eigin þjóðari

Jeg veit, að flestum hv. deildarmönnum 
er kunnugt, að nú á síðari tímum hafa 
heyrst allháværar raddir um, að heilsufari 
hinnar vngri kvnslóðar væri mjög að 
hnigna. Jeg hefi nú um nokkurt áraskeið 
haft tækifæri til að kvnnast þessu og hefi 
einnig sannfærst um, að svo væri. Sömu- 
leiðis hefi jeg átt tal um þetta við nokkra 
lækna, og hefir þeim öllum komið saman 
um, að ýmislegt benti til þess, að svo væri. 
Hafa þeir talið, að þetta myndi ef til vill 
stafa af breyttum lifnaðarháttum, þar sem 
búin til sveita selja svo mjög afurðir sín- 
ar, að viðurværið verður rýrara lieima 
fvrir en það var áður. Væri nú með bæti- 
efnarannsóknum hægt að ráða bót á þessu, 
þá væri það eitt með því þarfasta, sem 
hjer hefir verið unnið.

Því fer nú fjarri, að Skúla Guðjóns- 
svni þvki gaman að þurfa að sækja um 
þennan stvrk, því að í „privat“ -brjefi seg- 
ir hann, að sjer liggi við að harma það 
að hafa nokkurntíma fengið stvrk þann 
til sjerfræðináms, er honum var veittur í 
fjárl. 1923, því að ef hann neyðist til að 
setjast að í útlöndum, þá líti svo út, sem 
hann hafi fengið stvrk þennan til þess eins 
að leika sjer. En það telur hann sína ein- 
lægustu ósk að geta sest að hjer og látið 
íslensku þjóðina njóta kunnáttu sinnar. 
Jeg sje nú ekki, að hin ágæta læknastjett 
vor geti tekið að sjer fræðslu meðal al- 
mennings í heilbrigðismálum, sem þó ber 
brýna nauðsvn til. Væri því hjer starf 
fvrir slíkan mann sem Skúli Guðjónsson 
er, og eins og jeg tók fram áðan, er hann 
fús til að koma heim hvenær sem tækifærj
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býðst, og það þó að hann þyrfti að skifta 
kröftum sínum í fleiri staði. En þá þyrfti 
hann vitanlega að fá þau laun, sem hann 
gæti sómasamlega lifað af. Því hefir verið 
slegið fram, að ekkert væri eðlilegra en 
að Skúli læknir kæmi heim og settist hjer 
að sem praktiserandi læknir, eða fengi 
embætti. En það er nú svo með hann, eins 
og fleiri, að honum er ekki alveg sama á 
hvaða hillu hann lendir, eftir að vera bú- 
inn að verja miklum tíma, fje og kröftum 
til undirbúnings undir sjerstakt starf.

Annars harma jeg, að hv. fjvn. skuli 
ekki hafa getað orðið mjer sammála um 
þetta atriði.

Skal jeg svo ekki orðlengja þetta frekar. 
Vil þó að síðustu biðja hv. deildarmenn 
að hugsa sig um tvisvar, áður en þeir 
greiða atkvæði á móti till.

Þá á jeg enn brtt. á þskj. 418, ásamt 
hv. þm. Vestm. (JJós). Hún fer fram á að 
veita Theódóru Sveinsdóttur dálítinn styrk 
til að koma á kenslu í matreiðslu hjer í 
borginni.

Það stendur nú alveg sjerstaklega á 
um konu þessa; bæði er hún alkunn fyrir 
dugnað og kunnáttu á þessu sviði og hef- 
ir margra ára reynslu að baki sjer við 
þessi störf.

Nú hefir hún í hyggju að koma hjer á 
kenslu í matartilbúningi fyrir þær stúlk- 
ur sjerstaklega, sem eru bundnar við störf 
fyrri hluta dagsins eða hafa ekki efni á 
að verja miklum tíma eða miklu fje til 
þessa náms. Það, sem fyrst og fremst vak- 
ir fyrir henni, er að gera stúlkurnar hæf- 
ari til að vera í vist hjá öðrum, og stuðla 
jafnframt að því, að þær verði fullkomn- 
ari húsmæður sjálfar en ella. Hún segir 
svo í umsókn sinni: „Það hefir lengi vak- 
að fyrir mjer að koma upp kenslu hjer í 
bæ, eða halda námsskeið, er veitti stúlk-

um kost á að læra matreiðslu og um leið 
öll önnur algeng og nauðsynleg innanhús- 
störf, þannig, að þær að náminu loknu 
væru fullfærar um að annast öll heimilis- 
störf á hvaða heimili sem væri, hvort held- 
ur sem vinnustúlkur hjá öðrum eða konur 
á eigin heimili.“

Ennfremur segir hún í umsókninni:
„Matreiðslustörf mín í húsum einstakra 

manna mörg undanfarin ár liafa fært mjer 
heim sanninn um það, að á slíkri kenslu 
sje hin mesta þörf, enda oft leitað til mín, 
og jeg verið eggjuð á að stofna til slíkra 
námsskeiða, þótt enn liafi það ekki kom-
ist í framkvæmd.......... Kenslan mundi
fara fram alt árið og kenslunni hagað 
þannig, að sem flestar stúlkur gætu notið 
hennar, og einnig þær — og ekki livað 
síst — sem eru bundnar störfum fvrri 
hluta dags. Fyrir þær stúlkur mundu verða 
stofnuð sjerstök námsskeið síðari hluta 
dags, og kenslugjaldið hefi jeg hugsað 
mjer að setja svo lágt, að jafnvel mjög 
efnalitlar stúlkur gætu risið undir því.“

Umsóknin felur í sjer í stórum dráttum 
alt það, sem taka þarf fram viðvíkjandi 
því, hvemig umsækjandinn hugsar sjer að 
haga kenslunni. Með þessari umsókn fylgja 
svo meðmæli 64 þektustu liúsmæðra þessa 
bæjar, sem um mörg ár hafa notið aðstoð- 
ar þessarar konu við matreiðslustörf. Og 
ættu nöfn þeirra að vera nægileg trygging 
fyrir því, að hjer sje ekki um hjegóma að 
ræða.

Vænti jeg svo, að háttv. deildarmenn 
greiði atkv. með brtt. þessari, því að hún 
er áreiðanlega þess verð.

Frsm. samgmn. (Jóhann Jósefsson): Það
er aðeins ein brtt. fjvn., sem jeg vildi 
gera að umtalsefni. Það er till. um öldu- 
brjótinn í Bolungarvík, þar sem nefndin

42*
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leggur til, að feldar sjeu niður þær 5000 
kr., sem háttv. Nd. setti inu í frv. til 
viðhalds þessu mannvirki. Byggir nefndin 
þessa till. sína á því, að á síðasta þingi 
var Hólshreppi veittur styrkur í eftir- 
gjafarformi, með því skilvrði, að hann 
kostaði viðhald öldubrjótsins eftirleiðis. 
En eftir því sem jeg best veit, þá mun 
vera svo um þetta mannvirki, eins og svo 
mörg önnur hjer á landi, að ýms mistök 
hafi verið á framkvæmd þess í byrjun, og 
það því reynst dýrara en upphaflega var 
gert ráð fvrir. Finst mjer því vera fvlli- 
lega ljóst, að jafndýrt mannvirki eins og 
öldubrjóturinn er, þar sem hreppurinn 
einn mun vera btiinn að verja til hans vf- 
ir 100 þús. kr., megi undir engum kring- 
umstæðum láta eyðileggjast. En ástandið 
mun vera þannig nú, að hann er þegar 
orðinn stórskemdur og liggur undir ennþá 
meiri skemdum, og getur því farið svo, að 
hreppurinn verði að gefast upp við við- 
hald hans. Tel jeg því fásinnu eina, ef 
ríkissjóður hleypur ekki undir bagga nú 
til þess að koma í veg fyrir meiri evði- 
leggingu.

Þrátt fyrir það, þó að jeg skilji vel, 
hvað fyrir hv. fjvn. vakir í þessu efni, get 
jeg ekki fallist á till. hennar og verð að 
mæla á móti því, að hún verði samþykt, 
og vænti því, að það verði látið standa 
óbreytt, sem hv. Nd. var búin að gera í 
þessu máli.

Það er ekki nema eðlilegt, að þeir skilji 
þetta best, sem hafa haft fvrir augum 
verk af slíku tægi, sem fyrir mistök í 
upphafi hafa stórevðilagst. Að horfa á 
svona framkvæmdir eyðileggjast löngu 
fyrir tímann, einungis fyrir óforsjálni 
þeirra manna, sem almenningur hlaut að 
trúa fvrir þeim, er hart fyrir þau hjeruð, 
er hlut eiga að máli.

Þá vil jeg víkja nokkrum orðum að brtt,

(2. nmr. 1 Ed.)

þeim, sem jeg er annaðhvort einn flm. að 
eða ásamt öðrum.

Vil jeg þá fyrst og fremst fyrir hönd 
samgmn. gera grein fyrir því, að hún 
hefir ekki sjeð sjer annað fært en leggja 
til, að rekstrarstvrkur til flóabátaferða 
verði hækkaður að töluverðu levti. Urn 
ástæður fyrir því vísast til nál. á þskj. 
414 að mestu leyti. Það, sem mest veldur 
þessari hækkun, er styrkur til bátaferða á 
Evjafirði. Að styrkur til þessara ferða 
kemur ekki fram fyr en nú, er sökum þess, 
að erindi til þingsins frá sýslunefnd Eyja- 
fjarðarsýslu viðvíkjandi stvrk þessum 
kom svo seint, að samgöngumálanefnd hv. 
Nd. gat ekki haft það til meðferðar áður 
en hún skilaði till. sínum. En eins og allir 
hljóta að sjá, getur ekki komið til mála 
að neita þessu sýslufjelagi um stvrk, þeg- 
ar tekið er tillit til þess, hvað önnur sýslu- 
fjelög fá til þessara ferða.

Ennfremur mælir nefndin með að hækka 
dálítið styrkinn til „Skaftfellings“, og er 
það gert með tilliti til þess, að það á að 
bæta við bát þennan viðkomum á Eyrar- 
bakka og Stokkseyri.

Þá fanst nefndinni óhjákvæmilegt að 
hækka styrkinn til Hvalfjarðarbátsins. Það 
lágu svo skýr og ljós rök fyrir nefndinni 
um þetta frá hreppstjóranum í Hvalfjarð- 
arstrandarhreppi, að hún hlaut að fallast 
á það, að það minsta, sem þessi bátur gæti 
komist af með, væri upphæð sú, sem grein- 
ir í nál.

Til ferða milli Grímseyjar og lands vill 
nefndin hækka styrkinn lítið eitt. Þeim 
eru ekki ætlaðar nema 200 kr. En Gríms- 
eyingar eru mjög afskektir, og þótt varið 
væri 800 kr. til þess að þeir geti haft lítil- 
fjörlegar samgöngur við meginlandið, þá 
veitir þeim sannarlega ekki af því.

Jeg ætla svo ekki að segja meira um 
þetta fyrir hönd nefndarinnar. Jeg vona,
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að hv. frsm. fjvn. geti fallist á þær 
ástæður, sem jeg liefi fært fram, svo að 
ekki þurfi að deila um þær.

Jeg á nokkrar brtt. á þskj. 418, sem jeg 
vildi minnast á.

Hv. deildarmenn kannast við söngvar- 
ann Sigurð Skagfeldt. Jeg veit, að legið 
hafa beiðnir fyrir Alþingi um styrki til 
ýmsra söngvara, og virðist það hafa verið 
reglan að veita þeim einhvern styrk, en 
þeirri reglu hefir ekki verið fylgt hvað 
snertir Skagfeldt, því að hann hefir ekk- 
ert fengið. Þó mun hann vera kunnari en 
margir aðrir, sjerstaklega á Norðurlandi, 
þar sem hann hefir ferðast um til þess að 
syngja. Jeg skal játa, að jeg hefi ekki 
hæfileika til þess að gera upp á milli 
þessara manna, en hvað snertir Skagfeldt, 
þá veit jeg, að menn, sem hafa gott vit á 
söng og bærir eru að dæma um hann, 
telja þennan mann einna frenjstan þeirra 
manna, sem nú eru að læra að syngja. 
Hann hefir verið nokkur ár við þetta nám 
og lýkur því í vor á óperuskólanum í 
Kaupmannahöfn. Og mjer er sagt, að hann 
sje talinn mjög efnilegur söngvari. Hann 
bjóst við að láta fylgja styrkbeiðni sinni 
meðmæli frá Kapelmester Höeberg, en þá 
vildi svo illa til, að hann var veikur, og 
Skagfeldt gat ekki fengið þau meðmæli 
skriflega, sem hann hafði búist við að fá.

Þessi listamaður hefir brotist áfram af 
eigin ramleik og með styrk vina og vanda- 
manna. En hann treystist ekki til þess að 
halda lengur áfram námi, nema með opin- 
berum styrk. Og þessa beiðni ber hann 
fram með það fyrir augum að geta farið 
til París í vor til framhaldsnáms.

Þá hefi jeg komið fram með aðra brtt., 
undir VIII. lið á sama þskj., sem er líka 
þess efnis að styrkja mann, sem er ytra, 
til framhaldsnáms. En það er á öðru sviði

en því, sem jeg nefndi áðan. Hjer ræðir 
um ungan mann, sem er að læra að verða 
það, sem á íslensku mætti kallast spuna- 
meistari, og er í því fólgið að læra að 
stjórna og segja fyrir um allan tilbúning 
á fatadúkum og vera öðrum til fyrir- 
myndar á því sviði. Þessi maður, Olaf- 
ur Guðmundsson frá Þyrli, er búinn að 
vera 3% ár á Álafossi, kom þangað 
16 ára gamall, og yfirmaður verksmiðj- 
unnar, Sigurjón Pjetursson, hafði svo 
mikið álit á honum, að hann hvatti hann 
til þess að fara utan til að læra þessa 
iðn. Sigurjón hefir haft útlenda spuna- 
meistara, en þeir eru tregir til þess að 
kenna út frá sjer, sem skiljanlegt er, því 
að það er best fyrir atvinnu þeirra, að 
Islendingar læri ekki þeirra „kúnstir“.

En það er alveg ljóst, að í hverri iðn- 
aðargrein, sem við tökum okkur fyrir 
hendur, er það aðeins tímaspursmál, hve 
lengi við getum haft útlenda menn sem 
trúnaðarmenn. Við þurfum að ala upp 
innlenda menn í þessar stöður; við þurf- 
um þeirra út á við og engu síður hjer 
heima. Hjer er að ræða um ungling, sem 
kejnur þetta snemma að verksmiðjunni og 
kynnir sig þar svo vel, að húsbóndi hans 
hvetur hann til þess að læra ytra. Og hús- 
bóndi hans hefir stutt hann til þess; hann 
hefir verið 1 ár við verksmiðju í Dan- 
mörku og er í vor búinn að læra alt það 
„praktiska“, en verður svo að fara til 
Þýskalands til þess að fullnuma sig í iðn 
sinni, læra hið ,,teoretiska“ og ljúka námi 
sínu, svo hann geti heitið meistari og geti 
stjórnað því vandaverki, sem spunameist- 
ara við slíka iðn er ætlað. En til þess að 
hann geti lokið námi, er nú sótt um 1500 
kr. styrk til hans af opinberu fje. Jeg get 
tekið það fram, að hann er mjög reglusamur 
maður og vandaður í hvívetna. En hann
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þarf fleiri mánaða dvöl í Þýskalandi til 
þess að geta lokið prófi. Að því loknu á 
hann vissa stöðn á Alafossi.

Jeg vona, að hv. deildarmenn stuðli að 
því, að þessi maður geti lokið námi sínu 
og geti komið heim til þess að verða þjóð 
sinni að gagni.

Jeg þarf ekki að fjölyrða um brtt., sem 
jeg flvt ásamt hv. 4. landsk. (IHB), um 
styrk til Theodóru Sveinsdóttur, því að 
hv. þm. hefir talað svo vel fyrir henni. 
Jeg hygg, að öllum liv. deildarmönnum 
sje það kunnugt, að hjer er um að ræða 
mæta konu og gegna, og er mikil von til 
þess, að stúlkur, sem hjá henni læra, geti 
haft mikið gott af því.

Þá flyt jeg ásamt hv. 3. landsk. (JJ) 
brtt. um eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Ólafs 
Hvanndals myndamótara. Þingið hefir að 
vísu tvisvar neitað um eftirgjöf á þessu 
láni; en allir vita þó, að maðurinn, sem 
hjer ræðir um, berst í bökkum með iðn 
sína. En hitt er vitanlegt, að við getum 
illa verið án mvndamótagerðar, því að 
hún hefir verið mjög þarfur liður í bóka- 
og blaðaútgáfu upp á síðkastið. Og þar 
sem hjer er um að ræða brautryðjanda, 
sem ræðst í gagnlegt verk, er ekki getur 
gefið af sjer svo mikið, að hann geti lifað 
af því, þá finst mjer sanngjarnt, að hið 
opinbera veiti honum eftirgjöf á þessu 
láni, svo að hann geti áhyggjulaust hald- 
ið áfram sinni þörfu iðn.

A sama þskj. er ennfremur tillaga, þar 
sem jeg fer fram á, að ríkið ábyrgist alt 
að 60 þús. kr. lán til stækkunar og end- 
urbóta á rafmagnsstöðinni í Vestmanna- 
eyjum. Kæmi það til, að Alþingi vildi 
veita þetta, er hjer í raun og veru aðeins 
um endurveitingu að ræða, þar sem í fjár- 
lögum fyrir árið 1924 stóð heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast alt að 
80 þús. kr. lán í þessu skyni. En ástæðan

til þess, að þetta lán var ekki brúkað þá, 
var sú, að bæjarstjórninni fanst dýrtíðin 
ekki hafa minkað svo, að leggjandi .væri 
út í þetta verk, meðan byggingarefni var 
að falla. En kaupstaðuriim hefir vaxið 
svo ört síðan, að nú er ekki unt að draga 
það lengur að stækka stöðina. Hún hef- 
ir starfað með aðeins 50 hestafla mótor, 
og nægir það afl ekki til hálfs fyrir kaup- 
staðinn. Þess vegna hefir bæjarstjórnin 
viljað stækka stöðina og fer fram á, að 
ríkið endurnýi þetta gamla loforð.

Jeg veit að vísu, að ábyrgðarheimildir 
eiga níi heldur örðugt uppdráttar á Al- 
þingi, en það ættu þó að vera meðmæli 
með bæjarfjelaginu að hafa ekki notað 
heimildina, af því að hagkvæmara þótti 
að draga framkvæmd verksins þangað til 
það sæi sjer það fært, og betra að bíða 
ódýrari tíma. Þetta eru áreiðanlega með- 
mæli, og svo er ekki farið fram á, að upp- 
hæðin verði sú sama, heldur allmiklu 
lægri.

Þá á jeg aðeins óminst á eina brtt. á 
sama þskj., VIII,3, um það, að í stað 
„helming kostnaðar, alt að 17500 kr.“ til 
vegarins í Vestmannaeyjum, komi: % 
kostnaðar, alt að 26250 kr.

Jafnhliða því, að kaupstaðurinn hefir 
stækkað og fólkinu hefir fjölgað hefir það 
komið í Ijós, að mjólkurþörfin er meiri en 
hægt er að fullnægja, því að Eyjarnar 
eru hvergi nærri því eins vel ræktaðar og 
skyldi. I hitteðfvrra var stofnað búnaðar- 
fjelag í Eyjum og fyrir forgöngu þess var 
Sigurður Sigurðsson búnaðarmálastjóri 
fenginn til Vestmannaevja til þess að at- 
huga ræktunarmöguleika þá, sem þar eru 
fyrir hendi. Hefir hann sarnið ítarlega og 
mjög glögga ritgerð um útlitið fyrir rækt- 
un í Evjum, og hefir þessari ritgerð verið 
útbýtt meðal hv. deildarmanna. Vildi jeg, 
með leyfi hæstv. forseta, mega lesa upp fá-
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ein atriði úr þessari ritgerð, þar sem Sig- 
urður Sigurðsson rökstyður nauðsynina 
fyrir meiri ræktun Eyjanna:

„Heimaey fóðrar nú sem samsvarar 250 
kýr, en hún getur fóðrað 500—800 kýr, ef 
alt er ræktað, sem ræktanlegt er á eynni, 
og beit og fóðurbætir sá, er til fellur, er 
alt haganlega notað. Auk þess væri hægt 
að framleiða svínakjöt, sem gerði meira en 
að samsvara því sauðakjöti, sem nú er 
framleitt............

Mannfjöldinn hefir meir en fimmfald- 
ast síðan um aldamót. Búsafurðir hafa að 
vísu aukist, en eigi að sama skapi. Sumar 
búsafurðir, einkum mjólk, hafa ætíð verið 
hjer af skornum skamti, og með ári hverju 
verður sá skortur tilfinnanlegri. Yest- 
mannaeyingar eru starfsmenn miklir, hafa 
enda oft stranga og hættulega vinnu, þar 
sem reynir á dáð og dug. Þessir menn 
þurfa holla og kjarngóða fæðu, einkum 
hin unga og upprennandi kvnslóð, eigi hún 
ekki að standa að baki feðrum sínum.“

Þá spyr Sigurður Sigurðsson, hvort 
mögulegt sje að rækta alla Heimaev, og 
svarar:

„Já, það hyggjum vjer, að undantekn- 
um fjöllunum og hrauninu, þar sem það 
er lirjóstrugast. En til þess að þetta sje 
framkvæmanlegt, þarf veg um eyna. Áburð- 
ur sá, sem til fellur, þarf að vera vel 
hirtur og nægur markaður fyrir afurð- 
irnar.

Ef vegur væri lagður austur úr bæn- 
um, kringum Helgafell, niður hjá Ofan- 
leiti, á veg, sem lægi suður frá kaupstaðn- 
um og suður á Stórhöfða, þá væri kom- 
inn greiður gangur að öllu ræktanlegu 
landi á eynni.“

Jeg skal svo ekki lesa meira af því, sem 
Sigurður Sigurðsson hefir skrifað í þessu 
mjög svo ítarlega riti um ræktunarmögu- 
leikana í Eyjum og ástandið þar. Jeg ætla

(2. nmr. 1 Ed.).

aðeins að vísa til þessa rits og láta þess 
getið, að við Vestmannaeyingar erum al- 
veg sammála og mjög þakklátir búnaðar- 
málastjóranum fyrir þetta ítarlega álit 
og hinar velhugsuðu og velviljuðu tillögur 
um framtíðarræktun Eyjanna. Á þing- 
málafundinum í vetur komu fram beiðnir 
um styrk til að leggja þennan veg, sem 
mætti kalla ræktunarveg. Hann kemur til 
með að liggja í gegnum svæði, sem hing- 
að til hefir ekki verið bygt. Og þetta land, 
sem verður beggja vegna við veginn, er 
mjög auðvelt að rækta. En ríkið leggur, 
sem kunnugt er, ekkert fram til vegagerða 
í Vestmannaeyjum; bærinn kostar þær 
að öllu leyti sjálfur. Hann hefir einn 
kostað alla vegagerð í eyjunum, sem þar 
er framin árlega. Þessi vegur, sem hjer 
um ræðir, hefir engin áhrif á vegagerð 
kaupstaðarins, sparar honum enga af hin- 
um árlegu vegagerðum, því að þær verða 
að fara fram smátt og smátt þrátt fyrir 
þennan veg, þótt lagður yrði. Það er var- 
ið 14—16 þiis. kr. árlega til vegagerðar, 
og síðan í fyrra hefir bærinn lagt góðan 
veg úr kaupstaðnum og vestur í fjall, og 
var það einkum gert til þess að ná í góðan 
ofaníburð.

Jeg tel raunar óþarft að rökstvðja meira 
en gert er af Sigurði Sigurðssyni nauð- 
syn þess að rækta Vestmannaeyjar. Það 
hlýtur að vera öllum nægilega ljóst hvað 
þetta snertir, að í kaupstað eins og Vest- 
mannaeyjum, þar sem lítið landrými er, 
er það eina, sem nokkurt vit er í, að rækta 
alt, sem hægt er.

í hv. Nd. var ákveðið að leggja til þessa 
vegar 17500 kr., eða helming kostnaðar, 
en jeg hefi lagt til, að lagðir verði fram 
úr ríkissjóði % kostnaðar, 26250 kr., með 
það fvrir augum, að y3 verði lagður fram 
úr bæjarsjóði, sem þá yrði að bæta þessu 
á sig auk alls annars.
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Mjer virðist ekkert ósanngjarnt, að rík- 
issjóður leggi þetta fram, þar sem þessi 
vegur liggur einmitt í gegnum land, sem 
ríkið á sjálft, og þeir, sem koma til með að 
byggja meðfram veginum, verða landset- 
ar ríkisins. Og jeg tel það alveg bráð- 
nauðsynlegt, að ríkið leggi fr»m fje til 
þess að gera sjer þetta land arðsamara en 
það er nú, og einkum þó til þess að fólkið 
í Eyjum geti notið betur þeirra landgæða, 
sem þarna eru, svo að betra verði fyrir 
það að komast af í Eyjunum.

Fjölyrði jeg svo ekki meira um þetta 
og vona, að hv. nefjid og hv. deildarmenn 
taki vel í þetta.

Ipgvar Pálmason: Jeg sje ekki ástæðu 
til þess að fjölyrða um brtt. háttv. fjvn. 
Sumpart þarf jeg ekki að minnast á þær 
og sumpart hefir það verið tekið fram af 
þeim, sem talað hafa, það sem jeg vildi 
sagt hafa.

Samt get jeg ekki látið hjá líða að 
minnast á brtt. nefndarinnar við 15. gr. 
Þegar maður lítur á þskj. 402, er það 
töluvert einkennilegt, hvað allar upphæð- 
irnar eru jafnar.

Jeg lít svo á, að þegar um það er að 
ræða að veita styrki til list»manna — og 
jeg býst við, að flest af þessum till. við 
15. gr. heyri undir það, — að það sje í 
mesta máta undarlegt, ef allir listamenn- 
irnir eru svo jafnir að hæfjleikum, að það 
„passi akkúrat" að láta þá alla þá jafnan 
styrk. Hæfileikar eru mismunandi, auk 
þess fjárhagur og aðstaða. Jeg vil sjer- 
staklega minnast á styrkveitinguna til 
Þórarins Jónssonar, sem fjvn. þessarar 
deildar hefir lagt til að lækka um 1000 kr. 
frá því, sem samþykt var í hv. Nd., og 
gera hann jafnan hinum. Því var ítarlega 
lýst í hv. Nd., að þessi maður er enginn

hversdagsmaður. Jeg geri ráð fyrir þvi, 
að þessi hv. deild hafi kynt sjer, hvað þar 
hefir verið sagt. Jeg lít svo á, að ef Al- 
þingi á annað borð sjer sjer fært að 
styrkja þennan mann, þá geti það varla 
boðið honum minna en 3 þús. kr. Þessi 
maður er kominn af bláfátækum foreldr- 
um, á engin skyldmenni, sem geti rjett 
honum hjálparþönd. Það, sem hann er 
kominn, er að þakka góðvilja einstakra 
manna, sem kvnst hafa hæfileikum hans. 
Þessir menn hafa nú þegar styrkt hann 
með fjárframlögum og ábyrgðum, sem 
nemur alt að 11 þús. krónum. Jeg efa 
ekki, að einhverjir þeirra manna muni 
fúsir að styrkja hann enn, enda mun 
ekki af veita, ef h»rn á að uá því tak- 
marki, sem hann stefnir að. Jeg held, að 
þingið hefði gert rjett í að klípa ekki af 
þessum 3000 krónum, því að hjer er um 
alveg sjerstaklega efnilegan mann að 
ræða, sem gæti orðið landi og þjóð til 
hins mesta sóma síðar meir.

Jeg skal ekki fjölyrða um aðra liði af 
þessu tægi. Hækkunina tií Finars Mark- 
ans tel jeg rjettmæta. Það stóð svo á í 
Nd., að klípa varð af upphffðinni til þess 
að till. kæmist að.

Þ»ð hefir verið minst á öldubrjótinn í 
Bolungarvík, og get jeg slept því að roestu. 
Þingið má ekki skilja svo við það fvrir- 
tæki, að framkvæmdir falli niður, en það 
er víst, að Hólshreppur er ekki fær um 
að bera þennan kostnað. Mjer finst, þegar 
hornir eru saman þessir tveir liðir, hafn- 
arbætur í Ólafsvík og öldubrjótur í J5ol- 
ungarvík, kenna nokkurs ósamræmis hjá 
nefndinni. Hún virðist kannast við, að 
Ólafsvíkurhreppur sje ekki fær um að 
leggja fram fje í bili, en sýnist álíta, að 
ef Hólshreppur geti ekki lagt fram fje, þá 
verði framkvæmdir að falla niður. Jeg 
mun ekki setja fót fyrir fjárveitinguna til
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Ólafsvíkurhrepps, en í trausti þess, að 
hinn liðurinn verði ekki feldur niður.

Þá skal jeg minnast á brtt. mínar á 
þskj. 418, og tek jeg þær í sömu röð og 
þær standa á þskj. Þá er fyrst till. um 
styrk til framhaldsnáms handa gagnfræð- 
ingum á Akureyri. Plyt jeg hana ásamt 
hv. 1. þm. Byf. (EÁ). Hann hefir þegar 
talað svo rækilega fyrir till., að jeg hefi 
þar engu við að bæta, sem áhrif gæti 
haft. Læt jeg því nægja að vísa til þess, 
sem hann sagði.

Þá er næst athugasemd um, að af fje, 
sem í fjárl. er ætlað til barnaskólabygg- 
inga, gangi 12000 krónur til barnaskólans 
í Nesi í Norðfirði. Barnaskólabyggingar 
eru þær verklegar framkvæmdir, sem einna 
minst hefir verið sint í þessum fjárlögum, 
og í undanfarandi fjárlögum hafa fjár- 
veitingar til þeirra verið svo smáar, að 
þeirra hefir ekki gætt. Þetta hefir verið 
afsakanlegt til þessa, vegna þess að fjár- 
hagur ríkissjóðs hefir verið þröngur, tím- 
arnir örðugir og byggingarefni í háu 
verði. Nú hefir þetta lagast töluvert. Efni 
hefir lækkað mikið, verkalaun nokkuð og 
fjárhagur ríkissjóðs kominn í sæmilegt 
lag. Jeg verð að ætla, að það stafi af ein- 
hverjum misskilningi, hve smáa upphæð 
hæstv. stjórn hefir sett í fjárlagafrv. í 
þessu skyni. Þegar litið er á, hve miklu 
fje er varið til þess að verjast berkla- 
veiki, þá furðar mig, að stjórnin skuli 
ekki leggja meiri rækt við að koma upp 
bamaskólahúsum, sjerstaklega í sjóþorp- 
um og bæjum. Það er mitt álit, og margir 
fleiri er sömu skoðunar, að einhver áhrifa- 
mesta orsök til útbreiðslu berklaveikinn- 
ar sje slæm húsakvnni skólanna. Þau eru 
víða óforsvaranlega slæm. Jafnhliða því, 
sem varið er fje til að útrýma berkla- 
veikinni, þarf að verja miklu meira en

(2. nmr. i Ed.).

gert er til barnaskóla. Það er auðvitað 
gott og nauðsynlegt að fjölga sjúkrahús- 
um í landinu og reyna að bæta berkla- 
veikum mönnum heilsulevsi þeirra. En hitt 
er ekki óskynsamlegra, að reyna að koma 
í veg fyrir það, að annarhver unglingur 
í landinu verði berklaveikur. Jeg hefði 
helst kosið að hækka þennan lið að mikl- 
um mun. Jeg liefði komið með brtt. í þá 
átt, ef jeg hefði búist við, að hún næði 
samþykki. Það kveður nú við, að fjár- 
lögin sjeu orðin svo útlits, að ekki megi 
auka við tekjuhallann. Það getur samt 
verið talsverður ábyrgðarhluti að van- 
rækja svona framkvæmdir eins og barna- 
skólabyggingar og mikil hætta stafað af 
þeirri vanrækslu. Jeg hefi tekið það ráð 
að reyna að binda nokkuð af þessum 
styrk við ákveðinn skóla. Jeg þarf ekki 
að taka það fram, að knýjandi ástæður 
eru til þess að byggja barnaskóla á Norð- 
firði, og verður ekki hjá komist að fram- 
kvæma það verk. Barnaskólahúsið, sem 
þar er nú, er gott það sem það nær. Það 
er bygt 1910 og samsvaraði þörfum kaup- 
staðarins þá. En bærinn hefir vaxið svo 
síðan, að nú eru þar skólaskyld börn milli 
80 og 90. Skólinn er aðeins tvær kenslu- 
stofur og ætlað rúm 15 eða 16 börnum í 
hvorri. Nú hefir þurft að hafa þar yfir 
20 börn og auk þess tvísetja í báðar 
kenslustofurnar. Það má geta nærri, að 
þegar illa viðrar og ekki er hægt að loft- 
ræsa, þá muni ekki heilnæmt loft í þessum 
stofum, þegar búið er að kenna þar 10 
tíma samfleytt. Um nauðsynina þarf því 
ekki að fjölyrða. Hún liggur í augum 
uppi. Því miður verður að játa, að þetta 
er ekkert einsdæmi, því víða mun ástandið 
vera eitthvað í þessa átt. Jeg býst við, að 
deildinni þyki ekki aðgengilegt að binda 
þessa fjárveitingu við einn skóla. En jeg
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vænti þess, að hún sainþykki þá hækkun- 
artill. á þessum lið, sem jeg mun bera 
fram við 3. umr., ef þetta verður felt.

Þá á jeg brtt. við 16. gr. 43, um skipu- 
lag bæja, þar sem jeg vil hækka fjárveit- 
inguna úr 5000 kr. upp í 10000 kr. Ástæð- 
an fyrir þessari brtt. er sú, að starf þetta 
gengur mjög seint, og er fjárskorti um 
kent. Nú stendur svo á, að lijer er fjöldi 
kauptúna, sem bygð liafa verið upp mjög 
óskipulega síðustu árin. Þessi kauptún 
eru í hröðum vexti og sama skipulags- 
leysið helst. Það væri mjög æskilegt, að 
á þetta kæmist gott skipulag sem fyrst. 
Með þeirri fjárveitingu, sem nú er, geng- 
ur þetta starf svo hægt, að það tekur 
líklega 20 ár. Af því leiðir mikið tjón, og 
vænti jeg þess, að háttv. deild fallist á 
að samþykkja þessa hækkun.

Till. nefndarinnar við 17. gr. er við- 
víkjandi styrk til verkamanna- og sjó- 
mannafjelaganna í Reykjavík. Þessi 
styrktarsjóður mun vera stofnaður 1919 
eða 1920 með gjaldi, sem ákveðið var að 
greiða af andvirði botnvörpuskipa, sem 
seld voru út. Átti sjóðurinn að tryggja 
almenning, sem yrði fyrir mestri atvinnu- 
skerðingu af þessari sölu. Eftir þeim upp- 
lýsingum, sem jeg hefi fengið, mun þessi 
uppliæð hafa verið nokkuð yfir 100 þús. 
kr. og mun hafa verið skift þannig, að 
um 100 jiús. kr. voru lagðar í þennan 
styrktarsjóð, en 20 þús. kr. munu hafa 
gengið til Sjúkrasamlags Reykjavíkur. 
Einhverju af þessu fje var varið til bóka- 
safns. Nú hefir þessi sjóður verið styrktur 
af bæjarsjóði Reykjavíkur og fjelagsmenn 
hafa lagt í hann, karlmenn 1 krónu og 
kvenmenn eitthvað minna. Mjer hefir ver- 
ið tjáð, að víðsvegar af landinu njóti 
menn styrktar þessa sjóðs, því að með- 
limir þessa fjelags eru dreifðir víðsvegar 
út um landið og styrkveiting ekki bund-

67é
(2. nmr. i Ed ).

in við sveitfesti og uppruna. Mjer er 
einnig tjáð, að mjög mörgum hafi verið 
bætt tjón af slysum og veikindum, og 
j)ivr upphæðir nemi miklu. Það virðist 
því, að þessi sjóður hafi orðið til mikils 
gagns og það sje full ástæða til, að Al- 
jungi styrkti hann áfram. Nú leggur 
jiessi brtt. til að fella styrkinn niður, en 
í stað jiess á aftur að koma 2 þús. kr. 
tillag til Sjúkrasamlags Reykjavíkur, til 
þess að vinna að því að koma á sambandi 
milli allra sjúkrasamlaga á landinu og 
stofna ný sjúkrasamlög. Jeg lít svo á, að 
ekki sje rjett að svifta styrktarsjóð verka- 
manna þessum styrk, sem í fjárlögum 
stendur; en hins vegar tel jeg till. nefnd- 
arinnar eiga fullan rjett á sjer. Hefi jeg 
þess vegna borið fram brtt. við hana, 
sem hefir það sama inni að halda og brtt. 
nefndarinnar, en kemur bara inn á öðrum 
stað í fjárlögunum og gerir það að verk- 
um, að styrkurim^ undir 5. tölulið í 17. 
gr. fellur ekki burt. Vænti jeg þess, að 
hv. deild sjái sjer fært að samþykkja 
brtt. mína og að þessar 3500 kr. fái að 
standa áfram. Þar, seni sjúkrasamlögin 
liafa komist á fót, hafa j>au gert afarmikið 
gagn. En því miður hafa þau víðast utan 
Revkjavíkur átt við erfiða kosti að búa. 
Jeg tel nauðsynlegt að veita fje til þess, 
að unnið verði að því að koma á sam- 
bandi milli þeirra, svo að þau leggist ekki 
af. Sumstaðar á Austurlandi veit jeg til, 
að gengið hefir illa að halda þeim uppi, 
mest að jeg hvgg fyrir misskilning þeirra, 
sem styrks eiga að njóta. T. d. er sjúkra- 
samlag á Norðfirði, sem nú er orðið svo 
fáment, að það getur ekki notið styrks 
úr ríkissjóði. Fólkið skilur ekki gagn- 
senii þess. Jeg tek það enn fram, að jeg 
tel nauðsynlegt, að fjárveiting þessi nái 
fram að ganga, en hins vegar ótækt að 
veita hana á kostnað styrktarsjóðs verka-
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manna- og sjómannafjelaganna í Reykja- 
vík. Geri jeg ráð fyrir, að hv. deild hafi 
nú skilið meiningu mína með þessari brtt. 
og vona, að hv. þdm. ljái henni fylgi sitt.

Þá kem jeg að brtt. við 18. gr. 2. i. 7. 
Það er fjárveiting til Nikólínu Bjarnar- 
dóttur ljósmóður. Það má segja, að þetta 
þing sje ljósmæðraþing, og er mjer óhætt 
að bera hv. Ed. þann vitnisburð, að hún 
hefir verið ljósmæðrum velviljuð. En þótt 
mest hafi borið á velvilja hennar til ljós- 
mæðra á þessu þingi, hefir það einnig 
komið í ljós á undanförnum þingum, 
þannig að þingið hefir tekið að sjer all- 
ar júbilljósmœður á landinu. Þetta er 
mjög gleðileg viðurkenning frá Alþingi. 
Þó að þessar júbilljósmæður sjeu alls góðs 
maklegar, tel jeg samt sem áður geta kom- 
ið til greina, að ástæða sje til að styrkja 
fleiri Ijósmæður. Enda hygg jeg, að nú 
sje í fjárlagafrv. ein slík. Jeg veit, að það 
er af góðum rökum gert. Sú ljósmóðir, 
sem jeg ber fram, hefir ekki þjónað nema 
40 ár. Hún hefir orðið að segja af sjer 
vegna þess, að hún er ófær til vinnu sem 
stendur, og sennilega hjeðan af, enda er 
hún 67 ára að aldri. I apríl 1925 var hún 
sótt til ljósmóðurstarfa æðilangan veg; 
þurfti fyrst að fara sjóveg, en síðan á 
hesti. Þegar hún hafði skamt farið af 
landleiðinni, datt með hana hesturinn. 
Slasaðist hún mjög mikið, bæði herðablaðs- 
brotnaði og viðbeinsbrotnaði, og lá mest 
af síðastliðnu sumri. Verður hún aldrei 
jafngóð.

Jeg vænti, að þegar svona stendur á, 
sýni hv. deild sóma þessari öldruðu ljós- 
móður. Gott starf og mikið hefir hún af 
liendi leyst. Hún hefir tekið á móti á 
annað þúsund börnum, og hvgg jeg. að 
ýmsar standi henni þar ekki framar, þótt 
þjónað hafi 50 ár. Þessi kona er einstæð-
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ingur, á ekki mjer vitanlega neitt ná- 
komið skyldmenni, hefir aldrei gifst, en 
alið upp stúlku og dvelur nú í skjóli 
hennar. Þar sem þessi kona varð fyrir 
þessu stóra slysi við að gegna embættis- 
skyldu, þá finst mjer þinginu ætti að 
vera ljúft og ríkissjóði skylt að veita 
henni lítilsliáttar ellistyrk. Jeg fer ekki 
fram á nema 300 kr., þótt venjan sje að 
veita ljósmæðrum 500 kr. Er það af því, 
að jeg ætlast til, að sýslusjóður veiti 
henni einhver eftirlaun.

Næsta brtt. mín mun kannske þykja 
stórtækari. Þó eykur hún ekki halla fjár- 
laganna, aðeins heimild fyrir stjórnina að 
ábyrgjast lán. Jeg geri ráð fyrir, að 
hæstv. fjrh. (JÞ) sje frábitinn þessari 
heimild, og hefir hann sjálfsagt sín rök 
fyrir því. En jeg sje ekki neina ástæðu 
til að taka þetta svo mjög til greina; því 
að þetta er ekki nema heimild, og hann 
getur þá sýnt það í verkinu að fram- 
fylgja henni ekki, ef hún er honum mjög 
á móti skapi. Eins og á þskj. sjest, er far- 
ið fram á 80 þús. kr. ábyrgð fyrir raf- 
veituláni í Neshreppi á Norðfirði. Það er 
nú talið töluvert varhugavert fyrir sveit- 
arfjelög að leggja út í þessi fyrirtæki, og 
skal jeg ekki neita, að slíkt ber vel að at- 
huga á undan framkvæmdum. En hjer 
stendur dálítið sjerstaklega á, sem jeg 
álít, að geri það að verkum, að hrepps- 
nefndin er neydd til að hafa glögt auga 
með þessu atriði og verði neydd til að 
koma á almennri rafveitu áður langt líð- 
ur. Eftir því sem mælingar hafa leitt í 
ljós, er ekki liægt að fá nægilegt vatnsafl 
nema með mjög mikilli vatnsmiðlun, og 
er mjög óvíst, að sú vatnsmiðlun sje fram- 
kvi.-manleg. Er vatnsafl þetta, ef á annað 
borð gæti verið um það að ræða, í 11 
km. fjarlægð frá kauptúninu. Af þessu
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liefir leitt, að nolíkrir einstakir mann eru 
þegar búnir að koma upp rafveitu; eru 
þær þrjár sem stendur og ein af þeim að- 
eins notuð af einstökum manni; liinar 
selja afl. Nú vilja menn livað af liverju 
fara að verða aðnjótandi gæða rafmagns- 
ins. En það er álit okkar, að afl frá þeini 
stöðvum, sem nú eru, sje alt of dýrt. Það 
Jiefir stundum á undanförnum árum kost- 
að kr. 2.50 kwst. Nú sem stendur mun 
það vera selt, eftir því sem jeg veit best, 
kr. 1.50. Til þess að fyrirbyggja þessa alt 
of dýru raflýsingu verður lireppsnefnd- 
in, livort sem Jiún vill eða ekki, að reyna 
að koma á almennri raflýsingu. Það er 
langt síðan farið var að athuga þetta mál 
lijá okkur, en hingað til liefir strandað á 
því, að tilboð hafa altaf þótt alt of dýr, 
sem eðlilega stafar af því, að alt efni og 
vinna við þesskonar liefir verið í mjög 
liáu verði. I fyrra var 125 þús. kr. lægsta 
tilboð, sem við gátum fengið. Nú í vetur 
hefir komið tilboð uni rafveitu með leiðsl- 
um og tilheyrandi upp á 65 þús. danskar 
krónur. Veit jeg ekki fyrir víst, hvort 
þessu tilboði hefir verið tekið. Síðast var 
mjer sagt, að ætti að svara tilboðinu end- 
anlega 15. apríl. Jeg hefi símleiðis verið 
beðinn að láta vita um, hvenær ríkis- 
ábyrgð fæst til rafveitunnar. En hvort 
sem þessu tilboði hefir verið tekið eða 
liafnað, þá virðist mjer útlitið þannig, að 
það geti ekki verið nema tímaspursmál, 
hvenær við hefjumst handa og komum á 
almennri raflýsingu. Jeg geri ráð fyrir, 
livernig sem fer, að þessi ábyrgð, sem hjer 
er farið fram á, muni nægja. Þótt svo 
kynni að fara, að mannvirki þetta kost- 
aði meira, þá tel jeg engin vandkvæði á, 
að hreppurinn geti sjeð fyrir því. Jeg 
get líka gert mjer von um, að ábyrgðin 
þurfi ekki að vera svona há. En hún 
myndi sennilega ekki vera notuð hærri en
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þörf krefði, þótt jeg liafi hana svona 
háa til vara. Jeg skil ofurvel, að liæstv. 
fjrli. vilji fremur vera laus við slíkar 
ábyrgðir. Mun það sjerstaklega af því, að 
ábyrgðir kunni að leiða af sjer eftirgjöf 
og fjárútlát fyrir ríkissjóð. Jeg ætla engu 
að spá um það, hvernig mundi fara í 
þessu tilfelli. En ekki á jeg von á, að rík- 
issjóði muiii koma ábyrgð þessi til gjalda. 
Þessi krafa okkar Norðfirðinga virðist 
ekki ósanngjörn, þegar þess er gætt, að 
nú 2 síðastliðin ár hafa tekjur ríkissjóðs 
af Norðfirði verið það miklar, að þessi 
upphæð mun nema tæplega % af þeim 
tekjum. Jeg verð að segja það, að iiti um 
land mundi það þykja heldur óliðlegur 
landsdrottinn, sem ekki vildi ábyrgjast 
fyrir leiguliða sinn ¥3 af eftirgjaldi jarð- 
ar. Mjer finst þetta tvent dálítið hlið- 
stætt, og þar sem þetta sveitarfjelag hefir 
mjólkað ríkissjóði eins vel og reynslan 
hefir sýnt, finst mjer þetta vera sanngirn- 
iskrafa. Eins og málið horfir við nú get 
jeg ekki sagt um, hvort ráðist muni verða 
í framkvæmdir á þessu ári. Það verður 
ekki í neitt ráðist fyr en búið er að rann- 
saka og undirbúa málið rækilega, og á því 
hefir aðallega staðið hingað til, að við- 
komandi hreppsnefnd hefir viljað draga 
málið, þangað til efni og vinna fjelli í 
verði, en nú hygg jeg, að tvísýnt sje, 
hvort efni til slíkrar byggingar og vinna 
við hana falli úr þessu. Jeg hygg því, að 
nú verði unnið að því að fá tilboð í bygg- 
inguna og undirbúa hana. Um lán til 
fyrirtækisins get jeg ekkert sagt með vissu 
ennþá. Jeg hygg samt, að ekki sje von- 
laust að fá það hjer á landi, en vextir 
lijer eru mjög óhagstæðir, og býst jeg við, 
að tilraun verði gerð til þess að fá lán- 
ið annarsstaðar að með vægari vöxtum, 
en þá verður ábyrgð ríkissjóðs að vera á 
bal\ við.
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Jeö vænti þess, að liv. fjvn. leggi ekki á
móti þessu, bæði af því að jeg hugsa, að 
hún telji enga hættu á, að þetta muni 
verða ríkissjóði byrði, og einnig af því, að 
jeg bvst við, að hiin muni sjá það og við- 
urkenna, að nú er óumflýjanlegt að ráð- 
ast í þessa bvggingu.

Vil jeg svo fela háttv. deild brtt. mín- 
ar og vona, að hún sýni þeim velvild.

Bjðrn Kristjánsson: Jeg hefi leyft mjer 
að bera fram aðeins eina brtt. á þskj. 
418, II, og fer hún fram á styrk til vöru- 
bifreiðaferða til flutninga suður með sjó. 
Á þingmálafundum þar hefir komið fram 
þessi ósk, einkum vegna þess, að svo mikið 
af nýjum fiski væri flutt þaðan og til 
Reykjavíkur. Fiskurinn er óslægður og 
þolir litla bið, ef sanngjarnt verð á að 
fást fyrir hann. Einmitt vegna flutnings- 
kostnaðarins hefir fiskverðið orðið að 
vera of hátt, einkum á vetrum, því að þá 
fæst enginn fiskur annarsstaðar að, en 
vegir eru vondir. Það mætti máske komast 
að aðgengilegri flutningi, ef þessi ,ara 
væri eins og hver önnur vara. En hjer 
stendur öðruvísi á, því að varan er sjald- 
an íil nema á höppum og glöppum. Stund- 
um fiskast vel, en stundum sáralítið. Fisk- 
ist illa, verða bílarnir að fara með hálfan 
farm eða ininna. Hjer er því ekki um 
neinn reglubundinn flutning að ræða, 
heldur getur bíllinn farið erindisleysu. En 
þetta eykur flutningskostnaðinn. Til þess 
að fá fiskinn nýjan verða bílarnir að vera 
komnir í veiðistöðina, er bátar lenda.

Fvrir mörgum árum voru samgöngur á 
sjó hjer suður með mjög greiðar. Þá voru 
yfir 30 flóabátaferðir á ári um Ilafnar- 
fjörð, en nú koma þeir aldrei á þær slóð- 
ir. Sama er að segja um strandferðaskip- 
in. Það verður því að teljast mjög sann- 
gjarnt, þó að ljett væri undir með þessari
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flutningaþörf. Þetta mundi lækka dýrtíð- 
ina hjer, en dýrtíð í Reykjavík verkar á 
alt landið.

Menn kynnu nú að segja, að styrkur þessi 
væri of hár í samanburði við styrkinn til 
samgangna austur um sveitir. En þann 
styrk tel jeg of lágan, eins og jeg tók fram á 
síðasta þingi, og eins ber þess að gæta, að 
ferðirnar suður eru afarmargar, stundum 
margar á dag. Hínsvegar skal jeg vera 
því meðmæltur, að hinn stvrkurinn verði 
hækkaður í samanburði við þennan. Jeg 
vil svo fela hv. deild að gera út um, hvort 
brtt. þessi verður samþvkt.

Jeg sje ekki ástæðu til að tala um brtt. 
einstakra þm. eða nefndarinnar. Jeg er 
ekki vanur því. Það hefir þegar verið 
mælt rækilega fyrir þeirri tillögu, sem jeg 
flyt ásamt hv. 3. landsk. (JJ) um stvrk 
til Brynjólfs Þórðarsonar listmálara. Ef 
þessi styrkur verður veittur, eru slegnar 
tvær flugur í einu höggi, sem sje gerð til- 
raun til þess, að hann geti aftur náð 
heilsu sinni og um leið þroskast í málara- 
list sinni.

Þá niun jeg greiða atkvæði með styrk 
til Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður, sem 
hv. 2. þm. S.-M. (IP) bar fram, og enn- 
fremur með till. hv. 4. landsk. (IHB) um 
styrk til Theodóru Sveinsdóttur. Jeg veit, 
að þessi kona hefir lært upp á eigin spýt- 
ur og aldrei fengið styrk. Og þegar svo 
er komið, að hún er viðurkend hjer. sem 
best að sjer í þessari grein, sem um er að 
ræða. finst mjer sanngjarnt, að henni sje 
veittur þessi styrkur.

Aðrar till. ætla jeg að láta afskiftalaus- 
ar að öðru leyti en því, að atkv. mitt mun 
skera úr um afstöðu mína til þeirra.

Forsætisráðherra (JM): Það eru að-
eins örfáar brtt. bæði frá einstökum þm. 
og hv. fjvn., sem jeg þarf að minnast á,
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Jeg geri ráð fyrir, að jeg geti fallist á 
flestar till. hv. nefndar, en þó er ein brtt. 
frá henni á þskj. 402, nr. 24. sem jeg með 
engu móti get aðhyllst. Það er tillaga um 
að færa niður þá fjárhæð, sem ætluð er 
til kaupa á listaverkum. Jeg skil það að 
vísu, að hv. nefnd hafi tekið tillit til þess. 
að mikið er komið hjer inn af styrkjum 
til listamanna fram yfir till. í stjfrv., en 
engu að síður held jeg, að rjett sje að 
veita ríflegri fjárhæð til kaupa á lista- 
verkum en nefndin hefir lagt til. Get jeg 
því ekki sagt, að jeg sje hv. nefnd þakk- 
látur fyrir þessa brtt., en hinsvegar er 
jeg henni þakklátur fvrir 30. brtt. á sama 
þskj. Það voru sjerstakar ástæður fyrir 
því, að þessi fjárveiting var ekki tekin 
upp í stjfrv. Hv. frsm. (EP) gat þess, 
hve mikla verðleika frú Björg Þorláks- 
dóttir hefði til styrksins. En mjer hefði 
þótt rjettara, að sagt hefði verið blátt 
áfram, að þetta væri styrkur til hennar, 
en óþarft að taka það fram beint, að það 
sje í viðurkenningarskvni; ekki þó vegna 
þess, að frúin eigi ekki viðurkenningu 
skilið, en styrkurinn er í rauninni veittur 
til ritstarfa. Þessi kona liefir gert landi 
sínu mikinn sóma og hefir henni fyrstri 
af öllum konum á Norðurlöndum hlotnast 
sá heiður að fá tekna gilda doktorsritgerð 
eftir sig við Sorbonne-háskólann í Frakk- 
landi. En hún hefir ekki hlotið nafnbót- 
ina sjálfa, vegna þess að viðkomandi kenn- 
ari hefir ekki verið heima í vetur.

Af öðrum till. nefndarinnar finn jeg 
ekki ástæðu til að nefna nema þá seinustu. 
Henni get jeg með engu móti fvlgt, sök- 
um þess. að í vetur kom erindi frá öðrum 
embættismanni, prestinum á ísafirði, um 
að fá lán til húsbvggingar. Jeg sagði þá, 
að jeg treysti mjer ekki til að bera fram 
bá beiðni, vegna þess, að svo mikið væri 
ógert af byggingum, sem væru nauðsyn-

legri og ríkinu bæri skvlda til að hlaupa 
undir bagga með. Það er altaf mikið af 
óbygðum prestsseturshúsum í sveit. Aftur 
á móti eru hús presta og sýslumanna í 
kaupstöðum ekki embættisbústaðir til 
frambúðar. Jeg neitaði því algerlega þess- 
ari beiðni, og þess vegna get jeg ekki 
fvlgt síðustu till. hv. nefndar á þskj. 402.

Þá skal jeg geta þess, að það hefir kom- 
ið fram brtt. frá þeim hv. 1. þm. Eyf. (E- 
Á) og hv. 2. þm. S.-M. (TP) um styrk til 
framhaldsnáms við Akureyrarskólann. Jeg 
minnist þess, að á sínum tíma, þegar þetta 
mál um framhaldsnám við Akureyrarskól- 
ann var á ferðinni, ljet jeg þess getið, að 
jeg væri hræddur um, að það vrði ekki 
kostnaðarlaust fyrir ríkissjóð. Mjer var 
tekið þetta illa upp og það var fullvrt, 
að sá grunur minn væri algerlega ástæðu- 
laus. En jeg tel það ástæðulaust að veita 
sjerstakan styrk til þessa framhaldsnáms. 
Það raskar föstu skipulagi skólans.

Þá er næst brtt. frá hv. 2. þm. S.-M. um 
að 12 þús. kr. gangi til barnaskóla í Nes- 
hreppi. Jeg veit, að það liggur við borð, 
að þessi barnaskóli verði bygður, því að 
það þarf að byggja hann. En jeg tel ekki 
rjett að taka hann einan út úr, þar sem 
þegar hafa sagt til sín 14 skólar, sem þarf 
að byggja. Jeg veit að vísu, að þessir 14 
skólar verða ekki bygðir allir í einu, en 
það verður revnt að skifta því fje, sem 
veita á til þessara hluta, þannig, að það 
komi að sem bestum notum á hverjum 
stað. Enda hevrði jeg það á hv. flm. (I- 
P), að hann bjóst ekki við, að svona mik- 
ið af allri fjárveitingunni gengi til eins 
skóla.

Þá er aðeins ein brtt. eftir af þeim, 
sem jeg ætla að minnast á. Það er XIII. 
brtt. á þskj. 418. Hv. flm. (GunnÓ) er 
ekki við í deildinni. Hann mundi annars 
hafa mælt fyrir þessari tttl. Jeg vil leyf^
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mjer, án þess þó að hv. flm. hafi farið 
fram á það við mig, að mæla með því, að 
frú Anna Gunnlaugsson fái í eftirlaun 900 
kr. Þetta er að vísu há fjárhæð, eftir því 
sem gerist, en lijer stendur líka alveg sjer- 
staklega á. Hjeraðslæknirinn Halldór 
Gunnlaugsson, maður hennar, druknaði í 
embættisferð á mjög sviplegan hátt. Aður 
fj-r var mikið tillit tekið til þess, ef em- 
bættismaður ljest eða varð fyrir slysi í 
embættisferð. Þeir höfðu algerða sjerstöðu, 
og mjer finst, að í þessu tilfelli verði ekkj- 
an að njóta góðs af þeirri sömu reglu. Jeg 
býst við, að ef embættismaður yrði fyrir 
slvsi í embættisferð, mundi þingið reynast 
honum vel, og vil jeg J>ví mæla nieð þess- 
ari tillögu.

Sigurður Eggerz: Jeg sneri mjer til 
hv. fjvn. og fór þess á leit, að hún tæki 
upp tillögu um að veita skáldkonunni 
Kristínu Sigfúsdóttur 1200 kr. stvrk í 18. 
gr. fjárlaganna. Hv. nefnd hefir lækkað 
upphæðina lítið eitt og sett 1000 kr. í 
staðinn fyrir 1200 kr. Jeg er hv. nefnd 
þakklátur fyrir undirtektir hennar. Jeg 
verð að líta svo á, að þessi kona sje ein- 
kennilegt fyrirbrigði í okkar andlega lífi. 
Hún hefir enga mentun fengið nema þá, 
sem hún liefir aflað sjer sjálf. Hún og 
maður hennar eru einyrkjar og hafa alla 
tíð barist við fátækt, en í frístundum sín- 
um hefir konan skrifað merkileg skáldrit. 
sem bera vott um óvenjugóða hæfileika. 
Frá bókum hennar andar hollum og lilýj- 
um blæ yfir alt okkar þjóðlíf, og vil jeg 
lýsa ánægju minni yfir skilningi hv. fjvn. 
á þessu máli. Vona jeg, að þessi kona geti 
nú helgað líf sitt meira listinni en hing- 
að til. Jeg vona, að þessi hv. deild sam- 
þykki till. um Kristínu Sigfúsdóttur skáld- 
konu og að enginn ágreiningur verði um 
það, að hún sje þessa makleg. Jeg liefi
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ekki með meiri ámegju mælt með neinni 
viðurkenningu, og jeg treysti því, að hv. 
Xd. fallist á hana.

Þá kem jeg að 10. brtt., um ferju á 
Hrosshyl. Það er þýðingarlítið atriði að 
vissu leyti, því að víða eru ferjur ekki í 
því ástandi, sem þær ættu að vera. En 
lijer er um svo litla uppliæð að ræða, að- 
eins 300 kr„ svo að ekki getur þetta talist 
sparnaðartill. Aftur á móti er hjer um 
samgöngubót að ræða, og vona .jeg. að hv. 
deild felli brtt.

Þá kem jeg að 10. brtt., sem er við 14. 
gr„ um að fella niður stvrk til Helga 
Iljörvars. Mjer finst mnr. lýsa kulda til 
málsins, en lijer á árunum þótti sjálfsagt 
að veita slíka styrki, enda er það vel far- 
ið, því að þeir menn gegna einliverju þýð- 
ingarmesta starfi hjer á landi, að sjá um 
uppeldismálin. Þessi maður ætlar nú að 
fara utan til þess að kvnna sjer þar sam- 
starf milli heimila og skóla, og jeg álít, að 
hann sje mjög vel fallinn til þess að setja 
sig inn í slík vandamál. Hann er líka 
skáld og hefir gefið út bók eftir sig, sem 
mikið þykir til koma. En skáld hafa meira 
liugmyndaflug en aðrir menn og eru fljót- 
ari til að skilja og kynna sjer ýmsa hluti. 
Jeg vildi, að árlega væri tekinn upp í 
fjárlögin utanfararstyrkur til kennara, svo 
að þeir, sem eiga að móta hið viðkvæma 
sálarlíf barnanna, liafi sem best skilyrði 
til þess. Og þegar þess er gætt, að stórfje 
er árlega varið úr ríkissjóði til barna- 
fræðslu, þá er það lireint og beint nauð- 
synlegt, að kennuruni sje gefinn kostur á 
að kynnast sem flestu, er að því lýtur að 
gera barnafræðsluna betri en áður. Vona 
jeg því, að þessi brtt. verði feld.

Svo er brtt. 20, nm að í stað útgáfu á 
,,Löguin Islands“ komi: Lagasafni handa 
alþyðu. Jeg held nú, að þetta sje ekki 
heppileg breyting. I Lagasafni alþýðu ef
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margt úrelt, sem almenningnr er ekki fær 
um að dæma um. Jeg tel því miklu rjetl- 
ara- að gefa út „Lög Islands, öll þau er 
nú gilda“, og legg þess vegna til, að brtt 
verði feld.

Jeg leyfi mjer að taka í sama streng- 
inn og hæstv. forsrh. (JM) um kaup á 
listaverkum. Það er hin besta viðurkenn- 
ing fyrir listamenn, að verk þeirra sjeu 
keypt.

29. brtt. er um það að færa niður styrk 
til frú Guðrúnar Indriðadóttur. Jeg veit 
ekki til þess, að þessi ágæta leikkona hafi 
fengið styrk áður. Hún ætlar nú að kvnna 
sjer þjóðdansa, t. d. í Noregi, og jafnframt 
leiklist. Jeg vil minnast hjer á það, hve 
snildarlega hún ljek í „John Storm“ og 
„Fjalla-Evvindi“. Jóhann Sigurjónsson 
skáld dáðist að leik hennar, og hafði hann 
þó sjeð frú Dybvad leika Höllu. Mjer 
finst því hart að fara að skera þennan 
litla stvrk við neglur sjer og vona, að 
brtt. fjvn. nái ekki fram að ganga.

Þá er 45. brtt. um að veita Boga Brynj- 
ólfssyni sýslumanni lán til þess að koma 
upp embættisbústað. Hv. deild ætti að 
vita það, að sýslumenn eiga við erfið kjör 
að búa, en þrátt fvrir það hafa þeir orðið 
að greiða allmikinn skrifstofukostnað af 
launum sínum. Jeg skal ekki fjölyrða um 
þetta nú, en mun levfa mjer við 3. umr. 
fjárlaganna að bera fram till. um að skrif- 
stofukostnaðurinn sje hækkaður, svo hægt 
sje að fullnægja lögunum. Og mjer finst 
ekki óeðlilegt, að ríkissjóður hlaupi undir 
bagga með þeim, þá er þeir þurfa að koma 
sjer upp bústað, því að sje ekki ljett und- 
ir með þeim, hefnir það sín með árum. En 
að þessu skal jeg koma betur við 3. umr.

Jeg vil mæla n eð stvrk til bifreiðaferða 
suður með sjó, sem hv. 1. þm. G.-K. (BK) 
ber fram, því að hann er ekki kröfuharð-
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ur. Að öðru leyti mun jeg við atkvgr. 
sýna afstöðu mína til hinna ýmsu brtt.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg verð að 
segja fyrir mitt leyti, að mjer finnast að- 
finslur við gerðir fjvn. ekki miklar, og 
sumir hafa sagt, að nefndin hafi leyst 
starf sitt vel af hendi, eins og t. d. hæstv. 
fjrh. (JÞ). Það voru aðeins tvær brtt., 
er hann hafði ástæðu til að amast við. 
Hin fyrri var um lán til Boga Þórðarson- 
ar, sem hæstv. fjrh. virtist óþarft að fella 
niður. Jeg hefi áður lýst afstöðu meiri 
hl. fjvn. til þessa máls. Hæstv. ráðh. sagði, 
að verksmiðja Boga Þórðarsonar stæði 
ekki vel að vígi í samkepninni eins og er, 
og mundi ekki revnast Álafossi mjög 
hættulegur keppinautur, þótt þessi lánveit- 
ing fengi að standa. Báðar verksmiðjurn- 
ar mundu liafa nóg að starfa. Þetta getur 
verið. En það er samt ekki óhugsandi, að 
þessi nýja verksmiðja geti, eins og meiri 
hl. fjvn. óttast, reynst Álafossi hættulegur 
keppinautur. Að minsta kosti veit jeg þar 
sem jeg þekki til, að kembur frá Boga Þórð- 
arsvni hafa reynst betur en frá Álafossi, 
en það er máske ekki að marka, því að 
fvrst er alt frægast.

Hin till., sem hæstv. fjrh. hafði á móti, 
er um það að veita Boga Brynjólfssyni 
sýslumanni lán til þess að koma sjer upp 
bústað. Fyrir þessu er fordæmi, því að 
sýslumanninum í Borgarnesi og bæjarfó- 
getanum í Vestmannaevjum voru veitt 
slík lán, og það til lengri tíma, 30 ára að 
mig minnir. Hinsvegar hefir hæstv. stjórn 
það í hendi -sinni að veita ekki þetta 
lán, ef henni finst það ekki sæmilega trygt. 
En það skal jeg viðurkenna, að slíkar lán- 
veitingar geta dregið dilk á eftir sjer.

Meðan jeg man, vil jeg taka það fram
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út af orðum hæstv. forsrh. (JM), að 
nefndin tekur aftur til 3. umr. 20. brtt.

Sá, sem mest hefir veist að fjvn., er hv. 
3. landsk. (JJ). Það eru 6 till. nefndarinn- 
ar, sem hann vill ekki, að gangi fram. Fyrst 
er það styrkur til Haralds Sigurðssonar, 
og fanst honum fjvn. gera lítið úr sjer að 
ráðast á veikan mann. En það er nú hvergi 
nefnt á nafn, hvar hann ætli að leita sjer 
lækninga, þessi maður. Hjer er ekki um 
að ræða styrk til að leita lækninga, held- 
ur sjúkrastyrk staðfastan ár eftir ár. Ef 
hjer hefði staðið utanfararstyrkur til 
heilsubótar, þá hefði verið öðru máli að 
gegna. En eins og sakir stóðu, mátti húast 
við fjölda sjúklinga, er höfðu jafnmikinn 
rjett til styrks, eins og jeg drap á í fram- 
söguræðu minni.

Þá var um 15 þús. kr. niðurfærsla til 
símalagninga. Háttv. þm. (JJ) hjelt því 
fram, að með því væri símalína til Loð- 
mundarf jarðar fallin niður, en sagði lands- 
símastjóra þeirri línu meðmæltan. Jeg 
skal ekkert segja um það, en hitt er víst, 
að í upphafi hafði landssímastjóri ekki 
tekið þessa línu með í sína áætlun. Hins- 
vegar, eins og jeg tók fram áður, er von- 
andi, að ekki þurfi til þess að koma og að 
þessi sími verði lagður. En allar vonir 
geta brugðist, og svo er um þessa sem 
aðrar.

Þá þótti þeim hv. 3. landsk. (JJ) og 
hv. 1. landsk. (SE) það illa til fallið að 
fella niður stvrk til Helga Hjörvars, og 
vildu báðir halda því fram, að í nál. væri 
hnútum kastað til hans. En því fer fjarri, 
eins og nál. ber með sjer. Fyrir fjvn. lágu 
umsóknir frá öðrum kennurum, svo sem 
Steingrími Arasyni, um líka stvrki, og 
þóttist nefndin alls ekki geta gert upp á 
milli þessara manna, þannig, að taka þenn- 
an eina út úr, því að hún áleit ekki meiri

Alþt, 1926. B. (38. löggjafarþing),

nauðsyn á að senda liann en einhvern 
annan. En það er langt frá, að fjvn. haldi 
því fram, að hann sje ekki góður maður 
í sínu starfi. A hitt ber líka að líta, að 
hann hefir fengið styrk til utanfarar áð- 
ur, en margir aðrir góðir kennarar hafa 
engan slíkan styrk fengið, og finst mjer 
ekki rjett gagnvart þeim að veita honum 
slíkan utanfararstyrk svo að segja ár eft- 
ir ár, en hinum aldrei, þótt jafngóðir 
kennarar sjeu.

Að ekki komi til mála að halda því 
fram, að hnútur til þessa manns sjeu í 
nál., má meðal annars rökstyðja með því, 
að allir hv. meðnefndarmenn mínir í fj- 
vn. hafa skrifað undir þessi ummæli at- 
hugasemdalaust. En það hefðu þeir áreið- 
anlega ekki gert, ef þeir hefðu álitið, að 
nokkrar hnútur til þessa manns væru 
fólgnar í orðalagi nál.

Þá var háttv. 3. landsk. (JJ) einnig á 
móti því að fella niður menningarsögu- 
styrkinn handa gömlum og fróðum sagna- 
þulum, til að skrifa þjóðlegan fróðleik. 
Færði hann þar fram sem sjerstaka ástæðu, 
að nú hefðum við þessa gömlu fróðleiks- 
menn víða úti um land, og væri óvíst, 
hve lengi þeirra nyti við. Yrði því að nota 
tækifærið til að láta þessa menn skýra 
hinni uppvaxandi kynslóð frá, hvernig 
alt hefði verið í uppvexti þeirra, áður en 
um seinan væri orðið. Jeg get nú ekki 
fallist á það, að svo ákaflega liggi á að 
veita þennan styrk, því að á öllum tímum 
hljóta að verða uppi gamlir fróðleiks- 
menn, sem geta skýrt æskulýðnum frá 
ungdómsárum sínum.

Þá var hv. 3. landsk. einnig á móti því 
að lækka stvrkinn til kaupa á listaverkum, 
og tóku þar í sama strenginn hæstv. fors- 
rh. (JM) og hv. 1. landsk. (SE). En þar 
sem nú var mikil viðleitni hjá fjvn, að
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spara eitthvað, þótti henni þetta forsvar- 
anlegt, með tilliti til þeirrar miklu runu, 
sem nú er komin af listamönnum í sjálf 
fjárlögin. Hv. þm. (JJ) hjelt því fram, 
að hjer á landi væri ekki nema einn 
málari, sem gæti lifað á verkum sínum, og 
hefir hann þar líklega átt við Ásgrím 
Jónsson. Vegna þessa sagði hann, að ríkið 
yrði að kaupa verk þeirra. Jeg veit nú 
raunar um annan málara, sem jeg hygg 
að lifi alveg á verkum sínum. Það er 
Eyjólfur Eyfells. Hann hefir líka vit á 
því að haga sjer ögn eftir kringumstæð- 
unum og halda ekki málverkum sínum í 
svo háu verði, að alþýðu manna sje of- 
vaxið að kaupa þau. Enda liefir þetta 
orðið til hins besta fyrir báða aðilja. 
Hann hefir nóg að gera og málverk hans 
eru víða til mikillar híbýlaprýði. — En 
þegar verkunum er haldið í svo háu verði, 
að fáir eða engir geta kevpt þau, þá 
kemur til kasta ríkisins. Alít jeg mjög var- 
hugavert að fara langt í þessum kaupum, 
því að þannig geta hrúgast saman ógur- 
leg feikn af málverkum, sem eru nauða- 
lítils virði mörg hver.

Þá var þessi hv. þm. (JJ) einnig mót- 
fallinn því að fella niður styrkinn til 
Guðmundar Finnbogasonar. Jeg tók það 
fram í framsöguræðu minni, að um þetta 
rjeði ekki óvild til mannsins. heldur aðeins 
óttinn við fordæmið. Því að verði þessi 
styrkur veittur, má búast við, að ýmsir 
fleiri vildu sigla í sama farið. Það er hætt 
við, að þá kæmu fram raddir frá fleiri 
mentamönnum, er þvkjast eiga við þröng- 
an kost að búa og vildu fá styrk til að 
skrifa um aðaláhugamál sín. Háttv. þm. 
sagði, að ekki þyrfti að óttast fordæmið, 
því að ekki kæmi til mála að veita slíkan 
styrk nema afbragðsmönnum, sem altaf 
vrðu sárfáir. En það verða altaf örðug- 
leikar á að finna takmörkin í því efni.

(2. nmr. i Ed.).

Jeg geri ráð fyrir að sá, sem bæri fram 
slíkan mann, vildi halda honum öfluglega 
fram. Og ef sagt væri um einhvern menta- 
mann, að hann væri slíks styrks ekki 
maklegur, geri jeg ráð fyrir, að það þætti 
eigi síður móðgandi en hin meinlausu um- 
mæli mín um Helga Hjörvar í nál.

Þá var það styrkurinn til Heimilisiðn- 
aðarfjelagsins. Hv. 3. landsk. var því and- 
vígur að fella niður athugasemdina um 
Guðmund frá Mosdal. En nefndinni finst 
óviðfeldið að brytja niður lítilfjörlegan 
styrk til ákveðins fjelags milli einstakra 
manna. Því að eins og þessi maður er tek- 
inn þarna inn, inætti taka annan og þann 
þriðja, með sinn bitann hvorn, uns alt 
væri uppjetið. — Þetta voru nú þær till., 
sem hv. 3. landsk. talaði á móti.

IIv. (5. landsk. (ÁH) liafði mjög á móti 
till. um að fella niður styrk til ferju á 
Ilrosshyl. Sagði hann, að hana þvrfti mest 
að nota um sláttinn, þegar útlendir og 
innlendir „túristar" væru á ferð. En í 
fyrsta lagi fæ jeg ekki sjeð að þeir menn 
sjeu of góðir til að greiða fult verð fvrir 
ferjuna, og í öðru lagi liggur þeim víst 
fæstum svo mikið á, að þeir geti ekki tek- 
ið á sig krók niður á Þjórsárbrú, ef 
Xautavað er ekki fært. — En það, sem 
fjvn. óttast, er fordæmið, sem þetta hlýt- 
ur að gefa, af því að þetta er lögferja. 
Það eru áreiðanlega margar lögferjur, sem 
hafa jafnan rjett á að fá styrk eins og 
þessi. A. m. k. þekki jeg eina, sem jeg 
teldi engu síður þörf á að styrkja en þessa.

Þá talaði sami háttv. þm. (ÁH) um 
styrkinn til búnaðarfjélaganna og var því 
andvígur, að athugasemdin fjelli niður. 
Það hefir nú oft verið svo, að þessi aths. 
hefir ekki staðið í fjárlögunum, og engin 
í hennar stað. Veit jeg ekki til, að það 
hafi nokkurntíma valdið vandræðum. Enda 
tel jeg sjálfsagt, að farið yrði eftir dags-
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verkatölu við úthlutun styrksins, þótt at- 
hs. fjelli niður. — Hitt, að það sje svo 
nauðsvnlegt að binda hendur fjelaganna 
um verkfærakaup, fæ jeg ekki sjeð. Þvert 
á móti held jeg, að það sje betra að liafa 
þau frjáls í þeim efnum. Ef þau finna hjá 
sjer þörf fyrir að kaupa verkfæri, þá 
gera þau það án allrar þvingunar, en 
hún kæmi aðeins niður á þeim fjelögum. 
sem ekki þættust þurfa á verkfærum að 
halda. Enda hefir reynslan verið sú, að 
sumstaðar hefir gengið illa með verkfær- 
in. Þau hafa legið hjá formönnum fjelag- 
anna, stundum í hirðuleysi og stundum 
notuð af þeim einum og næstu nágrönn- 
um þeirra. Vitanlega kemst slíkt ekki á 
fullkomið stig fyr en hver hóndi á sjálfur 
hin nauðsynlegustu verkfæri, svo sem plóg 
og herfi. — Hv. 6. landsk. var einnig á 
móti því að fella niður styrkinn til Boga 
Þórðarsonar. Hefi jeg ekkert um það að 
segja.

Hv. þm. Vestm. (JJós) fann töluvert að 
gerðum fjvn. Var það mest fvrir þá sök, 
að hún vildi fella stvrkinn til öldubrjóts- 
ins í Bolungarvík. Hefi jeg þegar skýrt 
frá, af hverju það stafar. Hv. 2. þm. S.- 
M. (IP) tók í sama streng og kom með 
samanburð á öldubrjótnum í Bolungarvík 
og hafnarbótunum í Ólafsvík. Þessi sam- 
anburður var ekki allskostar rjettur, því 
að hafnarbæturnar í Ólafsvík gefa engan 
arð enn sem komið er, og gera ekki fyr 
en þeim er lokið, en öldubrjóturinn í Bol- 
ungarvík er verk, sem er eða á að vera 
búið og þar af leiðandi farið að gefa arð. 
Hjer er því um býsna ólíkar ástæður að 
ræða.

Hv. 2. þm. S.-M. hneykslaðist einnig á 
því, að fjvn. leggur til, að utanfararstyrk- 
irnir sjeu jafnir til allra listamanna, sak- 
ir þess að hæfileikarnir væru ekki jafnir.

(2. nmr. 1 Ed.).

En það vantar bara þann rjettláta dóm- 
ara til að meta hæfileika þessara manna. 
Sá, sem mælir með einhverjum þeirra, 
mundi altaf halda því fram, að hans skjól- 
stæðingur væri í liópi þeirra allraefnileg- 
ustu. IIv. þm. var sjerstaklega að tala um 
Þórarin Jónsson og áleit óforsvaranlegt 
að hvkka styrkinn til lians. Ef svo er, hef- 
ir það engu síður verið óforsvaranlegt af 
fjvn. hv. Nd. að fást ekki til að taka upp 
nokkurn styrk til þessa manns, því að þar 
var það einn hv. þm. utan fjvn., sem kom 
styrknum á framfæri. Nei, það er ómögu- 
legt fvrir þingið að ætla sjer að meta upp 
á hár til peninga hæfileika hvers lista- 
manns. En það er annað, sem er sam- 
eiginlegt, hvað sem hæfileikunum líður. 
Það er kostnaðurinn við að stunda nám 
erlendis. Hann er altaf svipaður, og er 
því eðlilegt, að menn sjeu styrktir jafn- 
mikið til námsins. Enda er þessu fylgt á 
öðrum sviðum. T. d. er styrkur sá, sem 
stúdentar fá til utanfarar lögum sam- 
kvæmt, altaf jafnhár, án tillits til hæfi- 
leika.

Jeg held, að jeg hafi þá minst á flestar 
mótbárur, sem fram hafa komið gegn brtt. 
fjvn. Hv. 1. landsk. (SE) sagði að vísu 
nokkur orð. En jeg sje ekki ástæðu til að 
tala um neitt af því, sakir þess að það 
var alt áður sagt. Hann var raunar að 
tala um, að hann hefði átt frumkvæðið að 
styrknum til Kristínar Sigfúsdóttur. En 
jeg vil geta þess, að nefndin tók þetta upp 
alveg af eigin hvötum. — Hv. 1. landsk. 
drap einnig á frú Guðrúnu Indriðadóttur. 
Jeg skal játa það, að leitt var að geta ekki 
haft styrkinn til hennar hærri en 2000 kr., 
en þar eð nefndin hafði sett sjer þetta 
„prineip“, vildi hún ekki víkja frá því.

Þá kem jeg að brtt. einstakra hv. þm. 
Það er einkennilegt við þær, að þær eru
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allar til hækkunar, en engin til lækkunar. 
Hefir mjer talist svo til, að þær næmu 
samtals 68530 krónum, svo að ekki verða 
fjárlögin glæsilegri, ef þær ná allar fram 
að ganga.

VI. brtt. á þskj. 418 skilst mjer, að hv. 
3. landsk. hafi tekið aftur til 3. umr., og 
er því ekki þörf að ræða hana nú. — 
Hann leggur og til, að keypt sje marmara- 
myndin „Hafmey“ eftir Ásmund Sveins- 
son. Nefndinni var sæmilega kunnugt um 
þetta, en treystist ekki til að fylgja því. 
Hið háa Alþingi hefir keypt myndina 
„Móðurást“ áður, og þykir ýmsum, að sú 
mynd sje nægilega þung í eftirdragi. Fjvn. 
heldur, að ef kaupa ætti annað slíkt verk 
þegar í stað. mundi ýmsum þvkja nóg 
komið.

Þá var stvrkurinn til Brynjólfs Þórðar- 
sonar. Það er ekki listamannastvrkur, held- 
ur sjúkrastyrkur, og eru um hann óbund- 
in atkvæði. En það, sem gerði nefndina 
deiga að vera með þessu, er, að Jón Ás- 
geirsson píanóleikari, sem hefir mjög góð 
meðmæli, liggur nú veikur suður í Vínar- 
borg. Hefir hann verið skorinn upp tvisv- 
ar, og stendur víst til að gera það hið 
þriðja sinn. Hefir liann farið fram á 
hjálp, en ekki þótt fært að setja stvrk til 
hans í fjárlög. Verð jeg þó að segja, að 
hann er ver kominn, að liggja sjúkur í 
framandi landi.

Um eftirgjöfina á viðlagasjóðsláni Ólafs 
Hvanndals er sama að segja og allar eftir- 
gjafir á lánum. Það getur ekki talist full- 
komlega „móralskt“ að fara fyrst fram á 
lán og síðan að vilja fá það eftirgefið. — 
Jeg get sagt það um þá sýslu, sem jeg er 
fulltrúi fyrir hjer á Alþingi, að henni var 
góðfúslega veitt hjálp eftir jarðskjálftana 
miklu. Okkur hefir ekki dottið í hug að 
fara fram á eftirgjöf á því, heldur erum 
þakkjátir fyrir lijálpina, — Um þessa till.

hv. 3. landsk. eru þó óbundin atkvæði í 
nefndinni.

Þá talaði liv. 3. landsk. þm. fyrir styrk 
til Islendingaheimila í Osló og Kaup- 
mannahöfn. Nefndin leggur á móti hvoru- 
tveggja. Mjer er kunnugt um, að Ingi- 
mundur Eyjólfsson hefir sýnt mikinn 
áhuga og dugnað í byggingu Islendinga- 
heimilis í Osló. En nefndinni virðist, að 
nóg sje að gera hjer heima, bæði að byggja 
og annað, og megi því byggingar erlendis 
bíða í bili.

Hv. 2. þm. S.-M. og hv. -1. þm. Evf. 
hafa borið fram till. um styrk til fram- 
haldskenslu við gagnfræðaskólann á Ak- 
ureyri. Er ætlunin með þessu að gera 
mönnum ljettara að lesa undir stúdents- 
próf þar. Hæstv. forsrh. hefir þegar talað 
um þetta og vísað til þess, að þegar verið 
var að koma á framhí ldskenslunni við 
gagnfræðaskólann á Akureyri, var látið 
svo, sem þetta væri aðeins góðsemi og 
sagt, að þetta þyrfti ekkert fje að kosta 
fyrir ríkissjóð. Hinsvegar er þessi styrkur 
frá margra sjónarmiði vísir til nýs menta- 
skóla á Norðurlandi. Og það vita hv. þm„ 
að í því máli er mikill stefnumunur. Ann- 
ars eru um þetta atriði óbundin atkv. í 
nefndinni.

Þá bera háttv. 3. og 4. landsk. fram 
brtt.’um að setja styrk til Skúla læknis 
Guðjónssonar inn á öðrum stað en hann 
er nú. Jeg get viðurkent, að um þetta er 
nokkru öðru máli að gegna. í frv. er gert 
ráð fvrir að stofna nýtt embætti og að 
þessi maður verði fastur starfsmaður við 
háskólann hjer. En með þessari brtt. er 
gefið í skyn, að þetta eigi aðeins að 
vera stvrkur til að ljúka við rannsóknir, 
og er það nokkuð annað en í frv. stend- 
ur. En það er nú svo, að við verðum að 
takmarka okkur í mörgu. Þó að þessi mað- 
ur hafi fengist við vísindalegar rannsóknir
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og skrifað í erlend tímarit, þá höfum við 
líka mjög liæfa lækna lijer heima, sem líka 
hafa skrifað um þessi efni, og þeir hafa 
skrifað á okkar máli. T. d. hefir Gunn- 
laugur Claessen nýlega skrifað í almanak 
Þjóðvinafjelagsins einmitt um bætiefni. 
Og til eru líka ritgerðir eða fyrirlestrar 
eftir Jónas Kristjánsson um þetta efni.

Þá hefir sami hv. þm. flutt till. um að 
veita Theodóru Sveinsdóttur 2 þfis. kr. 
stvrk til matreiðslukenslu lijer í bænum. 
Um þetta ætla jeg ekkert sjerstakt að 
segja, en jeg býst við, að þessi kona sje 
mjög dugleg og hafi mikla þekkingu á 
þessu sviði. Hins vegar veit jeg ekki, 
hvernig nefndin í heild sinni lítur á þetta.

Þá er næstur hv. þm. Vestm., og má 
segja um hann, að hann sje tvöfaldur í 
roðinu, þar sem hann er bæði frsm. sam- 
gmn. og þm. Vestm. Hvað till. samgmn. 
snertir skal jeg geta þess, að mjer þykir 
óviðfeldið, að þær komu ekki fram fyr 
en á síðustu stundu, svo að ekki vanst tími 
til að athuga þær nægilega.

Annars finst mjer upphæðin nokkuð há, 
sem farið er fram á, og þykir nefndinni 
ekki fullkomlega upplýst, að ekki sje hægt 
að komast af með minna. En hjer er ekki 
um það að ræða að fara neinn milliveg, 
því að samgmn. hefir bundið till. sínar 
við það, að þær væru annaðhvort sam- 
þyktar allar eða engin. Annars eru atkv. 
fjvn. óbundin um þetta.

Þá flvtur hv. þm. sjálfur nokkrar brtt., 
meðal annars um 2 þús. kr. styrk til Sig- 
urðar Skagfeldts til þess að ljúka 'söng: 
námi. Nefndinni er áður kunnugt um 
þennan mann og hefir ekki getað fallist á 
að taka hann upp, án þess hún hinsvegar 
vilji gera lítið úr hæfileikum hans á nokk- 
urn hátt.

Um styrkinn til Olafs Guðmundssonar 
til þess að ljúka námi sem spuna- og
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kembimeistari er dálítið öðru máli að 
gegna. Nefndin vill ekki, að minsta kosti 
ekki í heild sinni, mæla á móti þessu, og 
eru óbundin atkvæði um það. Sama má 
segja um hækkunina á vegastyrknum til 
Vestmannaeyja; um hann eru óbundin at- 
kv., en það er ekki hægt að neita því, að 
það er allríflegur styrkur, þó segja megi, 
að ríkissjóður geti náð því upp aftur 
síðar.

Þá hefir sami liv. þm. komið fram með 
brtt., sem fer í þá átt, að ríkissjóður ábyrg- 
ist alt að 60 þús. kr. lán til Vestmanna- 
eyja. Nefndin er yfir höfuð myrkfælin við 
þessar ábyrgðir, enda eru nú þegar marg- 
ar fyrir, og verður eitt yfir þær að ganga 
bæði til Vestmannaeyja og Neshrepps; 
nefndin verður að vera á móti báðum.

Þó að Vestmannaeyjar sjeu sennilega 
færari en Neshreppur til að leggja út í 
slíkt fyrirtæki, þá hlvti það þó að verða 
þeim nokkuð erfiður baggi. Jeg verð að 
taka þær báðar í senn þessar till. hv. þm. 
Vestm. og hv. 2. þm. S.-M., því að þær 
eru náskyldar.

Þá kem jeg að hv. 1. þm. G.-K. (BK), 
og þykir mjer það leitt, að þessi eina 
brtt., sem hann flytur, er þannig vaxin, 
að jeg get ekki greitt henni atkv., og jeg 
býst ekki við því, að nefndin geri það 
heldur. Það er vitanlega ekki há upp- 
hæð, sem farið er fram á, aðeins 3 þús. 
kr., en það er þó nokkuð mikið í saman- 
burði við þær 5 þús. krónur, sem veittar 
eru til bifreiðaferða austur yfir fjall, og 
er þar þó um að ræða mestalla flutninga 
í tvær sýslur. Jeg lít svo á, að þennan 
styrk hefði verið vel gert að hækka og 
að full þörf væri á því, meðan ekki fæst 
járnbraut eða aðrar samgöngubætur fyrir 
þessar sýslur, sem komi í skarðið fvrir 
að samgöngur á sjó hafa nú að mestu 
lagst niður.
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Jeg flyt samt ekki brtt. um að hækka 
þetta nú, með því að í liv. Nd. var feld 
1000 kr. hækkun á þessum lið, og verðum 
við því að una við þessi 5 þús. Nú lít jeg 
svo á, að ef farið yrði að veita öðrum 
hjeruðum styrk í þessu skyni, þá mundu 
fleiri koma á eftir, og er þá bágt að segja, 
livar lenti.

Hv. 5. landsk. (GunnÓ) hefir komið 
fram með eina brtt., en af því að hann 
er veikur, liefir honum ekki gefist kostur 
á að mæla með henni sjálfur. Jeg get lýst 
því yfir, að nefndin telur þessa till. ekki 
ósanngjarna. Hjer er um að ræða ekkju 
eftir mjög mætan mann, sem fjell frá á 
besta skeiði, en ljet lítið af veraldlegum 
efnum eftir sig. Að sögn kunnugra manna 
mun 'líf þessa manns hafa gengið frekar 
út á það að gefa eftir laun sín en að 
hrúga þeim saman. Jeg lield svo, að það 
sje ekki meira, sem jeg þarf að segja að 
sinni.

Guðmundur Ólafsson: Jeg bjóst ekki 
við því, að jeg þyrfti að þreyta hv. deild 
á því að hlusta á mig, en þar sem tveir 
hæstv. ráðherrar hafa mælt á móti brtt., 
sem mjer kemur við, verð jeg að segja 
nokkur orð. Það er þá fvrst hæstv. fjrh. 
(JÞ). Hann hefir að flestu leyti hælt 
gerðum fjvn., nema að því leyti, að hún 
hafði lagt til að fella niður lánsheimild- 
ina til Boga Þórðarsonar, en aftur tekið 
upp aðra heimild til sýslumannsins í 
Húnavatnssýslu. Hæstv. ráðh. hafði ekki 
á móti því, að hægt væri að lána úr við- 
lagasjóði, en fann ástæðu til þess að vera 
á móti þessari lánsheimild, af því að 
sýslumaðurinn væri búinn að koma upp 
húsinu. Það mun hafa ýtt undir þennan 
sýslumann, að á siðasta þingi voru lán 
veitt tveimur sýslumönnum í þessu skyni, 
og jeg man, að að minsta kosti hæstv. for-
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sætisráðherra var með þeim. Jeg get ekki 
sjeð muninn á því, eða að hverju leyti 
það er verra að veita þeim mönnum lán, 
sem þegar hafa bygt, heldur en þeim, sem 
ætla að byggja.

Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu keypti 
mjög lítið hús, sem liann varð að stækka 
og breyta mikið, og varð það honum ærinn 
kostnaður. Jeg væri ekkert hissa á því, þó 
að stjórnin vildi ekki veita slík lán, ef 
ekki væri hægt að lána úr viðlagasjóði, en 
ef fje er til, þá skil jeg ekki, hvaða ástæðu 
hún hefir til þess að vera á móti þessum 
sýslunianni. Hæstv. forsrh. (JM) tók í 
sama strenginn, að vera á móti þessari 
lánsheimild, og þykir mjer það undarlegt, 
að liann skuli finna ástæðu til að vera 
þannig með sumum sýslumönnum, en móti 
öðrum. Hann bar það fyrir sig, að hann 
hefði ekki sjeð sjer fært að sinna beiðni 
prestsins á ísafirði um helmingi hærra 
lán. Bn jeg vil benda hæstv. ráðh. á það, 
að þar er ólíku saman að jafna, því að 
það mundi ríkissjóður aldrei hafa fengið 
aftur nema að litlu leyti, og auk þess 
hefði það orðið til þess að auka útgjöld 
á fjárlögunum, en þetta kemur þeim ekki 
við. Jeg vil einnig taka það fram, að þessi 
sýslumaður fer ekki fram á eins góð kjör 
eins og þeir sýslumenn fengu, sem lán 
fengu í fyrra. Þetta lán á að borgast á 
20 árum, en þeirra voru veitt til 30 ára. 
Mjer datt það í hug út af því, sem hv. 1. 
landsk. (SE) sagði, að hún getur verið 
eðlileg þessi óánægja út af skrifstofukostn- 
aði sýslumanna. Af ýmsu, sem fram hefir 
komið, hygg jeg, að það geti verið, að 
þessu fje sje ekki sanngjarnlega skift 
milli þessara embættismanna, og dreg jeg þá 
álvktun einkum af þessum mismunandi 
undirtektum hæstv. stjórnar undir þessar 
lánbeiðnir sýslumanna. Jeg vildi láta það 
sjást, að jeg hafði tekið eftir þessum
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veðrabrigðum, þó að menn sjeu níi orðnir 
vanir áttaskiftum hjá þessum hæstv. ráðh.

Nú er það hv. deild, sem verður að 
skera úr því, livort það er rjett að gera 
þannig upp á milli manna í samskonar 
embættum. Jeg hefi sjálfur enga brtt. 
flutt, en mjer kom þetta dálítið við, af 
því að það er minn sýslumaður, sem run 
er að ræða.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg hafði ætl- 
að mjer að lilífa þessari hv. deild við því 
að standa upp aftur, og þegar hv. frsm. 
(EP) hafði lokið sínu máli, þá fanst 
mjer í raun og veru hann liafa sagt alt 
það um brtt., sem segja þurfti. Nú hefir 
hv. þm. A.-Húnv. (GuðmÓ) viljað hafa 
þetta öðruvísi. Hann hefir komið fram 
með árásir og aðdróttanir í garð stjórn- 
arinnar, sem jeg vil ekki taka með þögn- 
inni. Hv. þm. vill halda því fram, að 
stjórnin hafi sýnt hlutdrægni við skift- 
ingu skrifstofufjár milli sýslumanna. Jeg 
vil aðeins geta þess, að samkv. lögum 
heyrir skifting skrifstofufjárins undir 
hæstv. forsætisráðherra, og beinist því 
þessi ásökun gegn honum. En flestum. sem 
þekkja hann, mun þykja það ótrúlegt, að 
hann sýni hlutdrægni í þessu starfi sínu. 
Annars er hann maður til að svara fyrir 
sig. Jeg vil minna á það, að skrifstofufje 
þetta hefir nú meir en tvöfaldast á tiltölu- 
lega stuttum tíma, og einmitt í stjórnar- 
tíð núverandi stjórnar, og vitanlega hef- 
ir það orðið mest eftir tillögum og frum- 
kvæði stjórnarinnar. Þá talaði háttv. þm. 
(GuðmÓ) um veðrabrigði hjá stjórninni út 
af því, að hún væri á móti því að veita 
sýslumönnum fasteignalán, án þess að 
tilætlunin væri sú, að bæta úr þörf, sem 
væri fyrir hendi, og taldi, að sýslumenn 
væru einnig í þessu beittir misrjetti af 
stjórninni. í fjárlögunum fyrir yfirstand-

andi ár eru 2 heimildir um að lána sýslu- 
mönnum til að koma upp embættisbústöð- 
um, en aðeins önnur þeirra hefir komið til 
framkvæmda, nefnilega heimildin um lán 
til sýslumannsins í Vestmannaevjum. Jeg 
var mótfallinn því á síðasta þingi, að 
sýslumaðurinn í Skagaf jarðarsýslu fengi 
þetta viðlagasjóðslán. Jeg sá ekki þær 
ástæður fvrir hendi, sem rjettlættu það. 
En það stóð alveg sjerstaklega á í Vest- 
mannaeyjum. Það var hvorki vansalaust 
nje forsvaranlegt af hálfu þess opinbera 
að útvega ekki embættinu sómasamlegra 
húsnæði en það hafði þá. Fyrir þessu var 
gerð ítarleg grein á síðasta þingi. Það 
eru því engin veðrabrigði hjá mjer, þótt 
jeg andæfi því, að hvaða sýslumaður 
sein er fái fasteignaveðlán úr viðlaga- 
sjóði, þótt þeim fjárhags síns vegna þyki 
það hentugra að fá lán úr viðlagasjóði. 
Jeg vísa því öllum aðdróttunum um veðra- 
brigði og skoðanaskifti heim til föðurhús- 
anna.

Þá þótti sama hv. þm. það kynlegt, er 
jeg gat þess út af eftirgjöfunum á við- 
lagasjóðslánum, sem samþyktar voru í hv. 
Nd., að sá hreppur, sem á að fá stærstu 
eftirgjöfina, væri vel stæður. Honum þótti 
það ótrúlegt, að sá hreppur, sem skuldaði 
mest, gæti verið vel stæður. Jeg skal nú 
segja hv. þm., á hverju jeg byggi þessa 
umsögn mína. Jeg hefi hjer fyrir framan 
mig reikninga hreppsins fyrir fardaga- 
árið 1923—’24. Þar eru skuldir hans tald- 
ar við lok reikningsársins 11650 kr., en 
eignir eru hjerumbil helmingi meiri, eða 
22151 kr. Af eignunum eru 10700 kr. úti- 
standandi lán. Af því eru á tekjuliðnum 
reiknaðar 610 kr. í vexti. Þá er innieign 
í kaupstað 6703 kr., og hefir sú innieign 
vaxið um 1300—1400 kr. síðastl. ár. Ef 
þessi reikningur er rjettur, þá tel jeg 
hreppinn vel stæðan, en mjer hefir borist
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til eyrna, að reikningurinn gefi ekki rjetta 
hugmynd um hag hreppsins. En ef þessi 
hreppur er bágstaddur, þá getur hann 
farið hina rjettu leið, snúið sjer til at- 
vinnumálaráðuneytisins og borið þar fram 
sönn skilríki um liag sinn.

Ur því að jeg er staðinn upp á annað 
borð, þá skal jeg minnast á þær brtt. hv. 
þm., sem snerta mig. Það eru þá fyrst 
tvær ábyrgðarheimildir. Jeg get ekki ann- 
að fcn beðist undan því, að mjer sjeu 
fengnar slíkar lieimildir í hendur. Það 
liefir orðið mitt hlutskifti síðan jeg tók 
við fjármálastjórninni að borga 100 þús. 
kr. á ári fyrir ábyrgðir, sem ríkissjóður 
var búinn að ganga í áður en jeg tók við. 
Jeg álít það óheillabraut, sem gengið er út 
á með því að hleypa af stokkunum fyrir- 
tækjum, sem reist eru á svo veikum fjár- 
hagslegum grundvelli, að þau geta ekki 
komist upp af eigin ramleik. Hinu hefi 
jeg ekki á móti, að Alþingi veiti heimild 
til útlána úr viðlagasjóði, ef fje er fvrir 
hendi, því að hann er til þess ætlaður, 
þótt jeg hinsvegar hafi mínar meiningar 
um það, að rjettara sje að styðja eitt 
fyrirtæki en annað. Annars býst jeg við, 
að áður en fjárlagaumræðum er lokið 
muni koma fram tillögur um úthlutanir 
úr viðlagasjóði, sem samsvarar því fje, 
er hann hefir yfir að ráða á árinu 1927, 
og frá sjónarmiði almenningsheilla hygg 
jeg, að þær eigi meiri rjett á sjer en síð- 
asta brtt. hv. fjvn. á þskj. 402.

Jeg skal að lokum segja það alment um 
brtt. hv. þm. á þskj. 418, að þær stinga í 
stúf við brtt. hv. fjvn. Það eru eingöngu 
hækkunartill., en hv. fjvn. þessarar hv. 
deildar hefir sýnt rjettan skilning á sínu 
hlutverki með því að bera fram jöfnum 
höndum hækkunar- og lækkunartill. Það 
fanst mjer vanta í hv. Nd., að þm. fengj- 
ust til þess að líta þannig á sitt ætlunar-

verk. Jeg tek undir með hv. frsm. fjvn. 
(EP), ef samþyktar verða allar þessar 
hækkunartill. frá hv. þm., þá hefir fjvn. 
unnið sitt starf fvrir gýg. Þá fer af fjár- 
lögunum sá svipur, sem á að vera á þeim, 
og þjóðin ætlast til að sje á þeim, þegar 
þau koma frá þessari hv. deild.

Guðmundur Ólafsson: Jeg get ekki ver- 
ið að biðja afsökunar á því, þótt jeg 
ónáðaði hæstv. fjrli., svo að hann þyrfti 
að standa upp. Jeg hygg, að hann sje 
jafngóður eftir, og gott er að fá að heyra 
álit þessa glögga manns um ýmsa liði í 
fjárlögunum. Þó fanst mjer hann ekki 
sjerlega skýr eða auðskilinn, er hann var 
að tala um lánsheimildir sýslumannanna. 
Hann sagði, að annar sýslumaðurinn, sem 
lánsheimildina fjekk í fyrra, hefði ekki 
notað hana. En hvað kemur það málinu 
við'? Fjekk hann ekki heimildina jafnt 
fvrir því ? Slík röksemdafærsla er lítils- 
virði og villandi. Þá ætlaði hann að sanná 
mjer, að sá hreppurinn, sem mest skuldaði, 
væri best stæður. í því skyni las hann upp 
reikninga hreppsins, og ef þeir eru rjett- 
ir, þá er sá hreppur ekki mjög illa stæður, 
en hæstv. ráðh. sagði, að ekki væri víst, 
að reikningarnir gæfu rjetta mynd af 
ástandinu. En hann hefir ekki gert grein 
fyrir fjárhagsástandi hinna hreppanna, 
sem minna skulduðu, og þá ekki því, hvort 
þeir sjeu ekki betur stæðir, svo þetta er 
engin sönnun. Annars er ómögulegt að 
telja mjer trú um, að það að skulda mikið 
sje merki þess að vera vel stæður. En 
það kemur kannske af því, að jeg er úr 
sveit og skil ekki þessa móðins fjármála- 
speki hæstv. ráðherra.

Það er ljóst, að hjer er gert upp á 
milli sýslumanna að því er snertir lán til 
bvgginga. Út af því get jeg ekki tekið aft- 
ur, að það geti átt sjer stað, að eitthvað
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sje athugavert við skifting skrifstofufjár- 
ins milli þeirra. Og jeg hygg, að jeg sje 
ekki einn um þá skoðun.

Atkvgr. frestað til næsta dags.

A 61. fundi í Ed., næsta dag, var f r a m 
h a 1 d i ð 2 . u m r . um frv. (A. 342, 402, 
418).

ATKVGR.
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. —5. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
6. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 402,1 samþ. án atkvgr.
7. gr„ svobreytt, samþ. með 13 shlj. atkv.
8. —10. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 

Brtt. 402,2 samþ. í e. hlj.
— 402,3 samþ. í e. hlj.
11. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt. 402,4 samþ. með 11 shlj. atkv.
. — 402,5 samþ. með 8: 6 atkv.

— 418,1 tekin aftur til 3. umr.
12. gr., svo brevtt, samþ. með 12 shlj. atkv. 

Brtt. 402,6 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 402,7 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 402,8 samþ. með 11:3 atkv.
— 402,9 samþ. án atkvgr.
— 402,10 feld með 8: 6 atkv.
— 418,II.a—b samþ. með 9:4 atkv.
— 402,11 sjálffallin.
— 402,12 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 418,111 samþ. með 8:4 atkv.
— 402,13 samþ. með 11:3 atkv.
13. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt, 402,14 samþ. með 12 shlj. atkv.
. — 418,IV (aðaltill.) feld með 8:4 atkv.

— 418,IV (varatill.) samþ. með 9:5 
atkv.

— 402,15 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 418,V feld með 8:4 atkv.
— 402,16 feld með 8:6 atkv.

Alþt- 1926, Et. (3-8. löggjafarþing).

Brtt. 418,VI.1 tekin aftur til 3. umr.
— 402,17.a samþ’. með 13 shlj. atkv.
— 402,17.b samþ. með 10:4 atkv.
14. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.

Brtt. 402,18 samþ. með 13 shlj. atkv,
— 402,19 samþ. með 8:6 atkv.
— 402,20 tekin aftur til 3. umr,
— 402,21 samþ. með 12 shlj. atkv,
— 402,22 samþ. með 11:2 atkv,
— 402,23 samþ. með 9: 4 atkv.
— 402,24 feld með 7: 7 atkv.
— 402,25 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 418,VI.2 feld með 10:3 atkv.
— 402,26 samþ. með 9:4 atkv.
— 402,27 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 418,VII samþ. með 8: 5 atkv.
— 402,28 samþ. með 12:1 atkv.
— 418,VIII.1 feld með 8:6 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JJós, JJ, SE, ÁH, GunnÓ, IP. 
nei: JóhJóh, JM, BK, EP, EÁ, GuðmÓ,

IHB, HSteins.
Brtt. 402,29 samþ. með 9:3 atkv.

— 402,30 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 402,31 feld með 7:6 atkv.
— 402,32 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 418,VIII.2 samþ. með 10 shlj. atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt. 402,33 samþ. með 8:3 atkv.
— 418,VIII.3 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 402,34 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 402,35 feld með 8: 5 atkv.
— 402,36 samþ. með 9: 3 atkv.
— 418,IX (aðaltill.) feld með 8:4 átkv.
— 418,IX (varatill.) samþ. með 11:1 

atkv.
— 402,37 feld með 7:7 atkv.
— 418,X feld með 7:6 atkv.
— 402,38 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 418,XI.1 feld með 10:2 atkv.
16. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
45
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Brtt. 418,XI.2 feld með 9:4 atkv.
— 402,39 feld með 7:7 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli. og sögðu
já: GunnÓ, IHB, JóhJóh, JM, BK, EP, 

HSteins.
nei: EÁ, GuðmÓ, IP, JJós, JJ, SE, ÁH. 
Brtt. 418,XII.a feld með 10: 2 atkv.

— 418,XII.b feld með 9:4 atkv.
17. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 418,XIII samþ. með 13 shlj. atkv.
— 402,40 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 402,41 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 418,XIV.l samþ. með 11:1 atkv.
— 402,42 samþ. án atkvgr.
— 402,43 samþ. með 11 shlj. atkv.
18. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
19. —20. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
21. gr., með þeim breytingum, sem leiða 

af breytingum þeim, sem á eru orðnar 
öðrum gr. frv., samþ. í e. hlj.
Brtt. 402,44 feld með 7:7 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: GunnÓ, IHB, JóhJóh, SE, EÁ, 

GuðmÓ, HSteins.
nei: IP, JJós, JM, JJ, ÁH, BK, EP. 
Brtt. 402,45 samþ. með 8: 6 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu 
já: IHB, IP, JJ, SE, ÁH, EÁ, GuðmÓ,

HSteins.
nei: GunnÓ, JJós, JóhJóh, JM, BK, EP.

22. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
23. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 418,XIV.2 feld með 8:5 atkv.
— 418,XV tekin aftur.
24. gr. samþ. í e. hlj.
25. —26. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 64. fundi í Ed., laugardaginn 1. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 446, 457, 
463).

Afbrigði um brtt. 463, sem of seint var 
útbýtt, leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Eggert Pálsson): Margt fer 
öðruvísi en ætlað er, má segja um með- 
ferð hv. deildar á fjárlagafrv.

Þegar fjvn. skilaði frv. í deildina, lá 
það þannig fyrir, að ætla mátti, ef brtt. 
hennar fengju að standa, að tekjuhallinn 
mundi aukast um 12 þús. kr., að frá- 
dregnum 10 þús. kr., sem var sjálfsögð 
leiðrjetting á reikningsskekkju, sem var í 
frv., er það barst frá hv. Nd., svo eigin- 
lega var ekki að ræða um nema 2 þús. 
kr. aukinn tekjuhalla.

Nú hefir farið svo, að tekjuhallinn hefir 
aukist í meðferð hv. deildar við 2. umr. 
um rúm 58 þús. kr., eða rjettara sagt, 
þegar 10 þús. kr. reikningsskekkjan er 
dregin frá, hefir tekjuhallinn orðið frek- 
ar 48 þús. kr.

Eftir 3. umr. er viðbúið, að tekjuhall- 
inn aukist allmikið, en ekki hægt að segja 
fyrirfram, hve mikið það verður; en hitt 
er auðsætt, að gera megi ráð fyrir, að all- 
langt sje horfið frá því, sem ætlast var til 
í upphafi.

Ef svo færi, að allar þær brtt., sem 
fram eru bornar til hækkunar, yrðu sam- 
þyktar, mundi aukning tekjuhallans nema 
um 68 þús. kr. eftir þeim brtt., sem 
bornar eru fram á þskj. 457; en nú bæt- 
ist við hækkunartill. á þskj. 463, sem hækk- 
ar hann um 2500 kr. Svo að ef þessar all- 
ar till. yrðu samþyktar, mundi láta nærri, 
að allur tekjuhalli frv. yrði um 327 þús. 
krónur. En ef nú aftur á móti allar lækk- 
unartill. yrðu líka samþyktar, sem varla 
þarf að gera ráð fyrir, mundi tekjuhallinn 
verða alls rúmar 278 þús. kr.

Þannig yrði þá útkoman, þegar deildin 
sendi frv. frá sjer. En um þetta er vitan- 
lega ekkert hægt að fullyrða að svo
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komnu, því að enn er ekki sjeð um fylgi 
hinna einstöku brtt.

Nefndin hefir ekki komist hjá að gera 
nokkrar brtt. við frv., og er þær allar að 
finna á þskj. 457.

Fyrsta brtt. nefndarinnar er sú VIII. í 
röðinni og fer fram á að bæta aths. við 
14. gr. A. b., 4. lið, um að greiða megi 
Kjartani prófasti Helgasyni í Hruna full 
prestslaun með dýrtíðaruppbót, ef hann 
lætur af prestsskap og tekur við skóla- 
stjórn á Laugarvatni. Við þessa brtt. hef- 
ir svo komið önnur brtt. á þskj. 463, en 
hún breytir að engu innihaldi hinnar. Þó 
að brtt. þessi verði samþykt, hefir hún 
engin áhrif á reikningsútkomu f járlaganna 
á pappírnum, eins og aths. ber með sjer, 
heldur aðeins á ríkissjóð eða prestlauna- 
sjóð.

En þó að brtt. þessi sje fram borin af 
fjvn., eins og þskj. ber með sjer, þá er 
jeg henni mótfallinn og get því ekki mælt 
með henni. Er það þó ekki vegna þess, að 
eftirlaunasjóð eða prestlaunasjóð muni 
um þessa upphæð, eða að jeg sjái eftir 
því, að þessum virðingarverða og jeg vil 
segja einum mætasta presti landsins sje 
greidd sómasamleg eftirlaun, er hann læt- 
ur af prestsskap. Það, sem fyrir mjer vak- 
ir, er það, að þessi mæti maður er leiddur 
í töluverða freistni. Það er freistni að 
bjóða manni full laun fyrir að láta af 
starfi, sem hann hefir gegnt með sóma og 
prýði fyrir sína stjett, og taka við öðru 
starfi, sem hann fær vitanlega laun fyrir, 
en tæplega það há, að hann geti lifað af 
þeim eingöngu. Og því fremur er þetta 
freisting fyrir mann á gamalsaldri, sem 
á við þröngan hag að búa.

Hjer er líka um fleiri ástæður að ræða, 
sem gera þetta tilboð tvíeggjað fyrir hinn 
mæta mann, sem hjer um ræðir. A aðra

hliðina er þess að gæta, að skólinn er eða 
verður að ýmsu leyti af vanefnum gerð- 
ur og mikil óánægja risin upp í hjeraðinu 
út af valinu á skólastaðnum. Er því sýnt, 
að það yrði vandi mikill og ótal örðug- 
leikum bundið fyrir sjera Kjartan að taka 
við skólastjórninni, og þó að vel ætti við 
hann að gera og sómasamlega, sem hann 
hefir fyllilega verðskuldað, gæti svo far- 
ið, að honum reyndist það harmabrauð 
eitt að taka við þessu nýja starfi og komd 
skólanum á rjettan kjöl.

Frá sjónarmiði Arnesinga er það líka 
varhugavert, þó að sýslan við þennan 
geming yrði þess aðnjótandi að komast hjá 
í bili að greiða skólastjóra eins há laun 
og ella, þá mundi síðar sjeð, að það leiðir 
dilk á eftir sjer og verður síst til sparnað- 
ar í framtíðinni. Sá næsti, sem við skóla- 
stjórninni tæki, mundi líta á, hvaða laun 
fyrirrennari hans hafði og sækjast eftir 
svipuðum kjörum. Afleiðingin yrði þá sú, 
að Árnesingar mundu ekki komast hjá að 
bæta þeim, sem næst tæki við skólastjórn- 
inni, það ríftega upp launin, að þau yrðu 
talsvert hærri en nú er gert ráð fyrir. Og 
þetta meðal annars gerir það, að jeg á 
bágt með að ganga að brtt.

En það er vegur fyrir sjera Kjartan 
Helgason að komast út úr öllum þessum 
óþægindum méð því að taka við skólanum 
um 2 til 3 ár, fara svo frá og njóta eftir- 
launa sinna. En jeg þekki svo skap hans, 
að hann mun aldrei gera það, heldur mun 
hann starfa við skólann, ef hann tekur 
hann að sjer, á meðan líf og heilsa endist.

Þá kem jeg að næstu brtt., þeirri X. í 
röðinni, og er hún í 2 liðum og snertir 
eingöngu Vallanesprestakall. Jeg verð nú 
að segja eins og það er, að það er hart, að 
einu stærsta vandamáli þingsins skuli skot- 
ið á frest þangað til á síðustu stundu og

45*
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þessari hv. deild ætlað að ráða fram úr 
því. En svo er um þetta mál, sem hjer 
liggur fyrir, að það hefir legið fyrir hv. 
fjvn. Nd. og hún komist hjá að taka 
ákvörðun um það.

Mál þetta er þannig vaxið, að þegar 
sjera Magnús Blöndal ljet af prestsskap 
og fór frá Vallanesi, var honum gert að 
skyldu að svara álagi að upphæð 11095 
kr. Að álagið er svona hátt, kemur til af 
því, að bær sá, sem fylgir prestakallinu, 
er í algerðri niðurníðslu vegna berklasýk- 
ingarhættu. Bænum hefir ekki verið hald- 
ið við í 15 ár, eða síðan presturinn flutti 
úr honum. Og þó að sjera Magnús hafi 
revnt til að leigja hann og haft vilja til 
að bæta upp á hann, hefir enginn fengist 
til þess að búa í honum eða snerta þar við 
neinu, vegna sýkingarhættunnar. Bæði land- 
læknir og þáverandi hjeraðslæknir, Jónas 
Kristjánsson á Sauðárkróki, hafa gefið þá 
vfirlýsingu, að nærri þessum bæ mtetti ekki 
koma á annan hátt en til þess að brenna 
hann til ösku. Af því að álagið er svo 
hátt, hefir fráfarandi prestur ekki sjeð 
sjer fært að greiða það, og því skotið máli 
þessu til þings og stjórnar.

Upp í þetta álag er virt spýtnarusl og 
iitihús, sem samtals verður 1815 kr., sem 
viðtakandi prestur vill þó ógjarnan taka 
við, en eftir standa þá 9280 kr., sem allir 
sjá, að er óvanalega hátt álag, er fráfar- 
andi Vallanespresti er gert að skyldu að 
svara. Og eins og áður er tekið fram, staf- 
ar það eingöngu af sýkingarhættu þeirri. 
sem málsmetandi menn telja að bænum 
fvlgi. Það virðist nú liggja í augum uppi, 
að ósanngjarnt væri að heimta slíkt álag 
af fráfarandi presti, en samkvæmt lögum 
er ekki önnur leið fær. En til þess að ein- 
hver sanngirni kæmist hjer á, hefir málinu 
verið skotið til þings og stjórnar, og 
ákvörðun fyrst tekin um það hjá fjvn.

(3. nmr. i Ed.).

þessarar hv. deildar nú á síðustu stundu, 
af því fjvn. Nd. hratt öllum vanda af sjer.

Fráfarandi prestur í Vallanesi, sjera 
Magnús Blöndal, hefir eignast sneið af 
Vallaneslandi, sem nefnist Jaðar. Þar hef- 
ir hann reist dýrar og vandaðar bygging- 
ar: stórt og mikið íbúðarhús, fjós og önn- 
ur útihús — og allar þessar byggingar eru 
úr steinsteypu. 011 þessi eign er virt á 37 
þús. kr. eftir síðasta fasteignamati. Nú 
hefir verið hugsað sjer, að þessi eign fjelli 
aftur undir Vallanesprestakall, og yrði 
það mikil viðbót við þá eign, sem fyrir er, 
og sem prestlaunasjóði ætti að koma að 
notum síðar. Landið er talið víðáttumikið 
og gott undir Tbú og búið að rækta stórt 
og mikið tún á Jaðrinum, svo gera má 
ráð fyrir, að eftirgjald jarðarinnar hækk- 
aði að miklum mun við næsta mat.

Til þess nú að fara þann veg, sem báðir 
aðiljar gætu sætt sig við, hefir verið hugs- 
að, að ríkissjóður keypti af fráfarandi 
presti Jaðarinn með öllum byggingum og 
öðrum mannvirkjum fyrir 25 þús. kr., en 
gefa svo presti eftir helming álagsins. Að 
vísu hefði mátt orða þetta öðruvísi, t. d. 
að kaupa alla eignina á 30 þús. kr., en 
gefa ekkert eftir af álaginu. En hvort sem 
heldur yrði gert, verður með þessari út- 
komu mismunurinn 20 þús. kr., sem greiða 
yrði þá fyrir Jaðarinn. Til þess nú að 
komast fram úr þessu, er hugsað upp 
á 5 þúsund króna lán, sem prestakall- 
ið taki — en hærra lán er ekki hægt 
að taka eftir lögunum frá 1913 — og að 
ríkissjóður leggi til viðbótar 10 þús. kr. 
stvrk. Ætti þá presturinn í Vallanesi að 
standa straum af þessu láni um vexti og 
afborganir, en prestakallinu veittur annar 
sjerstakur styrkur, 5 þús. kr., afborgana- 
og vaxtalaus, til húsakaupanna, svo að út- 
koman verður þá alls 20 þús. kr., eins og 
Jaðarinn kostar með Öllum byggingum.
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Þetta er þá lausnin á þessu vandamáli, 
sem fjvn. væntir, að hv. deild geti fallist 
á, enda þvkist hún enga aðra lausn sjá, 
og gerir hún ráð fyrir, að bæði núverandi 
og fráfarandi prestur sætti sig við hana. 
Að vísu mun sjera Magnús Blöndal te!.:a 
sig vanhaldinn og fá heldur lítið fyrir 
eign sína, sem ekki er líkt því að nenn 
fasteignamatinu, en hann fær þó að rjettu 
lagi 30 þús. kr., þó hann hinsvegar verði 
að standa skil á öllu álaginu. Þess vegna 
álítur nefndin, áð ekki sje um annað að 
gera, úr því sem komið er, en að sætta sig 
við þessa lausn á málinu. Og viðtakandi 
prestur mun einnig sætta sig við þessa 
ákvörðun, því að þó að hann taki að sjer 
að borga lítilsháttar meira en prestar al- 
ment — aðrir hafa þetta 10—12 þús. kr. 
prestakallslán að svara af, en hann 15 
þús. kr. — þá stendur hann sig vel við 
það, vegna þessara stóru bygginga, sem 
koma til með að fylgja prestakallinu. Það 
er innanhandar fvrir hann að taka með 
sjer bónda á jörðina, sem hjálpar honum 
til að greiða kostnaðinn. Að kunnugra 
manna sögn er jörðin svo stór, að báðir 
geta búið þar stórbúi.

Þá kem jeg að XIV. brtt., um dauf- 
dumbraskólann, og er þar um annað vanda- 
málið að ræða, sem dregið hefir verið 
fram á síðustu stundu að taka ákvörðun 
um. Báðar fjvn. hafa nú sjeð skólahúsið, 
og dvlst víst engum, að ekki geti dregist 
lengur, að þar verði einhver bót á ráðin. 
Er húsið svo litilfjörlegt og ófullkomið í 
alla staði, að slíkt má ekki eiga sjer stað 
stundinni lengur, og því afarbrýn þörf á, 
að bætt sje úr því. Þessu húsi fylgir þó 
stór lóð, sem gera má ráð fvrir, að hægt 
muni að selja, skólanum að skaðlausu, og 
það fvrir svo hátt verð, að megnið af 
byggingarkostnaðinum ætti að vinnast 
upp. Áætlað er, að þessi viðbótarbygging

(3. umr. { Ed.).

við skólann muni kosta um 40—50 þús. 
kr. samkv. teikningum og áætlunum, sem 
gerðar hafa verið og lágu fvrir nefndinni. 
Er hugsun nefndarinnar, að mest af þess- 
um kostnaði náist með því að selja lóðir, 
sem skólinn þarf ekki á að halda, og vænt- 
ir nefndin því, að viðbótarstyrkur ríkis- 
sjóðs, ef nokkur yrði, mundi aldrei nema 
hárri upphæð.

Þá er næsta brtt. nefndarinnar, XVI,1, 
ekki stórvægileg. Nefndin leggur til, að 
þessi liður um Lög íslands standi óbreytt- 
ur eins og hann er í frv., að öðru levti en 
því, að aftan við hann bætist eða „Laga- 
safni handa alþýðu“, alt að 100 kr. á örk. 
Með þessu er sjeð fvrir því, að ef útgáfan 
skyldi einhverra hluta vegna hætta, þá 
sje ekki loku fyrir það skotið, að fjenu 
megi verja til útgáfu á Lagasafni handa 
alþýðu, og er því jafnframt lagt til að 
hækka liðinn um 500 kr., svo hægt sje að 
gefa út það, sem fvrir hendi liggur.

Þá er 2. liður sömu brtt., þar sem lagt 
er til,' að styrkur til skálda og listamanna 
lækki um 2000 kr. Ástæðan til þess, að 
nefndin fer fram á þessa lækkun, er sú, 
að nú hafa þegar verið teknir inn í frv. 
svo mýmargir menn, sem annars hefðu 
hlotið að koma til greina við úthlutun 
stvrksins. Má þar t, d. benda á skáldkon- 
una frú Kristínu Sigfúsdóttur, sem tekin 
hefir verið upp í 18. gr. Það liggur í 
augum uppi, að hún kemur ekki til greina 
við úthlutun styrksins, þar sem henni hef- 
ir verið skipað á bekk með öðrum skáldum 
í 18. gr. Og svo er um fleiri listamenn, 
sem styrks eiga að njóta samkv. sjerstök- 
um liðum frv. og mundu annars hvíla á 
þessum lið. Ef á þetta er litið, sýnist það 
engin fásinna hjá fjvn. að lækka þennan 
lið. Það er búið að tína svo marga af lista- 
mönnum upp í frv. — (JJ: Á eftir að 
setja fáeina inn í dag!), Þess þá heldur —
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að svo gæti farið, að stjórnin lenti í vand- 
ræðum með úthlutun styrksins, nema þá 
að grípa til þess að launa einhverja miðl- 
ungsmenn af handahófi.

Þá er næsta brtt. nefndarinnar um ut- 
anfararstyrk handa Sigurði Þórðarsyni 
söngstjóra. Mig minnir, að nefndin hafi í 
einu hljóði fallist á að taka þennan mann 
upp í frv., enda leikur ekki á tveim tung- 
um, hvílíka afbragðshæfileika hann hefir 
til að bera að æfa menn við söng og skapa 
úr mörgum mönnum ágætan söngflokk. 
Það er alveg dásamlegt, hvernig honum 
hefir tekist að æfa menn sinn úr hverjum 
flokki og hvemig honum hefir tekist að 
láta þá fara svo með efnið, sem raun hefir 
orðið á. Jeg þykist svo ekki þurfa að 
mæla frekar með þessum manni, því að 
hann er öllum hv. þdm. jafnvel þektur.

Þá er brtt. XXXIV, frá nefndinni, nýr 
liður, til Halldóru Pjetursdóttur Briem 
600 kr., sem nefndin hefir fallist á að taka 
upp. Að hún hefir gert það, stafar ekki 
eingöngu af því, hvílíkur afbragðsmaður 
maður hennar, ólafur Briem, var, heldur 
af því, að hún er sjálf orðin heilsulaus, 
og svo gerir það hag hennar enn erfiðari, 
að hún þarf að sjá fyrir heilsulausri 
dóttur.

Þá eru ekki fleiri brtt. frá nefndinni. 
Aftur á móti er hjer ein brtt., sú VII., 
frá mjer og hv. 6. landsk. (ÁH), sem fer 
fram á að hækka stvrkinn til vörubifreiða- 
ferða úr 5 þús. kr. í 7 þús. kr. Að við 
komum með þessa brtt., stafar af gerðum 
hv. deildar við 2. umr., að hún veitti 3000 
kr. til ferða suður með sjó. Okkur gat 
ekki dulist, að hjer kom fram herfilegt 
misrjetti gagnvart austursveitunum. Það 
er engin sanngimi í því að veita 3 þús. 
krónur til ferða eftir afbragðsgóðum 60 
km. vegi, en veita svo aðeins 5 þúsund 
kr. til ferða austur í Hvolhrepp, sem er

115 km. vegalengd, að Sandlæk og Torfa- 
stöðum, sem er eitthvað svipuð vegalengd, 
og vegirnir eru vondir og dýrir fyrir bíla. 
Fundum við okkur því knúða til þess að 
koma fram með þessa hækkun, til þess að 
einhver sanngirni væri í þessu, því að jeg 
skammast mín beinlínis fyrir að láta það 
vitnast, að ekki sje hafður í fjárlögunum 
nema 5 þús. kr. styrkur fvrir allar austur- 
sýslurnar, en 3 þús. kr. fyrir svæðið suð- 
ur með sjó. Það er nú komið svo, að hvert 
pund af þeim vörum, sem suðurláglendið 
notar, þarf að flytja austur yfir heiði, því 
að öll verslun á Eyrarbakka má heita lögð 
niður. Vona jeg því, að hv. deild verði við 
óskum mínum um hækkun á þessum styrk. 
Jafnframt viljum við, að breytt verði at- 
hs. við þennan lið þannig, að hjeraðs- 
stjórnirnar, sýslunefndirnar, hafi íhlutun- 
ar- eða tillögurjett um það, hvernig þessi 
styrkur verði notaður, því að það er tals- 
verður vandi að láta hann koma rjettlát- 
lega niður. Hjer er aðeins um álit þeirra 
að ræða; stjórnin hefir frjálsar hendur, 
en jeg kann betur við, að þeir, sem notin 
hafa, segi álit sitt um, hvernig haganleg- 
ast sje að nota styrkinn.

Skal jeg svo ekki orðlengja meira um 
þetta að svo komnu, en bíð þess, sem hæstv. 
stjórn og hv. deildarmenn hafa að segja 
um till. nefndarinnar.

Fjármálaráðherra (JÞ): Mjer finst jeg 
hefði haft ástæðu til þess að segja nokkur 
orð í framhaldi þess, sem jeg sagði við 2. 
umr. um störf hv. fjvn. En þar sem tveir 
hv. nefndarmenn eru fjarstaddir, ætla jeg 
að sleppa því, en gera grein fyrir 2 brtt. 
sjerstaklega, sem jeg hefi flutt við þessa 
umr. fjárlagafrv.

Það er þá fvrst brtt. á þskj. 457,111, 
þar sem jeg fer fram á, að framlag land- 
helgissjóðs til landhelgisgæslunnar hækki
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úr 125 þús. kr. í 135 þús. kr. Þetta bvgg- 
ist á því, aS við samningu stjfrv. var 
gengið út frá því, að bæjarsjóður Vest- 
mannaeyja legði fram 25 þús. kr. fvrir 
veiðarfæragæslu þá, sem Þór hefir þar um 
vertíðina. En nú hefir verið samþykt með 
miklu atkvæðamagni þál. í hv. Nd., sem 
gerir þá breytingu, að fr:'mlag Vest 
mannaeyinga er lækkað niður í 15 þús. 
kr. Og þótt till. eigi eftir að koma í Sþ., 
þá geri jeg ráð fyrir, að hún verði sa>n- 
þykt, eftir undirtektum þeim, sem hún 
fjekk í hv. Nd. Þurfa því þessar krónur 
að koma einhversstaðar frá, og sýnist nijer 
rjettara, að þær komi úr landhelgissjóði 
en að framlag ríkissjóðs vrði hækkað. 
Hefir því þessi till. engin áhrif á útgjöld 
ríkissjóðs eins og hún kemur fram í fjár- 
lagafrumvarpinu.

Brtt. IX er um það, að erfiðleikaupp- 
bótin til Ögurþinga falli niður. Þetta er 
ekki hugsað af minni hálfu sem nein efn- 
isbreyting, heldur álít jeg, að hana beri að 
greiða úr prestlaunasjóði. Og þar sem hún 
hefir verið samþykt í liv. Nd. og látin 
óáreitt hjer, þá geri jeg ráð fyrir því, að 
stjórnin telji sjer skylt að borga hana úr 
prestlaunasjóði, í stað þess að borga hana 
úr ríkissjóði, og þess vegna er till. borin 
fram.

Þá er XXIV. brtt. aðeins lítilsháttar 
leiðrjetting á texta þessarar till. við 15. 
gr. 46, námsstyrknum til Gunnlaugs 
Briems, að í staðinn fyrir ,,til lokanáms“ 
komi: til framlialdsnáms. Þessi maður 
hefir lokið háskólanámi, svo að hjer er 
eftir almennri málvenju ekki um að ræða 
að ljúka námi, heldur styrk til framhalds- 
náms að afloknu prófi.

Næsta brtt. er undir XXVT. lið, um 
brvggju á ísafirði. Þessi till. er borin 
fram í samráði við hv. þm. ísaf. (Sigurj- 
J). En eftir því sem till, h&ns v&r orðuð.

(3. nmr. 1 Ed ).

getur litið svo út, sem verið sje að gefa 
ísfirðingum eftir ógreidda vexti af dýr- 
tíðarláninu. Svo er ekki, heldur er það 
meiningin, að þeir fái sem rjettmætt fram- 
lag til bryggjunnar 60 þús. kr., og þá á 
vitanlega ekki að borga vexti af þessari 
upphæð frá þeim tíma, sem verkinu var 
lokið og þeir áttu að fá hana. Er því till. 
þessi leiðrjetting á orðalagi gr.

Næst koma 3 brtt., XXIX—XXXI, um 
eftirgjafir viðlagasjóðslána. Jeg get talað 
um þær allar í einu lagi, því að þær eiga 
saman, þótt þessar eftirgjafir sjeu annars 
nokkuð sjerstæðar. Jeg þarf litlu við það 
að bæta, sem jeg sagði við 2. umr. Þó 
liefi jeg ekki getið þess, að það hafa verið 
gefnir eftir vextir og afborganir í 5 ár til 
Grunnavíkurhrepps og í 3 ár til Arnes- 
hrepps, en hvað snertir síðasta hreppinn. 
Innri-Akraneshrepp, þá er tímabil það, 
sem hann þarf ekki að greiða vexti og af- 
borganir, ekki útrunnið, heldur nær það 
til vfirstandandi árs.

Um þessar eftirgjafir alment vil jeg 
segja það, að verði þær ekki teknar út af 
fjárlagafrv. og verði viðaukatill. frá hv.
1. þm. G.-K. (BK) samþvkt um eftirgjöf 
til Gerðahrepps, þá er komið hjer inn á 
alveg nýja braut. Jeg hefi rannsakað það, 
að það hefir alls ekki verið gert á undan- 
förnum tímum, eða ekki fvr en á síðasta 
þingi, að gefa eftir viðlagasjóðslán.

Sjóðurinn er þannig tilkominn, að þing- 
ið hlýtur að telja sjer skylt að halda hon- 
um sem best við og varðveita liann á all- 
an hátt. Hann er tekjuafgangur hinna 
fvrstu sjálfstjórnarára, hins fvrsta land- 
búskapar hins íslenska ríkis. Svo var safn- 
að í hann og ætlast til, að hann væri vara- 
sjóður, sem ríkið gæti gripið til, ef sjer- 
stök ógæfa herjaði land og þjóð, sem gerði 
það ómögulegt að komast af með tekjur 
þess vfirstandandi árs. Og þessi sjóður.
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sem þannig var safnað í með sjálfsafneitun, 
hefir verið mjög friðhelgur í augum þjóð- 
arinnar og Alþingis alt fram að þessu. Bn 
fljótt á litið kann að líta svo út, sem vikið 
hafi verið út af þessari reglu á síðasta 
þingi. Þá voru gefin eftir 3 lán, en þetta 
voru í raun og veru fjárveitingar, þótt 
það form væri haft að gefa lán eftir í 
stað þess að setja inn fjárveitingar. Handa 
líólshreppi í Norður-ísafjarðarsýslu var 
um að ræða eftirgjöf eða veita fje til 
ölduhrjótsins, með því skilyrði, að hrepp- 
urinn tæki hann að sjer. Onnur eftir- 
gjöfin var til Hvítárbakkaskólans, sem er 
hjeraðsskóli Borgfirðinga. Það hefir verið 
tekin upp sú regla, að ríkið kósti bygg- 
ingu hjeraðsskólanna að % hlutum. Hefir 
ríkið ekkert lagt til þessa skóla, en hann 
liefir fengið lán úr viðlagasjóði. Hins- 
vegar þótti sjálfsagt, að hann nyti sömu 
kjara og aðrir skólar slíkir. Var því lánið 
gefið eftir og skoðað sem framlag ríkis- 
sjóðs til byggingar skólans. Þriðja eftir- 
gjöfin var til mötuneytis kennaraskólans 
og var skoðuð sem fjárveiting til skólans.
Má því skoða þetta sem fjárveitingar úr 
ríkissjóði. En með till. þeim, sem hjer 
liggja fyrir, er komið út fyrir þennan 
grundvöll. Það er farið fram á að gefa 
eftir lán án þess að lántakendur hafi farið 
hina rjettu og sjálfsögðu leið til þess, 
nefnilega þá, að snúa sjer til atvinnu- 
málaráðuneytisins og gera grein fyrir og 
sýna fram á nauðsvn þess að fá lánin 
gefin eftir. Ef nú á að fara inn á þessa 
braut að órannsökuðu máli og fara aðeins 
eftir því, sem atkvæðum er safnað handa 
gjafatillögum til kjósenda, þá verð jeg 
að segja það, að þá er grundvellinum 
algerlega kipt undan viðlagasjóðnum. Það 
stendur mikið af honum í lánum til bæjar- 
og sveitarfjelaga, og ef þingið samþykkir 
þessar eftirgjafir, þá er enga takmarka-

(3. tunr. i Ed.).

línu hægt að draga í þessu efni. Jeg lít 
svo á, að þessi lán megi þá öll skoða sem 
mjög vafasamar skuldir, og ef til vill 
mikill hluti þeirra tapaður. En jeg er viss 
um, að þjóðin tekur því ekki með þökkum 
að þeyta sjóðnum út í veður og vind eftir 
geðþótta einstákra hv. þm. Það má vel 
vera, að þessir hreppar sjeu fátækir; jeg 
veit ekki um það. En það hefir verið bor- 
ið fram í þinginu, að reikningar þeirrá 
gefi ekki rjetta mynd af þeirra raunveru- 
lega fjárhag. En þessar eftirgjafir hafa 
ekki komið til atkvæða nema í einu lagi 
allar, og er það á móti allri venju að slá 
saman ólíkum útgjaldaliðum. Vona jeg 
því, að hæstv. forseti (HSteins) gefi færi 
á því að láta þessar till. koma til atkvæða 
sjerstaklega og gefi hv. deildarmönnum 
færi á að greiða atkvæði um hverja eina 
út af fyrir sig. Minni virðing má ekki ætl- 
ast til, að sjóðnum sje sýnd. Jeg vil skjóta 
því hjer inn um till. XXXII, um eftirgjöf 
á viðlagasjóðsláni Gerðahrepps, að stjórn- 
inni er það mjög kunnugt, þar sem það 
var veitt í tíð þeirrar stjórnar, sem nú 
situr. Er þessi hreppur óvenjulega bág- 
staddur og fjekk þetta lán til þess að geta 
rækt nauðsynlegar skyldur sínar. Ef far- 
ið verður inn á þessa óheppilegu braut án 
allra rannsókna, þá get jeg ekkert haft á 
móti því, að Gerðahreppur komi með, og 
enda fleiri hreppar.

Þá kem jeg að síðustu brtt., XXXV. 
lið, við 22. gr., um viðlagasjóðslán til ís- 
húsa á kjötútflutningshöfnum. Fyrri till., 
við a.-liðinn, er orðabrevting eða rjetting 
á máli. Það má ef til vill skilja a.-liðinn 
svo, að ekki megi taka aðrar tryggingár 
en ábyrgðir, en í flestum tilfellum er eðli- 
legt, að íshúsin sjálf komi sem trygging 
fyrir láninu. Tekur till. af öll tvímæli um 
þetta.

Næsti liður þessarar till., b.-liðurinn, við
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d.-liðinn, er um það, að í staðinn fyrir 
„fyrstu 5 árin“ komi: fvrsta árið. Það 
hefir verið komið upp einu slíku íshúsi, í 
Vestur-Húnavatnssýslu, og hafa mjer bor- 
ist ummæli úr þessu bygðarlagi um það, 
að óeðlilegt væri að hafa þessi lán af- 
borganalaus í 5 ár. Hefi jeg því stungið 
upp á því, að afborganafresturinn sje að- 
eins 1 ár.

2. liður þessarar brtt., við 22. gr. 6, er 
um það, að heimilt sje að lána Mýrdals- 
hjeraði 15 þús. kr. í staðinn fvrir 5 þús. 
kr., og er það sú upphæð, sem með þarf. 
Er nú húsið komið upp og er ákaflega 
myndarlegt, og er upphæð þessi ekki í 
neinu ósamræmi við það, sem veitt hefir 
verið annarsstaðar til sjúkraskýla og lækn- 
isbústaða.

Bjöm Kristjánsson: Jeg hefi nú leyft 
mjer að bera fram ósk um eftirgjöf á við- 
lagasjóðsláni Gerðahrepps. Bér jeg þessa 
till. ekki eingöngu fram vegna eftirgjafa 
slíkra lána annara hreppa, heldur af full- 
kominni og sannarlegri þörf.

Jeg fvlgi hæstv. fjrh. (JÞ) í því að 
vera á móti því, að þingið án tillagna frá 
stjórninni gefi eftir lán þriggja hreppa. 
Og jeg var samþykkur því, sem hæstv. 
fjrh. hjelt fram, að hreppsfjelögin ættu 
að snúa sjer fyrst til stjórnarinnar, er í 
fjárhagslegt óefni væri komið. Og jeg er- 
sammála honum um það, að ekki sje rjett 
að fara inn á þá braut að snúa sjer ekki 
til hæstv. stjórnar með þetta, heldur til 
þingsins. En úr því að svo er komið, að 
dýrtíðarlán þriggja hreppa eru nú eftir 
gefin, ætti öll sanngirni að mæla með 
því, að fjórða og síðasta hreppnum, sem 
skuldar ríkissjóði dýrtíðarlán, Gerða- 
hreppi, verði einnig gefnir eftir % hlut- 
ar af dýrtíðarlánum þess hrepps. Jeg hefi

fullvissað mig um, að fleiri hreppar en 
fjórir skulda ekki ríkissjóði slík lán; þeir 
þrír, sem fengið hafa eftirgjöfina, og svo 
Gerðahreppur, sem sannarlega er verst 
stæður þeirra allra. En auðvitað skulda 
kaupstaðirnir sennilega eitthvað af slík- 
um lánum.

Þegar búið var að ákveða að gefa þrem 
hreppum eftir dýrtíðarlán í Nd., brá 
hreppsnefnd Gerðahrepps við, og skrifar 
oddviti hreppsnefndar okkur þm. G.-K. 
brjef, dags. 17. þ. m., og leyfi jeg mjer, 
með leyfi hæstv. forseta, að lesa upp kafla 
úr því, sem svo hljóðar:

„Þar sem jeg sje nú af blöðunum, að 
þii^ið hefir til meðferðar beiðnir frá 
ýmsum hreppum um uppgjöf á viðlaga- 
sjóðslánum frá dýrtíðarárunum, leyfi jeg 
mjer að biðja ykkur að sækja um upp- 
gjöf á lánum Gerðahrepps við sjóð þenn- 
an. Ástæður fyrir beiðni þessari eru sem 
hjer segir: 1. Skuld hreppsins við viðlaga-
sjóð er nú:
a. Lán vegna dýrtíðar ..... kr. 37000,00
b. Lán til skólabvggingar . . — 2833,33
Lausaskuldir hreppsins í ýms-

um stöðum eru ............... — 8400,00

eða alls skuldir hreppsins kr. 48233,33
2. Þar sem nú er orðið svo áliðið ver- 

tíðina, er fyrirsjáanlegt, að hún hefir 
brugðist svo hörmulega, að ekki aflast 
einu sinni fyrir útgerðarkostnaði, hvað þá 
meira. 3. Síðastliðið haust jöfnuðum við 
niður kr. 20500,00, sem er það minsta, 
sem hægt er að komast af með til þess að 
geta staðist þarfirnar ásamt vöxtum og af- 
borgunum. Gjalddagi á útsvörunum var 
um áramót, en þó að altaf sje verið að 
reyna að innheimta, þá er nú aðeins búið 
að borga kr. 2800,00 af útsvörunum, og 
eftir útlitinu að dæma er fyrirsjáanlegt,

Alþt, 1926. B. (38, löggjafarþing). 46
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þegar vertíðin fer svona, að ófáanlegt verð- 
ur alt að helmingi útsvaranna í þetta 
sinn.‘ ‘

Jeg ætla ekki að lesa lengra, en alt 
brjefið gefur glögga hugmynd um fjár- 
hag hreppsins.

Þessi tvö dýrtíðarlán, 20 þús. kr. livort, 
sem tekin voru 1923 til þess að borga 
gamla víxla frá stríðsárunum, er teknir 
voru upphaflega til að kaupa landsversl- 
unarvörur, eru nú samkvæmt vottorði rík- 
isfjehirðis 37 þús. kr., og er því farið 
fram á eftirgjöf á % þessarar upphæðar, 
eða eins og till. mín segir.

Til þess nú að bera ekki þessa tillögu 
fram aðeins af þeim ástæðum, að aðrir 
hreppar höfðu fengið slík lán eftir gefin, 
heldur af skýlausri þörf, þá fjekk jeg 
hreppsreikning þessa hrepps fyrir árið 
1924—1925, sem í fyrradag lá fyrir sýslu- 
nefnd til samþyktar. Þessi reikningur sýn- 
ir, að eignir voru þessar:
Bftirstöðvar frá fyrra ári .. kr. 11205,78
Útistandandi lán ................  — 1323,48
Grundarbær ........................ — 400,00
Barnaskóli .......................... — 8400,00
Hreppavegast. í hreppssj. . . — 436,25

Samtals kr. 21365,51 
Ekki er hægt að sjá, hversu mikils virði 

er yfirfærslan frá fyrra ári, sennilega 
liggur hún í ógreiddum útsvörum, og er 
því mjög óviss eign á þessum stað. Barna- 
skólinn gefur og engan arð, sem heldur 
er ekki að vænta. Og þetta 400 kr. kot get- 
ur ekki gefið mikið af sjer. Þá eru líka
útistandandi lánin ávalt mjóg óviss.

Þá kemur skuldahliðin:
Lán á skólahúsi ................ kr. 2833,33
Lán til landvarna ............  — 1200,00
Viðlagasjóðslán ..................  — 19000.00

do.   — 20000,00

Samtals br, 43033,33

(3. amr. i Ed.).

Við þessi lán hefir svo þurft að bæta, 
svo að 17. þ. m. eru öll lán hreppsins kr. 
48233,33.

Sveitarstyrkur veittur er talinn í bvrj- 
un reikningsársins kr. 75106,18, en við 
hefir bæst á reikningsárinu kr. 10256,92. 
— Gjaldendur í hreppnum eru 163 að 
tölu, flestir fátækir og margir bláfátækir.

Þegar nú þessar tölur eru athugaðar, þá 
virðast þær tala fyrir því, að þessum 
hreppi sje éftir gefin sú fjárhæð, sem 
farið er fram á, því að þó sú eftirgjöf sje 
dregin frá, á hreppurinn ekki nærri fyrir 
skuldum sínum. — Jeg orðlengi svo þetta 
ekki meir, en dreg það ekki í efa, að hv. 
deild láti þennan hrepp njóta jafnrjettis 
við þá hreppa, sem fá eftirgjöf á dýrtíð- 
arlánum sínum.

Þá á jeg aðra brtt. á þskj. 463. Svo er 
mál með Vexti, að til mín kom maður í 
gærkvöldi seint, — þess vegna er till. svo 
seint fram borin, — er hann fornvinur 
Binars Jónssonar myndhöggvara og hefir 
styrkt hann mikið og hjálpað. Hann tjáði 
mjer, að Einar væri mjög áhyggjufullur 
út af því, hvernig umhorfs er í kringum 
hús hans, því að þar ægir saman alls- 
konar skrani og óhreinindum, krökkum og 
hænsnum. Er það ástand sannarlega til 
minkunar, sjerstaklega ef útlendinga ber 
að garði. Einar finnur sáran til þess að 
geta ekki þrifað til í kringum hús sitt og 
skreytt garðinn, en meðan ekki er girt, er 
honum það ómögulegt. Bað vinur hans 
mig því að bera fram þessa till. Hefir Ein- 
ar látið gera áætlun um girðinguna. Gerðu 
hana trjesmiður og steinsteypumaður og 
áætluðu þeir kostnaðinn um 2400—2500 
kr. Þar sem upphæðin er nú svona lítil, 
vona jeg, að hv. deild geti fallist á till. 
Enda gerir hún Irvorki til nje frá um hali- 
ann á fjárlögunum,
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Foraœtisráfiherra (JM): Jeg ætla að 
bíða með að tala um brtt. einstakra þm., 
þar til þeir hafa talað fyrir þeim og gefið 
eitthvert tilefni til andsvara.

Þá skal jeg minnast lítillega á IX. brtt. 
á þskj. 457, sem er frá hæstv. fjrh. (JÞ). 
Jeg er honum samdóma um, að rjett sje 
að fella niður styrkinn til Ogurþinga- 
prestsins, því að eftir þeirri meðferð, sem 
málið hefir nú fengið í þinginu, er ekk- 
ert athugavert við að greiða þetta fje úr 
prestlaunasjóði. Má þess vegna taka þenn- 
an lið út úr fjárlögunum.

Þá er næsti töluliður á þskj. 457, sem 
er tvær till. frá fjvn. Er jeg þakklátur 
nefndinni fyrir brtt. þessar. Það var vel 
ráðið og skynsamlega að greiða úr Valla- 
nesmálinu. Jeg hefði kannske óskað, að 
styrkurinn hefði verið ríflegri, en vona 
samt, að hægt verði að köma málinu í 
gott horf með því fje, sem fjvn. hefir lagt 
til, að verði veitt.

Jeg hefi leyft mjer að gera brtt. við 
nýjan lið í 14. gr. B. XIV. 7., þar sem 
farið er fram á 4 þús. kr. til Dalasýslu. 
Það á að koma fram, hvers vegna þingið 
veiti þetta. En það er vegna þess, að 
Dalasýsla reyndi að halda uppi skóla í 
Hjarðarholti, en beið af því halla. Nú hef- 
ir verið hætt við þetta skólahald, og álít 
jeg það rjett, úr því að það gat ekki 
hepnast.

Jeg er samdóma hæstv. fjrh. um það, 
að ekki sje rjett að kippa fótunum und- 
an viðlagasjóði með því að gefa eftir lán 
úr honum.

Þá er næst till. frá nefndinni um heim- 
ild fyrir stjórnina til þess að byggja dauf- 
dumbraskóla. Jeg hefi sýnt fjvn. fram á, 
hvernig þar er umhorfs og að nauðsyn- 
legt sje að gera þar húsabætur. Hygg jeg, 
að hver nefndarmaðpr hafi sannfært sig

um, að óforsvaranlegt er að láta við svo 
búið standa. Það má ekki dragast lengur 
að gera hjer nauðsynlegar ráðstafanir. Ef 
sýki kemur upp í skólanum, er hætt við, 
að í óefni komi brátt. í till. er heimilað. 
að stjórnin geti lagt fram fje, en selt 
nokkuð af lóð skólans, sem svo gengi upp 
í kostnaðinn.

Loks er ein brtt. á sama þskj., XVI 2, 
og er þar stungið upp á að lækka skálda- 
styrkinn. Jeg verð að segja það, þótt jeg 
hefði viljað halda í þessa upphæð, að jeg 
er nefndinni þakklátur fyrir það, hve 
hóflega hún fer í þetta. En það er ekki 
nema eðlilegt, að nefndin ljeti sjer koma 
þetta til hugar. Mjer datt það í hug, sem 
sagan segir um Alexander mikla, að hann 
hafi í æsku grátið yfir sigrum Filipps föð- 
ur síns og landvinningum, vegna þess að 
sjer væri ekkert eftirskilið að vinna. Ef 
samþyktir verða í viðbót við það, er áður 
er komið, þeir listamannastyrkir, sem enn 
er farið fram á að bæta við, þá veit jeg 
ekki, hvað skilið verður eftir af listamönn- 
um handa stjórninni.

Jónas Jónsson: Jeg á hjer nokkrar 
brtt., sumpart einn og sumpart ásamt öðr- 
um hv. þm., og vil jeg nú'nota tækifærið 
og minnast lítillega á þær.

Fyrsta tiU. er sparnaðartill. Jeg var svo 
óheppinn að heyra ekki ræðu hv. frsm. 
(EP), og veit því ekki, hvernig hann tók 
í-hana, en jeg vona, að nefndin sje ekki 
á móti till. minni. Yrði þá skrifstofustjóra 
Islandsskrifstofunnar í Kaupmannahöfn 
falið að vera umboðsmaður vor, eins og 
að undanförnu. Þetta mál er nokkuð gam- 
alt, og hefir töluvert verið deilt um það, 
hvort ástæða væri til að halda í hið dýra 
sendiherraembætti. Endirinn varð sá, að 
embættið var lagt niður stuttu eftir síð-
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ustu kosningar af miklum meiri hluta þm., 
og ráðstafanir gerðar þess eðlis, að erfið- 
ara er að taka það upp aftur. Viðunan- 
legur sendiherrabústaður hefir verið seld- 
ur og fráfarandi sendiherra bætt upp það 
tap, sem hann beið af húsakaupunum. Er 
hann nú líka kominn heim og hefir sest 
hjer að. En verði embættið tekið aftur 
upp, þarf líklega að kaupa hús í Höfn. 
Hið fvrra kostaði 70 þús. kr., og verður 
það ekki minna nú. Einnig mun sendi- 
herra þurfa að hafa meira risnufje en 
skrifstofustjórinn. Er því hjer um mikil 
útgjöld að ræða, sem þingið mun fá að 
heyra um á næstu árum, nái till. mín ekki 
fram að ganga.

Við höfum nú svo góðum manni á að 
skipa í Höfn, að það er í hæsta lagi völ 
á jafngóðum manni, en alls ekki betri. 
Jón Krabbe er, enda þótt hann búi í öðru 
landi og mæli ekki tungu okkar sem inn- 
fæddur væri, ágætur fslendingur. En það 
er vitanlega alt öðruvísi umhorfs, ef skip- 
að er í trúnaðarstöður hjer heima.

En jeg held, að bak við þessa breytingu 
felist ekkert annað en yfirlæti. Það er eng- 
in skvnsamleg ástæða fvrir henni. Er það 
jafnvel vítaverð ráðstöfun, að sömu menn, 
sem seldu sendiherrabústaðinn, skuli vera 
að koma með þetta, hringla fram og til 
baka. Annaðhvort hefði ekki átt að selja 
húsið og flytja sendiherrann heim eða þá 
ekki að vera að stofna þetta embætti 
aftur.

í fyrra kom fram krafa frá háttv. þm. 
Dal. (BJ), sem er hinn ákveðnasti í þessu 
máli, um að stofna þetta embætti. Hún 
var drepin með miklum meiri hl. atkv., 
og fullyrði jeg, að báðir ráðherrarnir, 
sem sæti áttu í Nd., og stjórnarflokkurinn 
mestallur greiddu atkv. á móti. En litlu 
síðar frjettist, að náðst hefði samkomulag 
jnilli þm, Dal. og stjórnarinnar, þess efnis,

(3. nmr. i Ed.).

að hún kæmi þessu embætti á aftur, en 
hann greiddi atkv. móti vantransti. Meðan 
ekki kemur önnur betri skýring frá hæstv. 
stjórn, verð jeg að láta mjer þá skýringu 
nægja, að stjórnin hafi unnið sjer það til 
lífs að breyta um skoðun. Hún fjekk 
nefnilega vantraust rjett á eftir. (Forsrh. 
JM: Fjekk hún vantraust?). Já, hún fjekk 
vantraust, og ef hæstv. forsrh. vill ekki 
sætta sig við þessa skýringu, getur hann 
komið með aðra betri á snúningi flokks- 
bræðra sinna.

Þá er jeg enn ttieðflm. ásamt 4. landsk. 
(IHB) að till. um styrk til Skúla læknis 
Guðjónssonar. Eins og till. var við 2. umr. 
var málinu fundið það til foráttu, að 
verið væri að stofna hjer nýtt og fast em- 
bætti, og tók deildin afstöðu gegn því. En 
til þess að fjarlægja þennan þyrni úr till., 
breyttum við henni í stvrk til fræðirann- 
sókna. Aðalverkefnið á að vera að rann- 
saka áhrif fæðunnar á menn og dýr og 
gildi bætiefnaiina fyrir líkami manna og 
dýra. Eftir dómi vel skvnbærra manna eru 
líkur til, að með þessu móti megi takast 
að finna ráð til að bjarga fjenaði bænda, 
þar sem mest ber á skjögurveiki. Þetta er 
búfræðilegs eðlis. En aðalstarf og rann- 
sóknir þessa unga manns hefir gengið í 
þá átt að vinna á móti þeim mikla far- 
aldri í mannfólkinu, sem að einhverju 
leyti er í sambandi við breytta lifnaðar- 
hætti, en það er aukning berklaveikinnar. 
Er nú álitið, að hún stafi ef til vill öllu 
mest af bætiefnaskorti fæðunnar. Erlendir 
læknar hafa vakið eftirtekt á þessu, en 
enginn fengist við eins ítarlegar rannsókn- 
ir um þetta efni og Skúli Guðjónsson. 
Jeg held, að rjett væri að gefa honum kost 
á að ljúka við þessar rannsóknir.

Jeg var ekki við, þegar hv. frsm. (EP) 
hjelt ræðu sína og mælti á móti þeirri till. 
fjvn. að greiða sjera Kjartani Helgasyni
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í Hruna full prestsíaun, þó að hann tæki 
við skólastjórastarfi við Suðurlandsskól- 
ann. Jeg hefi þó haft veður af helstu rek- 
um hv. frsm. Satt að segja finst mjer þessi 
mótmæli koma úr hörðustu átt, þar sem 
um er að ræða stjettarbróður þingmanns- 
ins, prófastinn í nágrannasýslu hans. 
Maður þessi hefir nú verið svo lengi í 
þjónustu landsins, að ekki væri um neina 
goðgá að ræða, þó að honum væri veitt 
lausn frá embætti með fullum laun- 
um. Nú er það ekki tilætlunin, heldur 
gengúr till. í þá átt, að sjera Kjartan fái 
að halda fullum launum, þó að hann flytj- 
ist að öðru starfi. Máli þessu er þannig 
varið, að reynt hefir verið undanfarin ár 
að fá sámstarf um skóla í Árnes- og Rang- 
árvallasýslu. Þetta hefir samt ekki tekist, 
því að hvor sýslan um sig yill hafa skól- 
ann hjá sjer. Þegar rætt var um styrk 
handa þessum skóla á .þinginu í fyrra, var 
nokkurnveginn ljóst, að ekki mundi fást 
samstarf þessara sýslna um skóla, og hall- 
aðist þingið því rjettilega á þá sveif, að 
sú sýslan, sem fyrri yrði til þess að koma 
upp skóla, skyldi fá styrk. Var bent á, að 
rjett væri að setja engin skilyrði fyrir 
styrkveitingunni, sem orðið gætu til áð 
tefja skólamálið. Nú hefir það gerst í 
málinu síðan, að sýslunefnd Árnessýslu 
hefir samþykt að setja skólann á stofn, 
og þó að nú sje nokkur sveitardráttur um 
hvar skólinn skuli standa, er því þegar 
slegið fóstu, að Árnessýsla byggi skóla 
fyrir sig, sem sennilega verður þá sóttur 
úr Rangárvallasýslu líka og líklega víðs- 
vegar af landinu, eins og venjulegt er um 
slíka skóla.

Nú er það vilji skólamannanna á Snð- 
úrlandi að fá þennan merka prófast til að 
táka að sjer forstöðu skólans. Það er líka 
vilji sjera Kjartans að taka þetta starf

að sjer, og það er víst, að hann gerir það. 
En nú mun fjárhagur skólans ekki verða 
betri en það, að laun skólastjórans hljóta 
að verða mun lægri en prestslaun sjera 
Kjartans. Það mun hinsvegar álit margra, 
að skemtilegra sje fyrir þá, sem vilja njóta 
hæfileika sjéra Kjartans til að móta skól- 
ann, að hann liði ekki verulegan halla af 
að skifta um starf. En það væri óhjá- 
kvæmilegt, ef hann ætti að sæta venju- 
legum launakjörum við svona skóla, launa- 
kjörum, sem ungir menn geta miklu frem- 
ur sætt sig við. Skólastjórinn á Laugum 
t. d. hefir miklu lægri laun en aldraðir 
prestar hafa.

Jeg held, að þegar hv. frsm. athugar, 
að þetta er ekki borið fram eftir ósk sjera 
Kjartans, að hann veit víst ekki um, að 
það er borið fram, og að hann er ákveð- 
inn í að taka við forstöðu skólans án þess 
að spyrja um laun, þá sjer hann, að upþ 
úr því að fella þetta hefst ekki annað en 
það að gera lakari lífskjör þessa manns 
síoustu ár æfinnar, þessa merka manns, 
sem gengur í eldinn til þess að vinna að 
hugsjónamáli Sunnlendinga. Jeg veit, að 
hann gerir það glaður, en mjer finst ekki 
rjett að nota sjer fórnfýsi hans. Það hefir 
verið minst á, að með þessu væri skapað 
óheppilegt fordæmi. En svona tilefni eru 
mjög sjaldgæf. Sjera Kjartan er valinn 
til þessa starfs með þegjandi samkomu- 
lagi, enginn annar er tilnefndur. Hann er 
búinn að þjóna prestsembætti með sæmd 
í 30 ár, og þessi laun ber í raun og veru 
ekki að skoða sem viðbót, heldur samúðar- 
merki fyrir það, sem hann er búinn að 
gera, og í trausti þess, sem hann ætlar að 
gera. En til þess að sýna, að þetta er 
ekki nýtt fordæmi, skal jeg minna á, að 
fyrir skömmu hefir ágætum manni, Bjarna 
Sæmundssyni, verið veitt lausn frá em-
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bætti með fullum launum, svo að hann 
gæti starfað betur að hjartfólgnasta áhuga- 
máli sínu, náttúrufræðinni. Enginn efað- 
ist um, að hann mundi vinna öllum stund- 
um að þessu áhugamáli sínu eins og áður. 
Líkt er ástatt með sjera Kjartan. Hann 
hefir verið prestur og kennari í 30 ár og 
unnið sjer ágætan orðstír. Það er því eng- 
in hætta fyrir Alþingi að láta hann halda 
fullum launum, þar sem hann heldur 
áfram svipuðu starfi. Fordæmið er komið, 
þar sem Bjarni Sæmundsson er, og það 
hlýtur að koma fyrir um ágæta menn við 
og við, að svona ráðstafanir sjeu gerðar. 
Því miður eru svona menn svo sjaldgæfir, 
að það er engin hætta á, að þeir þyngi á 
fjárlögunum, þó að þeir sjeu metnir að 
verðleikum þá sjaldan þeir koma fram.

Hæstv. forsrh. (JM) hefir komið með 
brtt. við till. mína um að gefa Dalasýslu 
eftir viðlagasjóðslán, 4000 krónur. Ef till. 
hefir meira fylgi í þeirri mynd, er hún 
mjer jafngeðfeld, því hún miðar að því 
að leysa sama vandamálið. Jeg greiði því 
þessari brtt. atkvæði, þar sem hún er jafn- 
góð minni fyrir hlutaðeigendur, en deild- 
inni ef til vill geðþekkari. Þegar Dala- 
sýsla keypti Hjarðarholt fyrir nokkrum 
árum, var tilætlunin sú, að styðja efni- 
legan mann til skólahalds þar. Skólinn 
gekk vel um stund, en lenti síðan í skuld- 
um, vegna dýrtíðar og annara örðugleika, 
og lagðist niður, en sýslan sat með jörð- 
ina og tapið. 011 sanngirni mælir með 
því að hlaupa þarna undir bagga. Það 
var þarft fyrirtæki, sem þarna var ráð- 
ist í, þó að fyrir rás viðburðanna gæti 
það ekki blessast.

Jeg get tekið undir það, sem hæstv. 
forsrh. sagði um daufdumbraskólann. Jeg 
hefði að vísu kunnað betur við, að um 
tiltekna fjárhæð hefði verið að ræða, en 
jeg geri ráð fyrir, að hjer verði skynsam-

lega á haldið. Mjer er dálítið kunnugt 
um þennan skóla og veit, að ástæðurnar 
þar eru óviðunandi. Þessi ógæfusömu börn 
verða að sofa, nema og leika sjer í kjall- 
araplássi. Ætti raunar engihn að bjóða 
slíkt pláss, þó kjallaraíbúðir tíðkist hjer 
vegna vandræða. Það er áreiðanlegt, að 
enginn skóli landsins á við lík kjör að 
búa og þessi skóli, og því er það frekar 
of seint en snemma, að þessi till. kemur 
fram. Jeg kynti mjer skólann dálítið í 
vetur og hafði hugsað mjer að vekja at- 
hygli á honum fyrir næsta þing, en þec; 
gerist ekki þörf, fyrst málið er upptekið 
nú. Jeg vildi, að stjórnin ljeti haga þess- 
ari byggingu þannig, að hægt væri að 
bæta við síðar plássi fyrir blind börn og 
máske annmarkabörn af öðru tægi.

Þá kem jeg að nýjum lið, sem er stvrk- 
ur til Actaprentsmiðju til þess að gefa 
út íslendingasögur með myndum og upp- 
dráttum. Þetta mál mun hafa legið fyrir 
Nd., og var víst af tilviljun, að það var 
ekki borið fram þar. En þetta er fyrir- 
tæki, sem heyrast mun um síðar, þó að 
það kunni að falla hjer í dag. Þessi till. 
gengur út á það að fá vandaða útgáfu 
af fornsögum okkar, bækur, sem gætu orð- 
ið almenningseign. Það er síst ástæða til 
að vanþakka þá útgáfu, sem við nú eigum. 
En hún er miðuð við annan tíma og nú 
eru gerðar meiri kröfur. Þessari útgáfu, 
sem hjer er um að ræða, er ætlað að flytja 
staðamyndir og landakort til skýringar 
sögunum. A þennan hátt myndu sögurn- 
ar fá nýtt gildi og verða meira virði fyrir 
almenning en nú er. Jeg held, að því væri 
engan veginn illa varið, þó veittar væru 
svo sem 2000 kr. í 10 ár til þess að fá 
slíka útgáfu inn á hvert heimili. Jeg skal 
taka það fram, að Sigurður Nordal hefir 
lofað að hafa aðalumsjón með þessu verki, 
og er það næg trygging þess, að því verði
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vel stjórnað. Jeg álít sjálfsagt, ef till. 
verður samþykt, að stjórnin veiti ekki 
þennan styrk nema tryggilega sje um alt 
búið.

Þá á jeg brtt. um styrk handa ungum 
málara, Finni Jónssyni, til Rómaferðar. 
Finnur er bróðir Ríkarðs myndskera og 
hefir farið svipaða leið og hann til að 
ryðja sjer braut. Ríkarður er trjesmiður 
og vann fyrir sjer með þeirri iðn meðan 
hann stundaði nám. Finnur er gullsmiður 
og hefir notað þá kunnáttu til að fleyta 
sjer áfram. Hann hefir vakið á sjer mikla 
eftirtekt í Þýskalandi og víðar. Hann var 
einn af fáum, sem kom myndum sínum á 
stóra sýningu í Þýskalandi í haust, og 
vakti hann þar mikla eftirtekt. Hann er 
nútímamálari og fylgir þeirri listastefnu, 
sem sumum hinna eldri þykir ekki eftir- 
sóknarverð. Jeg bjóst við, að mjer mundi 
finnast hið sama þegar jeg sæi sýningu 
Finns, en það var öðru nær. Hann málar 
mjög hugnæmar myndir og fallegar, þó að 
þær sjeu mótaðar af þessari nýju stefnu. 
Það hefir verið venja hjer, til þess að 
láta sem flesta listamenn njóta sín, að 
géfa þeim tækifæri til að heimsækja Róm. 
Finnur Jónsson er búinn að ganga í gegn- 
um þann hreinsunareld, sem gerir menn 
hæfa til slíkrar farar.

Þá er jeg meðflutningsmaður að till. 
um styrk til Páls ísólfssonar. Jeg ætlaði 
ekki að taka efnið frá hv. meðflm. mínum, 
en jeg vildi aðeins skýra fyrir þeim, sem 
ekki kynnu að vita, að Reykjavíkurbær 
og einstakir menn hafa gert miklar fram- 
kvæmdir í því skyni, að þessi maður gæti 
fremur notið sín, og þær framkvæmdir 
hljóta að hafa mikil áhrif áalt sönglíf í 
landinu. Páll ísólfsson er mesti snillingur 
í sinni ment, sem ísland hefir átt. Til þess 
að hann geti notið sín nægja ekki venju- 
leg orgel. Orgel við hans hæfi kostar 40—

50 þús. krónur. Það leit'út fyrir í fyrra, 
að Páll mundi ekki geta þrifist hjer, af 
því ekki var til orgel, þar sem kraftar 
hans fengju viðnám. Nú hafa nokkrir 
menn gengist fyrir því að kaupa orgel 
við hans hæfi. Það er rjett ókomið og 
verður sett niður í fríkirkjunni. Þetta er 
ákaflega merkileg framkvæmd. Frá í haust 
verður þarna kostur á bestu orgelhljóm- 
leikum landsins. Þar situr mesti snilling- 
urinn við besta hljóðfærið. Reykjavíkur- 
bær hefir viðurkent, að Páll starfaði að 
því að hækka listasmekk bæjarbúa og veitt 
honum dálítil laun. Þar sem jeg geri ráð 
fyrir, að Páll verði einskonar æðsti prest- 
ur í söngment hjer á landi og að á hálfs- 
mánaðarfresti gefist almenningi kostur á 
að njóta listar hans, þá hlýtur hann að 
hafa geysimikil áhrif á alt sönglíf í land- 
inu. Allir, sem til bæjarins koma, munu 
að sjálfsögðu koma í fríkirkjuna og njóta 
þar þeirrar tegundar af hljóðfæraslætti, 
sem ekki er kostur á nema í stórum borg- 
um.

Þá hefi jeg flutt hjer brtt. eftir ósk hv. 
þm. Dal. (BJ) um styrk til bryggju í 
Búðardal. Hv. þm. Dal. er veikur og get- 
ur ekki fylgt eftir málum þessa kjördæmis, 
en mjer þykir ólíklegt, að deildin láti 
kjördæmið gjalda þess. Jeg ætla því að 
skýra lítið eitt, hvernig þarna stendur á. 
Nú hefir Geir Zoega gert áætlun um þessa 
bryggju og komist að þeirri niðurstöðu, 
að hana þyrfti 80 m. langa, og myndi 
hún kosta 20 þús. kr.. H'jer er aðeins gert 
ráð fyrir, að Dalamenn fái þennan litla 
styrk, 3 þús. kr.

Jeg vil benda á þá miklu sanngirni, 
sem mælir með því að veita þetta, þegar 
litið er á, að þessi sýsla hefir verið út- 
undan á margan hátt enn sem komið er 
með samgöngur á sjó. Nú er það eitt, sem 
hefir mikla þýðingu í þessu tilliti. Þegar
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strandferðaskipin koma inri í Búðardal t. 
d., sem mun vera 6 sinnum Á ári, þá tefj* 
ast þau oft svo mikið, að það verður að 
liætta útskipun og uppskipun tímum sam- 
an, þegar svo stendur á sjó, beinlínis af 
því að bryggju vantar. Þeir, sem vita 
hvað slíkt skip kostar, geta giskað á, að 
einn eða tveir dagar á ári, sem strand- 
ferðaskipið tefst fyrir þryggjuleysi, er 
meiri eyðsla fyrir ríkissjóðinn en að veita 
þennan styrk. Það er áreiðanlegt, að ekki 
verður hjá því komist að styðja Dala- 
menn til bryggjugerðar eins og aðra lands- 
hluta. Þá vinna menn ekki annað við að 
fella till. en að skjóta þessu á frest. Nú á 
næsta ári byggja þeir fyrir 20 þús., og 
þá er ekki nema sanngjörn krafa að veita 
þeim 3 þús. kr., sem væri í sama hlutfalli 
við aðra hliðstæða styrki.

Þá er till. nr. 31 frá mjer og hv. þm. 
Vestm. (JJós), um eftirgjöf. á viðlaga- 
sjóðsláni til Ólafs Hvanndals myndamót- 
ara. Af því að lagst hefir verið fast á 
móti þessum eftirgjöfum, bjuggumst við 
við, að þetta yrði torsótt, þótt málstaður- 
inn sje góður. Samt höfum við borið fram 
skriflega brtt., og væri mjer þökk á, ef 
hæstv. forseti á sínum tíma vildi lesa upp 
og bera undir atkv., ef .deildin leyfir. .

Till. gengur út á líkt og það, sem vakti 
fvrir hæstv. forsrh. viðvíkjandi eftirgjöf- 
inni til Dalasýslu, að verði fallið frá að 
óska eftir eftirgjöf, en farið fram á að 
veita 2 þús. kr. styrk í eitt skifti fyrir öll.

Þessi maður er eini íslendingurinn, sem 
lært hefir þessa iðn. Hefir rekið verk- 
stæði hjer síðustu árin, þrátt fyrir ákaf- 
lega mikla erfiðleika. Hann getur ekki 
haft 'svo mikið að gera, að það eitt sje 
honum nóg til atvinnu. Hinsvegar er nauð- 
svnlegt að hafa mann í landinu, sem kann 
þessa iðju. En aðstaða hans er svo erfið
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með rekstur á þessu verkstæði, að það 
liggur altaf við borð, að hann hætti. Og 
jeg er mjög hræddur um, að niðurstaðan 
verði sú, að hann nevðist til að hætta, ef 
ekki er hægt að sýna honum þá sanngirni, 
sem við förum fram á.

Jeg vil benda hv. þd. á, að fyrir nokkr- 
um árum byrjaði stærsta blaðið, sem gef- 
ið er út hjer í bænum, Morgunblaðið, á 
myndamótagerð, fjekk útlenda sjerfræð- 
inga og rak hana í nokkrar vikur. Hver 
varð niðurstaðan? Verkstæðið varð að 
hætta eftir stutta stund. Það var of dýrt 
fyrir ekki meira verkefni en hjer er. Menn- 
irnir fóru út og áhöldin liggja enn ónot- 
uð. En verkstæðið, sem Ólafur Hvanndal 
rekur, er að miklu leyti í samræmi við 
okkar kjör og búskap, miklu minna og 
ódýrara. Ólafur hefir sætt sig við alla þá 
erfiðleika, sem bíða þeirra, sem eru að 
koma á fót hjer nýjum iðnaði. Hann hefir 
að vís.u fengið lán fyrrum, og er búinn að 
borga að jeg held meira en hélming af 
því í ríkissjóð. En það líta margir svo á, 
að það sje fullkomlega sanngirnismál 
gagnvart þessum vísi til nauðsynlegs iðn- 
aðar að veita honum þennan styrk. Það 
eru ekki nema einar 2 þús. kr., sem við 
hv. þm. Vestm. förum fram á áð veita, og 
það í eitt skifti fyrir öll.

Jeg held jeg hafi þá mælt fyrir þeim 
till. flestum, sem jeg er eitthvað við rið- 
inn, en fæ þá máske tækifæri síðar í dag 
að skýra eitthvað af því, sem jeg kann 
að hafa gleymt.

Jeg var nærri búinn að glevma till. um 
stvrk til Ólafs Marteinssonar til þess að 
undirbúa vísindalega útgáfu á óprerituð- 
um alþýðuvísum. Vildi jeg gjarnan tala 
um hana nú, þarf ekkí að fara mörgum 
orðum um hana. Svo stendur á, að Ólafur 
nemur nú málfræði við háskólann og er
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langt kominn. Hefir hann ágæt meðmæli 
frá málfræðikennurum sínum. Á síðasta 
ári hefir hann kynt sjer í Noregi rann- 
sókn á þessu efni. Hann er töluvert far- 
inn að vinna að því að safna allskonar 
óprentuðum kveðskap og lausavísum. I 
þessu er fólginn mikill og merkilegur 
menningarfjársjóður. Lausavísurnar eru 
eitt af því, sem einkennir okkar menningu. 
Engin þjóð hefir tiltölulega á við okkur 
jafnmerkilegan kveðskap af því tægi. Þessi 
kveðskapur hefir lifað á vörum þjóðarinn- 
ar í margar aldir, — það besta úr honum. 
Og það er það, sem þessi ungi maður ætl- 
ar að taka að sjer að undirbúa vísindalega 
útgáfu á.

Þetta verk er sem sagt dálítið hliðstætt 
við það, sem Jón Árnason tók sjer fvrir 
hendur með þjóðsagnasöfnuninni. Þeir, sem 
unna þjóðlegum fræðum og kveðskap, 
mundu mjög gleðjast, ef þessi litli styrk- 
ur yrði samþyktur.

Ágúst Helgason: Jeg á hjer 2 brtt., 
aðra á þskj. 457, VII. lið, við 13. gr., um 
að hækka styrkinn til bifreiðaferða austur 
yfir fjall um 2 þús. kr., eða úr 5 þús. upp 
í 7 þús. krónur. Það er ekki af því, að 
jeg sjái ofsjónum yfir þeim styrk, sem 
talað er um til Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu, heldur af því, að jeg sje, að 5000 
kr. eru í raun og veru mjög lítill styrkur 
til þess að halda uppi svo miklum ferðum, 
sem hjer er um að ræða. Aðalleiðirnar eru 
3 og allar langar, austur um Garðsauka, 
sem er um 115 km., að Sandlæk um 100 
km. og að. Torfastöðum yfir 100 km. 
Eftir þessum leiðum á nú að flytja á 
næstu árum alla vöru í 26 hreppa í báð- 
um sýslunum, Árnes- og Rangárvallasýsl- 
um. Verslun á Eyrarbakka og Stokkseyri 
er nú að leggjast niður og allir aðflutD
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ingar á sjó að hætta, og leiðir af því, að 
lijer verður um geysimikla flutninga að 
ræða, þegar alt verður að flytja á bifreið- 
um hjeðan frá Reykjavík. Af þessum 
ástæðum hefi jeg ásamt hv. 1. þm. Rang. 
leyft mjer að fara fram á, að þessi liður 
verði hækkaður.

Hin brtt. er á þskj. 463, og er brtt. við 
brtt. á þskj. 457, VIII. lið, við 14. gr., 
um að greiða Kjartani prófasti Helgasyni 
í Hruna full laun, ef hann lætur af prests- 
skap og tekur við skólastjórn á Laugar- 
vatni. Mjer þykir rjettara að orða till. 
svo, að miðað sje við skólann, hvai sem 
hann verður, en ekki við vissan stað. Að 
vísu má ef til vill gera ráð fyrir, að skól- 
inn verði aðeins fyrir aðra sýsluna, en 
jeg vona þó, að samvinna geti orðið um 
hann, svo að hann verði fyrir báðar, og 
er þá óvíst, hver staðurinn verður. Jeg 
vænti þess svo, að mönnum þyki ekki óað- 
gengilegra að samþykkja till., þó að hún 
sje svona orðuð, eins og mjer sýnist rjett- 
ara, að miðað sje við hjeraðsskóla Suð- 
urlands, hvar sem hann verður.

Ingvar Pálmason: Jeg skal ekki vera 
langorður, því að jeg á aðeins eina brtt. 
á þskj. 457,XI, við 14. gr., um að hækka 
styrkinn til byggingar barnaskóla úr 20 
þús. upp í 30 þús. kr. Við 2. umr. fjár- 
lagafrv. flutti jeg brtt, þess efnis, að 
ákveðin upphæð yrði veitt til barnaskóla- 
byggingar á Nesi í Norðfirði. Þessi tillaga 
var feld, og má vera, að gildar ástæður 
hafi verið fyrir því, þótt jeg gæti ekki 
sjeð þær. En það kom fram í ræðu hæstv. 
forsrh. þá viðurkenning á því, að þó að 
upphæðin væri ekki áætluð hærri, mundi 
hún" tæplega fullnægja þörfinni á bygg- 
ingu barnaskóla yfirleitt. Jeg lýsti þessu 
að nokkru við 2. umr., og þá sjerstaklega
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á Norðfirði, og skal jeg ekki taka það upp 
aftur hjer. Það mun vera mjög víða svo, 
að bygging barnaskóla getur ekki dregist 
lengur. Ástæðurnar til þessa eru auðvitað 
eifiðleikar undanfarinna ára, fjárhagsörð- 
ugleikar bæði hjá sveitarfjelögum og rík- 
inu, og auk þess geysihátt verðlag á bygg- 
ingarefnum. Það er því mjög eðlilegt, að 
þörfin komi greinilega í ljós nú, þegar 
framkvæmdir í þessu efni hafa svo að segja 
legið niðri mörg undanfarin ár, og kröf- 
urnar verði háværar um að liafist sje 
handa til að bæta úr þessu.

Jeg skal geta þess í þessu sambandi, 
að þörfin fvrir húsabætur á prestssetrum 
hefir nú verið fullkomlega viðurkend og 
altaf verið að hækka þann lið fjárl. frá 
ári til árs. Er þó þörfin á því sviði tæp- 
lega brýnni en bygging barnaskólanna. 
Jeg tel það mjög varhugavert að skera 
mjög við neglur sjer þessa upphæð til 
barnaskólabvgginga, því að þar er mikið 
í húfi. að þeir sjeu í góðu lagi. í skólun- 
um á öll hin uppvaxandi kvnslóð þessa 
lands að búa að miklu leyti um fjögra ára 
skeið, og því þarf ekki að lýsa, hve mikil 
hætta þjóðinni getur stafað af því að ala 
börn sín upp í óhollum og ófullkomnum 
húsakynnum. Þó að svo sje mi komið með 
fjárl., að nokkur tekjuhalli sje á þeim 
orðinn, finst mjer jeg geta með góðri sam- 
visku lagt það til, að þessi liður verði 
hækkaður. Hæstv. stjórn hefir líka sjeð 
sig knúða til að hækka hliðstæða liði, 
þrátt fyrir hið illa útlit með fjárlögin.

Jeg skal geta þess, að þó jeg fari fram 
á þessa hækkun, geri jeg það ekki aðeins 
vegna þess sjerstaka skóla, sem áður er 
nefndur, heldur og einnig vegna þess, að 
jeg veit. að þörfin er bæði mikil og 'al- 
menn fyrir stvrk til slíkra bygginga. Hins- 
vegar vænti jeg þess, verði þessi till. sam-

(3. nmr. i Ed.).

þykt, að það hjerað, sem jeg ber sjerstak- 
lega fvrir brjósti, standi þá nær með að 
fá styrk af þessari fjárveitingu. Jeg ætla 
svo ekki að fjölyrða meira um þetta, en 
vona, að hv. deild kannist við sanngirni 
þessarar brtt.

Uni aðrar brtt., sem liggja fyrir, sje jeg 
ekki ástæðu til að tala, en læt nægja að 
sýna afstöðu mína við atkvgr. Við 2. 
umr. flutti jeg, eins og hv. deildarmenn 
muna, till. um að heimila stjórninni að 
ábyrgjast alt að 80 þús. kr. rafveitulán 
til Xeshrepps. Till. var feld, og jeg sá 
ekki vænlegt að taka hana upp aftur lækk- 
aða. En jeg minnist á þetta nú af því, að 
það kom fram í ræðu hv. frsm. fjvn., að 
honum virtist það nokkuð hár skattur á 
íbúum kauptúnsins, sem eru um 1000, sem 
þeir tækju á sig með því að ráðast í þetta 
fyrirtæki, og taldist honum svo til, að það 
yrðu um 80 kr. á nef að jafnaði.

I sambandi við þetta vil jeg benda hv. 
frsm. á, hvort honum þyki það ekki nokk- 
uð hár skattur á þessum mönnum, að þeir 
greiða nú í tollum og sköttum til ríkis- 
sjóðs sem nemur um 240 kr. á nef að 
jafnaði. Honum þykir þetta ef til vill 
ótrúlegt, en það er nú tilfellið. svo mjer 
blöskrar það alls ekki, þó að ráðist væri 
í fyrirtæki, sem mundi kosta 80 kr. á nef.

Jeg segi þetta ekki af því að jeg sje að 
berja lóminn fyrir hönd Norðfjarðar, enda 
er ekki ástæða til þess. Jeg álít þvert á 
móti, að kauptúnið sje svo stætt fjárliags- 
lega, að það geti jafnvel ráðist í þetta 
fyrirtæki án ábyrgðar ríkissjóðs, en hins- 
vegar var þess að vænta, að Jiægt hefði 
verið að ná betri vaxtakjörum á lánum til 
fvrirtækisins, ef ábyrgðin hefði verið 
veitt. Jeg álít sem sje, að það hefði ekki 
verið neitt gustukaverk, en hinsvegar sann- 
gjarn stuðningur af ríkisins hálfu við svo
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þarft fyrirtæki, ef það hefði orðið til þess, 
að hægt hefði verið að ná betri vaxta- 
kjörum en annars.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða meira um 
þetta. Við 2. umr. var tekin aftur svipuð 
till. frá hv. þm. Vestm. Hefir hann nú 
flutt hana breytta við þessa umr., og skal 
jeg lýsa því yfir strax, að jeg mun fylgja 
henni, því að jeg álít hana sanngjarna, 
þó að það sje vafasamt, hvor aðilinn, 
Vestmannaeyjar eða Norðfjörður, eigi að 
ganga fyrir. Hins vegar mun jeg, ef þessi 
heimild handa Vestmannaeyjum verður 
samþvkt, reyna að gera ráðstafanir til 
þess, að svipuð heimild handa Norðfirði 
komist að við eina umr. í hv. Nd. Jeg bið 
svo hv. deild velvirðingar á því, að jeg 
fór út fvrir efnið um till. mína á þskj. 
457, en það var af því, að mjer gafst ekki 
tækifæri að svara hv. frsm. við 2. umr., 
en mjer þótti hlýða að láta þessi orð falla 
yfir moldum till. minnar um ábyrgðarheim- 
ildina, sem þessi hv. deild feldi. Að öðru 
leyti mun jeg láta mjer nægja að sýna af- 
stöðu mína við atkvgr.

Sigurður Eggerz: Við 2. umr. flutti jeg 
enga brtt., en nii hefi jeg levft mjer að 
bera fram nokkrar till., bæði einn og með 
öðrum hv. þm.

Fvrsta brtt. mín er á þskj. 457,11, við 
11. gr., um að hækka liðinn til skrifstofu- 
kostnaðar bæjarfógeta og sýslumanna úr 
92 þús. upp í 100 þús. kr. Á undanförn- 
um þingum hefir verið nokkuð deilt um 
þetta, og jeg held, að það sje nii farið 
að skýrast, að það sje ekki hægt að ganga 
á móti þeirri sanngirniskröfu þessara 
manna, að þeir fái skrifstofukostnað 
greiddan úr ríkissjóði samkvæmt lögum. 
Það er ákveðið í launalögunum, að sýslu- 
menn skuli fá skrifstofukostnað og kostn-

(3. umr. i Ed).

að við þingaferðir greiddan úr ríkissjóði. 
En þrátt fyrir skýlaus ákvæði laganna um 
þetta, hefir reynslan orðið sú, að þessir 
menn liafa orðið að greiða allverulegan 
hluta af þessum kostnaði úr eigin vasa. 
Áður voru hjer á landi nokkur embætti, 
sem voru vel launuð og keppikefli hinna 
bestu lögfræðinga. Nú er þetta orðið öðru- 
vísi; svo mjög hefir kjörum sýslumanna 
verið breytt til hins verra, að menn eru 
hættir að sækjast eftir þeim embættum. 
Og svo langt er gengið í þessu, að þessir 
menn eru ekki einusinni látnir njóta laga- 
legs rjettar, og er það æðihart, vægast 
sagt, og óvíst, liversu holt það er. Yfir- 
leitt finst mjer kenna kulda til þessara 
embættismanna á hinu háa Alþingi. T. d. 
vil jeg leyfa mjer að benda á það, að síð- 
asta þing tók af þeim aukatekjur, sem var 
alveg víst, að þeir áttu samkvæmt lögum, 
og þó eru þeir látnir greiða kostnað við 
embætti sín sjálfir. Þegar á þetta er litið 
og svo hitt, hve mikilsvert starf það er, 
sem þeir hafa með liöndum, t. d. dórns- 
valdið, þá virðist það næsta óheppilegt, 
að þeir menn, sem eiga að gæta laga og 
rjettar gagnvart almenningi, skuli ekki 
sjálfir vera látnir njóta lagalegs rjettar af 
þeim, sem yfir þá eru settir. Jeg verð að 
vona það, að þessi háttv. deild vilji ekki 
fara svo illa með þessi embætti, að góðir 
lögfræðingar hætti að sækja um þau. Jeg 
er hræddur um, að það mundi hefna <ín, 
ef því yrði haldið áfram að fara svona illa 
með þessa menn, því að árangurinn yrði 
sá, að þeir einir, sem ekki ættu anr.ars 
úrkosti, fengjust til að gegna þessum em- 
bættum. Hingað til hafa það verið margir 
hinir bestu lögfræðingar. sem hafa valist í 
þau. Jeg ætla svo ekki að rökstyðja þessa 
till. niína frekar. en jeg verð að gera þá 
kröfu til greindar hv. þm., að þeir sjái,

47*
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að hún er í fullu samræmi við þá rjett- 
lætiskröfu, sem þessir embættismenn eiga 
til þingsins.

Þá liefi jeg tekið upp aftur 900 króna 
sjúkrastyrk til Haralds Sigurðssonar. Við 
2. umr. var þessi upphæð 1000 kr., og jeg 
held, að það hafi verið fyrir hreinustu 
mistök, að till. fjell þá, og jeg held, að 
ekki sje þörf á að rökstyðja þessa till. 
sjerstaklega nú.

Þá á jeg enn eina litla brtt. á þskj. 457, 
XII, við 14. gr., nýjan lið, og eru það 
800 kr., sem farið er fram á til útgáfu 
fræðslumálarits. A síðasta þingi var slík 
till. sem þessi samþykt hjer í þessari hv. 
deild með miklum meiri hluta atkvæða, en 
þegar hún kom til hv. Nd., fjell hún á því, 
að maður sá, sem átti að standa fyrir út- 
gáfu ritsins, vildi ekki greiða atkvæði. Jeg 
býst við, að það sje öllum hv. þm. ljóst, 
að það er ekki hægt að halda úti riti slíku 
sem þessu án styrks. Kaupendur eru of 
fáir og gjöld fvrir blöð greiðast yfirleitt 
illa. Það virðist líka nóg, að útgefendur 
slíkra rita vinna að jafnaði kauplaust, þó 
þeir þurfi ekki sjálfir að bíða halla af út- 
gáfunni.

Þá á jeg XVII. brtt. á þskj. 457, ásamt 
hv. þm. Vestm. (JJós). Þessi brtt. var bor- 
in fram við 2. umr. og er um styrk handa 
2 efnilegum mönnum til að ljúka söng- 
námi, og var þá farið fram á 2000 kr. 
til hvors. Nú hefir upphæðin - verið lækk- 
uð niður í 1500 kr. til hvors þeirra. Um 
báða þessa menn er óhætt að segja, að 
þeir sjeu hinir efnilegustu menn og v*l 
líklegir til frama. Sá síðarnefndi hef- 
ir orðið fyrir óhappi vegna veikinda, 
og tafði það hann nokkuð frá náminu, en 
nú er hann orðinn frískur aftur.

Þá er það 3. brtt. mín, nr. XXI á þskj. 
457, um 2 þus. kr. til Páls Isólfssonar. í 
viðurkenningarskyni. Um þennan mann

(3. nmr. i Ed.).

er það að segja, að hann hefir náð, ef jeg 
mætti svo að orði kveða, upp í hið hærra 
veldi listarinnar. Slíkir menn eru það, sem 
endurgreiða þjóðinni með list sinni alt 
það, sem lagt er fram í styrkjum til lista- 
mannanna, því auðvitað er það, að þeir 
einir listamenn eru mikils virði, sem ná 
liátt upp. Hina met jeg að engu. En þeir 
fáu úrvalsmenn borga fyrir þá mörgu, 
sem ekki ná upp fyrir meðaltalið. Bæði 
erlendur og innlendur dómur er fyrir því, 
hvað Páll Isólfsson hefir komist langt í 
list sinni.

Jeg vona því, að þessi litla tillaga verði 
samþykt.

Þá kem jeg að brtt. minni við 16. gr. 
34, sem er sú XXVIII. á þskj. 457, um 5 
þús. kr. til fjelagsins Landnáms til ný- 
býlaræktunar. Þetta fjelag var stofnað 
hjer í bæ 23. mars 1924 og er aðalmark 
þess að styðja að nýbýlarækt og yfir höf- 
uð að vinna að ræktun landsins. Fjelagið 
hefir gefið út ávarp til almennings og 
látið birta í blöðunum, til þess að ýta 
undir nýbýlamálið. Það yrði alt of langt 
mál, ef jeg ætti að fara að lesa upp öll 
nöfn þeirra manna, sem hafa ritað undir 
þetta ávarp, og jeg læt mjer nægja með að 
geta þess, að þar á meðal eru ýmsir helstu 
menn þjóðarinnar; enda er þetta mjög 
merkilegt mál og er eitt þeirra mála, sem 
nú á dögum er veitt mikil athygli meðal 
erlendra þjóða. T.d. eru í Danmörku veitt- 
ar stórupphæðir til nýbýlaræktunar og í 
Noregi fær fjelagið „Nv Jord“, sem er 
landnámsfjelag, um 1 milj. kr. tillag á 
ári rtr ríkissjóði. Það er og allflestum hjer 
á landi ljóst, að þetta mál er einnig mjög 
þýðingarmikið fyrir okkar þjóðfjelag, og 
meðal þeirra, sem hjer hafa ritað nafn 
sitt undir ávarp fjelagsins Landnáms, er 
núv. hæstv. atvrh. (MG). Jeg lít svo á, 
að þessi byrjun, sem hjer er hafin til að
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koma hreyfingu á þetta mál, verði ,‘yrst 
um sinn aðallega bundin við Revkjavík og 
hina aðra stœrri kaupstaði á landinu. 
Hjer í nágrenni bæjarins hafa þegar ver- 
ið reist 3 nýbýli og tekið þar land til 
ræktunar, og bráðum verða bvgð um 10 
nýbýli í viðbót.

Það er mjög vel til fundið að vekja 
athvgli þeirra, sem búa hjer við sjávar- 
síðuna, og sjerstaklega þeirra, sem stunda 
sjómensku og þessháttar, að vekja athygli 
þeirra á því, að þeir geta ekki betur var- 
ið frístundum sínum en til þess að rækta 
landið. Ekki eingöngu til þess að geta 
lifað betra og þægilegra lífi á eftir, held- 
ur til þess einnig að hafa getað lagt sinn 
skerf til ræktunar landsins. Þetta mun 
og verða til þess að vekja smám saman 
almennan áhuga á ræktunarmálum þessa 
lands og það verður einnig til þess að 
færa bæina nær sveitunum, þ. e. það opn- 
ar augu kaupstaðabúanna fyrir því, hversu 
margt gott leiðir af því að rækta landið, 
og menn fara þá að skilja, hversu mikla 
þýðingu það hefir fvrir velmegun alls al- 
mennings.

I stjórn fjelagsins Landnáms eru nú 
ýmsir duglegir og áhugasamir framkvæmda- 
menn, t. d. Pjetur Halldórsson, Jón Ólafs- 
son framkvæmdarstjóri, Grímúlfur Ólafs- 
son, Jón bóndi á Bessastöðum og formað- 
ur Búnaðarfjelags Islands, sem er mjög 
mikill framfaramaður og lætur sjer ant 
um alla nýbreytni, sem mætti verða til 
eflingar ræktun landsins, og er maður 
mjög stórhuga. Fjelaginu er, eins og jeg 
nú hefi sagt, stjórnað af duglegum fram- 
kvæmdamönnum og undir ávarp fjelagsins 
hafa ritað ýmsir okkar mestu áhugamenr, 
og má því vænta þess, að liáttv. þingdeild 
taki þessa till. til greina og viðurkenni, 
að þetta er eitt hið mesta stórmál og mjög 
gthyglisvert. Jeg get ekki sjeð, að hjer
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standi neitt sjerstaklegar á hjá okkur en 
hjá öðrum þjóðum, nema ef vera kynni, 
að hjer væri enn meiri þörf þessa máls 
en t. d. í Danmörku, Xoregi eða Svíþjóð. 
Hjá öllum stórþjóðunum í nágrenni okk- 
ar er þessi hrevfing mjög öflug og alstað- 
ar er krafist meiri ræktunar landsins.

Fjelagið Landnám hafði í fyrstu skrif- 
að umsókn til háttv. Xd. og farið fram á 
20 þús. kr. styrk. Xú hefir fjelagið breytt 
þessu og biður nú aðeins um 5 þús. kr. 
Þó að þetta sje lítil upphæð, getur hún 
þó komið að góðu liði. Það er t. d. í 
sjálfu sjer fjelaginu mikil stoð, að Alþingi 
yfir höfuð viðurkenni starfsemi þess. Sam- 
úð og skilningur löggjafarvaldsins er fje- 
laginu mikils virði. Hvað ætlar fjelagið að 
gera við þessar 5 þús. kr. ? Auðvitað á að 
styrkja með fjenu þá, sem eru að byrja á 
nýbýlum, og auk þess á að verja nokkru af 
upphæðinni til þess að vekja áhuga á mál- 
inu. Jeg býst við, að þó menn gerðu yfir- 
lit yfir ýinsar fjárveitingar í fjárlögun- 
um og gerðu upp á milli þeirra, hver væri 
rjettmætust, levfi jeg mjer að halda því 
fram, að örðugt mundi að finna upphæð, 
er öllu nauðsvnlegri væri en þessi. Jeg er 
sannfærður um, að enginn verður tíl að 
andmæla þessari brtt.. og jeg vænti, að 
háttv. deild lýsi yfir fylgi sínu við þetta 
framfaramál, þetta nýja mál, sem hjer r 
að byrja að ryðja sjer til rúms, og sam- 
þykki brtt. með öllum atkv.

Þá á jeg ekki fleiri brtt. sjálfur og um 
brtt. annara þm. hefi jeg ásett mjer að 
vera ekki margorður; þó er þar á meðal 
ein brtt., sem jeg verð að gera undantekn- 
ing um. Það er brtt. hv. 3. landsk. (JJ). 
sú I. á þskj. 457, um að leggja niður 
sendiherraembættið í Kaupmannahöfn. Jeg 
verð að segja, að. jeg undraðist mjög, er 
jeg sá þessa brtt. um að fella niður fjár- 
veitingu til þessa embættishalds. Hátív,
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Nd. hefir samþvkt þetta samkvæmt til- 
lögu hæstv. stjórnar með allmiklum 
meiri hluta og svnt með því vaxandi 
skilning á þessu máli. Annars hefi jeg svo 
oft talað um þetta sendiherramál, að jeg 
fer ekki að endurtaka neitt af því nú. En 
það segi jeg aðeins, að svo þykist jeg 
þekkja á hljóðið í þinginu núna, að jeg 
get fullyrt það, að þessi brtt. fær ekki 
áhevrn. Það er öllum þingheimi fvrir 
löngu orðið ljóst, að þetta mál má ekki 
við svo búið standa lengur. Það eru nær 
allir sammála um það, að embætti þetta 
verði að endurreisa. Það eru einnig allir 
sammála um það, að hr. -Tón Krabbe hefir 
gegnt starfi sínu ágætlega, enda hefir hann 
ætíð notið óskifts trausts þings og þjóðar. 
En hitt verða menn að játa, að það eru 
gerðar of miklar kröfur til starfsþreks 
eins manns, að hann gegni þessu allerfiða 
embætti í viðbót við það embætti, sem 
hann hefir í utanríkisráðuneytinu danska. 
Enda hefir og hr. Jón Krabbe beðist und- 
an því að gegna þessu embætti lengur 
vegna heilsubilunar.

Háttv. 3. landsk. þm. talaði um, að ís- 
lenska ríkið hefði átt sendiherrabústaðinn 
í Kaupmannahöfn. Þetta var rangt. Sendi- 
herrann keypti húsið fyrir sitt eigið fje 
og seldi aftur sjer í óhag, enda tapaði 
hann allmiklu fje við það að gegna þessu 
embætti, jafnilla launuðu. Auk þess verð- 
ur að telja miklu heppilegra að ýmsu 
leyti, að sendiherrann búi í Kaupmanna- 
höfn sjálfri, en ekki utan til við borgina. 
Nei, hljóðið í mönnum viðvíkjandi þessu 
máli er áreiðanlega orðið brevtt, og hver 
tilraun til að ,,agitera“ þetta mál niður 
mun mishepnast. Jeg hefi verið á mörg- 
um funduui uppi til sveita, þar sem þetta 
mál hefir borið á góma, og jeg befi þar 
sýnt fram á nauðsyn þessa embættis og 
aldrei sætt neinum mótmælum; enda munu

(3. nmr. i Ed.).

bændur nú farnir að skilja betur en áður 
nauðsyn og gagnsemi þessa embættis og 
viðurkenna nú þá þýðing, sem sendiherr- 
ann hafði fyrir heppilega úrlausn eins 
liins mesta vandamáls, sem bændastjett- 
inni hefir ennþá borið að höndum, þ. e. 
kjöttollssamningarnir.

Jeg vænti, að hv. 3. landsk. þm. hætti 
nri bráðlega að standa öndverður gegn 
þessu máli, og jeg er sannfærður um, að 
ef menn gætu sjeð inn í instu fylgsni hug- 
skots hans, þá mundu menn sjá, að hann 
álítur sjálfur þetta mál betra en hann 
vill viðurkenna. Jeg trúi ekki öðru en 
hv. þm. (JJ) breytj bráðlega um stefnu 
í þessu máli, enda er það óvænlegt fvrir 
hans stjórnmálaflokk að ætla að halda 
því fram, að þjóðin hafi enga eða sem 
minsta íhlutun um sjálfstæðismálin.

Atvinnumálaráðherra (MG): Það eru
aðeins fá orð til hv. 1. þm. (T.-K. (BK) 
út af brtt. hans um eftirgjöf á láni til 
Gerðahrepps. Jeg er sammála hv. þm. 
um það, að heppilegast væri, að slíkar 
málaleitanir sem þessi kæmu til þingsins 
frá ríkisstjórninni. Það er enginn mæli- 
kvarði á fjárhag hreppsins, þótt þingmað- 
ur kjördæmisins hafi tekið að sjer að 
flytja brtt. við fjárlögin um eftirgjöf á 
láni, og það er heldur enginn mælikvarði 
um slæman fjárhag hreppsins, þótt hann 
sje í skuld við viðlagasjóð. Jeg skal taka 
það fram, að ef þessi brtt. verður feld, 
er jeg fús til að taka efnahag þessa hrepps 
og annara, sem líkt er ástatt um, til athug- 
unar, ef þeir vilja snúa sjer þessu við- 
víkjandi til stjórnarinnar, og mun þá 
verða leitast við að gera tillögur um að 
greiða fram úr vandræðum þeirra, og ef 
það revnist ekki hægt á venjulegan hátt, 
þá mun stjórnin bera fram tillögur um 
þetta við fjárlögin á næsta þingi. Það
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getur og vel átt sjer stað, að lireppar sjeu 
hjálparþurfar án þess að þeir sjeu þegar 
komnir í skuld við viðlagasjóð. Nýlega 
hafa verið samþvkt lög um breyting á fvr- 
irkomulagi bjarðráðasjóðs, svo hann mun 
nú geta veitt nokkra hjálp illa stæðum 
hreppsfjelögum. Sjóðurinn er nú um 600— 
700 þús. kr. og getur veitt hagkvæm lán 
til alt að því 20 ára.Vextir af lánunum fara 
ekki fram úr 5%. Þó geta sveitarfjelög 
verið svo illa stæð, að þau þoli heldur ekki 
að taka lán og sjeu beinlínis gjafaþurfar.

Jeg skal levfa mjer að benda á, að þeg- 
ar jeg fyrir liðlega tveimur árum síðan 
átti sæti í fjvn. Nd., komu þar fram beiðn- 
ir frá ýmsum hreppum um stýrk og eftir- 
gjafir. Þá þótti ekki faeít að verða við 
þeim. beiðhum, en hitt ráðið var heldur 
tekiðí -að gera ráðstáfanir til, að bjarg- 
ráðasjóðurinh gœtí greitt úr þessum mál- 
Uni. Sjóðurinn er nú géymdur í Lands- 
bankanum, . og, þáð er sanngjarnara að 
hreppar, Sem erú ilía stæðir, fái lán úf 
sjóðnum með vægum' kjörum heldur en að 
hafa þáð þarna inni á lágum vöxtum. Þess 
vegna tel jeg rjettast, að hreppsfjelög, 
sem telja sig styrksþúrfa, Snúi sjer fyrst 
til stjórnarinnar. sem þá lætur rannsaka 
hag þeirra og allar kringumstæður, og 
verði ekki hægt að bjarga þeim við á annan 
hátt, faun stjórnin þá snúa sjer til þings- 
ins fyrir þeirra hönd.

Út af orðum hv. 3. landsk. (JJ) um 
fjárveitingu til sendiherrans í Kauþmanna- 
liöfti vildí jeg aðeins segja það, að grund- 
völlúrinn undan till. hans hverfur, þegar 
það er upplýst, að maður sá. sem gegnir 
starfinu nú, getur ekki gegnt því lengur. 
Jón Krabbe liefir tilkynt stjóminni. að 
hánn trevsti sjer ekki til að hafa starfa 
þennan’ lengur á hendi. Þetta er ekki nema 
eðlilegt. Maður þessi hefir verið og er enn 
mjög störfum hlaðinn, og er því orðinn

þreyttur, enda þótt hann sje ekki eldri 
en ca. 50 ára gamall. Vill hann því ljetta 
af sjer einhverju af þessum mörgu störfum.

Þar sem nú það er margviðurkent. að 
við þurfuin að hafa góðan mann í Kaup- 
mannahöfn, er ekki um annað að ræða en 
að senda liann hjeðan, þegar þessi ágæti 
maður, Jón Krabbe, sem mun eiga fáa 
sína líka, liefir ofboðið svo kröftum sín- 
um. að ekki er um að ræða að fá liann 
til þess að gegna þessu starfi lengur.

Forsætisráðherra (JM); Það er að mestu 
leyti búið að svara háttv. 3. landsk. (J- 
J) út af því, sem hann sagði urn sendi- 
herrömálið. Bæði hæstv. atvrh. (MGI og 
háttv. 1. landsk. (SE) liafa sýnt fram á, 
að ekki verði lijá því komist að senda 
mann í þessum erindum til Káupraanua- 
hafnar.

Hv. 3. landsk. var með ýmsar fnllyrð- 
ingar, seni jeg get ekki sjeð, að eigi sjer 
nokkurn stað. Hann talaði fyrst um. að 
sendimaðurjnn hefði fengið einhverjar 
bætur fyrir húsakaup. Og síðan talaði 
hann um, að það hefði verið rangt áð 
selja sendiherrabústaðinn. Hjer kennir því 
hins mesta misskilnings. Húsið, sem selt 
var, var fullkomin einkaeign sendiherrans, 
en ekki ríkissjóðs. Bætur þær, sem hann 
fjekk fyrir að hafa kevpt húsið á liinum 
dýrustu tímum, en selt það aftur þegar 
alt var farið að falla í verði, voru eigiii- 
lega viðurkenning til mannsins sjálfs. Hús 
það, er hjer var um að ræða, er ekki í 
Kaupmannahöfn sjálfri, og hefði aldrei 
komið til mála að hafa það fyrir sendÞ 
sveitina. skrifstofur o. s. frv. Þær verða 
að vera á góðum stað í borginni sjálfri. 
Það er ekki nauðsynlegt að kaupa hús, 
hvorki fyrir skrifstofur nje handa sendi- 
herranum sjálfum. Það má vel komast af 
með að leigja. Að minsta kosti mun sendi-
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maður Ameríku í Kaupmannahöfn búa í 
leigubústað. Ættum við því að geta komist 
af með það líka fyrir okkar sendimann.

Þá hefir því verið haldið fram sem 
ástæðu gegn fjárveitingu þessari, að ekki 
muni hægt að fá betri mann í þessa stöðu 
en Jón Krabbe, sem nú gegnir henni. Eng- 
um er það ljúfara en mjer að viðurkenna, 
hve afarmikið og gott starf Jón Krabhe 
hefir unnið fyrir oss einnig í þeirri stöðu. 
En hann er ekki beint íslenskur þegn, 
þótt hann sje íslenskur í móðurætt. Og 
það hefir í þessu efni nokkra þýðing.

Annars þýðir ekkert um það að ræða. 
Hann hefir tilkynt það, að hann treysti 
sjer ekki til þess að gegna þessu starfi öllu 
lengur, enda tók hann það fram í fyrstu, 
að hann mundi gera það aðeins um stund, 
meðan fjárhagur ríkissjóðs væri þröngur.

Þegar nú þess er gætt, að hann gegnir. 
starfi þessu fvrir ekki neitt, eða sama 
sem ekki neitt, hvernig getum við þá 
heimtað af honum, að hann haldi áfram, 
þegar það er vitað, að hann er svo hlað- 
inn öðrum störfum, að miklu fyrir oss, 
að ærið nóg er fyrir hvern mann, og jafn- 
framt svo störfum hlaðinn, að hann með 
engu móti telur sig geta gegnt því lengurf 
Um þetta alt hlýtur hv. 3. landsk. að vera 
kunnugt, því að skírteini fyrir þessu hafa 
verið lögð fyrir f jvn. í vetur.

Þá var þessi hv. þm. að tala um, að 
eitthvað sjerstakt lægi hak við þetta. Bak 
við þetta liggur ekkert annað en það, sem 
öllum er kunnugt. Á þinginu 1924, þegar 
verið var að ræða um að leggja embætti 
þetta niður, þá sagði jeg strax, að jeg teldi 
það ótækt, en gæti sætt mig í hili við það 
fyrirkomulag, sem nú er, og þá sjerstak- 
lega af því, að völ var á Jóni Krahbe til 
þess að gegna þessum störfum. Varð það 
því úr, að lögin voru látin standa. Hefir 
það þannig frá upphafi verið haft fyrir

(3. nmr. i Ei.).

augum, að hvenær sem hægt væri vegna 
fjárhagsins, yrði sendur maður ,til Kaup- 
mannahafnar aftur. Og nú er svo komið 
fjárhag okkar, að við getum það. Um þetta 
ldýtur hv. 3. landsk. að vera mjer sam- 
dóma, eftir tillögum hans að dæma, því 
að þær sýna ekki annað en hann hljóti að 
telja fjárhaginn mjög góðan.

í fvrra þegar hv. þm. Dal. (BJ) kom 
með till. um að endurreisa sendiherraem- 
bættið, fylgdi jeg þeim eftir megni. Er því 
ekki nema eðlilegt, að jeg fylgi enn fram 
þeirri skoðun, sem jeg hefi fylgt um mörg 
þing. Þetta mál horfði þó dálítið öðruvísi 
við í fyrra, því að þá var ekki komin yf- 
irlýsingin frá Krabbe, um að hann gæti 
ekki gegnt störfum þessum, en nú er hún 
komin, og það gerir stóran mismun.

Jeg get alveg fallist á þá skoðun háttv. 
þm. Dal., að það sje ekki einungis vegna 
sóma landsins, að nauðsynlegt sje að hafa 
íslenskan sendiherra í Kaupmannahöfn, 
heldur geti það orðið heinn fjárhagsleg- 
ur hagur og ómetanlegt gagn í samning- 
um við aðrar þjóðir, eins og t. d. sýndi 
sig í kjöttollsmálinu.

Jeg held, að sjálfs sín vegna gerði hv. 
3. landsk. rjettast að vera ekki að spyrna 
á móti þessu. Augu þjóðarinnar eru altaf 
meir og meir að opnast fyrir þeirri gagn- 
semi, sem við getum haft af því að hafa 
einn reglulegan sendiherra í útlöndum. Að 
þessu leyti hafa hugir manna mjög breyst 
síðan 1923.

Þá var það dálítið spaugilegt, þeg- 
ar þessi hv. þm. var að tala um, að stjórn- 
in hefði fengið vantraust í hv. Nd. í 
fyrra. Jeg óska gjarnan, að hann vildi 
upplýsa það nánar, hvenær stjórnin hefði 
fengið slíka vantraustsyfirlýsingu, og þá 
út af hverju sjerstaklega. Jeg kannast 
ekkert við það; þó held jeg, að jeg hefði 
munað slíkan athurð,
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Þá ber hv. 1. landsk. (SE) fram brtt. 
um aS auka skrifstofufje sýslumannanna. 
Jeg skal ekki mótmæla því, að hún verði 
samþykt, en segja sögu þessa máls eins og 
hún hefir gengið til hjer í þinginu.

Jeg sje ekki, hvaða þýðingu það hefir 
í þessu sambandi af háttv. 1. landsk. að 
vera að tala um tekjur, sem sýslumenn- 
irnir hefðu átt, en verið sviftir. Hefðu 
þeir átt þessar tekjur qua embættistekjur 
samkvæmt lagaheimild, gat þingið ekki 
tekið þær af þeim. Þetta er því misskiln- 
ingur. Þeir áttu rjett til að fá 10 aura 
gjaldið af fiskiskipum, og það hafa þtir 
haft og hafa enn. En önnur skipagjöid 
hafa átt að renna beint í ríkissjóðiun.

Hvað snertir skrifstofukostnað sýslu- 
manna og lögreglustjóra, þá hefir hann 
altaf verið ákveðinn af stjórninni. Eina 
undantekningin frá þessu er með lögreglu- 
stjóiann og bæjarfógetann í Reykjavík. 
Þeir embættismenn hafa sjerstöðu, bygða 
á lögum um embættin. Hefir þingið sjálft 
því fjallað um skrifstofukostnað þeirra og 
ákveðið beinlínis og óbeinlínis laun starfs- 
mannanna. Þetta hefir af misskilningi 
vakið óánægju hjá sýslumönnunum; þeir 
hafa ekki athugað nægilega, að hjer er 
sagt öðruvísi fyrir um í lögum.

Skrifstofufje sýslumannanna var ákveð- 
ið á þann hátt, að þegar eftir að launa- 
lögin gengu í gildi voru þeir látnir segja 
um, hve mikið skrifstofufje þeir myndu 
þurfa. Þetta gerðu þeir. En reikningar 
þeirra voru svo mjög misjafnir, að við 
samanburð þeirra kom í ljós, að þeir mátu 
þessi störf mjög mismunandi. Þannig taldi 
sýslumaðurinn í ísafjarðarsýslu, sem jafn- 
framt er bæjarfógeti á ísafirði, sig þurfa 
full 18 þús. kr. Honum voru svo ákveðn- 
ar 13 þús. kr. En síðar kom reikningur

frá honum upp á 12 þús. kr., og það var 
það, sem hann notaði.

Annað dæmi má nefna, og það er af 
sýslumanninum í Strandasýslu. Hann tel- 
ur sig þurfa um 5000 kr., þar sem sýslu- 
maðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadals- 
sýslu taldi sig þurfa miklu minna en 
sýslumaðurinn í Strandasýslu. Sýslumað- 
ur Strandasýslu kom þó með reikning, sem 
alls ekki var ósennilegur. En sýslumaéar- 
inn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 
kom með reikning, sem var alveg ágætur.

Jeg nefni þessi dæmi til þess að sýna 
fram á, að það er ekki hægt að fara eftir 
þeim tölum, sem hinir ýmsu embættismenn 
gefa upp. I byrjun var því reynt að fara 
eftir því, sem rjettast þótti, en auðvitað 
verður þetta mat ekki svo nákvæmt, að 
ekki kunni að víkja frá fullri sanngirni 
og samræmi.

Úr því að hjer er um mat að ræða á 
þessum kostnaði, og það er svo eftir lög- 
unum, þá verður ekki hjá því komist að 
hafa skrifstofufjeð nokkuð svipað í þeim 
sýslum, sem svipaðar eru að mannfjölda, 
erfiðleika o. s. frv., dýrleika á staðnum 
m. m. Á hinn bóginn getur það verið mis- 
jafnt, hvað hver embættismaður kemst af 
með undir líkum kringumstæðum, en til 
þessa er örðugt að taka fult tillit.

Upphæð sú, sem þá var úthlutað til 
þessa skrifstofukostnaðar var um 80 þús. 
kr. En þegar hv. 1. landsk. varð forsrh., 
var hún komin niður í 61 þús. kr. Og 
næsta ár þar á eftir var hún fallin niður 
í 56 þús. og í fjárlögunum fvrir 1924 
fer hann ekki fram á nema 42 þús. til 
þessa.

Þegar svo núverandi stjórn tók a ið, 
fjekk hún upphæð þessa hækkaða um 
100%. Var það því mikil bót, en eigi að

Alþt. J926, B. (3S. löggjafarþing), 48
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síður of lítil. Nú komu fulltrúar sýslu- 
mannanna og töluðu um þetta við fjvn. 
Nd. og hún aftur við mig. Reyndum við 
svo að athuga málið og komumst að þeirri 
niðurstöðu, að ekki mvndi fjarri lagi að 
bæta við 8 þú.s. kr., sem var um helming- 
nr af þeirri uppliæð, sem sýslumennirnir 
fóru fram á. Jeg skal ekki segja, að hitt 
hafi verið alveg á það rjetta, en hjer er 
um áætlunarupphæð að ræða. Jeg ætla, 
að sæmilega sje aukið skrifstofufjeð með 
þessari viðbót. Á hinn bóginn mun jeg 
reyna að hafa vakandi auga á þessu máli 
og bffta upp enn þar. sem jeg tel fulla 
þörf.

Þessi kostnaður er altaf að aukast og á 
enn fýrir sjer að aukast, og hv. þm. getur 
ekki sagt, að störfin hafi ankist að sama 
skapi. Það sýnir sig, að sumir sýslumenn 
geta komist af með miklu minna en aðrir, 
sem líkt stendur á um, telja sig þurfa. 
SýslumaðurSnæfellsnessýslu gerir reikning 
fyrir rúmum 4 þús. kr„ sem jeg geri ráð 
fvrir, að hann fái. Sýslumaður Skafta- 
fellssýslu segist ekki þurfa meira en hann 
hefir nú, og er þar þó mikið að gera eins 
og hv. þm. veit. Ef hv, deild vill veita 
100 þús. kr., þá er það gott og vel; það 
munar ekþi mikið um 6—8 þús. kr. Það 
hefir verið reynt að taka sanngjarnlegt 
tillit til krafna sýslumanna og bæjarfó- 
geta, og mörgum þeirra mun verða full- 
nægt með 92 þús. kr. alls. Jeg hefi revnt 
ajð, hakla hiutfallinu frá því fyrsta yfir- 
lejtt eips og hv, 1. landsk.
; Háttv. þm. A.-Húnv. (GuðmÓ) var að 
tala um roisrjetti í þessu sambandi. Jeg 
veit ekki, við hvað hann hefir átt. Hafi 
hgnn átt við skrifstofukostnaðinn í Húna- 
yatnssýslu, þá vil jeg vísa því á bug. 
J3ækk,unip þar er alveg hlutfallsleg, en 
kröfurnar frá sýslumanninum í Húna- 
yatnssýslu hafa verið hlutfallslega liáar.

Þannig var það t. d„ er spurt var 1920, 
þá kvaðst sýslumaðurinn í Húnavatns- 
sýslu þurfa um 4600 kr., en sýslumaður- 
inn í Skagafjarðarsýslu aðeins um 2700 
kr., og þó mundi mega ætla, að þær sýsl- 
ur væru nokkuð svipaðar að þessu leyti. 
Kostnaðurinn var 2000 kr„ en er nú 3000 
kr. Mjer dettur ekki í hug, að þessir em- 
hættismenn noti neitt af skrifstofufjenu 
handa sjálfum sjer, en það er ekki nema 
eðlilegt, að þeir vilji heldur hafa það í 
rífara lagi. Aftur á móti finst mjer þing 
og stjórn verða heldur að halda í.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg á 2 brtt. 
á ]>skj. 457 ásamt 2 hv. deildarmönnum. 
Sú fyrri, V. brtt., sein jeg flyt ásamt 
hv. 3. landsk. (JJ), er gamall kunningi 
og var flutt við 2. umr. þessa máls, en 
þá tekin aftur til 3. umr. Tókum við hana 
þá aftur af því, að við vildum leitp, okkgr 
frekari upplýsinga um það, hyort .styrk- 
ur þessi mundi koma að' tilætluðuro_. not- 
um fyrir Skúha Guðjónsson Jæknh; ,Hö£ujn 
við nú fengið þær, og flytjuny þvý tjþ. 
óhikað. Með því að fá þennan styrk 
verður lionum (Sk. G.) unt aðhaJLda áfyam 
og ljúka að einhverju leyti við rannsóknir 
þær, sem hann hefir haft með höndum 
síðastl. missiri. Það,.að útbreiða,þekkingu 
á liollum lifnaðarháttum og þýðingp þeirr^ 
fyrir heilbrigði og vellíðan þjóðarippay, 
tel jeg eitthvert hið þýðingarmesta mál- 
og allur þorri landsmanna þekkir. því.ynið- 
ur alt of lítið til þeirra mála. Jeg skal 
taka það fram hjer, eins pg jeg gerðj við 
2. umr. þessa máls, að það, sem Skúli 
Guðjónsson fer fram á fýrst og fremst, er 
það, að fá tækifæri til þess að. starfa hjer 
heima á báðum þeim sviðum, sem haMi 
sjerstaklega hefir lagt stund á með sjer- 
námi sínu, það eru hinar ýmsu greinir 
lieilsufræðinnar og bætiefnarannsóknir.
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Og því er brtt. okkar flm. orðuð svo. að 
hann eigi að kynna sjer lifnaðarliáttu 
manna hjer á landi í sambandi við bæti- 
efnarannsóknir sínar, en þær geta haft 
ómetanlega þýðingu fvrir land og lýð.

Jeg veit, að margir hvetja Skóla Guð- 
jónsson lækni til þess að koma heim, setj- 
ast hjer að og fá sjer læknishjerað eða 
ryðja sjer braut með því að ..praktisera“ 
t. d. hjer í borginni eins og svo margir 
læknar aðrir. Jeg efast ekki um. að þessi 
leið sje honum opin. En jeg skal vekja 
athvgli hv. deildar á því. að þá getur 
hann ekki unnið að því, sem hann liefir 
varið dýrmætum tíma og miklu f.je til að 
búa sig undir. Vona jeg því, að liv. þdm. 
hugsi sig um áður en þeir fella þessa till.

Þá sný jeg mjer að hinni brtt., sem við 
flvtjum hv. 1. þm. Evf. (EÁ) og jeg. und- 
ir XXXVTI. lið, um styrk til Guðmundar 
Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 
uppi kenslu og námsskeiðum í trjeskurði 
og öðrum heimilisiðnaði. Astæðan til þess, 
að við berum þessa till. fram. yr sú, að 
aftan við liðinn í 16. gr. 21. þar sem 
veittur er stvrkur til Sambands íslenskra 
heimilisiðnaðarfjelaga, hefir á 2 undan- 
förnum þingum verið hnýtt þeirri aths. 
að veita hluta af styrknum á nafn. f Xd 
var Guðmundur Jónsson settur inn í stað- 
inn fyrir ungfrú Ástu Sighvatsdóttur. 
sem ekki hefir notað styrkinn. Það er nú 
síður en svo, að jeg álíti Guðmund Jóns- 
son styrksins ómaklegan, en jeg vildi að- 
eins benda á það. hve fráleitt það er að 
úthluta á nafn Iþ rúml. af því litla fje. 
sem veitt er Sambandi íslenskra lieimilisiðn- 
aðarfjelaga. Þar er um tvo jafnrjettháa 
aðilja að ræða, Ileimilisiðnaðarf jelaa 
Norðurlands og Heimilisiðnaðarfjelag fs- 

lands, sem myndað hafa með sjer Sam- 
band íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga. Er

(3. nmr. i Ed).

stjórn þess skipuð 5 fulltrúum, 2 fyrir 
líeimilisiðnaðarfjelag Norðurlands, bú- 
settum á Akureyri, og 3 fvrir Heimilis- 
iðnaðarfjelag íslands, búsettum í Reykja- 
vík. Er því fje, sem veitt er sambandinu, 
skift til helminga milli þessara tveggja 
aðilja, sem svo aftur styrkja ýms smærri 
lieimilisiðnaðarfjelög víðsvegar á landinu.

Yið, sem erum í stjórn Sambands ísl. 
heimilisiðnaðarfjelaga og eigum að úthluta 
styrk þeim, sem um nokkur undanfarin 
ár hefir verið veittur í fjárlögum í þessu 
skyni. vitum. hve erfitt það er að láta 
liann koma að tilætluðuni notum, hvað þá 
heldur ef búið er að ráðstafa rúmum 5. 
parti hans. Þó skal jeg kannast við það, 
að Alþingi hefir sýnt það nokkur undan- 
farin ár með fjárveitingu til Sambands 
ísl. heimilisiðnaðarfjelaga, að það viður- 
kennir þýðingu heimilisiðnaðarins. En 
samt liefir styrkurinn jafnan verið skor- 
inn svo við nögl, að næsta lítið hefir verið 
hægt að gera fyrir hann. Þetta vil jeg, að 
hv. deildarmenn athugi áður en úrskurður 
er feldur um þessa till. Og í sambandi við 
þetta vil jeg geta þess, að í ár var sótt 
um 10 þús. kr. stvrk, en þeirri fjárbeiðni 
var synjað ; stvrkurinn var ekki hækkaður. 
Svarið var því: nei, þið getið fengið þá 
upphæð, sem þið hafið haft, og ekki 
meira. Svo var á ný veitt á nafn í hv. Nd., 
eins og til að segja: Þið, þ. e. Samband 
ísl. heimilisiðnaðarfjelaga, hafið ekki vit 
eða ráðdeild til þess að útbýta stvrknum 
eins og hagkvæmast er. Jeg hefi reynt-.að 
stuðla að því í fjvn., að aths, þessi fjelli 
burt. Það var ekki af því. að jeg áliti, að 
Guðmundi Jónssyni bæri ekki rjettur til 
styrks, og að ekki væri rjett. og sjálfsagt 
að veita honum einhverja viðurkenningn 
fyrir það, sem hann hefir gert; síður en 
svo. Hann er, eins og allir hv. þdm. vita,

48*
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mjög vel að sjer í iðn sinni; nam hana 
hjá Stefáni Eiríkssyni og fór að loknu 
námi, með styrk frá Heimilisiðnaðarfje- 
lagi íslands, til Noregs. Kom síðan heim 
aftur eftir nokkurn tíma til íslands og 
settist að á ísafirði við lítil laun, og mun 
það fátítt, að menn, sem hafa svo lítil 
laun fyrir starf sitt sem hann, búi við 
þau til langframa, nema þá fvrir það, að 
þeir hafa fest trygð við starf sitt. Vona 
jeg því, að till. á þskj. 457, um 1000 kr. 
stvrk til þessa manns, verði samþvkt.

Jeg er viss um, að ef Guðmundur Jóns- 
son fær þennan styrk, þá starfar hann 
ekki aðeins á Isafirði, heldur fer um alt 
land og heldur námsskeið. Hann hefir sýnt 
það, að hann hefir haft sjerstakt lag á því 
að laða unglinga þá að sjer, sem hann hef- 
ir haft til kenslu, og tekist að leiða athygli 
þeirra að störfum, sem verið hafa vlð þeirra 
hæfi. Fvrir það á hann mikla viðurkenn- 
ingu skilda. Vona jeg því, að hv. þdm. 
ljái þessari styrkbeiðni fvlgi sitt.

Elnar Árnason: Jeg á hjer tvær litlar 
brtt., um styrk handa tveim mönnum til 
utanfarar. Jeg skal fyrst minnast á b-lið- 
inn, sem er utanfararstyrkur til Frevmóðs 
Jóhannssonar listmálara, til þess að full- 
komna sig í leiktjaldamálun. Þessi maður 
er Norðlendingur. Hugur hans snerist 
snemma að málaralist. Eftir að hann lauk 
námi við gagnfræðaskólann á Akurevri, 
hefir hann stundað málaralist af kappi, 
bæði sem húsamálari og listmálari. Eftir 
hann eru til ýmiskonar málverk, einkum 
landslagsmyndir, sem margar eru ágæta- 
góðar, að dómi þeirra manna, sem skyn 
bera á slíka hluti. Enda eru málverk hans 
farin að fá töluverða útbreiðslu, og jeg 
hefi orðið þeirra var á nokkrum stöð- 
um hjer í Reýkjavík. Þessi listamaður er 
náttúrunnar barn, jafnframt því, sem

(3. nmr. i Ed.ý

hann hefir ágætan listasmekk og hug- 
myndaflug, án þess þó, að hann hafi lát- 
ið leiðast út á hálar nýtískubrautir í list 
sinni, sem nú virðist vera orðin tíska. Og 
það er ineira en hægt er að segja um 
suma þessa svokölluðu listamenn og skáld 
síðari ára, þar sem það er nú mest í há- 
vegum haft, sem lengst gengur í því að 
misbjóða og misþyrma heilbrigðri skyn- 
semi óbrjálaðra manna. Þessi maður er 
algerlega laus við þann ófögnuð. Það er 
gleðin og hin bjarta hlið lífsins, sem er 
sterkasti þátturinn í eðli hans sem lista- 
manns.

Hann hefir einnig lagt stund á að mála 
leiktjöld og útbúnað á leiksviði; hefir 
hann verið mjög leikinn í því og tekist 
það mjög vel, að dómi þeirra manna, sem 
vit hafa á. Hann hefir málað tjöldin í 
„Æfintýri á gönguför“, „Fjalla-Eyvindi“, 
„Nýársnóttinni" o. fl. leikritum, og yfir- 
leitt verið aðalhjálparhellan við leikstarf- 
ið norðanlands. Hafa tjöldin, sem hann 
hefir málað, ekki staðið að baki leiktjöld- 
um hjer í Reykjavík. Nú fer hann fram 
á að fá 2000 kr. til þess að dvelja í Kaup- 
inannahöfn 1 ár til að fullkomna sig í 
„dekorations“-málun, aðallega leiktjalda- 
málun. Umsókn hans fylgja meðmæli 16 
helstu mentamanna á Akureyri, sem allir 
eru mjög kunnugir störfum hans.

Þessi maður er fátækur; það þekki jeg 
persónulega. Hann er ekki fær um að 
kosta sig til náms vtra, enda hefir hann 
fyrir heimili að sjá. Er því útilokað með 
öllu, að hann geti fengið þessa fullkomn- 
un í málaralistinni án styrks. Hinsvegar 
er hjer full þörf fyrir mann, sem er vel 
fær í þessari grein.

Jeg ætla þá ekki að tala meira um þenn- 
an mann, en snúa mjer að Sigurði Birkis. 
Það, sem fyrir mjer var aðalástæðan til 
þess að flvt.ja þessa till., var það, að jeg
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varð þess var í skrifstofunni, að komnar 
voru fram brtt. um styrki til tveggja 
söngvara. Og eftir því sem jeg liafði 
kunnugleika til um þessa styrki, sem sett- 
ir hafa verið í fjárlagafrv. til listanáms, 
þá kom jeg ekki auga á, að nokkur væri 
eftir, sem ekki hefði fengið áheyrn, ann- 
ar en þessi maður. Fanst mjer því vera 
ástæða til þess að gefa hv. deild tækifæri 
til að sýna afstöðu sína til þessa manns 
sem annara. Jeg vil taka það fram, að jeg 
þekki þennan mann ekkert persónulega. 
En það, sem jeg veit um hann, er það, að 
hann tók fyrir tveim árum próf við kon- 
unglega sönglistaskólann í Kaupmanna- 
höfn. Hafði hann þá hug á því að leita 
sjer framhaldsnáms í Italíu, en gat það 
ekki vegna efnaskorts. Dvaldi hann síðan 
iy2 ár við söngkenslu hjer í bænum. Nú 
er þessi maður staddur í Ítalíu við þetta 
nám, sem liann lengi hafði þráð, og liefir 
fengið lán til þeirrar farar. Ilefir liann 
nú sótt um 4 þús. kr., en jeg hefi ekki 
þorað að fara fram á nema 1500 kr. Fengi 
hann þær, væri það mikill styrkur fyrir 
hann, til þess að losa hann við þann 
kostnað, sem hann hefir haft af förinni 
til Ítalíu.

Jeg hefi í höndum meðmæli frá söng- 
kennara hans á Ítalíu, dags. 17. mars í 
vetur, og ætla jeg að lesa það, með leyfi 
hæstv. forseta:

„Jeg undirritaður votta, að hr. Sigurð- 
ur Birkis, sem kominn er að stunda söng 
í söngskóla mínum, hefir fagra og blíða, 
lyriska tenorrödd, og er jeg þess vegna 
sannfærður um, að hann muni, með því 
að halda áfram ástundun sinni, eiga í 
vændum fagran feril og verða ágætur 
listamaður/ ‘

Auk þess hefir hann meðmæli frá 4 
dönskum söngkennurum og söngmönnum.

(3. nmr, i Ed).

Hafa sumir þeirra kent honum, en sumir 
hlýtt á hann, þegar hann hefir dvalið í 
Höfn.

Jeg þekki þennan mann ekkert per- 
sónulega. Það, sem jeg veit um hann, hefi 
jeg algerlega frá öðrum. En menn, sem 
bera gott skyn á söng, segja, að maðurinn 
sje mjög efnilegur.

Eitt virðist sameiginlegt um þessa tvo 
menn, sem brtt. mín hljóðar um. Þeir 
liafa ekki haft formælendur utan þings 
eða innan, og þess vegna orðið á hak- 
anum. Reynslan er sú, að þeir komast 
lengst, þegar um styrkveitingar er að 
ræða, sem duglegasta hafa „agitatora“ 
innan þings eða utan. Það eru þá ekki 
altaf verðleikarnir, sem mest koma til 
greina.

Jeg sje ekki ástæðu til að fjolyrða um 
þetta. Jeg vænti, að deildin taki þessum 
mönnum vel og láti þá ekki gjalda þess, 
að þeim er fátæklega fylgt úr hlaði af 
minni hendi. Mjer er óljúft að teygja lop- 
ann með löngum lofræðum um menn, og 
læt jeg skeika að sköpuðu, hvernig deild- 
in fer með þessa till.

Þá vildi jeg drepa á örfáar brtt. á þskj. 
457. Þar er brtt. frá hv. 1. landsk. (SE), 
um styrk til fjelagsins Landnáms. Jeg 
verð að segja, að jeg á dálítið örðugt með 
þessa till. Jeg viðurkenni, að þetta er 
gott fjelag, en mjer finst eðlilegast, að 
Búnaðarfjelag íslands hafi yfirumsjón 
þessara mála, og þaðan fengi fjelag eins 
og þetta styrk. Það má vel vera, að styrk- 
urinn til Búnaðarfjelagsins sje of lítill 
til þess, að það geti látið nokkuð telj- 
andi af hendi rakna. En hjer virðist, ef 
gengið er inn á þessa braut, að mörg fje- 
lög gætu orðið sett á stofn, sem þá yrðu 
hliðstæð við þetta fjelag. En það er lang- 
eðlilegast, að öll þessi ræktunarfjelög
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starfi undir yfirstjórn Búnaðarfjelagsins. 
Þá er 24. brtt. á sama þskj., um styrk 
til Gunnlaugs Briems, að fyrir „lokanám“ 
komi „framhaldsnám'*. Jeg skildi „loka- 
nám“ í frv. þannig, að ekki vrðu veittir 
fleiri styrkir þessum manni. Með því að 
samþykkja þessa brtt. finst mjer bent í 
þá átt, að styrkur þessi geti lialdið áfram, 
en það hjelt jeg, að væri ekki tilætlunin.

Þá eru þrjár brtt. frá hæstv. fjrh. 
(JÞ), XXIX—XXXI, eftirgjafir á lán- 
um til þriggja hreppa, að liðirnir falli 
niður. Jeg sje ekki, hvernig hægt er að 
sigla þessum brtt. framhjá þingsköpun- 
um. Mjer sýnist hjer vera alveg sama mál 
á ferðinni og felt var við 2. umr. fjár- 
laganna. Jeg skal ekki fara langt út í 
þetta, en vænti þess, að hæstv. forseti segi 
til, hvort hann telur fært að láta þetta 
koma til atkvæða. Jeg tel mig ekki skyld- 
an til að greiða atkv. um þessar till. Jeg 
gerði það við 2. umr. og þykist ekki þurfa 
að gera það aftur.

Jóhann Jósefsson: Jeg ætla að fara 
nokkrum orðum um þær brtt., sem jeg 
flyt eða er riðinn við. Það er þá fyrst 
XVIII. brtt., sem jeg flyt ásamt hv. 1. 
og 3. landsk. (SE og JJ). Fyrri lið þeirr- 
ar till., um styrk til Sigurðar Skagfeldts, 
flutti jeg við síðustu umr. og sje ekki 
ástaeðu til að fjölyrða meira um þann 
mann en jeg gerði þá. Jeg skal geta þess, 
að það er mitt álit og margra annara, að 
sá maður geti fyllilega komið til greina, 
þegar úthlutað er styrk til söngnáms. TJm 
b-lið till. hefi jeg lítið að segja, enda hef- 
ir hv. 1. landsk. talað rækilega fyrir hon- 
um. Jeg heyrði til þessa manns fyrir 
nokkrum árum og virtist hann þá efni 
legur söngvari. Síðan liefir hann varið 
miklum tíma til að fullkomna sig.

Þá hefi jeg tekið upp af nýju styrk

til Guðbrands Jónssonar til að semja ís- 
lenska miðaldamenningarsögu. Þessi lið- 
ur var upphaflega í fjárlagafrv. stjórnar- 
innar, en var feldur í Nd. Jeg held, að 
þetta hafi ekki verið fyllilega rjettmviý 
því eftir upplýsingum, sem jeg hefi feng- 
ið um, livað maður þessi hefir unnið fyr- 
ir styrkinn, hygg jeg, að hann hafi fuli- 
komlega átt skilið að fá hann. Verkefni 
það, sem hann hefir valið sjer, er víst 
ekki ómerkilegra en mörg menningarsögu- 
atriði, sem menn hafa tekið sjer fyrir 
liendur að rannsaka. Mjer er kunnugt um, 
að hann hefir samið 16 prentarkir, sem 
Bókmentafjelagið hefir tekið til prent- 
unar. Hann hefir rannsakað handrit í 
Árnasafni og varið miklum tíma til að 
tína saman handritaslitur á bókaspjöld- 
um. Ilefir honum hepnast með þessum 
rannsóknum að koma saman einu heil- 
steyptu handriti. A þessum spjöldum hef- 
ir hann fundið 14 miðaldasálmalög, sem 
hvergi eru til annarsstaðar og eru líklega 
íslensk. Jeg gæti talið fleira, en ætla þó 
að nema hjer staðar. Jeg skal aðeins geta 
þess, að þegar sambandslaganefndin var 
að rannsaka í Khöfn í surnar, hvaða gripi 
skyldi heimta úr dönskum söfnum sam- 
kvæmt kröfu frá Alþingi, þá naut hún 
aðstoðar þessa manns. Það sýnir, að hann 
hefir verið álitinn vel fær til þess að gefa 
leiðbeiningar um það efni. Jeg treysti 
því, að þessi styrkur verði tekinn upp 
aftur.

Hv. 3. landsk. hefir minst á brtt. við- 
víkjandi Ólafi Hvanndal og það, að við 
vegna andúðar þeirrar, sem eftirgjöf á 
viðlagasjóðslánum hefir mætt, höfum 
breytt til og farið fram á styrk í eitt 
skifti fyrir öll, 2000 krónur, til mynda- 
mólunarstarfsemi. Ilv. 3. landsk. er þessu 
máli kunnugri en jeg, enda lýsti har.n 
því svo vel, að jeg þarf engu við að bæta.
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Aðeins skal jeg geta þess, að mjer er 
kunnugt um, að viðkomandi maður, Ól- 
afur Hvanndal, á við fjárhagslega örð- 
ugleika að búa, því að iðn þessi, þó nauf- 
synleg sje, mun gefa fremur lítið af sjer.

Eins og hv. 2. þm. S.-M. (IP) drap á, 
flutti jeg við 2. umr. samskonar till. um 
rafstöð og feld var fyrir honurn við þá 
umr., nema hvað mín till. fór fram á mun 
lægri upphæð. Þegar jeg sá, livaða afdrif 
lians till. fjekk, þótti mjer tilgangslaust 
að bera mína upp. Jeg skal ekki víta þá 
stefnu, sem virðist ríkjandi í þinginu nú 
eins og í fyrra, að vilja forðast sem mest 
ábvrgðir fyrir einn eða annan. Það er 
víst góð stefna, þegar liægt er að koma 
henni við, og vegna þeirrar stefnu hefir 
víst till. hv. 2. þm. S.-M. verið feld.

Jeg get ekki sagt það sama um mitt 
kjördæmi og hann um sitt, að það sje svo 
vel stætt, að í raun og veru þurfi það 
ekki á þessu að halda. Yestmannaeyjar 
eru ekki vel stæðar sem sveitarfjelag nú 
sem stendur, þó von sje um, að úr því 
rakni, þegar fyrirtæki þeirra fara að gefa 
af sjer arð. Það ætti ekki að vera nein 
áhætta fvrir ríkissjóð að veita þetta lán 
eins og farið er fram á í brtt. minni. En 
á liinn bóginn er það svo, eins og jeg 
tók fram við 2. umr., að bærinn getur 
ekki hliðrað sjer hjá því að efla rafstöð- 
ina. Það hefir verið dregið í lengstu lög, 
en nú er svo mikill skortur á rafmagni, 
að stækkun stöðvarinnar er óumflýjan- 
leg, enda er auðsjeð, að stærri stöð ber 
sig tiltölulega betur, því að þó vjelaafl 
sje aukið að nokkrum mun, þurfa ekki 
allir útgjaldaliðir að hækka í jöfnu hlut- 
falli; mannahald t. d. eykst lítið. Jeg 
vona, að þessari till. minni verði tekið 
vel í deildinni, og jeg þakka hv. 2. þm. 
S.-M. þá vfirlýsingu, að hann mundi 
fylgja því máli.

(3. umr. i Ed ).

Jeg skal geta þess, að till. mín á þskj. 
457 er ekki fullkomin. Það vantar aftan 
við hana um lánskjörin og til live langs 
tíma lánið skuli veitt. Jeg hefi því búið 
til viðaukatill., svo hljóðandi:

„Aftan við tillögugreinina bætist: Lán- 
ið veitist til 15 ára með 6% vöxtum og 
jöfnum afborgunum á liverju ári.“

Jeg afhendi hæstv. forseta þessa við- 
aukatill. og vona, að deildin leyfi, að hún 
komi undir atkvæði um leið og hin till. 
er borin upp.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg skal fyr- 
ir mitt leyti verða sem stuttorðastur; en 
hinsvegar er það svo, að 'jeg verð víða 
við að koma. Býst við að verða að víkja 
að flestum ef ekki öllum brtt. Mjer þykir 
fyrir mitt leyti hentugast að taka mæl- 
endaskrána í röð eins og hún liggur fyrir. 
Reyndar er hæstv. fjrh. ekki við, sem 
fyrstur tók til máls. Um till. hans liefi 
jeg sáralítið að segja. Þrjár af þeim eru 
aðeins til skýringar. 3. brtt. á þskj. 457 
raskar ekki útkomu fjárlagafrv. Eins og 
hæstv. ráðh. tók fram, er þessi brtt. fram 
komin fyrir þá skuld, að nú er ætlað 
samkv. þáltill. í Nd., að tillag frá Vest- 
mannaeyjum til útgerðar skipsins Þórs 
verði aðeins 15 þús. kr., í stað 25 þús. 
Xefndin er þessu fyllilega samþykk.

Viðvíkjandi 2. brtt., frá hæstv. fjrh., 
hefir nefndin ekkert á móti, að hann falli 
niður, með þeim skýringum, sem hann 
hefir gefið og hæstv. forsrh. (JM) hefir 
tekið gildar, að presturinn fái þessa erfið- 
leikauppbót greidda úr prestlaunasjóði.

Þá er till. hæstv. fjrh. nr. XXIV. Hana 
er ekki að skoða öðruvísi en sem leið- 
rjettingu. Það var víst ekki öllum nefnd- 
armönnum ljóst, eða þdm., að þessi mað- 
ur var búinn að ljúka námi í þessari 
grein. Xú hefir hæstv. fjrh. upplýst þetta,
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og þá er ekki rjett að kalla það lokanám, ef 
menn bæta við sig einhverju námi. Þó 
bv. 1. þm. Eyf. (EÁ) hafi gert aths. um 
þetta, þannig að ef þessu er breytt, gæti 
af því leitt, að maðurinn fengi styrk til 
framhaldsnáms koll af kolli, þá kemur 
það ekki til greina, úr því að búið er 
að yfirlýsa því, að það sje ekki mein- 
ingin með till.

XXVI. till., sem er frá hæstv. fjrh., 
verður einnig að skoðast sem leiðrjetting, 
og hefir nefndin ekkert á móti henni að 
segja.

Þá eru aftur á móti brtt. hans nr. 
XXIX, um eftirgjafirnar. Það er áður 
upplýst, hvernig meiri hl. nefndarinnar 
hefir litið á þær eftirgjafir, og þarf ekki 
þar við að bæta. En hinsvegar getur verið 
nokkuð álitamál um það, hvort þessar 
brtt. megi komast að samkv. þingsköpum. 
Heyrðist mjer það á ræðu hv. 1. þm. Eyf., 
að hann áliti það ekki leyfilegt. Jeg veit 
ekki, hvernig nefndin lítur á þetta þing- 
skapaspursmál, en jeg lít svo á, að þetta 
sje fullkomlega leyfilegt. Miklu fremur er 
það þingskapabrot að bera þessa liði upp 
alla saman í einu heldur en að greina þá 
sundur og bera upp hvern fyrir sig. Jeg 
get tekið ógnar einfalt dæmi. Það er frv., 
sem við höfðum fyrir skömmu með hönd- 
um, um veitingu ríkisborgararjettar. Þar 
var talið sjálfsagt að bera hvern lið upp 
út af fyrir sig. Nú getur það átt sjer stað, 
að þær upplýsingar kæmu fram, að deild- 
inni þætti með öllu óverjandi að veita 
einhverjum af þessum mönnum, sem um 
væri að ræða, ríkisborgararjett. En eftir 
þeim skilningi, sem hv. 1. þm. Eyf. ljet 
uppi, ætti þá að vera algerlega ómögulegt 
að breyta því. Einnig má benda á annað 
algengt dæmi. Við 2. umr. hvers frv. er 
hver einstök grein borin upp út af fyrir 
sig og samþykt. En svo kemur það einatt

fyrir, að við 3. umr. þykir nauðsynlegt 
að breyta einhverri sjerstakri grein eða 
fella úr, ef greinin þykir skaðleg. Annars 
skal jeg ekki fara frekar út í þetta. Það er 
mál, sem forseti hefir úrskurðarvaldið um.

Um till. frá hv. 1. þm. G.-K. (BK), um 
eftirgjöf til Gerðahrepps, er það að segja, 
að eftir því, sem á undan er farið, er það 
ekki nema eðlilegt, að þm. beri hana fram. 
Það liggur í hlutarins eðli, að svo framar- 
lega sem hinar eftirgjafirnar fengju að 
standa óhreyfðar, þá hefir þessi hreppur 
eftir atvikum meiri rjett til eftirgjafar. 
Hv. þm. las upp hjer í deildinni skýrslur, 
sem sýndu, hversu illa þessi hreppur er 
staddur. Þar að auki höfum við haft þær 
skýrslur með höndum í nefndinni; svo að 
mjer er óhætt að segja, að nefndin getur 
ekki snúist á móti þessari beiðni, svo fram- 
arlega, sem hinar eftirgjafirnar fari í 
gegn. Enda væri engin sanngirni í öðru; 
því að þótt mönnum sje ekki vel kunnugt 
um hag hinna þriggja hreppa, sem hjer 
er um að ræða, þá hafa að minsta kosti 
legið fyrir reikningar Árneshrepps. Og 
það verð jeg að segja, að ólíkt er að sjá 
hag þess hrepps í samanburði við hag 
Gerðahrepps. Hinsvegar vænti jeg þess 
af hv. flm., að verði hinar eftirgjafirnar 
feldar, taki hann sína till. aftur. Enda 
hefir hæstv. atvrh. (MG) talað hjer mjög 
hlýlega að því er snertir þessar till. og 
lofað öllu góðu um það, að hann mundi 
taka ástand þessara hreppa og annara, 
sem eru líkt á sig komnir, til alvarlegrar 
íhugunar síðar meir og reyna eitthvað að 
bæta úr hinum erfiðu kjörum þeirra, án 
þess að endilega þyrfti að koma til upp- 
gjafar á viðlagasjóðsláni. Það er, eins og 
hæstv. fjrli. (JÞ) tók fram, hál braut að 
fara að gefa eftir viðlagasjóðslánin. Hætt 
við, að reki hver beiðnin aðra um eft- 
irgjafir, og þá verði loks að loka viðlaga-
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sjóðnum fyrir öllum lánum, því að þá 
væri aldrei trvgging fyrir því, að nokkurt 
lán úr honum kæmi til baka.

Viðvíkjandi till. sama hv. þm. (BK) 
get jeg ekkert sagt fyrir hönd nefndar- 
innar, með því að hún er svo seint fram 
komin, að nefndin hefir ekki átt kost á að 
koma sjer saman um hana. En frá mínu 
sjónarmiði vil jeg segja, að þar sem svo 
margt nauðs.vnlegt verður að bíða, þá get- 
ur þetta beðið um stund, sjerstaklega með 
tilliti til þess, að þegar er nokkur girðing 
um húsið. Kæmi það til að taka sig ein- 
kennilega út, ef tvær girðingar yrðu kring- 
um húsið. Yrði girðing utan við girðingu 
á parti.

Hæstv. forsrh. (JM) tók næstur til máls. 
Um hans ræðu hefi jeg sama sem ekkert 
að segja. Jeg er honum samþykkur í því 
að fella niður stvrkinn til Ogurþinga- 
prestsins, þar sem hann lýsti því yfir, að 
hann fengi sem því svaraði úr prest- 
launasjóði.

Frá hæstv. forsrh. er fram komin brtt. 
við XXIII. brtt. á þskj. 457, um eftir- 
gjöf á viðlagasjóðsláni til Dalasýslu til 
Hjarðarholtsskólans. Þessu vill hæstv. 
ráðh. breyta þannig, að það verði stvrk- 
ur til Dalasýslu vegna halla á skólahaldi 
í Hjarðarholti. Þó að um sömu upphæð 
sje að ræða og komi í sama stað niður 
fyrir sýsluna, hvort veitt er, þá er það 
óneitanlega margfalt aðgengilegra að 
veita þessar 4 þús. i þessu formi. Og það 
er að vissu leyti ekki ósanngjarnt, að 
ríkissjóður hlaupi undir bagga með þess- 
ari sýslu fyrir það óhapp og tap, sem luin 
hefir beðið af því að ráðast í þetta skóla- 
hald. Þótt tala megi um of mikinn ákafa 
um það að koma upp skólum, þá er ekki 
hægt að lá slíkt einu hjeraði fremur en 
öðru.

770
(3. umr. i £d.).

Þá ljet hæstv. ráðh. (JM) í ljós, að 
hann væri ekki fullkomlega samþykkur 
tillögu nefndarinnar að lækka skálda- 
styrkinn um 2 þús. kr. Þótti nefndin hafá 
tekið helsti litla upphæð til þess áð klípá 
af; taldi hanri vandkvæði á að fá hæfa 
menn til að þiggja þennan styrk. eftir 
það að búið væri að tína svo marga ein- 
staka, bæði skáld og listamenn.

Þá er næst hv. 3. landsk. (JJ). Fvrst 
er till. hans um að fella niður fjárveit- 
ingu til sendiherrans í Kaupmannahöfn. 
Eins og allir sjá, er hjer um 45 þús. kr. 
að ræða, og væri það vitanlega gott og 
blessað að geta sparað slíka upphæð. En 
meiri hluti fjvn. litur svo á, að það sje 
ekki unt. Það stóð nú svo á, er sendi- 
herraembættið í Kaupmannahöfn var lagt 
niður, að þá höfðum við ágætum manni 
á að skipa, er allir flokkar báru mikið 
traust til að fara með þessi mál um stund- 
arsakir. Og væri hann fíís til þess áfram, 
mætti segja, að lítil ástæða væri til að 
endurreisa sendiherraembættið nú þegar. 
En eins og skýrt hefir verið frá, hefir 
maður þessi óskað að vera levstur frá 
þessu starfi, sem hann hefir gegnt með 
prýði þann tíma, sem hann hefir haft það 
á hendi, og jeg get ekki skilið( hvernig 
þingið ætti að þvinga hann til að gegna 
því áfram. Það getur því ekki verið um 
annað að ræða en að veita honum þessa 
lausn, sem hann hefir beðið um. Enda 
væri það lítil virðing eða þakkarskuld, 
sem við sýndum þessum manni fyrir gott 
og vel unnið starf, ef við yrðum ekki við 
ósk hans um lausnarbeiðnina.

Og hvert eiguin við þá að fara ?
Mjer vitanlega er enginn sá Islendingur 

í Höfn, er við getum borið það traust til 
að fara eins með þessi vandamál þjóðar- 
innar eins og Jón Krabbe gerir. En hins-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 49
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vegar getum við ekki falið það dönskum 
manni, þótt fáánlegur væri. Mjer skilst 
því. að hjer sje ekki um annan veg að 
ræða en að endurreisa sendiherraembættið 
í Kaupmannahöfn. Yið komuinst hvort 
Sem er ekki hjá því að hafa þar mann. 
Iljer er um tvö sjáífstæð ríki að ræða, sem 
eru í ,,personalunion“, og úr því sam- 
bandsríkið sendir liingað sendiherra. sem 
er búsettur hjer, verðum við að gera somu 
skil og hafa sendiherra búsettan í Kaup- 
mannahöfn. Þetta er ekki aðeins kurteis- 
isskylda, heldur er þetta þjóðarmetnaður. 
Það liggur í augum uppi, að okkur getur 
verið afarnauðsynlegt að hafa slíkan 
mann búsettan í Höfn, ekki vegna Dana 
eingöngu, lieldur vegna svo margs annars. 
sem við höfum saman að sælda vfð önn- 
ur ríki, er sá maður mundi gera samn- 
inga um fyrir okkar hönd. En svona mann 
eins og Jón Krabbe er ekki hægt að senda 
fram og aftur til Svíþjóðar, Xoregs eða 
Englands, en gagnvart öllum þessum ríkj- 
um höfum við hagsmuna að gæta, og þau 
störf mundi sendiherrann annast fyrir 
okkar hönd. Reynslan hefir líka sýnt okk- 
ur. að við höfnm fulla þörf fyrir svona 
mann. Allir flokkar eru nú sammála um 
og viðurkenna, að lausnin á kjöttollsmál- 
inu mundi hafa orðið önnur, hefðum við 
ekki átt jafnágætum manni á að skipa 
eins og fyrverandi sendiherra okkar, Sveini 
Björnssyni, til þess að eiga í þeim samn- 
ingum fvrir okkar hönd.

Þá mintist hv. 3. landsk. (JJ) á V. 
brtt., sem hv. 4. landsk. (IHB) er með- 
flm. að. En af því að hv. 4. landsk. talaði 
um hana líka, ætla jeg að hlaupa yfir 
hana í bili, en taka hana til athugunar, 
er jeg svara þessum hv. þm. (IHB).

Þá mintist hv. 3. landsk. sjerstaklega 
á mig vegna ummæla minna um VIII. 
brtt., um að greiða Kjartani prófasti í

Hruna full laun, ef hann lætur af prests- 
skap og tekur við stjórn Suðurlandsskól- 
ans. Um það, sem hann vjek að mjer í 
ræðu sinni, verð jeg að segja, að hann 
umhverfði nokkuð orðum mínum. sem jeg 
get raunar fvrirgefið honum, vegna þess 
að jeg þykist vita, að hann hafi ekki gert 
það viljandi, því að hann var ekki við, er 
jeg flutti ræðu mína. Jeg tók það skýrt 
fram, að jeg teldi sjera Kjartan alls 
hróðurs og heiðurs maklegan. Hann hefir 
rækt köllun sína framúrskarandi vel í þau 
35 ár, sem hann hefir verið þjónandi 
prestur. Jeg tók það líka fram, að .jeg 
teldi ekki eftir ríkissjóði að greiða sjera 
Kjartani full laun, þegar hann ljeti af 
prestsskap, hvenær svo sem það yrði. Slíkt 
er ekki ilt fordæmi og má á margan hátt 
forsvara. Jeg sje ekki eftir. þó slíkur ágæt- 
ismaður væri levstur frá embætti með 
fullum launum, þegar hann vildi hætta, 
eins og t. d. var gert við Bjarna Sæmunds- 
son, þegar hann ljet af starfi sínu við 
mentaskólann.

En það, sem jeg hefi á móti þessu, eru 
skilvrðin, sem honum eru sett. Með þeim 
er liann leiddur í freistni að nota sjer 
þetta, og það lield jeg, að honum sje ekki 
til góðs. Hann er maður á sjötugsaldri, 
þegar lionum er boðið þetta, fjárhagur 
hans þröngur, og mundi kannske freist • 
ast til að taka því, þótt meinbugir sjeu á. 
Að sjera Kjartan sje reiðubúinn að taka 
við stjórn skólans, hvar sem hann stæði í 
hjeraðinu og með þeim launum, sem 
sýslusjóður sæi sjer fært að greiða, efast 
jeg um, að sje rjett. Jeg get ekki ímynd- 
að mjer, að maður á sjötugsaldri breyti 
um stöðu og taki upp nýtt starf fyrir 
mun lægri laun en hann hafði áður osr 
flytji þaðan, sem hann hefir svo lengi 
búið. En hitt get jeg betur skilið, að hanu 
hefði viljað taka við skólastjórninni, ef
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skólinn hefði verið reistur á Högnastöðum 
eða í námunda við Hruna, því að þá 
hefði hann getað tekið kapelán. Frá því 
sjónarmiði horfir málið alt öðruvísi við, 
því hefð\ honum ekki líkað skólastarfið, 
er hann fór að kvnnast því, hefði verið 
hægt um vik fvrir hann að hverfa að sínu 
gamla starfi. er hann hafði svo lengi þjón- 
að með heiðri og sóma. En segi hann af 
sjer prestsskap, er ekki um neinar út- 
göngudvr að ræða fyrir hann, færi svo, að 
honum fjelli ekki á einhvern hátt skóla- 
stjórnin. Iljer er erfitt hlutverk og um 
mikinn vanda að ræða fyrir hvern sem 
er, að taka við stjórn á skóla, sem reistur 
er af vanefnum og sárfátækt sýslufjelag 
á að kosta, sem sokkið er í óbotnandi 
skuldir, en á hinn bóginn ólgar óánægja 
hjeraðsbúa undir. Það er meira vanda- 
verk en menn gera sjer í hugarlund að 
stýra því máli í höfn, svo að allir verði 
ánægðir. En jeg þekki svo skaplyndi sjera 
Kjartans, að hann mundi ekki hætta, þótt 
á móti bljesi, tæki hann á annað borð við 
skólastjórninni, heldur mundi hann berj- 
ast við í lengstu lög að halda skólanum 
uppi. Hinsvegar hefði honum verið í lófa 
lagið, ef skólinn hefði verið reistur á 
Högnastöðum, að hafa skólastjórnina með 
höndum 2 eða 3 ára bil ásamt prests- 
skapnum, og sleppa því þá, fjelli honum 
það ekki, og hverfa aftur að sínu fyrra 
embætti. En jeg þekki sjera Kjartan svo 
vel, að hann mundi ekki hætta við skóla- 
stjórnina á Laugarvatni eða annarsstaðar 
og halda áfram samkvæmt tillögu þessari 
sínum fullu prestslaunum, heldur stritast 
við örðugleikana á meðan kraftar hans 
entust.

Þar að auki er leiðin hættuleg fyrir 
sýslufjelagið, því jeg býst ekki við, að' 
það noti sjer það að greiða sjera Kjartani

(3. nmr. i Ed.).

lægri laun fyrir skólastjórnina en hanri 
hefir áður haft. Heimilishagir hans leyfá 
honum ekki að taka lægri laun en hanri 
hefir haft. En svo kemur hitt líka til at- 
hugunar, að maður, sSm kominn er á 
sjötugsaldur, getur ekki stýrt skólanum 
nema skamma stund. Því ræður lífsins 
lögmál, sem allir verða að beygjá sig fyr- 
ir. Og þá þarf að ráða annan skólastjóra, 
þegar sjera Kjartans nýtur ekki lengur 
við, og kæmi mjer þá ekki á óvart, að 
sýslunni revndist erfitt að ná í annan 
eins skólastjóra fyrir 3 þús. kr. árslaun, 
þó að dýrtíðaruppbót fylgdi, og mundi 
því verða að hækka launin á annan hátt, 
ætti eftirmaður sjera Kjartans að gera sig 
ánægðan með þau.

Það er frá þessum tveimur hliðum sjeð, 
að jeg verð að vera á móti brtt. En hinu 
mótmæli jeg kröftuglega, að það sje óvild 
eða öfund gegn mínum gamla vini og 
bekkjarbróður, sem liggi til grundvallar. 
Honum vil jeg unna alls góðs og tel 
hann fyllílega maklegan hvers sæmdar- 
auka, sem í boði væri.

Um eftirgjöfina til Dalasýslu sleppi jeg 
að ræða meira en jeg hefi gert í svari 
mínu til hæstv. forsrh. (JM).

Þá mintist hv. 3. landsk. á daufdumbra- 
skólann og var mjer sammála um, að brýn 
þörf sje á viðbótarbyggingu við skóla- 
húsið, en ljet þess jafnframt getið, að 
koma þyrfti þar upp blindraskóla og 
hæli fyrir önnur vanefna börn. Jeg efast 
ekki um, að full þörf væri á að koma upp 
slíkri stofnun, en skal ekkert um það segja, 
hvort hentugt muni að hafa það í sam- 
bandi við daufdumbraskólann. Annars 
skal jeg leyfa mjer að benda á annað, 
sem er hæli fyrir fábjána, er brýn nauð- 
syn væri til, að kæmist sem fyrst á stofn. 
Sem stendur munu vera um 100 fábjánar

49*
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í landinu, og eins og gefur að skilja, þá 
eru þeir alstaðar vandræðapersónur.

I frv. þessu, er lijer liggur fvrir, muu 
vera 1000 kr. stvrkur handa einum slíkum 
manni til dvalar erlendis. Xefndin oe' 
þingið hefir ekki haft á móti því að veita 
slíkan styrk, enda mun sýnt verða. að 
brýn nauðsyn sje til að lijálpa slíkiun 
aumingjum. og því fremur, sem S'olkið á 
lieimilum sveitanna er mun færra er. > " 
áður var. I annarihverri sveit er svo að 
segja fábjáni, sem koma þyrfti fyrir, 
vegna þess að heimilin geta ekki annast 
þá sem þyrfti. Jeg þekki t. d. eitt heimili 
í minni sveit, þar sem svo er ástatt, að 
einn slíkur krossberi er, og enginn kven- 
maður nema móðirin til þess að annast 
um aumingjann, og hún oft sárveik; og 
svona getur það verið víðar. Þess vegna 
er spurning um, hvort heilbrigð skynsemi 
leyfi lengur. að ekkert sje gert aumingj- 
um slíkum til bjargar.

I’m 2500 kr. styrkinn til prentsmiðjunn- 
ar A.ota get jeg sagt, að ekki væri nenia 
gott og blessað, að þingið sæi sjer fært 
að veita liann, því óneitanlega væri það 
gaman. að geta gefið fornsögur okkar út 
með myndum og landabrjefum. En við 
getum ekki veitt okkur í\lt. sem löngunin 
þráir; til þess erum við of fátækir og 
smáir. Hinsvegar er mjer ekki ljóst, þótt 
styrkur þessi yrði veittur, hvort útgáfan 
yrði svo úr garði gerð, að almenningur 
gæti eignast bækurnar. Þetta kæmi því 
aðeins að fullu liði, að bækurnár yrðu 
ekki dýrari en svo, að almenningur geti 
keypt þær. Bækurnar mega ekki vera dýr- 
ari en útgáfa Sigurðar Kristjánssonar af 
íslendingasögunum, til þess að alþýðu 
manna verði kleift að eignast þær.

Þá kem jeg að Rómaferðarstyrk til 
Finns Jónssonar málara. Nefndinni finst

(3. nmr. i Ed.).

nóg komið af þessuiri utanfararstvrkjum 
inn í frv. og finst ekki hægt að bæta þar 
meiru við. Um verðleika mannsins og 
dugnað skal jeg ekkert segja, en nefndinni 
finst, að á þetta sje ekki bætandi, og legg- 
ur því á móti brtt.

Þá flvtur sami hv. þm. (JJ) ásamt hv. 
1. landsk. (SE) brtt. um 2000 kr. styrk 
til I’áls Isólfssonar í virðingarskyni. 
Nefndin verður að segja eins og er, að 
fyrir sitt leyti var henni injiig illa við, 
er brtt. þessi kom fram, og það af þeim 
ásta'ðum. að þó að þessi maður hafi leyst 
starf sitt mjög vel af hendi, þá sje hann 
enn of ungur til þess að honum verði 
veittur sjerstakur styrkur í virðingar- 
skyni. Það er leiðinlegt mannsins vegna. 
að bera fram svona till., sem hv. þdm. 
neyðast til að vera á móti. Þessi maður 
fjekk styrk á sínum tíma til fullkomnun- 
ar í list sinni, sem honum hefir tekist 
vel. En það er ekki rjett gagnvart svo 
mörgum öðrum að þjóta strax í, er hann 
hefir gert arðberandi þann styrk, sem 
liann hefir fengið. að veita honum sjer- 
staka viðurkenningu. Að Páll Isólfsson 
hafi með fullkomnun á listabraut sinni 
bætt fyrir alla þá styrki, sem mishepnast 
hafa. eins og hv. þm. (JJ) komst að orði, 
getur vel verið. En upp úr slíkri fullyrð- 
ing er þó tæplega það hafandi. að hv. 
deild eigi nú að bregða við og veita þenn- 
an styrk. Ef að þessu ráði yrði horfið. 
mætti segja, að líkt stæði á um bæði Ás- 
grím málara og Xínu Sæmundsson. Sá 
stvrkur, sem þeim hefir verið veittur, hef- 
ir borið fullan árangur, að dómi þeirra 
manna, sem vit hafa á þeim hlutum. Þau 
ættu því að korna á eftir. væri Páli Is- 
ólfssvni veitt þessi viðurkenning, sem 
brtt. fer fram á.

Nei, við eigum að gevma okkur það
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þangað til menn fara að reskjast. að 
veita slíkar viðurkenningar, nema þá að 
sjerstaklega standi á, eins og t. d. um frú 
Björgu Þorláksdóttur doktor, sem er eina 
íslenska konan, er gert hefir fræðimensku 
að æfistarfi sínu.

Við höfum átt afbragðsmann á sama 
sviði og Pál ísólfsson, og eigum enn, þar 
sem er Sveinbjörn prófessor Sveinbjörns- 
son, og þó liefir ekki verið fengist um að 
veita honum viðurkenningu fyr en á elli- 
árum hans.

Þá kem jeg að brtt. hv. 3. landsk. um 
3 þús. kr. stvrk til bryggjugerðar í Búðar- 
dal. Jeg verð nú að segja fyrir mig, að 
jeg man ekki til, að erindi um þetta efni 
hafi legið fyrir fjvn. (JJ: Það er nýkom- 
in áætlun vegamálastjóra; kom fyrst í 
gær). En þessa áætlun hefi jeg ekki sjeð. 
og nefndin heldur ekki, að jeg held, svo 
jeg get ekkert um það dæmt. hvaða nauð- 
syn beri til að ráðast í þetta fyrirtæki. 
Læt því vera að minnast frekar á þessa 
brtt., en lýsi því vfir fyrir mitt levti, að 
jeg muni að svo vöxnu máli ekki geta 
greitt henni atkvæði.

Um till. hv. sama þm. (JJ) um eftir- 
gjöf á láni Ólafs Hvanndals er það sama 
að segja og um hina, sem hann flytur um 
eftirgjöf á láni til Dalasýslu, að till. þessi 
er komin í annað horf, og býst jeg því 
við, að atkv. nefndarinnar sjeu óbundin 
um hana.

Þá kem jeg að síðustu brtt. þessa hv 
þm. (JJ). um 1500 kr. stvrk handa Ólafi 
Marteinssvni til þess að safna alþýðuvís- 
um og öðrum fróðleik. Það er nú svo, að 
smekkur inanna er mismunandi um þetta 
efni, og jeg get sagt fvrir mig, að jeg 
hefi engan smekk fyrir allskonar vísna- 
rusl, sem gengur manna í millum, og jeg 
held nefndin ekki heldur. Auk þess er 
kunnugt, að ýmsir fleiri fást við slíka

(3. umr. i Ed.).

söfnun, og eru misjafnir dómar manna 
um það.

Þá held jeg, að jeg liafi gert hv. 3. 
landsk. nokkur skil, og sný mjer þá rnest 
að háttv. 2. þm. S.-M. (IP). Jeg var þá 
ekki inni í deildinni, er hann hóf mál sitt. 
en kom síðar, og býst því við, að ummæli 
hans hafi aðallega snúist um till. hans 
um hækkun á styrknum til þess að reisa 
barnaskóla. Xefndin lítur svo á, að vart 
sje gerlegt að fara hærra með þennan lið 
en komið er. Hann hefir nú verið færð- 
ur upp um helming frá því, sem hann var 
í frv. stjórnarinnar. En þessi brtt. mun 
vera sprottin af umhyggju hv. flm. (IP) 
fyrir barnaskólanum í Xesi. En nú hefir 
mjer skilist, að ekkert sje því til fyrir- 
stöðu, að þessi skóli geti orðið aðnjótandi 
einhvers af þeim styrk, sem nú er áa*tl- 
aður, og ætti því brtt. að vera óþörf. enda 
mun fjvn. greiða atkv. móti henni.

Hvað snertir það, sem hv. 2. þm. S.-M. 
lijelt fram. að Xorðfjörður greiði svo 
mikið í tollum og sköttum til ríkissjóðs. 
að nema mundi 240 kr. á mann, ]>á efast 
jeg um, að svo sje, að þorpsbúar greiði 
sjálfir s*vo mikið. Það mun vera mikil 
skipakoma á þessum stað, og mun mikið 
af þessu fje koma frá þeim. Það mundi 
líka sýna sig, ef það væri atliugað, að 
ekki vrði minna á mann hjer í höfuðstaðn- 
um, ef ætti að eigna Reykvíkingum sjálf- 
um öll þau gjöld, sem hjer eru greidd til 
ríkissjóðs.

Um till. hv. 1. landsk. (SE) um að 
luvkka skrifstofukostnað sýslumanna og 
bæjarfógeta þarf jeg ekkert að segja. 
Ilæstv. forsrh. liefir lýst skoðun sinni á 
þessu atriði. og iná skilja á lionuni, að 
hann sje ánægður ineð þá uppliæð, sem 
nú er í fjárlögum. og telji hana nægilega. 
með þeim fyrirvara, að hann hafi leyfi 
til að bæta við, ef með þarf. Samkvæmt
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því virðist engis ástæða til þess frá þing- 
deildarinnar hálfu að samþykkja þessa 
hækkun.

Þá hefir sami hv. þm. (SE) tekið upp 
aftur till. um sjúkrastyrk til Haralds Sig- 
urðssonar, með þeim mun, að upphæðin 
er nú 900 kr., en var áður 1000 kr. Það 
liggur í hlutarins eðli, að afsfaða þeirra, 
sem voru á móti 1000 kr., verður hin sama 
á móti 900 kr. Hjer er vitanlega ekki um 
svo mikið að ræða, að ástæða sje til að 
telja það eftir, ef þessi styrkur gæti orðið 
til þess, að þessi maður fengi bót á heilsu 
sinni. Hinsvegar gæti þetta orðið bvrjun 
á öðru meira, að fleiri kæmu á eftir og 
sæktu um slíkan styrk til þingsins, og 
telur nefndin því varhugavert að gefa for- 
dæmi í þessu efni.

Þá hefir hv. þm. (SE) flutt brtt. við 
14. gr., um 800 kr. styrk til fræðslumála- 
rits. Þessari till. er nefndin á móti. Henni 
þykir ekki ástæða til að styrkja sjerstakt 
rit í þessu efni, fremur en önnur. Það eru 
til sjerstök fræðirit, svo sem Prestafjelags- 
ritið, Læknablaðið og Tímarit verkfræð- 
ingafjelagsins. Ef ætti að fara að styrkja 
eina stjett manna í þessu efni, ,þá væri 
engin ástæða til að skilja hinar eftir. 
Það virðist líka síst ástæða til að styrkja 
rit fyrir kennara, þar sem sú stjett er 
fjölmennust, og því flestir kaupendur.

Viðvíkjandi till. hv. þm. (SE) og ann- 
ara hv. þm. um stvrk til nýrra listamanna 
skal jeg taka það fram um þá alla, að 
nefndinni finst nóg komið af slíku og 
getur ekki mælt með neinum. Enda er 
töluverð upphæð veitt í fjárl. til stvrktar 
skáldum og listamönnum, og ættu þessir 
menn að geta fengið styrk af því fje.

Þá er till. hv. þm. (SE) um að veita 
fjelaginu Landnám 5 þúsund króna styrk 
til nýbýlaræktunar. Nefndin vill ekki ef- 
ast um, að þetta sje gott fjelag og hafi

(3. amr. i Ed.).

leitt töluvert gott af sjer, en henni virðist 
starfsemi fjelagsins ganga mest út á það 
að hlynna að Reykjavík, en slíka aðhlvnn- 
ingu vill nefndin ekki styðja, því að hún 
hefir vitanlega óbeinlínis í för með sjer 
aukna aðsókn að bænum og dregur fólkið 
úr sveitunum. En þar eru margar jarðir 
orðnar lítt byggilegar vegna þess að fólk- 
ið streymir úr sveitunum til kaupstaðanna. 
Og þó að hugsað væri til nýbýlarækt- 
unar í sveitum, hefi jeg ekki trú á því, 
eins og nú standa sakir. Þar varðar mestu. 
sem annarsstaðar, að rjettur grundvöllur 
sje lagður, en hann er fólginn í bættum 
samgöngum. Meðan sá grundvöllur er 
ekki lagður, er óhugsandi, að smábýli 
geti þrifist í sveit. ,Það væri annað mál, 
ef breyting væri komin á samgöngurnar, 
t. d. járnbraut austur, þá lægi opið fvrir 
að taka nýbýlamálið til athugunar austur í 
Flóa eða annarsstaðar, en eins og nú standa 
sakir, væri það óðs manns æði að ganga 
inn á þá braut. Hinsvegar á fjelagið, að 
því leyti, sem það hefir unnið þarft verk 
hjer, viðurkenningu skilið, og finst mjer 
þess vegna, að Búnaðarfjelagið ætti að 
styrkja það. En ef þessu fjelagi væri veitt- 
ur styrkur úr rikissjóði, þá er hætt við, 
að fleiri kæmu á eftir. Það var sú tíðin, 
að búnaðarfjelögin voru fleiri en eitt, en 
menn sáu, að það var óheppilegt, og voru 
fjelögin því sameinuð í eitt, Búnaðarfjelag 
Islands. Það veitir svo búnaðarsambönd- 
unum styrk frá sjer, og ef það telur þetta 
fjelag styrks maklegt, þykir mjer ekki 
ólíklegt, að það veiti því einhvern styrk.

Þá flytur hv. 4. landsk. (IHB) ásamt 
hv. 3. landsk. (JJ) till. um að veita Skúla 
Guðjónssyni lækni 3 þús. kr. styrk til 
bætiefnarannsókna. Hv. þm. er kunnugt 
um það, hvernig jeg lít á þetta mál, og 
þó að till. hafi nú verið breytt frá því, 
sem áður var, er afstaða mín hin sama.
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Þó að það eigi að líta svo út, að ekki sje 
verið að stofna nýtt embætti, finst mjer 
það liggja í loftinu, að svo eigi að verða 
að lokum. Ef þessi maður er ekki fær um 
að taka að sjer hjeraðslæknisembætti eða 
„praktisera“. er það vitanlega meiningin 
að stofna nýtt embætti handa honum.

Þá er næst till. hv. 4. landsk. og hv. 1. 
þm. Evf. um 1000 kr. stvrk til Guðmund- 
ar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 
uppi kenslu og námsskeiðum í trjeskurði 
og heimilisiðnaði. Hv. flm. er kunnugt um 
það, að meiri hluti nefndarinnar er þess- 
ari till. sinnandi. Meiri hlutinn telur ekki 
rjett að setja þennan mann hjá styrk. 
Þessi hv. deild feldi niður athugasemdina 
um styrkinn til heimilisiðnaðarfjelaganna, 
um að þau 'greiddu Guðmundi Jónssyni 
styrk af sinni upphæð, og ef þessi till. 
verður feld, er sennilegt, að sama aths. 
verði sett inn aftur i hv. Xd.

Jeg hefi nú minst nokkuð á till. hv. 1. 
þm. Eyf.. bæði um till. hans um styrk til 
nýrra listamanna, í sambandi við aðra 
listamenn, og till. þá, sem hann flytur 
með hv. 4. landsk..

Um till. liv. þm. Vestm. hefi jeg einnig 
talað að þvi er listamennina snertir, og 
er þá næst till. hans um að veita Guð- 
brandi Jónssyni 1200 kr. styrk til að semja 
íslenska miðaldamenningarsögu Jeg held. 
að meiri hluti nefndarinnar sje með þeirri 
till. Meiri hlutinn lítur svo á, að það hafi 
verið óverðskuldað að fella þennan lið 
niður af fjárl., úr því að hann var þar 
kominn. Það hefði verið miklu betra að 
veita þennan styrk aldrei en að fara að 
fella hann niður nú. Þessi maður liefir 
líka sýnt það. að bann bæði vill viniu. 
fyrir þessum styrk og er fær um það.

Að því er snertir till. hv. þm. (JJós) 
og hv. 3. landsk. (JJ) um eftirgjöf á við- 
lagasjóðsláni Olafs Hyanndals, skal jeg

(3. umr. i Ed).

geta þess, að um það eru óbundin atkv. í 
nefndinni. Sama er að segja um till. hv. 
þm. (JJós) um lán til Vestmannaeyja 
vegna rafveitunnar, enda horfir það nú 
öðruvísi við en áður. Xú er um að ræða 
lán, ef fje er fyrir hendi, en var áður 
ábyrgð. Hv. þm. kom fram með skriflega 
viðaukatill., en jeg hefi ekki hevrt liana. 
(Forseti: Jeg skal lesa till. upp). Þess 
gerist ekki þörf; j’eg get hvort sem er ekki 
sagt neitt um hana frá sjónarmiði nefnd- 
arinnar.

Jeg held, að það sje svo ekki fleira, sem 
jeg hefi ástæðu til að minnast á.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það eru að-
eins fáein orð, sem jeg vildi bæta við það, 
sem jeg sagði í dag, en sagði ekki þá 
vegna þess. að sumir liv. fjvn.-menn höfðu 
leyfi forseta til að vera ekki á fundi.

Mjer finst jeg þurfa að taka aftur tölu- 
vert af því lofi, sem jeg bar á hv. fjvn. 
við 2. umr. fjárl. Það kom sem sje í ljós. 
þegar til atkvgr. kom. að ekki var unt 
að treysta því. að nefndin stæði saman 
um nál. sitt eða tillögur. Það gilti ekki 
nema fyrir suma hv. nefndarmenn, því að 
við atkvgr. greiddu nokkrir þeirra atkv. á 
móti mörgum hinum veigamestu lækkunar- 
og burtfellingartillögum nefndarinnar, sem 
hin loflegu uminæli mín um nefndina að- 
allega voru bygð á. Jeg befi engan rjett 
til að setja ofan í við hv. nefnd, og jeg 
ætla heldur ekki að gera það. En það er 
leiðinlegt og virðist óheppilegt, að eftir 
hverja urnr., skuli fjárl. bera þess merki. 
að hv. fjvn. getur ekki staðið sarnan um 
sínar till. nema á pappírnum. Það er nú 
svo. að þessar stóru nefndir í báðum 
deildum geta ráðið ákaflega miklu um ör- 
lög fjárl.. ef þær vilja og eru vel samstæð- 
ar. Það fór svo við 2. umr. bjer í þessari 
hv, deild, að fjárlagafrv, breyttist í beipu
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áframhaldi af meðferð þess í Nd., tekju- 
hallinn hækkaði mikið. — Jeg ætla ekki 
að segja neitt um einstakar brtt. hv. þm.; 
það eru heldur ekki nema fáar, sein lieyra 
sjerstaklega undir niig. En jeg ætla að láta í 
ljós þá ósk mína og von, að fjvn. og þessi 
hv. deild geti sjer þann orðstír nú við uinr, 
og atkvgr., sem ætlast er til, að þessi 
deild sjerstaklega geti sjer, sem hin að- 
gætnari þingdeild, sem jáfnan stöðvi, þeg- 
ar hin deildin sýnist fara ógætilega, og 
sjerstaklega í fjármálum, ef hún virðist 
hafa gengið lengra á leið útgjalda en 
heppilegt er fvrir fjárhag ríkissjóðs og 
gjaldþol landsmanna.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vil taka það 
fram, að mjer finst, satt að segja, þess- 
ar aðfinslur hæstv. fjrh. (JÞ) í garð fj- 
vn. næsta barnalegar og öðruvísi en menn 
eiga að venjast úr þeirri átt.

Eins og hæstv. ráðherra veit, er nefndin 
kosin með hlutfallskosningu, og eru því 
nefndarmenn hvergi nærri samstæðir í 
skoðunum. Auk þess er það tekið fram í 
nál. um mörg atriði, að það er ekki öll 
nefndin, heldur meiri hluti liennar, sem 
stendur að till. nefndarinnar. Mjer finst 
þess vegna hæstv. fjrli. ékki liafa getað 
vænst þess, að nefndin stæði betur saman 
en hún hefir gert og mun gera í þetta 
sinn. Það var aðeins þetta, sem jeg vildi 
taka fram fyrir hönd nefndarinnar út af 
ræðu hæstv. fjrh.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg ætla að- 
eins að svara hv. form. nefndarinnar fá- 
einum orðum. Jeg held, að það sje mjög 
slæm og óheppileg venja, sem lijer gildir, 
að fjvn. gefi út nál. í einu lagi, þó að þær 
klofni og ekki sje nema hluti af nefnd- 
inni, sem stendur að því. Það má auðvitað 
búast við því, að þao verði sinn meiri hl.

í hvert skifti, en það mun þó oftast fara 
nokkuð eftir flokkum. Það er venja víða 
annarsstaðar, þar sem jeg þekki til um 
þingvenju, að ef nefndir klofna í ináliim, 
gefa þær út sjerstök nál., liver hlutinn í 
sínu lagi. Við það er það unnið, að þá 
vita inenn, að hverju er að ganga, bæði 
þeir, sem lesa þingtíðindin, og aðrir. Jeg 
get ekki sjeð neitt barnalegt við það, þó 
að jeg geti ekki lofað nefndin fyrir það 
að gefa út samhljóða álit og till.. en klofna 
svo um hvorttveggja í veigamestu atrið- 
unum, þegar til atkvgr. keniur.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg skal leyfa 
m.jer að geta þess, að síðan jeg kom á 
þing. og jeg hefi setið lengur á þingi en 
hæstv. fjrli., veit jeg ekki til þess, að 
fjvn. hafi klofnað. Aftur á móti liefir 
þetta oft átt s.jer stað með ýmsar aðrar 
þingnefndir í ýmsum öðrum málum, en jeg 
man ekki eftir því, að fjvn. liafi nokkru 
sinni klofnað eða gefið út tvö nál. Lof 
það. sem liæstv. fjrli. bar á fjvn. við 2. 
umr., var á engan hátt „pantað“ og var 
eflaust veitt af frjálsum vilja. (Fjrh. JÞ: 
Það er áreiðanlegt). Orðlengi jeg svo ekki 
um þetta frekar.

Halldór Steinsson: Mjer finst það megi 
ekki minna vera en að jeg segi nokkur 
orð til að þakka háttv. fjvn. og þessari 
hv. þingdeild allri fyrir góðar viðtökur 
og skilning, sem sýndur hefir verið gagn- 
vart tillögum um fjárveitingar til míns 
kjördæmis, og á jeg þar við fjárveiting- 
arnar til Stykkishólmsvegarins og til 
hafnarbóta í Ólafsvík, sem hvorttveggja 
fjekk góða afgreiðslu. Háttv. frsm. fjvn. 
(EP) mælti vel og rækilega fram með 
þessum fjárveitingum, enda þótt jeg, sem 
ennþá kunnugri inaður á þessuin slóðum
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liefði getað funtlið fleiri rök, ef þörf 
hefði verið. En liv. tleild var fyllilega 
ljóst, að lijer var uin nauðsynjamál að 
ræða, sem ekki þurftu frekari skýringa við.

Það kann nú einhverjum að sýnast 
hálffrekjulegt af mjer, er jeg ennþá við 
þessa umr. kem með brtt. til hækkunar og 
hantla mínu kjördæmi, en ef menn vilja 
líta á, að hjer er aðeins um smáupphæð 
að ræða. einar 500 kr., sem verja á til 
góðra liluta og nauðsvnlegra, vænti jeg, 
að háttv. deiltl taki vægt á þessu og leyfi 
því, að þessi litla fjárupphæð komist inn í 
fjárlögin. Kvenfjelagið á Hellissandi hefir 
í nokkur ár haft margvíslega líknarstarf- 
semi með höndum og látið margt gott 
sjer leiða. Fvrir liðlega hálfu öðru ári 
síðan rjeðist fjelagið í það að ráða í sína 
þjónustu hjúkrunarkonu og hefir síðan 
goldið henni ■ fast kaup úr fjelagssjóði. í 
slíkum sjávarþorpum og þessu eru híbýli 
manna talsvert lakari og þrifnaði yfirleitt 
meira ábótavant en í stærri kaupstöðum 
og kauptúnum með reglubundnara skipu- 
lagi, og þess vegna er í þessháttar smá- 
þorpum við sjóinn almenningur ver við 
því búinn að taka við sjúkdómum og því 
öllu, er þeir liafa í för með sjer. Nú er 
kjörum þess fólks, sem býr þarna, þannig 
háttað og atvinnuháttum þess, að meiri 
hlutinn af íbúum þorpsins fer í brott að 
sumrinu vegna ýmislegrar atvinnu, og þá er 
venjulega ekki fleira eftir heima fyrir en 
húsmóðirin og börn. ef þau eru, og ef til 
vill eitthvað af eldra og lasburða fólki, og 
ef veikindi ber að liöndum meðan svona er 
ástatt á heimilunum, eru kringumstæðurn- 
ar mjög erfiðar til að taka á móti sjúk- 
dómum. Xú hefir kvenfjelagið þarna á 
Ilellissandi ráðist í, og þó af litlum efnum, 
að hafa fasta hjúkrunarkonu til að greiða 
úr vandræðum almennings, ef sjúkdóma

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing),
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ber að liöndum. En fjelagið er eignalítið 
og tekjur þess eru aðallega árgjöld með- 
lima þess og ef til vill einstaka sinnuni 
ágóði af einhverjum skemtunum eða öðr- 
um þessháttar samkomum. Ilinsvegar hef- 
ir fjelagið margvísleg önnur útgjöld, þar 
sem það aðallega er góðgerðafjelag og 
fitbýtir oft gjöfum meðal þeirra. sem þess 
þurfa við, svo sem matvöru, klæðnaði o. 
fl. Ef þessar 500 kr. fást samþyktar til 
styrktar starfsemi fjelags þessa, getur hv. 
þingdeild verið þess fullviss, að þessari 
fjárupphæð er fult eins vel varið og ýms- 
um öðrum fjárveitingum, sem veittar hafa 
verið.

Úr því að jeg stóð upp á annað borð, 
ætla jeg að fara nokkrum orðum um eina 
brtt. á þskj. 457. Það er V. brtt., um 3000 
kr. til Skúla læknis Guðjónssonar. Jeg ev 
hræddur um, að háttv. flm. brtt. þessar- 
ar skilji ekki vel, hvað þeir eru að fara í 
þessu efni, og að þeir sjái ekki. að þessi 
brtt. er blátt áfram fálm eitt út í loftið.

Það er alment viðurkent af læknum 
hvar sem er, að bætiefnarannsóknir eru 
merkileg vísindagrein, sem getur haft tals- 
verða þýðingu fyrir lifnaðarhætti manna 
í ýmsum löndum, og er því sjálfsagt að 
styðja þessa vísindagrein til frekari full- 
komnunar. Erlendis er nú víða kappsam- 
lega unnið að allskonar bætiefnarann- 
sóknum. Nú er það svo, að við Islending- 
ar eigum fyllilega aðgang að árangri þess- 
ara rannsókna, og þess vegna er eiginlega 
ekki veruleg ástæða til slíkra rannsókna 
hjer nema á þeim fæðutegundum. sem ein- 
göngu eða mestmegnis eru notaðar af okkur 
sjálfum og því konia ekki til rannsókna 
annarsstaðar. Jeg lít svo á, að með þessari 
brtt. sje útilokað, að þessi tilgangur náist; 
mjer skilst sem sje, að á annan veg verði 
brtt, ekki skilin en að þessi rannsókn verði

5»
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að fara fram hjer á landi, en háttv. flm. 
vita ekki, hve mikið þarf til, til þess að 
þetta geti orðið. Það þarf t. d. m. a. alveg 
sjerstakar vinnustofur (laboratorium) og 
merkileg og dýr áhöld, og auk þess þarf 
að hafa og ala talsvert af dýrum til að 
framkvæma tilraunirnar á. (IHB-. Þetta 
vitum við vel, og er óþarfi að taka þetta 
fram). Ef svo er, þá furðar mig enn 
meir á því, að þessi brtt. er borin hjer 
fram. í stað þess hefði heldur átt að koma 
með brtt. um fjárframlög til að koma upp 
fullkominni rannsóknarstofu til bætiefna- 
rannsókna. En til þess þarf allmikið fje. 
Jeg hefi talað við ýmsa lækna um þetta 
mál, og allir hafa þeir verið sömu skoðun- 
ar, þ. e. að það, sem brtt. fer fram á, væri 
fálm út í loftið. (IHB : Kemur mjer ekki 
á óvart, hvað þessir læknar hafa sagt). 
lláttv. þm. (IHB) ætti ekki að þykjast 
vera upp úr því vaxin að hafa ráð sjer 
fróðari manna um hvaða mál sem er. 
Margir af landsins bestu læknum hafa 
látið uppi það álit, að fjárveiting þessi 
væri þýðingarlaus eins og hún er stíluð. 
Þótt háttv. þm. (IHB) trúi því ekki, sem 
jeg segi, mun hún að líkindum trúa þessum 
mönnum, svo sem Gunnlaugi Claessen, 
Guðmundi Thoroddsen, Þórði Sveinssyni 
o. fl. o. fl. Xei, til að koma hjer upp bæti- 
efnarannsóknarstofu hefði ekki veitt af 
tugum þúsunda, ef rannsóknastofan ætti 
að vera útbúin með öllu því, er þar t;I 
þarf. En eins og jeg sagði áður, eru full- 
komnar rannsóknastofur víða erlendis og 
árangur starfs þeirra er öllum aðgengileg- 
ur, sem skilyrði hafa til að hagnýta hann. 
Að vísu hafa ekki verið gerðar verulegar 
rannsóknir á íslenskum fæðutegundum. en 
þó hafa nokkrar þeirra þegar verið rann- 
sakaðar, og þarf auðvitað að senda þær 
vörur út, sem rannsaka skal; t. d. hafa 
nokkrar ísl, fæðutegundir 'verið sendar

788
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til Noregs til rannsóknar, þar á meðal t. 
d. íslenskt smjörlíki, og þetta hefir alls 
ekki orðið neitt tiltakanlega dýrt; það 
hefir kostað 170—180 kr. hver rannsókn. 
Þess vegna mætti fyrir þá upphæð, sem 
hjer er farið fram á að veita, láta rann- 
saka bætiefni í ea. 20 ísl. fæðutegundum. 
Það er því augsýnilegt, að af hagsýnis- 
ástæðum er ekkert vit í að veita þessa 
upphæð með þeim forsendum, sem hjer 
er farið fram á. Jeg vona, að háttv. þing- 
menn sannfærist alment um þetta. Það 
getur að vísu verið, að háttv. 4. landsk. 
(IHB) láti ekki sannfærast, og þykir mjer 
það leitt, að hún skuli ekki láta sjer segj- 
ast við umsagnir sjer fróðari og meiri 
manna í þessum efnum.

Sigurður Eggerz: Það vill oft verða 
svo, að lofið er hverfult í þessari syndugu 
veröld. Hæstv. fjrh. (JÞ) hældi nýlega 
(við 2. umr. fjárlagafrv.) háttv. fjvn. 
þessarar deildar fyrir dygðugt framferði, 
en nú tók hann alt þetta lof sitt aftur. 
Jeg hefi einnig liaft ástæðu til að þakka 
háttv. fjvn. framkomu hennar í einni til- 
lögu, um skáldkonuna norðlensku, en nú 
að síðustu verð jeg líka að taka alt mitt 
lirós um háttv. fjvn. aftur, því hún hefir 
gerst mjer skvndilega mótsnúin og erfið í 
viðskiftum. Jeg á við brtt. mína um hækk- 
un á framlagi til skrifstofukostnaðar sýslu- 
manna og bæjarfógeta úr 92 þús. upp í 
100 þús. kr. Jeg hefi áður sýnt fram á, að 
þessir embættismenn verða mjög hart úti, 
og þarf ekki að endurtaka það alt aftur. 
En hæstv. forsrh. (JM) hjelt því fram, 
að í minni stjórnartíð, er jeg var forsrh., 
hafi þeir ekki verið betur farnir; t. d. 
liafi einu sinni aðeins verið áætlaðar 42 
þús. kr. í þessu skyni, en jeg er búinn 
að skýra frá því áður, að þessi upphæð 
komst í fjárlögin af misgáningi og engp
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öðru, enda sagði jeg þegar fjvn. frá þessu, 
svo það yrði lagfært. En á Alþingi stóð 
jeg í sífeldum erjum og nærri stöðugum 
deilum við fjvn. út af þessum málum. 
Jeg taldi mig ekki vera bundinn við fjár- 
lagaupphæð þá, sem ætluð var til þessa, 
og sem dómsmálaráðh. taldi jeg mig hafa 
vald til að ákveða skrifstofufje sýslu- 
manna eftir þörfum, enda var eitt árið 
goldið um 16 þús. kr. meira í þessu skyni 
en stóð í fjárlögum. Þegar lögin sjálf 
mæla svo fyrir, að sýslumenn skuli fá 
skrifstofufje og ferðakostnað við þinga- 
ferðir endurgreiddan úr ríkissjóði, er það 
allóviðfeldið, að þeir verði að greiða þetta 
úr sjálfs sín vasa. Þannig er t. d. upp- 
lýst, að sýslumaðurinn í Snæfellsnessýslu 
hefir kostað til embættis síns um 1000 kr., 
sem ríkissjóður hefði átt að greiða. Hæstv. 
forsrh. sagði, að kröfur sýslumanna væru 
svo misjafnar, þó að aðstæður þeirra væru 
mjög svipaðar. Jeg sje ekki ástæðu til að 
fara aftur nánar út í þetta mál, en læt 
mjer nægja að benda hæstv. ráðh. (JM) 
á, að aðstæður sýslumanna geta verið 
mjög ólíkar, þó að embættin sjeu talin 
vera jöfn að umsvifum; t. d. geta tekjur 
verið mjög svipaðar hjá tveimur sýslu- 
mönnum, en aðrar kringumstæður ólíkar; 
t. d. getur staðið svo á í einni sýslunni, 
að hægt sje að fá sýsluskrifara, sem hafi 
starfið sem aukastarf með einhverju öðru, 
en í hinni sýslunni verði að ráða mann 
með fullum launum til þess sama verks.

Hæstv. forsrh. sagði, að ekki mætti bera 
sýslumenn úti um land saman við lögreglu- 
stjóra eða bæjarfógetann í Reykjavík. Mjer 
sýnist, að auðsætt sje, að báðir eigi að fá 
greitt skrifstofufje sitt og kostnað um- 
vrðalaust. Hví skyldi í þessu tilliti setja 
bæjarfógeta og lögreglustjóra hjer hærra 
en samskonar embættismenn úti um land?

Jeg mun að því er snertir aukatekjur þivr, 
sem teknar voru af sýslumönnum á síðasta 
þingi, ekki endurtaka öll rök mín um það 
frá í fyrra. Aðeins með tilvísun til þess 
fullyrða, að fyrir hVaða dómstóli sem 
verið hefði, þá hefðu þeir unnið þetta 
mál. Því tilvísunin í aukatekjulögin var 
svo ákveðin, og í sjálfum athugasemdun- 
um við stjórnarfrv. var tekið fram, við 
hvaða lög var átt.

Jeg endurtek, að það er mjög varhuga- 
vert fvrir þjóðfjelagið að hafa þá menn, 
sem innheimta eiga tekjur ríkissjóðs og sem 
trúað er fyrir miklu fje, jafnilla launaða 
og sýslumennirnir eru.

Þá kem jeg að brtt. minni um styrkinn 
til Páls Isólfssonar. Jeg heyrði það á 
ræðu háttv. frsm. fjvn. (EP), að nefndin 
stóð gegn breytingartillögunni með mjög 
vondri samvisku. Og spaugilegt var, að 
ekki mætti viðurkenna Pál Isólfsson af 
því að hann væri ekki nógu gamall. Xina 
Sæmundsson var vngri en Páll, og fjekk 
hún þó viðurkenningu fyrir þann sóma, 
sem hún gerði landinu.

Nei, hv. fjvn. á sannarlega ekkert lof 
skilið fyrir að taka svona í þessa tillögu. 
Þau lofsvrði. sem hún var að smevgja 
inn, voru í meira lagi hræsniskend, þegar 
hún svo ætlar að rjetta puttana upp á 
móti tillögunni. Og svo bætir háttv. f.jvn. 
gráu ofan á svart, þegar hún leyfir sjer 
að bera það fram sem ástæðu, að Páll Is- 
ólfsson hafi ekki nógu mikið af hvítum 
hárum í höfðinu til þess að fá slíka viður- 
kenningu! En þegar kvennaskólinn í 
Revkjavík er hjer til umr., þá hugsa þess- 
ir sömu menn sig ekki um að ausa út fjenu. 
(IHB: Svona, svona). Það mundi lýsa skiln- 
ingi hjá hv. nefnd, ef hún sæi, að einmitt 
nú þarf Páll ísólfsson að fá fjárhagsleg- 
an stuðning. Þegar heimurinn er búinn



791 Lagafrumvörp samþykt. 792
Fjárlög 1927 (3. nmr, í Ed.).

að viðurkenna hann, fær hann nógu mik- 
ið í aðra hönd. Jeg vona, að hv. nefnd 
skilji, að jeg er henni alls ekki þakklát- 
ur, og vil jeg hjer með taka aftur alt það 
lof, sem jeg hefi á hana borið.

8. brtt. er viðvíkjandi prófastinum í 
Hruna. Jeg var að reyna að skilja rök- 
stuðning hv. frsm. (EP), en mjer tókst 
það ekki. Jeg skil það svo, að þessi brtt. 
sje ekki fram komin til þess að ljetta 
undir með prófastinum, heldur til þess að 
greiða fyrir því, að Suðurlandsskólinn 
geti fengið sem bestan forstöðumann. Það 
er ósköp eðlilegt, að þeir menn, sem þarna 
standa að, vilja hafa fyrsta forstöðumann 
skólans slíkan sein sjera Kjartan í Hruna. 
Bróðir hans hefir verið forstöðumaður 
kennaraskólans síðan hann var stofnaður, 
og hygg jeg, að engum blandist hugur um, 
hvernig þeim skóla hefir verið stjórnað. 
Jeg kom einu sinni á fund austur við 
Þjórsá, og þar komu fram einróma raddir 
um að fá sjera Kjartan til að veita Suð- 
urlandsskólanum forstöðu. Jeg gat ekki 
skilið andmæli hv. frsm. í þessu sambandi. 
Ilann talaði um, að þetta væri svo mikil 
freisting fyrir sjera Kjartan! og væri hætta 
á, að hann fjelli fyrir þeirri freistingu. 
Þó að þessi tillaga verði samþvkt, þarf 
hann ekki að taka skólann fyrir því. 
Hann gerir það, ef honum sýnist. En ef 
svo færi, að hann, sem nú er orðinn gam- 
all maður, þyrfti að hætta, er það ekki 
svo óskaplegt. þó að liann fengi þessa við- 
urkenningu á eftir.

Það er annað í þessu máli, sem jeg skil 
ekki. Ef sjera Kjartan tæki við skólanum. 
yrði svo miklum örðugleikum bundið að 
fá næsta inann, sagði hv. frsm. Þá yrði 
að hækka hans laun, en þá er líka skól- 
anum komið á fastari fót. Mjer fanst 
nokkuð mikill böglingur í þessuni rök- 
stuðningi hv, frsm,

Þá kem jeg að 28. brtt., um styrk til 
fjelagsins Landnáms. Þarna kom það sama 
fram hjá meiri hluta hv. fjvn. eins og 
þegar hún var að tala um Pál ísólfsson. 
Ilann viðurkpndi, að inálefnið væri ágætt. 
en hann gæti ekki sint því. Einnig var hv. 
frsm. hræddur um, að þetta yrði til þess 
að draga fólkið til bæjanna. Þetta er und- 
arlega á litið hjá hv. frsm., því að ný- 
býlarækt mundi einmitt verða til þess að 
draga fólk úr kaupstöðunum og í sveit- 
irnar. Þá skildist mjer á hv. frsm., að 
ekki gæti orðið úr neinum framkvæmdum 
í þessu efni fyr en járnbraut væri kom- 
in austur. Nei, þessi tvö mál finst mjer 
verða að skilja í sundur.

Jeg hefi þegar sýnt fram á, að hjá ná- 
grannaþjóðunum er mikil áhersla lögð á 
nýbýlarækt. í Noregi er fjelagi í því skyni 
veitt ein miljón króna árlega, sem stjórn 
þess sjálf ræður yfir, og í Danmörku eru 
sömuleiðis veittar miljónir til þessarar 
starfsemi. Jeg sje ekki, hvers vegna menn 
ættu ekki að hafa áhuga fyrir þessu máli 
lijer eins og þar. Væri það t. d. ekki ákaf- 
lega liolt og heppilegt, ef menn í hjá- 
verkum sínum frá því að stunda sjó rækt- 
uðu landið ? Þetta er starfsemi, sem jeg 
hika ekki við að segja, að Alþingi beri 
skylda til að hlúa að. Jeg er hv. 1. þm. 
Eyf. (EÁ) þakklátur fyrir, að hann lítur 
svo á, að Búnaðarfjelagið eigi að leggja 
til þessarar starfsemi. En eins og nú er 
ástatt um Búnaðarfjelagið, er varla hægt 
að gera þær kröfur til þess. Svo framar- 
lega, sem stvrkurinn til þess er hækkað- 
ur, v;rri mjer auðvitað sama, þó að stuðn- 
ingur til nýbýlaræktunar kæmi úr þeirri 
átt.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða um þetta, 
en jeg vænti þess, að þó að hv. meiri hl. 
fjvn. sje á móti till., sýni deildin samt. 
að hún befir trú á málinu, því að þetta



793 Lagafríimvörp samþykt. 794
Fiárlög 1927 (3. nmr. i Ed.).

er áreiðaníega eitt af þeim málum, sem á 
mikla framtíð hjá þjóðinni.

JóhannesJóhannesson: Itv. 1. landsk. 
(SE) fann ástæðu til að fara að dæmi 
hæstv. fjrh. (JÞ) og taka aftur það lof 
um fjvn., seni hann hafði á hana borið. 
Fvrir hönd nefndarinnar skal jeg segja 
hv. 1. landsk. það sama og hæstv. ráðh. 
(JÞ). Um það lof var ekki beðið af fjvn. 
og hún mundi hafa borið fram till. sína 
um styrk til skáldkonunnar Kristínar Sig- 
fúsdóttur, þó að hv. 1. landsk. hefði þar 
hvergi nærri komið. Það gleður mitt 
hjarta sem íhaldsmanns, að hv. 1. landsk. 
skuli hafa tekið ráðherra Ihaldsflokksins. 
hæstv. fjrh. (JÞ), sjer til fyrirmyndar, 
og jeg vil ráða honum til að gera það í 
sem flestu.

Ingibjðrg H. Bjarnason: -Jeg ætla að 
svara með örfáum orðum þeim athuga- 
semdum, sem fram hafa komið gegn brtt. 
hv. 3. landsk. (JJ) og mín. Hv. þm. Snæf. 
(HSteins) fann ástæðu til að fara um 
hana mjög liörðum orðum. Hann notaði 
orð eins og fálm út í loftið, fljótfærni, fá- 
viska o. s. frv. Við 2. umr. talaði jeg fyr- 
ir þessari brtt. og gat þess þá, að jeg 
teldi nauðsvnlegt, að þessi umræddi styrk- 
ur yrði veittur Skúla Guðjónssyni, til 
þess að hann gæti haldið áfram bætiefna- 
rannsóknum sínum erlendis. Þá mintist jeg 
á fjöruskjögur, og að því loknu benti jeg 
á, að Skúli Guðjónsson hefði einnig lagt 
fvrir sig heilbrigðismál. Ekkert af þessu 
mintist hv. þm. Snæf. á, og virðist hv. 
þm. því hafa lokað hlustunum fyrir aðal- 
atriðunum í till. þeirri, sem hjer um ræð- 
ir, og mætti því vísa einhverju af „fálm- 
inu“ heim til föðurhúsanna. Þó að jeg 
sje ekki læknir og hafi ekki þá sjerþekk-

ingu til brunns að berá, söih geti sann- 
fært hv. þm. Snæf., vil jeg taka það fram, 
að það er ekki fálm út í loftið, að við 
hv. 3. landsk. berum fram þessa tillögu. 
Yið vissum vel, livað við vorum að fara 
fram á. Hjer er um tvent að ræða, að 
Skúli Guðjónsson geti haldið áfram rann- 
sóknum sínum í Danmörku, því að lijer 
eru sem stendur engin tök á að fást við 
slíkar rannsóknir, og að hann geti að því 
búnu horfið heim og helgað krafta sína 
heilbrigðismálunum. Hv. þm. Snæf. sagði, 
að það væri alveg útilokað, að við gætum 
fengið bætiefnarannsóknir á okkar fæðu- 
tegundum, ef ætti að fara að káka með 
þetta hjer heima. Þetta nær engri átt. T 
fvrsta lagi höfuin við aldrei haldið því 
fram, að þessar rannsóknir ættu að fara 
fram hjer heima, og í öðru lagi hygg jeg 
ekki, að búið sje að senda út mikið af 
þeim fæðutegundum, sem á að rannsaka. 
Þetta vildi jeg biðja hv. deildarmenn að 
athuga, og þá einkum hv. þm. Snæf. Gg 
enda þótt hann tilfæri, að Thoroddsen, 
(’laessen og Þórður Sveinsson sjeu á sinni 
skoðun, þá sannfærir það mig ekki um, að 
einmitt á þessu sviði þurfi ekki að gera 
meira en gert hefir verið hingað til, og 
síst er vanþörf á að miðla almenningi 
þekkingu á heilbrigðismálum og hollustu- 
háttum.

Jónas Jónsson: Jeg liefði þurft að 
svara hæstv. forsrh. (JM) ýmsu, sem fram 
hefir komið hjá honum í sendiherramálinu, 
en því miður er hann ekki við. Jeg hafði 
fært rök að því, að það væri undarlegur 
snúningur að hafa verið með því að leggja 
niður sendiherraembættið fyrir 2 árum og 
selja húsið, en vilja nú stofna embættið 
af nýju. Jeg varð forviða á því, hvað 
hæstv. forsrh. svaraði þessu með veigalitl-
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um rökum. Hann sagði, að það væri ekki 
rjett að kalla híisið embættisbústað, því 
nð sendiherrann hefði átt það sjálfur, en 
það leit út fyrir, að hæstv. stjórn skoðaði 
sig sem eiganda, þar sem hún hljóp undir 
bagga með því að leggja fram peninga 
upp í tap á húsinu. Ef bvrjað er á em- 
bættinu aftur, er ekkert því til fvrirstöðu, 
að stjórnin heimti hús af nýju.

Ennþá meira furðaði mig á því, að 
hæstv. ráðh. (JM) skyldi í sambandi við 
þetta gefa í skvn, að Krabbe væri ekki 
íslenskur. Jeg veit, að þetta hefir líka ver- 
ið gert af einum þm. í hv. Xd. En það 
er ekki altaf hægt að fara eftir þjóðerni. 
Við höfum á Islandi haft dansk-íslenska 
menn, sem hafa litið á íslenska hluti í 
gegnum dönsk gleraugu, og við höfum 
haft aldanska menn, sem hafa verið fyrir 
Island eins og hinir bestu Islendingar, t. 
d. Rask. Jón Krabbe er að vísu að nokkru 
af erlendri ætt, en hefir jafnan sýnt, að 
hann vill vinna fyrir íslensku þjóðina 
eins og bestu menn hennar hafa gert. 
Mjer finst því mjög óviðeigandi hjá hæstv. 
ráðh. (JM) að tala um danskt þjóðerni í 
þessu sambandi. I sumar, þegar jeg hitti 
hann, áttum við tal saman um ýms nauð- 
synjamál þjóðarinnar, og jeg hefi ekki 
fundið marga háttsetta embættismenn hjer, 
sem höfðu eins heilbrigðar skoðanir og 
hann, og jeg harmaði, þegar jeg hafði átt 
tal við hann, að við skyldum ekki eiga 
fleiri slíka menn hjer heima við forstöðu 
opinberra mála.

Hæstv. ráðh. (JM) veit það vel, að jeg 
er ekki í fjvn. og hefi því ekki haft aðgang 
að plöggum þeirrar nefndar, svo að þessi 
brjef, sem hann var að tala um, eru mjer 
með öllu ókunn. En því get jeg vel trúað, 
að þegar Jón Krabbe veit, að stjórnin er 
búin að gera samning 'og það er á allra 
vitorði, að endurreisa eigi sendiherraem-
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bættið, vilji hann ekki vera að trana sjer 
fram. Hæstv. ráðh. (JM) nefndi ekki, að 
þessi mikla stefnubrevting, sem varð í 
fyrra, hefði komið af því, að þegar borið 
var fram vantraust á stjórnina, sem þá 
var tæp, komust þessir samningar í lag á 
milli hæstv. stjórnar og hv. þm. Dal. (B- 
J). Þetta sýna atkvgr. hæstv. ráðh. (JM) 
þá og nú. Jeg held því, að það væri rjett- 
ara að leita orsakanna í vanheilsu stjórn- 
aiinnar sjálfrar en hjá Jóni Krabbe.

Þá kem jeg að ræðu háttv. frsm. (EP). 
Hann viðurkendi, að þessar 45 þús. kr. 
væru verulegur sparnaður, og það var í 
öllu auðheyrt á ræðu hans, að hjer var að 
tala sá góði og trvggi flokksbróðir stjórn- 
arinnar, sem talar fyrir málinu, þó að 
honum blæði í augum fjárútlátin. Hann 
sagði, að það þvrfti að hafa eitthvert 
nafn á þessu í Danmörku. Einmitt það; 
það er nafnið, sem verið er að sækjast 
eftir, jafnvel þó að það kosti 45 þús. kr. 
á ári hverju. Hæstv. ráðh. (JM) tók fram, 
að jeg flvtti margar till. og væri eyðslu- 
samur, en jeg flvt líka stærstu sparnaðar- 
tillöguna, sem fram hefir komið á þessu 
þingi, einmitt um sendiherrann.

Hv. frsm. (EP) evddi alllöngum tíma 
til þess að verja aðstöðu sína viðvíkjandi 
Suðurlandsskólanum og væntanlegum for- 
stöðumanni hans. Og þótt hv. frsm. sje 
þegar að miklu leyti svarað af háttv. 1. 
landsk. (SE), þá er þó nokkuð eftir ennþá.

Jeg vil benda á það, sem háttv. frsm. 
sagði, að hann sæi ekki eftir laununum til 
þessa manns og að ekki væri hjer um neitt 
fordæmi að ræða. Sagði, að ekkert hefði 
verið þessu til fyrirstöðu, ef hann hefði 
verið búinn að gegna embætti í 35 ár. 
Þ. e. a. s., að hv. frsm. hefði verið til með 
að veita þessum embættismanni laun fvrir 
að gera ekki neitt, heldur aðeins lesa og 
njóta andlegrar ánægju á elliárunum. En
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hví vill hv. frsnii ekki vera með því. að 
hann fari úr vandasömu starfi og í annað 
vandasamt starf, að hann fái laun fvrir 
starf, sem hann vill taka að sjer? Jeg er 
viss um, að þetta stafar af óvild til þessa 
manns, þegar ekki má borga honum fyrir 
starf, sem hann vill taka að sjer. Þetta 
kann jeg ekki við að heyra frá fulltrúa 
úr hjeraði, þar sem allur meginþorri 
manna kemur til með að njóta skólans. 
Þá sagði hv. frsm., að með þessu væri 
prófasturinn í Hruna settur í freistingu, 
sem hann vildi forða honum frá. Jeg vil 
nú benda hv. þm. á það, að þetta er engin 
fjárhagsleg freisting fvrir hann; það er 
skaði fvrir hann að flytja sig og raska við 
því, sem hann hefir með og undir höndum, 
svo að, þótt um einhverja freistingu væri 
að ræða, getur hún ekki orðið hættuleg, 
ef miðað er við fjárhaginn. En það voru 
viss atriði í ræðu hv. frsm., sem bentu til 
þess, að hann skildi ekki eðli þeirra 
manna, sem setja sig í fjárhagslega hættu 
og fórna sjer fyrir áhugamál sín og hug- 
sjónir. Hann taldi freistinguna stafa af 
því. að prófasturinn tæki að sjer stöðu 
sjer í skaða. Hjer er veilan frá sjónarmiði 
hugsjónamanna, nefnil. sú, að gera þá 
hluti, sem er beinn óhagnaður fyrir mann- 
inn sjálfan, af löngun til þess að hrinda 
áfram góðu máli.

Xú er það svo, sem hv. frsm. tók fram, 
að prófasturinn hefir lýst yfir því við 
skólanefndina, að hann skyldi taka að 
sjer skólann, ef á þyrfti að halda, og hef- 
ir ekki sett nein skilyrði fyrir því, ef úr 
yrði. Og þessi till. er borin fram að hon- 
um óafvitandi; hún er svar þingsins við 
þeirri gerð hans að vilja vinna að þessu 
máli, þótt það verði óhagnaður fyrir hann 
sjálfan, og það verður það vegna breyttr- 
ar aðstöðu. Jeg tala ekki um aðra einj 
fjarstæðu og þá. er hv. frsm. lagði út af

því, að prófasturintt gæti tiotið þessara 
kjara 2—3 ár. og svo farið frá skólanum 
aftur. I þessu er fólgin aðdróttun, sem 
jeg kann ekki við.

Þegar Bjarni Sæmundsson fór frá 
mentaskólanum, þurfti ekki að breyta 
launum hans, þótt hann tæki að stunda 
eingöngu fiskirannsóknir. Allir vissu, að 
hann gat ekki annað en haldið áfram því 
starfi, þótt hann fengi enga sjerstaka 
skipun til þess. Sama yrði með sjera 
Kjartan Helgason, ef hann óskaði að fara 
frá skólanum vegna vanheilsu, þá væri 
rjett, að hann hjeldi launum sínum. Jeg 
er samdóma hv. frsm. að því leyti. að jeg 
hefði verið með því, ef ósk hefði komið 
fram um það, að hann færi frá með full- 
um launum, en þó er meiri ástæða til þess. 
ef hann óskar þess sjálfur, og kemur þá 
að því, að hv. frsm. getur greitt atkv. með 
þessu. Pelst þá í fyrsta lagi viðurkenning 
til þessa manns, að láta hann halda laun- 
um sínum, og í öðru lagi það, að þegar 
hann fer frá af því, að hann er orðinn 
slitinn, heldur hann fullum launum, sem 
hann heldur ekki, fari hann frá sem prest- 
ur. I þessu felst dálítil trygging fvrir 
manninn, trvgging, sem þjóð hans lætur 
honum í tje um leið og hann tekur að sjer 
starf, sem hann hefir fengið fyrir fórn- 
fýsi, sem hann hefir sýnt í þágu hjeraðs 
síns.

Jeg vildi svo segja fáein orð til við- 
bótar því, sem hv. 4. landsk. hefir lagt 
til varnar harðri sókn út af till. um 
stvrk til Skúla Guðjónssonar. Aðalmis- 
skilningur hv. þm. Snæf. (HSteins) ligg- 
ur í því, að hann heldur því fram, að við 
gerum ráð fvrir því, að Skúli Guðjóns- 
son komi strax heim og vinni að bætiefna- 
rannsóknum. en engar aðstæður sjeu til 
þess. Lækninum dettur þó víst ekki í hug, 
að það sje meining okkar að setja hjer
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upp nyja rannsóknastofu. Við höfum ekl:- 
ert sagt um það, að þessar rannsóknir eigi 
að liafa hjer heima. En þegar jeg talaði 
um þessa till., mintist jeg á sjúkdóm, sem 
mikið gerir vart við sig hjer lieima, nefni- 
lega fjöruskjögur, sem Skúli Guðjónsson 
hefir varið tíma ytra til rannsókna á. 
Jeg geri nú ráð fyrir því, að í Danmörku 
og Noregi sje ekki góð aðstaða til að rann- 
saka það, og þá sjer hv. þm. væntanlega, 
að þennan hluta verksins, sem Sk. G. 
hefir með höndum, verður að rannsaka 
hjer heima. Jeg held, að leikmennirnir á 
þessu sviði verði að viðurkenna, að þetta 
stóra mál verður ekki leyst nema með 
því að vinna að því bæði heima og er- 
lendis, gera athuganirnar hjer heima og 
rannsóknirnar erlendis. Jeg geri og ráð 
fyrir því, að það verði seint, sem hægt 
yrði að fá útlenda sjerfræðinga til þess 
að rannsaka okkar gamla, innlenda matar- 
hæfi. Mjer virðist okkar merka lækna- 
stjett vera nokkuð seinheppileg hvað það 
snertir, að læknar gera mikið að því að 
draga menn upp úr brunninum, en ekki 
eins mikið að því að byrgja hann í tæka 
tíð. Læknar hafa yfirleitt lítið eða ekk- 
ert gert til þess að draga úr tóbaksnautn 
og vinna móti heilsutjóni af völdum 
hennar.

IIv. þm. Snæf. þótti till. okkar fávísleg. 
Jeg verð að segja það, að ekki er fávísin 
okkar megin, því að þessi maður, sem 
við förum fram á að hafi þessar bætiefna- 
rannsóknir, er eins vel fær til starfans og 
frekast verður á kosið, enda verður að 
fara saman þekking á fæðutegundum og 
kunnugleiki á lifnaðarháttum manna, og 
svo möguleiki til þess að starfa að þessum 
rannsóknum undir hæfilegum skilvrðum.

Gunnlaugur Claessen hefir gert meira 
en margir læknar til þess að fræða leik-

mennina um þýðingu bætiefnanna. Jeg vil 
ekki draga fjöður yfir störf þess manns, 
en jeg geri ráð fyrir því, að bæði hann 
og aðrir, sem að þeim vinna, eigi nóg eft- 
ir að vinna, þótt nýr liðsmaður bætist við 
í þann hóp.

Hv. frsm. hafði það á móti stvrknum 
til útgáfu íslendingasagnanna, að hún yrði 
dýr og að ekki sje víst, að verðið fyrir 
hverja örk vrði með þessari till. hæfilegt. 
Það hefði revndar mátt taka þetta nán- 
ar fram, en jeg hjelt, að það yrði auð- 
veldara, þegar búið væri að ákveða styrk- 
inn, t. d. ákveða brot og stærð bókarinn- 
ar í hlutfalli við hann, og geta hlutað- 
eigendur gert samning um það við lands- 
stjórnina. Hv. frsm. var ekkert tniaður 
á það listgildi, sem þessi útgáfa hefði, en 
jeg vona, að umr. um þetta verði til þess 
að flevta þessu máli áleiðis, þótt tillagan 
verði ekki samþykt hjer í kvöld. Jeg geri 
ráð fyrir, að þar sem hv. frsm. býr þar 
rjett hjá, sem Njála gerðist, að hann 
þekki bókina, sem Collingwood gaf út og 
sem er með ágætum mvndum. Nokkuð 
líkt vakir fyrir mjer, söguútgáfa með 
myndum. Og þar sem við höfum svo mik- 
inn áhuga á því að prýða sögustaðina í 
hans kjördæmi, þá vona jeg, að hann 
verði ekki á móti því að sjá þá komast 
inn í hina nýju Njáluútgáfu.

Jeg get endurtekið það, sem jeg hefi 
áður sagt um Pál ísólf.sson. Revkjavíkur- 
bær hefir keypt orgel til afnota fyrir þá, 
sem vilja hlusta á hinn fagra organslátt 
hans. Revkjavík hefir gert mikið til að 
trvggja það, að Páll verði kyr í landinu. 
Og þótt það sje gert í viðurkenningar- 
skvni að veita honum þennan styrk, þá 
greiði jeg atkv: með þessari till. sem 
styrk, sem framlagi hins opinbera til þess 
að rækta söngsmekk þjóðarinnar. Jeg held,



801 Lagafrumvörp samþykt. 802
Fjárlög 1927

að það sje alveg rangt, sem háttv. frsm. 
sagði. Við eigum að hlynna að þeim mönn- 
um, sem standa upp úr, þeim mönnum, 
sem koma aftur heim til þess að vinna 
þjóðinni gagn. Hvaða gagn hefði hún 
haft af því að stvrkja Einar Jónsson, ef 
honum hefði svo verið kastað út á gadd- 
inn? Hvaða gagn hefði hún haft af því að 
gera Pál Isólfsson að snillingi, ef þjóðin 
getur eða vill ekki njóta hæfileika hans? 
Þetta er svo mikil óbúmenska, að mig 
furðar á því, að prófastur í Rangárvalla- 
sýslu skuli halda öðru eins og þessu fram. 
Hið vitlausasta af öllu er að ala upp sjer- 
fræðinga, sem við notum svo ekki. Við 
eigum að hlynna að Páli Isólfssyni með 
föstum styrk meðan hann starfar að því 
að auka næmleika okkar fyrir fögru and- 
legu lífi. I mínum augum er þessi styrkur 
laun fyrir að vinna að aukinni söngment 
í landinu.

Jeg vona, að búmannshjartað hrærist 
nú af hinum sterku rökum, sem jeg hefi 
fært fram fyrir því, að efla beri Pál til 
þess að geta svarað vöxtum og afborgun- 
um af því, sem til mentunar hans hefir 
verið lagt.

Þá vildi jeg minnast á till. um bryggj- 
una í Búðardal. Það lá ekkert fvrir nefnd- 
inni um hana, af því að Dalamenn urðu 
svo síðbúnir með þetta mál. Kom sendi- 
maður frá þeim með Esju síðast til vega- 
málastjóra, sem ljet niðurstöðu sína í mál- 
inu í tje í gær. I Dalasýslu er engin 
bryggja, sem landið á, og í Búðardal er 
engin bryggja. En hin fyrirhugaða bryggja 
á að vera 80 m. á lengd og 2 m. á hæð 
og úr steinsteypu. Er óhugsandi annað en 
landið verði að leggja til % kostnaðar og 
að byggja brvggjuna að sumri, því það 
er hart að láta hjeraðið verða að leggja 20 
þús. kr. til hennar og bíða svo með styrk-

(3. nmr. i £d).

inn þangað til löngu síðar. Jeg geri ráð 
fvrir því, að engin hætta sje á 'því, að 
landsstjórnin borgi þetta nema vegamála- 
stjóri leggi fram fullkomna áætlun um 
verkið og hafi tilsjón með því.

Þá ætla jeg að víkja síðast að ræðu 
hæstv. fjrh. (JÞ), og sjerstaklega að tveim 
liðum hennar. Hann hefir komið fram 
með brtt., sem jeg greiði atkv. á móti. 
Það er brtt. hans um íshús á kjötútflutn- 
ingshöfnum. Það liggur dálítið á bak við 
1. lið hennar, og vil jeg skýra það nán- 
ar. Brtt. er um það, að í staðinn fyrir 
„ábyrgð þá, sem landsstjórnin tekur gilda“ 
komi: tryggingum þeim, sem hún tekur 
gildar. Síðara orðalagið er miklu rýmra. 
Bak við liggur raunverulegt dæmi. Eitt 
hús hefir verið bygt á Hvammstanga í 
samráði við landsstjórnina. Þessi fvrsta 
tilraun hefir tekist prýðilega. Sýslunefnd 
Vestur-Húnavatnssýslu uppfylti sett skil- 
yrði, gekk í ábyrgð fyrir láni til bygg- 
ingarinnar. En þegar hæstvirtur fjármála- 
ráðherra (JÞ) átti að standa skil á þeim 
peningum. sem leggja átti fram úr ríkis- 
sjóði, stóð alt fast. Hann heimtaði ekki 
aðeins ábyrgð sýslunnar, heldur húsið 
sjálft í veð. En það vildi fjelagið á 
Hvammstanga ekki; vildi láta sýsluna fá 
það að veði. Þetta voru hin mestu rang- 
indi af ráðherra, því að fyrirkomulagið, 
sem hjer var haft, miðaði að því að tryggja 
skynsamlega byggingu þessa íshúss. Og það 
á alls ekki við, að stjórnin sje að brúka 
form til þess að hindra eðlilega þróun ís- 
húsmálsins. Með þessu ætlar hæstv. ráðh. 
að skapa grundvöll til þess að kúga fje- 
lagið á Hvammstanga til þess að láta of 
mikið veð. Er því full ástæða til að fella 
þessa brtt.

Þá kem jeg loks að brtt. liæstv. ráðh. 
um eftirgjafir viðlagasjóðslána þriggja
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hreppa. -Jeg mótnueli skoðun hans af 
mörgunl ástæðum. í fyrsta lagi er það, 
sem hæstv. ráðh. fer fram á, fullkomið 
brot á þingsköpum. llann ætlar að láta 
deildina fella það, sem áður hefir verið 
neitað að fella í deildinni. Það er brot á 
þingsköpum, því að ekki má fella það, 
sem búið er að neita að fella. Jeg vil skora 
á hæstv. forseta að bera þessar till. ekki 
undir atkvæði. Geri hann það, brýtur 
hann þingsköpin.

Háttv. 1. landsk. (SE) kom með till. 
sama eðlis og þessa, sem búið var að fella 
við 2. umr., og úrskurðaði forseti, að hún 
kæmi ekki til atkv. Nii er hið sama hjer á 
ferð, og treysti jeg því hæstv. forseta til 
þess að vera langminnugur úrskurðar 
síns, þegar kemur að þessum till. fjrh. 
Hann getur þá reynt að koma þeim að í 
Nd. á löglegan hátt, en ekki lijer með 
því að brjóta allar reglur. Þetta er nú 
formshliðin, og kemur þá að efnishliðinni. 
Fjrh. (JÞ) hjelt því fram, að ekki væri 
ástæða til að gefa þessum hreppum eftir, 
það mundi skapa fordæmi. Auk þess mætti 
ekki skerða viðlagasjóðinn. En þetta er 
alt endileysa hjá honum. Jeg ætla að 
taka Gerðahrepp hjer með, af því að jeg 
álít kröfu hans alveg rjettmæta, eins og 
líka 1. þm. G.-K. (BK) sýndi fram á. Jeg 
ætla þá að taka þessa 3 hreppa, — skal 
ekki segja um Innri-Akraneshrepp, en 
hann mun vera best stæður, — Árnes- 
hrepp, Grunnavíkurhrepp og Gerðahrepp, 
sem allir eiga rjettmætar kröfur til eftir- 
gjafar. Tveir hinir fvrri eru erfiðustu 
sveitir landsins, útkjálkasveitir, en þó 
nokkuð fjölbygðir. En árið 1924, þegar 
sumar og vetur svo að segja náðu saman, 
þá leið fólkið þarna miklar hörmungar 
og hnekki, svo að það er sannarlega ekki 
um of, þótt ríkissjóður hlaupi undir 
bagga, en sje ekki að pína hreppa þessa

(3. omr 1 Ed ).

til þess að borga lánin. Sama má og segja 
um Gerðahrepp. Ollum er kunnugt um 
hörmungalíf manna þar suður frá síðustu 
missirin, aflaleysi o. fl. Eru engar líkur 
til, að þeir geti borgað. Því hefir verið 
haldið fram, að ef gefin væru eftir þessi 
lán, mundi ekki vera hægt að ná inn lán- 
um frá öðrum stöðum. Setjum, að Vest- 
mannaeyjar, sem eru auðugasta fiskistöð 
landsins, tækju lán, þá má altaf gera ráð 
fyrir, að þær geti borgað, ef ekkert kem- 
ur fyrir. En ef nú fiskurinn hverfur frí 
Eyjunum og hallæri kæmi í staðinn, — 
mundi landið þá ganga að þeim með borg- 
un á láninuf Nei, það væri óhugsandi 
Hjer færi eins og með önnur lán, sem gef- 
in eru upp af þörf. Hvað hafa líka bank- 
arnir gert ? Ef við lítum á skuldalista 
þeirra, þá sjáum við, hve mikið þeir hafa 
gefið upp. Sama nauðsyn mælir með að 
gefa þeim hreppum eftir lán, sem við 
mikla örðugleika eiga að stríða.

En það, sem fjarstæðast var í ræðu 
hæstv. fjrh., var alt tal hans, um mun við- 
lagasjóðs og landssjóðs. Því að viðlaga- 
sjóður er í rauninni ekki annað en partur 
af landssjóði. Þá vildi hann ekki gefa 
þessum þrem hreppum eftir fyr en ná- 
kvæm rannsókn hefði farið fram, eins og 
niðursetningar eða þurfalingar ættu í hlut.

Þá vildi hæstv. fjrh. fara að verða nokk- 
uð húsbóndalegur gagnvart þinginu, eða 
gerast forsjón þess við umr. og afgreiðslu 
fjárlaganna. En þetta er alveg óþarfi, því 
að það er þingið, sem hefir valdið. Það er 
ekkert í þessari stjúpmóðurumhyggju ráð- 
herrans nema ofbeldi. Það hefir aldrei 
heyrst annað eins, og ber því deildinni 
skylda til að fella þessar till. hans, en 
samþykkja till. 1. þm. G.-K., sem rjett- 
mætt svar við tilraunum fjrh. að gera 
þingið ómyndugt.
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Forsætisráðherra (JM): Jeg liefi raun- 
ar engu að svara háttv. 1. landsk. (SE). 
Jeg hygg, að við sjeum samdóma um skrif- 
stofukostnað sýslumanna og bæjarfógeta. 
Báðir álítum við fjárveitinguna áætlunar- 
upphæð. En dómsmálaráðherra er alls 
ekki bundinn við fjárveitinguna. Hitt er 
annað mál, að jeg tel sjálfsagt að fara 
svo nálægt hinni áætluðu upphæð, sem 
hægt er. En jeg hygg, eins og jeg sagði 
fjvn Nd., að upphæð sú, sem bætt hefir 
verið við, muni verða nokkurnveginn 
nægileg fyrir skrifstofukostnaðinum. Það 
er rjett hjá hv. 1. landsk., að sýslumenn 
taka oft á móti fólki og hafa kostnað af 
því. En þetta er ekki annað en segja má 
um alla eða flesta embættismenn utan 
Reykjavíkur. Þeir hafa meiri og minni 
kostnað af gestum. En við hitt vil jeg 
ekki kannast, að sýslumenn og bæjarfó- 
getar sjeu olnbogabörn þjóðarinnar. Jeg 
býst við, að það verði erfitt að skoða 
það svo.

Þá kem jeg að háttv. 3. landsk. (JJ). 
Hann segir, að sendiherrahúsið í Höfn 
hafi verið ríkiseign. En þetta er fja r; 
öllum sanni. Það hefir aldrei verið eign 
ríkisins. En viðvíkjandi uppbótinni, sök- 
um þess að húsið seldist ekki fyrir það 
verð, sem það upphaflega kostaði, þá er 
það aðeins tilviljun, sem átti við um öll 
hús þar í borginni um það leyti. Það var 
alveg óþarft fyrir þennan hv. þm. (JJ), 
að vera að taka þykkjuna upp fyrir Jón 
Krabbe. Allir, sem starfað hafa með þess- 
um manni, viðurkenna ágæti hans. Hefi 
jeg tekið það fram áður, að jeg teldi hann 
góðan Islending, enda þótt hann væri 
ekki íslenskur þegn. En jeg býst ekki við, 
að hægt sje að tala við þennan hv. þm. 
(JJ) um muninn á því að hafa fyrir 
sendiherra íslenskan þegn eða útlendan,

því að hann skilur það ekki. En sem um- 
boðsmaður okkar hefir Jón Krabbe haldið 
uppi rjetti landsins sem hinn besti ís- 
lendingur. ()g í sjálfstæðisbaráttunni stóð 
hann ætíð okkar megin og gerði þar engu 
minni kröfur en við hjer heima. — Þá 
þykist háttv. þm. ekki hafa heyrt um 
brjef Krabbe, þar sem hann segist ekki 
geta gegnt sendiherrastöðunni lengur. Ætli 
ekki? En það þýðir ekki að deila um það 
við hann.

Enn talar þessi sami þm. um stefnu- 
breytingu. En hann ætti sem minst um 
hana að tala, því að þá má alveg eins 
segja, að hún hafi eins komið fram hjá 
hans eigin flokksmönnum. Því að það hef- 
ir sýnt sig, að sumir af hans flokksmönn- 
um í hv. Nd. eru nú með sendiherra. En 
í sjálfu sjer er ekkert við því að segja, 
þótt hjer hefði orðið stefnubrevting, því 
að þegar menn komast að þeirri niður- 
stöðu, að nauðsynlegt sje að hafa sendi- 
herra, að minsta kosti á einum stað, eiga 
þeir að vera svo miklir drengir að kann- 
ast við það, þótt þeir væru á annari skoð- 
un áður. En það er hverjum manni mikill 
heiður að fara eftir því, sem hann álítur 
rjettast og best. Og jeg veit, að hv. 3. 
landsk. er sannfærður um það í hjarta 
sínu, að rjett sje að taka upp sendiherra- 
embættið. Háttv. þm. segir, að þessi till. 
sín sje mesta sparnaðartill., sem nú liggi 
fyrir. En það er alveg þveröfugt. Það er 
einmitt hinn mesti ósparnaður að spara 
þetta. Það hefir borgað sig að hafa sendi- 
herra og það mun sýna sig, að það er 
beinlínis fjárhagslegur gróði.

Það, sem þessi háttv. þm. sagði um kúg- 
un af hálfu hæstv. fjrh., er bara rugl. 
Fjrh. var ekki að skipa þinginu neitt; 
hann skoraði aðeins á það að fella þessa 
umræddu liði burt. Það er auðvitað alt

61*
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undir þinginu komið. hvort það vill gera 
það eða ekki.

Þá segir hv. þm. (JJ), að enginn mun- 
ur sje á ríkissjóði alment og viðlagasjóði. 
En annaðhvort talar hv. þm. hjer á móti 
betri vitund eða hann skilur alls ekki. 
hvað meint er með viðlagasjóði. En við 
hvorutveggja þessu má búast frá hans hlið.

t

Því að ef ríkissjóður og viðlagasjóður eru 
hið sama, má fult eins vel álíta, að landhelg- 
issjóður og ríkissjóður sjeu hið sama. E£ 
þingið vill veita. styrk, á það að veita 
hann úr ríkissjóði.

Þá voru það nokkur orð viðvíkjandi 
trvggingunni fyrir íshúsin. Mjer er alveg 
óskiljanlegt, hvað því er til fyrirstöðu, ef 
ríkissjóður veitir lán til íshúsbyggingar, 
að veðsetja lánveitanda hiisið. þó að ábyrgð 
frá sýslunefnd fylgi. Þannig lána bank- 
arnir ætíð með veði í fasteignum, enda 
þótt ábyrgð fvlgi. Það verður aðeins til 
þess, að ábyrgðin verður ljettari á sveit- 
arfjelaginu. Sú trygging, sem lánveitandi 
hefir, kemur' þannig ábyrgðarmanni til 
góða. Það er því alveg misskilningur, að 
nokkuð sje athugavert við þetta. (JJ: 
Það er samt mikið deihunál um þetta 
milli Húnvetninga og stjórnarinnar). Það 
er þá aðeins sami misskilningurinn hjá 
Húnvetningum og hjá hv. 3. landsk. Mjer 
þykir undarlegt, að þessi misskilningur 
skyldi koma fram hjá Húnvetningum, en 
aftur á móti er ekkert undarlegt, þó 3. 
landsk. skilji þetta ekki, enda er hann 
þektur að því að skilja hvorki upp nje 
niður, jafnvel í hinum einföldustu málum.

Halldór Steinsson: Jeg get verið stutt- 
orður. Það eru aðeins örfá orð viðvíkjandi 
4. landsk. (IHB). Hann sagði, að jeg 
hefði brugðið flm. till. um stvrk til Skúla 
Guðjónssonar um fávísi, fljótfærni o. s

frv. En þetta er misskilningur. Hitt sagði 
jeg, að till, eins og hún nú er, er aðeins 
fálm út í loftið og einskis nýt, og við það 
stend jeg. Enda kannaðist hv. 4. landsk. 
við, að svo sje, því að liann dró til baka 
að tilgangurinn með henni væri bætiefna- 
rannsóknir. Xú á þessi ungi maður að láta 
ljós sitt skína yfir skjögurveiki í kindum, 
bæta hollustuhætti hjer á landi o. fl. Jeg 
skal játa, að það er auðvitað gott og 
blessað að láta rannsaka skjögurveikina, 
ef það getur þá leitt til lækninga á henni. 
Þá er líka ekki nema gott, að bættir sjeu 
hollustuhættir manna. En þá á bara ekki 
að orða till. svona. Eins og hún er nú, 
siglir hún undir fölsku flaggi. Fjeð er 
veitt til bietiefnarannsókna, en á að fara 
til alls annars.

Ingibjörg H. Bjarnason: Hv. þm. Snæf. 
(HSteins) segist ekki hafa borið þær 
sakir á okkur flm. till.. sem jeg taldi upp 
áðan. En jeg hefi nú skrifað það .niður 
hjá mjer, sem hv. þm. sagði. Það var: 
fálm, fáviska o. s. frv. Viðvíkjandi því, 
að till. sigli undir fölsku flaggi, get jeg 
vísað til ræðu minnar við 2. umr. þessa 
máls, enda voru þá flestir þdm. viðstaddir. 
Jeg gat þess þá, að það. sem fvrir okkur 
flm. vekti, væri það, að Skúla gæfist kost- 
ur á, ef hann fengi ekkert starf eða em- 
bætti hjer heima, að halda þá áfram rann- 
sóknum sínum, svo að þær geti komið að 
notum hjer heima síðar meir, því væntan- 
lega vakir það þó ekki fvrir neinum hv. 
þdm. að gera Skúla Guðjónsson útlægan. 
Jeg vil undirstrika það, að hans sje full 
þörf hingað, þrátt fyrir okkar góðu og 
vel mentuðu læknastjett. En hún hefir 
ekki lagt .sig nægilega fram á þessu sviði.

Svo vil jeg skjóta því til hv. deildar- 
manna, hvort þeir hafi skilið svo ræðu
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mína, að við flm. hefðum ætlað að flytja 
till. undir fölsku flaggi? Jeg sje svo ekki 
ástæðu til að fjölvrða meir um þetta 
mál.

Frsm. (Eggert Pálsson): Eins og allir 
sjá, er ekki gustuk að halda mönnum hjer 
lengur með langri ræðu, þar sem komið 
er fram yfir miðnætti. Skal jeg því vera 
stuttorður, enda eru það ekki margir deild- 
armenn, sem hafa veist að mjer og nefnd- 
inni svo nokkru nemi.

Hæstv. fjrh. (JÞ) kom með ávítur í 
garð fjvn., af því að hún hefði brugðist 
vonum hans, þar sem hún hefði gefið út 
sameiginlegt nál., en stæði svo ekki saman 
um það. Var þetta skiljanlegt og eðlilegt, 
þar eð hæstv. f jrh. á samkvæmt stöðu sinni 
að hugsa um ríkissjóðinn og bera hag hans 
fyrir brjósti, ef honum liefir þótt nefndin 
nokkuð bruðlunarsöm. En því er ekki til 
að dreifa. Þá hefir nefndin ekki heldur 
brugðist nál. sínu, því að þar sem svo er 
ástatt, að nefndin getur ekki verið á einu 
máli, er það gefið til kvnna í nál. og tekið 
fram, að það sje meiri hl., sem leggur 
þetta til. En hitt hefir aldrei átt sjer 
stað, að fjvn. gæfi út nál. í tvennu eða 
fleiru lagi. Hinsvegar vildi hv. 1. landsk. 
taka aftur lof um fjvn., en hans lof áður 
var aðallega fólgið í því, að hún hefði 
verið ör á að leggja fram fje. Nú þvkir 
lionum nefndin orðin of naum í framlög- 
um. Skoðanir þessara tveggja manna eru 
því hvor á móti annari. Jeg held, að rjett- 
ast sje að lofa þeim hæstv. fjrh. og hv. 1. 
landsk. að bítast um það, hvor þeirra hafi 
rjettara fvrir sjer, þegar annar sakar 
nefndina um bruðlunarsemi, en hinn um 
nísku.

Háttv. 1. landsk. fór mörgum orðum 
um hina miklu hæfileika Páls ísólfssonar. 
Jeg gat þess áður, að nefndin viðurkendi

(3. umr. i Ed.).

þennan mann og að hann væri þjóð sinni 
til sóma, en hinsvegar væri ekki sjálfsagt 
að borga það með peningum. IIv. þm. (SE) 
tók það til dæmis um, að þingið kæmist 
í mótsögn við sjálft sig, ef það sýndi ekki 
Páli þessa viðurkenningu, að það hefði 
kevpt listaverk eftir Xínu Sæmundsson í 
viðurkenningarskyni. Jeg hygg, að þetta 
listaverk hafi fremur verið keypt af því, að 
það hafi verið virkilegt listaverk og því dýr- 
mæt eign. Ef sá dómur væri feldur, að 
það sje lítils eða einskis virði, þá færi 
viðurkenningin að verða lítil. Hv. þm. (S- 
E) tók fram um Pál ísólfsson, að of seint 
gæti orðið að sýna lionum viðurkenningu 
síðar, því þá mundi hann verða búinn að 
græða svo á list sinni, að hann yrði ekki 
fjárþurfi. Það hefir nú verið litið svo á, 
að listin gæfi af sjer litla peninga og lista- 
menn væru jafnan fjárþurfar. Jeg vil 
biðja hv. þm. (SE) að athuga það, að þar 
sem hann tekur fram, að Páll sje í fjár- 
þröng nú, liggur í því óbein viðurkenning 
um, að maðurinn sje ekki enn orðinn fræg- 
ur. Ef hann væri orðinn frægur, kæmi 
ekki til mála, að hann skorti fje, eftir 
kenningu hv. þm. (SE). Hv. þm. hefir 
því sjálfur lagt þann dóm á, að Páll væri 
ekki kominn svo langt, að hann gæti lif- 
að af list sinni. Annars kemur fram al- 
ólíkur skilningur á þessari brtt. hjá flm. 
hennar. Annar vill veita þetta fje í við- 
urkenningarskyni, en hinn sem byrjun á 
framhaldsstyrk. Jeg get betur skilið hið 
síðarnefnda. Með því væri þá slegið föstu, 
að við vildum fremur hafa manninn hjer 
en að láta hann fara þangað, sem hann 
gæti unnið sjer frægð og peninga.

Þá hafa báðir þessir hv. þm. (JJ og S- 
E) veist að mjer persónulega fyrir það, 
að jeg vil ekki veita Kjartani prófasti 
Helgasyni full prestslaun, ef hann tekur 
við skólastjórastöðu þar eystra. Háttv, 3,
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landsk. (JJ) hjelt því ekki nú í ræðu sinni 
fram eins og áður, að í þessari till. minni 
gætti óvildar til prófastsins, enda hefði 
jeg ekki átt slíkt skilið, þar sem um er að 
ræða gamlan og kæran bekkjarbróður, ná- 
granna og embættisbróður. Hann sneri við 
blaðinu og sagði, að þetta mundi stafa af 
óvild til hins nýja starfs. Jeg lýsi því yf- 
ir, að hjer er hvorki um að ræða vild 
nje óvild frá minni hálfu. Þessi skóli kem- 
ur mjer ekkert við. Mitt kjördæmi hefir 
ekki viljað sinna þessu máli, og því sletti 
jeg mjer ekkert fram í það. Báðir hv. þm. 
vildu halda því fram, að í þessu lægi 
engin freisting fyrir prófastinn. En hann 
væri þá talsvert öðruvísi en aðrir menn, 
ef honum litist ekki vel á að taka svo 
góðum kjörum. H-v. 3. landsk. hjelt því 
fram, að sjera Kjartan væri svo mikill 
„idealisti", að hann mundi taka við starf- 
inu hvort sem væri. Jafnframt hjelt hann 
því fram, að þetta væri gert vegna skól- 
ans, en ekki prófastsins. Með öðrum orð- 
um, það er ekki gert fyrir prófastinn og 
það er ekki gert fyrir skólann, því hann 
fær þennan forstöðumann hvort sem er. 
Fyrir hvern er þetta þá gert? Hv. þm. 
talaði um skilningsleysi hjá mjer. Hjer 
er ekki síður sljóleiki á ferðinni.

Báðir þessir hv. þm. töluðu um, að 
hjer væri ekki um mikið að ræða; þetta 
gæti ekki lengi staðið, þar sem maðurinn 
væri orðinn gamall. Hann gæti hætt fljót- 
lega og tekið þá prestslaun sín. Jeg get 
skilið þetta af hálfu hv. 1. landsk. En til 
eru menn með þeirri skapgerð, að þeir 
eiga ilt með að taka við miklu fje án þess 
að láta nokkuð í staðinn. Þannig er sjera 
Kjartan Iíelgason skapi farinn. Hann 
mundi í lengstu lög reyna að gegna starfi 
sínu, til þess að taka ekki fje fyrir ekkert.

Þá talaði hv. þm. (SE) langt mál un. 
5000 kr. styrk til fjelagsins Landnáms,
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Hann vildi halda því fram, að þótt fjeð 
vrði notað til nýbýlaræktar í nágrenni 
Reykjavíkur, þá mundi það ekki auka að- 
sókn til höfuðstaðarins. En í hvaða skyni 
ætti að stofna til nýbýla, ef ekki til þess 
að gera fleiri mönnum lífið hjer þægilegt? 
Og því fleiri sem njóta hjer góðra skil- 
yrða, því meira verður aðstreymið. Það 
yrðu þó aldrei nema fáir menn, sem þessa 
gætu notið hjer. Hv. þm. talaði um, hve 
nýbýlin reyndust vel hjá öðrum þjóðum 
og eins hlyti það að verða hjá okkur. 
Hann gætir ekki þess, að hjer eru alt 
önnur skilyrði. Hjer vantar samgöngur 
til þess, að nýbýli geti þrifist. Ef járn- 
braut væri lögð austur, þá gætu togara- 
menn úr Reykjavík átt heimili fyrir aust- 
an fjall, haft þar konu og börn og lítið hú. 
Þangað gætu þeir skroppið í frítímum 
sínum, verið þar í sumarfríi o. s. frv. 
Meðan núverandi ástand helst, getur þetta 
ekki komið til greina. Þó að menn sjeu 
búsettir hjer, ætti þeim að vera vorkunn- 
arlaust að skilja þetta, en ekki vera með 
fimbulfamb um, að hægt sje að koma á 
nýbýlarækt eins og hjá þjóðum, sem hafa 
góðar samgöngur.

Þá mintist hv. 3. landsk. á styrkveitingu 
til prentsmiðjunnar Acta til þess að gefa 
út íslendingasögur með myndum og upp- 
dráttum. Jeg sagði áðan og segi enn, að 
ef nóg fje væri fyrir hendi, gæti enginn 
verið á móti slíkum styrk, ef líka væri 
fyrir því sjeð, að útgáfan yrði svo ódýr, 
að almenningur gæti haft hennar not. Hv. 
þm. (JJ) viðurkendi, að fyrir því væri 
engin trygging. Meðan svo er ástatt, er 
ekki þess að vænta, að nokkur vilji fleygja 
fje í þetta fyrirtæki. Iív. þm. mintist á 
eina bók eftir Collingwood. Það vill svo 
til, að jeg á þessa bók. Það er satt, að hún 
er með ljómandi frágangi. En jeg get 
hugsað mjer, ef útgáfa íslendingasagna
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á að vera með líkum frágangi, að þá verði 
ekki fyrir fátæklinga að leggja út fje 
fyrir þær.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að tala meira. 
Jeg ætla ekki að skifta mjer af viðureign 
þeirra hv. 3. og 4. landsk. (JJ og IHB) 
annarsvegar og hv. þm. Snæf. (HSteins) 
hinsvegar, um styrkinn til Skúla Guð- 
jónssonar. Jeg hefi verið á móti þeim 
stvrk, og verð enn.

Sigurður Eggerz: Jeg vildi leyfa mjer 
að leiðrjetta það, sem hv. frsm. (EP) 
sagði í sambandi við Nínu Sæmundsson. 
Hann gaf í skyn, að jeg liefði talið lista- 
verk hennar keypt í gustukaskyni. Jeg 
hjelt einmitt fram því gagnstæða. Jeg 
sagði, að Nína Sæmundsson hefði liastað 
ljóma yfir þjóð sína með þessu ágæta 
listaverki. Jeg benti á hana til fyrirmvnd- 
ar því, að Páli Isólfssyni yrði veittu? 
styrkur. Ef hv. frsm. hefir lesið ummæli 
þau, sem Páll hefir fengið í síðustu utar- 
för sinni, þá veit hann, að mjög fast er 
að orði kveðið um list hans og hæfileika. 
Það er óhugsandi fyrir hv. þm. að friða 
samvisku sína með því, að jeg hafi komist 
í mótsögn. Það er öllum kunnugt, að það 
tekur nokkurn tíma að afla sjer fjár, þótt 
viðurkenning sje fengin, og ekki síst hjer 
á íslandi.

Menn mega ekki halda, að erlendir list- 
dómarar færu þeim orðum um Pál, sem 
þeir hafa gert, ef hann hefði ekki sýnt 
ákveðin meistaratök. Jeg þarf heldur ekki 
að vitna í neina erlenda dóma. Jeg hefi 
sjálfur hlustað á Pál, og jeg vildi óska, 
að hv. frsm. hefði líka hlustað á liann. 
(EP: Jeg hefi oft hlustað á hann). Hv. 
frsm. segist hafa hlustað á hann og er 
samt á móti þessum styrk. Jeg verð að 
játa, að mjer þykir þetta ákaflega kynlegt. 
JIv. þm. (EP) hlýtur að vanta mjög til-
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finnanlega skilning á listinni. (EP: Páll 
vex ekki af meðmælum hv. 1. landsk.). 
Getur verið, en hann vex þó frekar af 
meðmælum manns, sem ber eittlivert skyn- 
bragð á list, heldur en manns, sem komist 
hefir fyrir flokksfylgi í fjárveitinganefnd.

Jeg skal ekki fara mörgum orðum um 
styrkinn til Landnáms. En þar kemur ein- 
mitt glögt fram munurinn á íhaldi og 
frjálslyndi. Ihaldið vill setjast á það, sem 
búið er að skapa, og getur ekki hugsað 
til þess, að neitt nýtt skjóti upp höfðinu. 
Jeg liefi ’sýnt fram á, hve ómetanlega 
mikla þýðingu nýbýlaræktin gæti haft 
fyrir kaupstaðina. En þetta má ekki taka 
til greina, af því að nýbýlaræktin getur 
ekki orðið að gagni í Rangárvallasýslu. 
Hjer er það hið gamla og þröngsýna íhald, 
sem reynir að þvergirða götuna fyrir 
frjálslyndari hluta þjóðarinnar, sem nú 
er að ryðja sjer til landa. Það mun ekki 
takast lengi að halda þessu máli niðri, 
því öll sannsýni mælir með því, að kaup- 
staðirnir sjeu studdir til þess að rækta 
land sitt. Ræktunarstörf kaupstaðarbúa 
skapa samúð með sveitunum. Ilver ein- 
asti fulltrúi þjóðarinnar á hinu háa Al- 
þingi verður að muna eftir því, að um 
fleira verður að hugsa en eitt kjördæmi, 
sem af tilviljun hefir kosið þingmann á 
þing — og kýs hann kannske aldrei aftur.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg þarf ekki 
að segja mörg orð. Ræða hv. 1. landsk. 
(SE) snerist um tvent: list og landbúnað, 
og þóttist hann þar æðsti dómari í hvoru- 
tveggja, enda þótt hann hafi lítið sem 
ekkert fengist við list og alls ekki neitt 
við landbúnað. -Jeg álít því, að hann hafi 
á hvorugu vit. Hinsvegar kynni maður að 
geta vænst þess, að hann liefði eitthvert 
vit á fjármálum, eftir því, sem aðalstarfi 
hans er háttað nú. Hann hefði trauðlega
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lagt annað eins kapp á að komast í banka- 
stjórastöðuna, .ef hann hefði ekki fundið 
köllun hjá sjer til þess starfs frekar en 
annars. (SE: Nýi sáttmáli!).
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3 atkv.
— 457,IX samþ. með 10 shlj. atkv.
— 457,X.a samþ. með 12 shlj. atkv.
— 457,X.b samþ. með 12 shlj. atkv.
— 457,XI feld með 7: 6 atkv.
— 457,XII samþ. með 9:5 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GunnÓ, IP, JJós, JM, JJ, SE, ÁH,

EÁ, GuðmÓ.
nei: BK, EP, IHB, JóhJóh, HSteins.
Brtt. 463,11 samþ. með 12 shlj. atkv.

— 457,XIII sjálffallin.
— 457,XIV samþ. í e. hlj.
— 457,XV feld með 9: 3 atkv.
— 457,XVI.l.a—b samþ. með 12:1 atkv.
— 457,XVI.2 samþ. með 8:3 atkv.
— 457,XVII.a feld með 8:4 atkv.
— 457,XVII.b feld með 7 : 4 atkv.
— 457,XVIII feld með 10: 2 atkv.
— 457,XIX.a feld með 8: 4 atkv.
— 457,XIX.b feld með 8:3 atkv,

Brtt. 457,XX samþ. með 9:1 atkv.
— 457,XXI feld með 8: 6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÁH, BK, IHB, IP, JJ, SE.
nei: EP, EÁ, GuðmÓ, GunnÓ, JJós, Jóh-

Jóh, JM, HSteins.
Brtt. 457,XXII feld með 8: 2 atkv.

—■ 457,XXIII samþ. með.9 shlj. atkv.
— 463,111 samþ. með 9:4 atkv.
— 457,XXIV samþ. án atkvgr.
— 457,XXV samþ. með 9 shlj. atkv.
— 457,XXVI samþ. með 12 shlj. atkv.
— 457,XXVII samþ. með 12 shlj. atkv.
— 457,XXVIII feld med 7: 7 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: EÁ, GuðmO, GunnÓ, JP, JJós, JJ, 

SE.
nei: BK, EP, IIIB, JóhJóh, JM, ÁH, 

HSteins.
Brtt. 457,XXIX samþ. með 8 : 3 atkv.

— 457,XXX samþ. með 8: 4 atkv.
— 457,XXXI samþ. með 8: 3 atkv.
— 457,XXXII tekin aftur.
Afbrigði um skriflega brtt. (verður þskj.

470,1) leyfð og samþ. í e. hlj.
Brtt. 470,1 samþ. með 8 shlj. atkv.

— 457,XXXIII sjálffallin.
— 457,XXXIV samþ. í e. hlj.
— 457,XXXV.l.a samþ. með 9.- 3 atkv.
— 457,XXXV.l.b samþ. með 9:1 atkv.
— 457,XXXV.2 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 457,XXXVI samþ. með 8:1 atkv. 
Afbrigði um skriflega vatill. (verður

þskj. 470,11) leyfð og samþ. í e. hlj.
Brtt. 470,11 samþ. með 8 slilj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv. og endursent Nd.

Á 68. fundi í Nd., mánudaginn 3. maí, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. 
vjð 3, umr. í Ed. (A. 473),
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Á 73. fundi í Nd., föstudaginn 7. maí, 
var frv. tekið til einnar umr. (A. 
473, 514).

Frsm. fyrri kaflans (Þórarinn Jónsson):
Jeg hefi ekkert að segja fyrir hönd fjvn. 
annað en það, að hún leggur til, að fjár- 
lagafrv. verði samþykt óbrevtt eins og 
það kom frá Ed. Nefndin hefir ekki sjeð 
þörf á að afgreiða framhaldsnál., og það 
var kunnugt hjer í hv. deild, þegar aug- 
lýst var að fjárlögin kivmii til uinr., að 
nefndin liafði engar breytingar gert. Að- 
alástæðan er sú, að firra ríkissjóð meiri 
útgjöldum en orðið er, en hinsvegar er 
nefndin engan veginn ánægð með allar 
þær brevtingar, sem orðið hafa á fjárlaga- 
frv., hvorki í Nd. og því síður í Ed. Frá 
sjónarmiði nefndarinnar á þetta þó ekki 
að geta valdið því, að hún vilji ekki, að 
frv. verði samþykt óbreytt eins og það er 
nú. Nefndin væntir þess, að hv. deild 
styðji hana í þessu með því að samþvkkja 
ekki þær brtt., sem nú eru fram komnar, 
því nefndin ætlar að greiða atkvæði gegn 
þeim öllum.

Um breytingarnar, sem orðið hafa í hv. 
Ed., þýðir lítið að tala. Gjaldahliðin hefir 
þar hækkað um 100 þúsund krónur. Þeg- 
ar litið er á það, að á fjárlagafrv. er orð- 
inn 395 þúsund króna tekjuhalli og þess 
er gætt, að orðin er lækkun á tekjulilið- 
inni, sem nemur miljón króna, hlýtur 
tekjuhallinn að verða yfir % milj. kr. 
Eftir því útliti, sem nú er, vænti jeg þess 
fastlega, að hv. deild fallist á gerðir nefnd- 
arinnar í þessu efni.

Jeg vil leiða hjá mjer að tala um breyt- 
ingarnar, sem orðið hafa í hv. Ed. Þær 
eru ekki þess eðlis, að þær mundu valda 
neinni verulegri mótstöðu í fjvn. Aðallega 
eru það brtt. um fje til ýmsra verklegra

framkvæmda. Jeg held því, að rjettast sje 
að ininnast ekki á þessar sjerstöku breyt- 
ingar, og býst jeg við, að hv. frsm. síðari 
hluta (TrÞ) líti svipað á það mál.

Tillögur einstakra þm. ætla jeg ekki að 
gera að umtalsefni, nema fvrstu till. á 
þskj. 514, frá hv. 3. þm. Reykv. (JakM). 
Jeg lít svo á, — og það býst jeg við, að 
nefndin geri líka, — að hún geti ekki 
heyrt til þessu fjárlagafrv. Mín skoðun er 
sú, að um þetta geti farið eins og venja 
er til, sem sje að fjvn. og flokkar þingsins 
geti staðið lijer að þessu máli.

Skal jeg svo ekki fjölyrða um þetta, 
og vænti þess, að umr. verði stuttar.

Jón Auflunn Jónsson: Jeg stend aðeins 
upp til að lýsa því yfir, að það var í sam- 
ráði við hv. frsm. síðari hluta (TrÞ), að 
við tökum aftur brtt. okkar á þskj. 514.

Pjetur Þórðarson: Jeg hafði flutt eina 
brtt. við fjárlagafrv., brtt. 514,11. Þegar 
þetta frv. fór hjeðan upp til Ed., stóðu 
svo sakir um þennan lið, sem brtt. er við 
í frv., að a-liður í lið 19 var þá töluvert 
öðruvísi en hann er nú. Upphæðin, sem 
ætluð var óskift til styrktar ýmsum lista- 
mönnum og námsmönnum, var þá 10 þús. 
krónur, og auk þess var athugasemd við 
liðinn, þannig að ekki átti að fara meira 
en 1000 krónur til hvers fyrir sig. Nú 
stendur svo á, að sá maður, sem nefndur 
er í minni tillögu, Guðmundur Kristjáns- 
son, er við sönglistarnám í útlöndum. I 
4 ár hefir hann stundað þetta nám með 
mjög góðum árangri, aðallega í Þýskalandi 
og nú í Ítalíu. Hann hefir farið frá ein- 
um kennaranum til annars, sem allir eru 
víðfrægir menn, og sá kennari, sem hann 
er nú hjá í Milano, hefir gefið honum

AJþt. 1926, B. (38. löggjaíarþing). 52
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agætan vitnisburð, sem legið hefir frammi 
ásamt umsókn um þennan styrk.

Jeg hefði við 3. umr. frv. flutt sjer- 
staka tillögu um sjerstakan stvrk handa 
þessum fátæka pilti, ef það hefði ekki 
verið í samræmi við mina sparnaðarhugs- 
un að sætta mig við, að hann yrði þátt- 
takandi í 1000 króna stvrk af óskiftu 
upphæðinni. En nú sje jeg, að Ed. hefir 
lækkað þennan styrk, en hækkar þó styrk- 
inn í heild sinni að mun og fellir í burtu 
athugasemdina við liðinn. Nii eru því í 
burtu öll skilyrði fyrir því. að Guðmund- 
ur Kristjánsson geti fengið styrk af þess- 
ari óskiftu upphæð. Eftir að jeg hefi 
lieyrt tillögu hv. fjvn. um afgreiðslu fjár- 
laganna, sje jeg glögt, að ekki er árenni- 
legt að koma fram með brtt. við frv. eins 
og nú standa sakir, og hika jeg því við að 
bera slíka tillögu undir atkvæði, en vil 
beina því til hæstv. stjórnar, að hún komi 
því svo fyrir, að þessi styrkur komi undir 
a-lið 15. gr. og taki sjerstaklega til greina 
erfiðar ástæður þessa pilts og láti hann 
ekki gjalda þess, hve hann, við meðferð 
styrksins í Ed., hefir farið illa. Jeg vil 
leggja áherslu á, að liæstv. landsstjórn 
taki þetta til greina, og í því trausti 
leyfi jeg mjer að taka brtt. aftur.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hæstv.
forsrh. (JM) er því miður ekki viðstadd- 
ur, en hann ætti að svara umleitan hv. 
þm. Mýr. (PÞ). En jeg býst við, að jeg 
geti lýst því yfir fyrir hans hönd, að sá 
maður, sem hv. þm. Mýr. ber fyrir brjósti, 
muni, ef hann sækir um styrk, koma þar 
til álita ekki síður en aðrir umsækjendur 
og eftir sömu reglum; en rjettindi um- 
fram aðra getur hann ekki haft.

Forseti (BSv): Útbýtt hefir verið brtt. 
frá hv. 2. þm. Reykv. (JBald) á þskj.

529. Þar sem þær eru of seint fram komn- 
ar, þarf að leita afbrigða frá þingsköpum, 
svo að þær megi koma til umr. og atkv. 
(KIJ: Ætlar hv. þm. ekki að taka brtt. 
aftur? — JBald-. Ha? Taka till. aftur? 
Til hvers ætti jeg þá að bera þær fram?). 
— Mjer virðist rjettmætt, að hv. þm. fái 
að tala fyrir brtt. sínum, enda getur hann 
hvort sem er talað um fjárlögin alment, 
og er eigi víst, að það spari hv. deild 
nokkurn tíma.

ATKVGR.
Deildin synjaði afbrigða með 10:17 at- 

kv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: PÞ, SigurjJ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ,

BL, HStef, IIK, IngB, JakM, JAJ, 
JBald, JörB, MJ, MT, BSv.

nei: PO, ÞórJ, ÁJ, BSt, JK, JS, JÞ, Kl- 
J, MG, ÓTh.

Jón Baldvinsson: Mjer finst það hart 
af hv. fjvn. þessarar deildar að beygja 
sig svo gersamlega fyrir hv. Ed. sem nú 
eru liorfur á, eftir að hv. Ed. hefir aðeins 
haft fjárlögin einu sinni til meðferðar. 
I stjórnarskránni er beinlínis ætlast til 
þess, að hv. Nd. ráði fjárlögunum. Þykir 
mjer það því undarleg ráðstöfun hjá hv. 
fjvn., að hún treystist ekki að láta koma 
til atkvæða till., sem hún sjálf er fylgj- 
andi, eins og þá, sem hv. 3. þm. Reykv. 
(JakM) flytur á þskj. 514. í stað þess 
ætlar hún í pukri og bak við hv. deild að 
ákveða útgjöld með því einu að tala um 
það við stjórnina. — Jeg marka þetta af 
því, að hv. frsm. (ÞórJ) talaði um, að 
þetta mundi koma til útgjalda þegar á 
þessu ári. — Jeg mundi greiða atkv. með 
því að veita þessa upphæð, en verð að 
finna að því, er menn vilja nota slíka að- 
ferð sem þessa. — Jeg geri ráð fyrir því, 
að háttv. fjvn., sem sjálf er % hlpti háttv.
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deildar, hafi trygt sjer hjálp einhverra 
annara hv. þdm. til að drepa þær brtt., 
er hún vill að falli. En nú langar mig 
til að vita, hvort hv. fjvn. hefir samþykt 
það og bókað í fundargerðir sínar, að hún 
ætli að vera á móti hverri till., sem fram 
er borin, og nota þá aðferð til að fella 
þær. Því að þótt hv. þd. hafi synjað af- 
brigða um brtt. mínar, eru þó nokkrar 
aðrar eftir, sem enn geta komið til atkv. 
Jeg tók ekki almennilega eftir, hvort hv. 
þm. Mýr. (PÞ) tók aftur brtt. sína á 
þskj. 514. (KIJ: Jú, það gerði hann greini- 
lega). Jæja. En með 3. brtt. á því sama 
þskj. hafa flm., hv. þm. N.-ísf. (JAJ) og 
hv. þm. Str. (TrÞ), flutt svo sterk rök, að 
þeir hafa sannfært mig um nauðsyn þeirr- 
ar fjárveitingar; vil jeg ekki láta þessa 
till. niður falla, og tek hana því hjer með 
upp.

Þá vil jeg víkja að því, sem hv. þm. 
Mýr. sagði. Hann talaði um, og vjek því 
til hæstv. stjórnar, hvort hún vildi ekki 
lofa að veita einum umsækjanda, er liann 
tilgreindi, styrk af 15. gr. 19 a, af skálda- 
og listamannastyrknum. En það eru all- 
margar umsóknir, sem annaðhvort hafa 
ekki verið bornar upp eða ekki auðnast 
að ná samþykki. M. a. er umsókn um 5000 
kr. frá Eggert Stefánssyni. Þessari um- 
sókn ætlaði jeg að hjálpa áleiðis, en hv. 
þd. hefir nú varnað mjer þess, svo að eng- 
in formleg till. liggur fyrir um að veita 
þetta fje. En erindið sjálft liggur þó 
fyrir, og vil jeg skjóta því til hæstv. 
stjórnar, hvort hún treystir sjer ekki til 
að veita Eggert Stefánssyni nokkuð af því 
fje, sem ætlað er til skálda og listamanna. 
Það mun vera bannað að veita minna en 
1000 kr., svo að hæstv. stjórn gæti þá vel 
úthlutað Eggert tveim. Hann segir m. a. 
í erindi sínu, með levfi hæstv. forseta:

„Það hefir sýnt sig, að hvarvetna sem 
jeg hefi sungið íslensk lög, hafa þau vak- 
ið mikla eftirtekt og sú eftirtekt beinist 
um leið að landinu og þjóðinni, eins og 
sýna fjöldi greina í blöðum og tímaritum, 
sem ritaðar hafa verið í sambandi við 
söng minn.“

Ennfremur vil jeg út af 15. gr. 19 e. geta 
þess, að hv. Ed. lækkaði fjárhæð þessa 
um 500 kr. Það mun nú orðið of seint 
að koma fram með brtt. um þetta, en þar 
sem hv. Nd. samþvkti með miklum at- 
kvæðamun, að þessi maður skyldi fá 2500 
kr., vona jeg, að hæstv. stjórn sjái sjer 
fært að veita honum 500 kr. í viðbót. — 
Hv. Ed. hafði það svo um utanfararstyrki 
til listamanna, að hún jafnaði þá alla og 
ákvað 2000 kr. til hvers. En það er eng- 
anveginn sanngjarnt, að þarna fái allir 
jafnt. Þeir, sem stunda erfitt nám og 
kostnaðarsamt, verða að fá hærri styrk en 
hinir. Karl Runólfsson er einn þeirra, sem 
erfiðast nám stunda og leggja mest á sig. 
Hefði því verið mjög rjettlátt, að hann 
hjeldi þeim 2500 kr., sem hv. Nd. ætlaði 
honum, er fjárlögin voru afgreidd þaðan. 
Endurtek jeg því áskorun mína til hæstv. 
stjórnar, að veita honum a. m. k. 500 kr. 
að auki.

Við 17. gr. hefir hv. Ed. ekki gert mikl- 
ar breytingar. Þó gerði hv. fjvn. tilraun 
til að fella niður 5. lið, og vildi að vísu, 
að í stað þess kæmi annar nauðsynlegur 
styrkur. Nú var það vitanlega ekki form- 
rjett að láta styrk til sjúkrasamlags koma 
í stað styrks til styrktarsjóðs verkamanna- 
og sjómannafjelaganna í Revkjavík, enda 
var brtt. nefndarinnar feld. Sjúkrasamlag 
Reykjavíkur fær því engan styrk í þessum 
fjárlögum til að stofna ný sjúkrasamlög 
og starfa að samvinnu meðal sjúkrasam- 
laga. Vil jeg því víkja því til hæstv.

52*
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stjórnar, hvort hún gæti ekki ætlað því 
fje í þessum tilgangi í næstu fjárlögum. 
Sjái hún sjer það ekki fært, mun jeg bera 
fram brtt. um það á næsta þingi. — Nú 
er hinsvegar tekin upp sú regla að ákveða 
útgjöld án þess að spyrja þingið, og vil 
jeg því fara fram á það við hæstv. stjórn 
að hafa það svo með þetta. (Atvrh. MG: 
Það þori jeg ómögulega).

Þá hefi jeg nú launað háttv. deild að 
nokkru, að lnin vildi ekki veita afbrigði. 
til þess að brtt. mínar mættu komast að. 
A jeg enn eftir aðra ræðu og „stutta“ at- 
hs„ og er ekki ólíklegt, að .jeg noti þann 
rjett minn, ef ekki verður búið að hreyta 
þingsköpum næst þegar .jeg vil standa 
upp.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það eru að-
eins örfá orð út af því, sem hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) sagði um fyrstu brtt. á 
þskj. 5i4. Háttv. frsm. (ÞórJ) mun hafa 
tekið það fram, að þessa upphæð verður 
að nota á þessu ári, ef hún á á annað 
borð að koma til notkunar. Ef stjórnin 
vill því greiða þetta, má hún til að tryggja 
sjer að verða ekki fyrir ámæli hv. þm. 
fyrir, og það getur hún auðvitað öðru- 
vísi en með beinni atkvgr. um liðinn. Að 
vísu getur þannig lagað samþykki aldrei 
orðið bindandi fyrir stjórnina. — Eins og 
þessi brtt. er fram borin, er hún við 9. 
gr. fjárlaganna, og er venjan, að stjórnin 
hafi engin afskifti af því fje. Er því óvíst, 
að þetta komi nokkuð til hennar kasta.

Jakob*Möller: Jeg heyrði því miður 
ekki, hvað hv. frsm. (ÞórJ) sagði um 
brtt. mína á þskj. 514, sakir þess, að jeg 
var þá á fundi í fjhn. — Gagnstætt liv. 
2. þm. Reykv. (JBald) hafði jeg hugsað 
mjer að vera góða barnið í dag og taka

aftur brtt., ef loforð fengist um, að upp- 
liæð þessi vrði greidd með einhverju móti. 
— Hv. þd. mun kunnugt, að hv. þm. Dal. 
hefir nú verið veikur í nær þrjú ár. Einn- 
ig mun hv. þd. kunnugt, að það er álit 
lækna, að hann geti náð fullri heilsu aft- 
ur, ef honum gefst kostur á að dvelja um 
hríð í Suðurlöndum. Þessi maður á þá 
sögu að baki, að Alþingi getur ekki látið 
ógert að veita honum þessa litlu fjárupp- 
hæð, ef vera mætti, að það vrði til þess, 
að liann fengi bót heilsu sinnar. Þótt ekki 
sje nefndur nema einn þáttur starfsemi 
lians, afskifti lians af sjálfstæðismálum 
þjóðarinnar, þá mun bann af flestum tal- 
inn svo mikilsverður, að Alþingi er skylt 
að láta það sjást í einhverju, að það kunni 
að meta það starf hans. En nú er það 
orðið að samkomulagi hjá hv. fjvn. að 
ganga að fjárlögunum óbrevttum frá hv. 
Ed. Jeg get því fallist á að taka brtt. mína 
aftur, ef jeg fæ vilyrði fyrir því, að upp- 
hæð þessi verði greidd. Vil jeg því leyfa 
mjer að spyrja liæstv. stjórn, hvort hún 
sjái sjer ekki fært að greiða þessa upp- 
hæð upp á væntanlegt samþykki í fjár- 
aukalögum fyrir 1926. Ef slík yfirlýsing 
kemur, tek jeg till. aftur. Annars læt jeg 
hana koma undir atkv., og verður þá að 
ráðast, hvernig hv. deild metur skvldur 
sínar við Bjarna Jónsson frá Vogi.

Frsm. siðari kaflans (Tryggvi Þórhalls- 
son: Sem frsm. síðari kafla fjárlagafrv. 
hefi jeg ekki ástæðu til að segja neitt. 
Jeg get látið mjer nægja að vísa til hv. 
frsm. fyrri hlutans (ÞórJ) ; hann talaði 
fyrir munn allrar nefndarinnar. Um brtt. 
á þskj. 514, sem jeg er meðflm. að, þarf 
jeg heldur ekki að tala. Það er samkomu- 
lag um að taka hana aftur; hún var bor- 
in fram áður en þessi ákvörðun var teþ-
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in, að ganga að fjárl. óbreyttum frá Ed. 
Astæðan til þess, að jeg stend upp, er sú, 
að einn hv. þdm. hefir orðið til þess að 
taka þessa brtt. upp. Jeg get verið hon- 
um þakklátur fyrir ummæli hans um 
nauðsvn hreppanna. Og þó við höfum tek- 
ið till. aftur, þá er það ekki af því, að 
við sjeum ánægðir með afgreiðslu málsins 
í hv. Ed., en við vildum ekki verða til 
þess að opna f járlögin aftur. Og þótt þessi 
brtt. sje nú tekin upp aftur, þá fær eng- 
inn mig til þess að rjúfa þau orð, sem 
jeg gefi gert um þetta. Jeg vil ekki stuðla 
að því að opna fjárlögin, og þótt afgreiðsl- 
an sje ekki eins og jeg hefði kosið, og 
langt frá því, þá er þess að minnast, að 
sennilegra er, að þau versni. ef þau verða 
opnuð. Og um hreppana er þess að minn- 
ast. að þing kemur eftir þetta þing.

Halldór Stefánsson: Jeg iiafði nú ekki 
hugsað mjer að ganga á móti þeim straum, 
sem kemur fram hjá hv. fjvn., að sam- 
þykkja fjárlögin óbrevtt frá hv. Ed. En 
jeg kemst ekki hjá því að minnast á tvo 
atriði í meðferð hv. Ed. á fjárlögunum. 
Hið fyrra er bátastyrkurinn. í nál,- sam- 
gmn. á þskj. 240 er gerð áætlun um báta- 
stvrk, 89900 kr.. og af því eru Lagarfljóts- 
bátnum ætlaðar 800 kr. Við 3. umr. bar 
nefndin fram 1100 kr. hækkun á þessum 
styrk, og frsm. nefndarinnar komst þannig 
að orði: „Samgmn. hefir lagt til, að flóa- 
bátastyrkurinn verði hækkaður um 1100 
kr., og af því gangi 400 kr. til Lagar- 
fljótsbátsins.“ Till. nefndarinnar voru svo 
samþyktar með þessari skýringu, og Lag- 
arfljótsbátnum þannig áætlaðar 1200 kr. 
En nefndin í hv. Ed. hefir tekið 800 kr. 
óbreyttar eftir þskj. 240, en gætir ekkt 
þeirrar brevtingar, sem gerð var við 3. 
umr. í Nd. Jeg hefi spurt nefndina um, 
hvort það hafi verið meiningin að lækka

styrkinn, en hún kvað það ekki vera, 
lieldur hefði þetta verið tekið eftir þing- 
skjalinu. Þetta verður því að skoðast sem 
vangá, og vildi jeg hjer með benda á það, 
til athugunar fvrir hæstv. stjórn.

Hitt atriðið er viðvíkjandi Loðmund- 
arfjarðarsímanum. Samþykt var í hv. Ed. 
að lækka 13. gr. D. II. um þá upphæð, 
sem ætluð var í Nd. til Loðmundarfjarð- 
arsímans, 15 þús. kr. Þetta var gert eftir 
till. fjvn., og segir hún í ástæðum sínum, 
að þessi símalagning hafi ekki verið ákveð- 
in eftir till. símamálastjóra, heldur hafi 
liún „komist inn“ í Nd. Það er talað um 
þetta eins og það hafi verið vangá eða 
slysni og jafnvel óheimilt af Nd. að 
ákveða þetta. En það segir sig sjálft, 
hversu hæpin slík álvktun er. Til hvers er 
þá þingið, ef það á fyrirfram að vera 
bundið við tillögur símamálastjóra ? Auk 
þess er þetta rangt. Símamálastjóri sagði 
okkur þm. N.-M., að ef stjórnin hefði 
fengist til að tiltaka hærri upphæð í fjárl. 
til símalagninga, þá hefði Loðmundar- 
fjarðarsíminn staðið næstur. I niðurlagi 
nál. slær nefndin svo úr og segir eitthvað 
á þá leið, að hægt muni vera að leggja 
þennan síma eftir sem áður, vegna lækk- 
unar á símalagningarkostnaði. Nefndin 
byggir nú væntanlega þessa ályktun sína 
á áliti landssímastjóra; annars væri þetta 
fleipur út í bláinn eða óheilindi. Jeg ætla 
því að vona, að svo revnist, að þessi lækk- 
un verði fvrir hendi, svo að hægt verði að 
leggja Loðmundarfjarðarsímann á næsta 
ári.

Atvinnumálaráðherra (MG): Út af því, 
sem hv. 1. þm. N.-M. (HStef) sagði við- 
víkjandi bátastvrknum, þá getur stjórnin 
ekki verið bundin af vilja samgmn. beggja 
deilda, þegar þeim ber ekki saman. í Ed. 
er ekki áætlað neitt fvrir óvissum útgjöld-
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um, en ef á að leggja til grundvallar álit 
Nd., þá hlýtur altaf að vanta 400 kr. upp 
á samkv. till. Ed. Það er venja að taka 
tillit til beggja deilda; þegar styrknum er 
úthlutað, þá er lagt á metaskálarnar það, 
sem fram hefir komið í báðum deildum. 
Það mun og verða gert í þessu tilfelli, og 
vænti jeg, að háttv. 1. þm. N.-M. verði 
ánægður með það.

Að því er snertir Loðmundarfjarðarsím- 
ann, þá sje jeg ekki annað en að hvort- 
tveggja sje rjett, að hann hafi komist 
inn hjer í neðri deild og ekki verið í til- 
lögum landssímastjóra. En hitt efa jeg 
heldur ekki, að hann hefði lagt til, að 
þessi sími yrði lagður, ef hann hefði haft 
meira fje úr að spila. En honum var sagt, 
hve miklu fje hann mætti ráðstafa, og 
hann hefir ráðstafað því þar, sem hann 
áleit þörfina mesta. En fari svo, að síma- 
lagningarkostnaður lækki, þá geri jeg ráð 
fyrir, að það verði athugað, hvort ekki 
sje hægt að leggja þessa línu, svo framar- 
lega sem kostnaðurinn fer ekki fram úr 
því, sem afgangs verður af fje því, sem 
veitt er til símalagninga.

Halldór Stefánsson: Jeg hefi ekki ástæðu 
til annars en að vera nokkurn veginn 
ánægður við hæstv. atvrh. (MG) fyrir 
ummæli hans, þótt jeg sje ekki samþykkur 
öllu, sem hann sagði. Jeg fæ ekki sjeð, að 
það sje þess eðlis, sem nefndunum ber á 
milli um bátastyrkinn, er nefndin í Ed. 
játar, að lækkunin hafi orðið af vangá 
hjá sjer, að ekki megi ætla óhikað, að 
álit nefndarinnar í Nd. verði lagt til 
grundvallar fyrir úthlutun bátastyrksins.

Benedlkt Sveinsson: Þótt það sje mjer 
fjarri skapi að auka metnað eða ríg milli 
deildanna, þá get jeg ekki felt mig við 
siíka aðferð sem þessa, og allra síst um

meðferð fjárlaga. Þótt svo sje kallað, að 
báðar deildir sjeu jafnrjettháar, þá er 
þar þó nokkur munur á. Kemur hann 
fram, þá er mál koma fyrir sameinað þing; 
þá kennir meir afls þeirrar deildarinnar, 
sem fjölmennari er. Hitt er og annað, að 
fjárlögin eru jafnan lögð fyrst fyrir þessa 
hv. deild, og er henni þar með fengið 
frumkvæði til breytinga á frumvörpum 
stjórnarinnar og höfuðstarfið um skipun 
fjárlaga landsins. Nú eru breytingar hv. 
Ed. að vísu ekki svo stórvægilegar, að bein 
ástæða sje til þess að fyllast þykkju, en 
þó finst mjer óþarfi af þessari hv. deild 
að fara ekki höndum um frv. Það mætti 
skiljast svo, sem hún treysti sjer ekki til 
þess að bæta um og teldi Ed. hafa borið 
meiri giftu til að ganga frá frv. en Nd. 
sjálfa. En slíkt get jeg ekki samþykt. 
Jeg býst nú ekki við, að það sje af þeirri 
ástæðu, að þessi háttur er upp tekinn, 
heldur muni ástæðan ef til vill vera sú, að 
með þessu eigi að flýta þinginu. Vil jeg því 
spyrja hæstv. stjórn, hvort þetta sje gert 
í því skyni að flýta þingi, og óska jeg þá 
jafnframt að fá að vita, hvenær stjómin 
hygst að slíta þingi. Það er nauðsynlegt 
fyrir deildina að vita þetta, vegna ýmissa 
mála, sem óafgreidd eru enn.

Með því að hjer hefir nokkuð verið 
minst á afgreiðslu Ed. á ýmsum málum, 
þá vil jeg leyfa mjer að minnast á eitt 
mál, sem jeg var við riðinn, brúna á 
Brunná. Hjer í Nd. var samþykt með 
miklum meiri hluta að byggja hana. Til 
þess að svo mætti vera, var fjárveiting til 
brúargerða hækkuð um 10 þús. kr. En 
Ed. lækkaði þá fjárveitingu um sömu upp- 
hæð, og mætti því í fljótu bragði virðast 
svo, sem hún hefði sneitt niður till. mína 
um smíð Brunnárbrúarinnar. En svo er 
ekki. Vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, 
skírskota til nál. fjvn. Ed. Þar segir svo:
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„Nefndin er þeirrar skoðunar, að þrátt 
fyrir þessa lækkun muni, bæði vegna lækk- 
andi verðs á sementi og væntanlegrar 
kaupgjaldslækkunar, verða hægt að byggja 
allar þær brýr, sem hv. Ed. liefir miðað 
fjárveitingu sína við. — En bregðist það, 
verður afleiðingin sú, að bygging þeirra 
brúa, sem að áliti vegamálastjórnar þolir 
helst bið, verður að dragast árinu lengur.“

Hjer er talið víst, að fje endist til þess 
að byggja aJlar brýrnar, og því er sami vilji 
í Ed. um þetta atriði sem neðri deildar. 
Alt Alþingi vill fá Brunnárbrúna 1927. 
Ennfremur er og sleginn sá varnagli, ef 
einhver brú þurfi að sitja á hakanum. 
þá skuli vegamálastjóri ráða fram úr því. 
Við það get jeg vel unað, því að ekki er jeg 
hræddur um, að Brunnárbrúin verði þá á 
hakanum, því að hann hefir mælt með 
þessari brú og gefið mjer hana í jólagjöf, 
sem frægt er orðið.

Frsm. fyrri kaflans (Þórarinn Jónsson):
Jeg get í rauninni fallið frá orðinu, 
því að jeg vil ekki að óþörfu lengja um- 
ræðurnar mikið. Jeg býst við, að niður- 
staðan verði á sama veg hvort sem er. 
Mjer kom nú ekki á óvart, þótt einhverjir 
þm. væru óánægðir, og þá sjerstaklega 
þeir, sem hafa orðið fvrir niðurskurði. 
Hv. 2. þm. Reykv. (JBald) hóf máls á 
því, að átelja nefndina fyrir það að bevgja 
sig fyrir Ed. og ganga að fjárlögunum 
óbrevttum og taldi slíkt óþinglegt. En er 
hann athugar þetta rólega, þá sjer hann, 
að fjvn. hefir ekki lagt til að beygja sig, 
heldur aðeins að firra ríkissjóð útgjöld- 
um, með því að koma í veg fvrir, að tekju- 
halli fjárlaganna verði hærri. Hann áfrýj- 
aði máli sínu til deildarinnar, en það hafa 
ekki nema tveir hv. þm. kvartað, svo mikill 
gieiri hluti deildarinnar er samdóma nefnd-

inni. Ekki er hægt að segja, að þetta sje 
óþinglegt, og Nd. hefir gert þetta áður, 
fyrir 4—5 árum. Það er nú svo, að þó 
þessi deild sje mannfleiri og ætti því 
frekar að hafa umsjón með fjármálum en 
Ed., þá er því ekki að neita, að í Ed. sitja 
landskjörnir þm., kosnir af hinum eldri 
og reyndari kjósendum, og munu menn 
því ætlast til, að þeir sjái um, að gjald- 
þoli ríkisins sje ekki ofboðið. En hvað 
sem um þetta er, þá er það aukaatriði og 
kom ekki til greina frá sjónarmiði nefnd- 
arinnar.

Þá var önnur ástæða, sem hv. þm. N.-Þ. 
(BSv) kom fram með, að þetta mundi 
vera gert til þess að flýta þinginu. Jeg 
hefi ekki heyrt þetta fvr og veit ekki, 
hvaðan það er komið, en slíkt er á engum 
rökum bvgt.

Hv. 2. þm. Reykv. (JBald) sagði, að 
fjvn. hefði trygt sjer atkvæði í flokkun- 
um. En slíkt er með öllu tilhæfulaust. 
Hún hefir ekkert gert annað en bera 
fram þessa till. og skotið henni til vits- 
muna hv. deildarmanna.

Út í einstök atriði ætla jeg ekki að fara, 
enda álít jeg frekari umr. litla þýðingu 
hafa og vænti, að bráðlega komi að at- 
kvæðagreiðslu.

Atvinnumálaráðherra (MQ): Út af
fyrirspurn um, hvort það sje vilji og álit 
stjórnarinnar, að frv. eigi að samþykkja 
óbreytt, er óþarft að koma með vfirlýs- 
ingu.

Háttv. frsm. fjvn. hefir skýrt frá því, 
að tilgangur nefndarinnar með till. sinni 
sje að auka ekki á þann tekjuhalla, sem 
þegar er áætlaður í frv. Þessa viðleitni 
nefndarinnar vill stjórnin styðja eftir 
mætti. Utgjaldaáætlunin er komin á 12. 
milj. króna, og má þar sannarlega ekki 
meira á bæta. -
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Fjármálaráðherra (JÞ): Hv. 1. þm.
N.-M. (HStef) beindi þeirri spurningu 
til mín, hvort þetta ráð væri upp tekið af 
stjórninni til þess að flýta þingi.

Það er hv. fjvn., sem leggur til, að 
fjárlagafrv. fari óbrevtt gegnum deildina, 
en hinsvegar vill stjórnin styðja það af 
öllum mætti.

Um þingslit verður ekkert sagt enn, 
og er það forseta að ráðgast um það við 
hæstv. forsrh., hvenær þingi verði slitið, 
áður en það komi til tals hjer í deildinni.

Jón Baldvinsson: Háttv. framsögumenn 
og hæstv. ráðherrar hafa skýrt frá því, að 
eina ástæðan til þess, að fjvn. leggur 
þetta til, sje sú, að firra ríkissjóð út- 
gjöldum.

Mjer finst það djúpt til orða tekið og 
næsta mikið í fang færst, er þeir 7 nefnd- 
armenn ætla sjer að knjesetja hina 20 og 
lýsa nokkurskonar vantrausti á þeim, að 
þeir sjeu ekki meir en svo hæfir til þess 
að koma fram með tillögur um fjárveit- 
ingar.

Þá finst mjer það heldur mikil þröng- 
sýni að berjast á móti öllum tillögum, af 
því þær auki útgjöld ríkissjóðsins; jeg 
álít, að fyrst og fremst beri á það að líta, 
að hverju gagni það megi verða landi og 
lýð.

Jeg verð að skoða till. hv. fjárveitinga- 
nefndar um að samþykkja fjárlögin 
óbreytt, sem vantraust á háttvirta deild. 
Jeg trúi því ekki, að íhaldsmenn eða 
framsóknar, sem sæti eiga í nefndinni, 
hafi borið fram till., nema þeir hafi. áður 
hvorir um sig vitað vilja síns flokks og 
fengið leyfi hans. (TrÞ: Hefir hv. þm. 
fengið leyfi flokksbræðra sinna til að 
halda slíkar ræður hjerf). Jeg veit ekki, 
hvort það er siður í herbúðum framsókn-

ar, að þm. verði að leggja ræður sínar 
fyrir flokksmenn áður en þær eru fluttar, 
en til þess þekki jeg ekki í flokki þeim, 
er jeg er í. (MJ: Vita ekki allir flokks- 
menn fvrirfram, livað hv. þm. ætlar að 
segja?). Ekki er það nú víst. Jeg skil ekki 
í því, að það mundi steypa ríkissjóði, þó 
að þessar 15—20 þús. kr. bættust við. 
Stendur þá ríkissjóður mjög tæpt, ef hann 
þolir ekki baggamun þann, er stafa mundi 
af eftirgjöf á lánum til hreppa í kjör- 
dæmum hv. þm. Str. (TrÞ) og hv. þm. 
N.-ísf. (JAJ). Nei, en liitt er satt, verði 
fjárlögin opnuð, eiga þm. á hættu, að 
þau þurfi að fara til einnar umr. í Ed. 
En mjer finst. að ef ekki væri önnur 
breyting gerð í Nd., hefði Ed. litla ástæðu 
til að breyta. En Nd. á að rjettu lagi að 
leggja síðustu hönd á fjárl. á hverju þingi.

Jeg skal þá svara hæstv. fjrh. Hann 
taldi ekkert óþinglegt við það, þó að stjórn 
leitaði til þingflokka um ýms útgjöld, sem 
ekki eru í fjárlögum. Getur verið, er brýn 
nauðsvn ber til, en það er vitanlega á 
ábyrgð stjórnarinnar. Að gefnu tilefni 
skal jeg geta þess, að jeg mun ekki áfellast 
liæstv. stjórn, þótt hún greiddi styrk eftir
1. lið á þskj. 514, til Bjarna frá Vogi.

En ef þetta verður alment og nokkuð 
verulega kveður að því, er og verður það 
óþinglegt, ef stjórnin rær í einstaka þm. 
og þingflokka til að fá þá til að vera góða, 
ef hún veiti þessa eða hina fjárveiting 
utan fjárlaga. Þessi aðferð, að fara utan 
við fjárl. með samþykki einstakra nefnda 
eða flokka, að stjórn veiti fje, svo að 
segja utan við landslög og rjett, er ekki 
heppileg. Jeg hygg rjettara og þinglegra 
að hafa fjáraukalög á hverju þingi. Að vísu 
bera hv. þm. það fram, að með því móti 
mundi komast meira af útgjöldum inn í 
fjáraukalög en annars mundi verða eytt
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aukalega af stjórninni. En það er ómögu- 
legt að vita, hvað stjórn kann að evða, 
sjeu henni ekki takmörk sett. En hafi 
stjórn fasta heimild, þá er alt hreint, eng- 
ar árásir nje eftirköst. Hinsvegar gefur 
þessi aðferð tilefni til deilu eftir á, þótt 
einstakar fjárveitingar geti verið fullkom- 
lega rjettmætar.

Hákon Kristófersson: Mjer þykir hlýða 
að gera grein fyrir væntanlegu atkvæði 
mínu.

Hv. fjvn. hefir sætt ámæli fyrir að hafa 
samþykt fjárlagafrv. óbreytt eins og það 
nii liggur fyrir. Jeg ætla hvorki að þakka 
nje vanþakka hv. nefnd meðferð fjárlaga 
á þessu þingi; gerðir hennar liggja undir 
dóm alþjóðar. En þakkarvert er það þó, 
að hún vill nú ekki, að fjárl. verði gerð 
verri en orðið er.

Jeg neita því, að jeg sje ánægður með 
gerðir hv. nefndar, þótt jeg nú neyðist til 
að greiða atkv. með till. hennar.

Það er neyðarúrræði að þurfa að slaka 
til fyrir hv. Ed. um úrlausn fjármála. 
Jeg get ekki verið sammála hv. frsm. fj- 
vn. (ÞórJ), að í þeirri deild eigi sæti 
menn gætnari um fjármál. Jeg neita því 
algerlega, að taka beri þá nokkuð fram yf- 
ir okkur hina. Þar sem nú þegar eru 
komnir tugir þúsunda króna í fjárlögin. 
sem þjóðin væri bættari með, að niður 
fjellu, þá vil jeg ekki ganga með þeim, sem 
vilja enn auka við.

Hv. 2. þm. Reykv. (JBald) tók fram, 
að stjórnin mundi telja sjer heimilt að 
greiða fjárupphæðir utan fjárlaga, eftir 
að hafa átt makk við einstaka þingmenn og 
þingflokka og fengið samþykki þeirra. 
Jeg mótmæli, að slíkri aðferð sje beitt, 
þar sem þing er haldið á hverju ári. Eng-

in heimild er til slíks, nema borið sje und- 
ir þingið.

Jeg fylgi hv. nefnd, að samþykkja frv. 
eins og það liggur nú fyrir, af því að jeg 
tel engar líkur til, að það verði lagað að 
neinu leyti. Jeg veit, að svo margir standa 
með nefndinni um þetta, að ekki þarf að 
efa úrslitin, og jeg tel það vel farið. Ann- 
ars mundi frv. fara öllu verra úr deild- 
inni en það kom.

Bernharð Stefánsson: Háttv. 1. þm. K- 
M. (HStef) vildi telja eftir styrk til báta- 
ferða á Eyjafirði og grendinni og greindi 
tvær ástæður. Aðra þá, að eigi væri þörf 
á því, vegna góðra samgangna þar um 
slóðir; hina, að jeg hefði eigi fylgt mál- 
um. Jeg mótmæli hvorutveggja. I fyrsta 
lagi er mikil þörf bættra samgangna við 
Eyjafjörð. í öðru lagi hefir legið fyrir 
samgmn. Ed. beiðni í þessa átt frá Eyja- 
fjarðarsýslu. Efast jeg ekki um, að nefnd- 
in hafi metið rjett ástæðurnar og bvgt till. 
sína á fullum rökum.

ATKVGR.
Brtt. 514,1 tekin aftur.

— 514,11 tekin aftur.
— 514,111 tekin aftur, en tekin upp af

2. þm. Reykv. (JBald), er tók hana 
síðan aftur fyrir tilmæli flm.

Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. 
sem lög frá Alþingi (A. 535).

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing) 63
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2. Fjáratlkalög 1925.
Á 7; fundi í Xd., mánudaginn 15. febr.. 

var útbýtt:
Frv. til fjáraukalága fyrir árifl 1925 

(stjfrv., A. 17) i

Á 9. fundi í Kd., fimtudaginn 1S. febr., 
var frV; tekið til L u m r.

Éjárittálaráðherrá (JÞ)s Éins og tekið 
er fram í athugasemdum við frv. þetta, 
þá er heildarupphæð þess talsvert hærri 
en tilsvarandi f járaukalaga fyrir árið 1924, 
sem fram voru borin á síðasta þingi, þar 
sem hún nemur alls um 197 þús. kr. Af 
upphæðinni hefir mestur hluti farið til 
að framkvæma nauðsynlegt viðhald á ýms- 
um opinberum byggingum, sem varð út- 
undan af eðlilegum ástæðum undangengin 
fjárkreppuár, en ekki þótti rjett að fresia 
lengur, Svo eru uppha’ðir til nokkuria 
mannvirkja til varnar gegn ágangi sjávar 
og vatns, sem ekki mátti heldur fresta. 
Einnig eru ýmsar simerri upphæðir. eins 
og frv. ber með sjer.

Skal jeg svo ekki fjölvrða frekar um 
frv. þetta við 1. umr., en leyfi mjer a;' 
leggja til, að frv. verði vísað til fjvn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. 

og til fjvn. með 20 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Xd., fimtudaginn 25. febr., 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 17. n. 52).

Frsm. (Tryggvi Þórhallsson): Á Al-
þingi 1924 lagði þáverandi stjórn fram 
fjáraukalög fvrir árið 1923 og leitaði 
heimildar til aukafjárveitinga fvrir árið

1923 að upphæð h. u. b. 46 þús. kr. Arið 
1925 voru lögð fyrir Alþingi samskonar 
lög fyrir árið 1924, og var þá upphæðin 
h. u, b. 38 þús. kr. í þessu frv. um auka- 
fjárveitingar er upphæðin 196 þús. kr. 
Þetta stingur allmjög í stúf við hinar 
fyrri upphæðir. Jeg get mint á, að fjár- 
lögin fyrir árið 1925 voru samin á Alþingi 
1924, og var þá sjerstök áhersla lögð á 
það af þáverandi fjvn, að fá sem flesta 
liði inn í fjárlögin og að láta gjaldablið 
fjárlaganna sýna sem rjettasta mynd.

Jeg vil þó ekki af hálfu fjvn. beina 
neinum sjerstökum ámælum til hæstv. 
stjórnar út af þessu, því að við nánari at- 
liugun kemur ýmislegt fram, sem skýrir 
þennan mikla mun og gerir að miklu leyti 
skiljanlegt, hvað upphæðirnar eru margar 
og háar. 1 fvrsta lagi eru 2 hæstu upp- 
hæðirnar, sem nema til samans h. u. b. % 
af öllum 196 þúsund kr., ekki gerðar upp 
á eindæmi hæstv. stjórnar, heldur með 
ráðum fjárveitinganefnda á síðasta þingi. 
Þessar upphæðir eru h. u. b. 34 þúsund 
kr. til aðgerðar Landsbókasafnshúsinu og 
36 þúsund kr. í viðbót við styrk handa 
Búnaðarfjelagi Islands. Það er alveg rjett, 
sem segir í athugasemdum við frv., að 
mjög mikill hluti þessa fjár hefir gengið 
til nauðsvnlegs viðhalds á opinberum 
byggingum eða til mannvirkja til varn- 
ar skemdum af ágangi sjávar og vatna.

Af hálfu fjvn. vil jeg þó geta þess um 
einn lið í frv., að henni þykir hæstv. 
stjórn þar hafa gengið fulllangt, sem sje 
í styrkjum til utanfara. Ef þetta hefði 
verið borið fram á þinginu 1924, hefði 
fjvn. lagst á móti flestu. Það er auðvitað, 
að hægra er um að tala en í að komast að 
neita slíkum styrkjum, en ef þetta á að 
vaxa áfram eins og hingað til, getur það 
orðið allþungur baggi fyrir ríkissjóð.

Xefndin vill ekki ámæla hæstv. stjórn
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fyrir að hafa veitt styrk til þess að lækna 
mænuveikisjúklinga, en hún vill benda á, 
að aðferðin er dálítið óvanaleg. Fjenu er 
ávísað til landlæknis og hann ráðstafar 
því. Þegar þetta er borið saman við eftir- 
litið með úthlutun fjár til styrktar berkla- 
veikum, þá virðist ekki mikið eftirlit með 
þessu fje af hálfu stjórnarráðsins. Við- 
víkjandi síðustu tveim liðum 3. gr. vil jeg 
geta þess, að þeir eru nú í síðasta sinn í 
fjáraukalögum og eru nú teknir upp í 
fjárlög fyrir árið 1926.

Um 5. gr. vil jeg taka það fram, að 
fjvn. hefir álitið þessa styrki nauðsynlega, 
en af athugasemdum við greinina kemur 
í ljós, að mjög er það óákveðið, hvaða regl- 
ur gilda um úthlutun slíkra styrkja.

1) Til sjóvarnargarðs á Siglufirði borg- 
ar ríkissjóður helming kostnaðar.

2) Til sjóvamargarðs á Sauðárkróki 
borgar ríkissjóður % kostnaðar.

3) Til sjóvarnargarðs á Stokkseyri og 
Eyrarbakka borgar ríkissjóður % kostn- 
aðar.

4) Til fyrirhleðslu fyrir Hjeraðsvötn 
borgar ríkissjóður % kostnaðar.

Fleiri dæmi mætti taka, sem sýna það, 
að engin föst regla er til um það, hvað 
mikinn hluta ríkissjóður leggur fram af 
kostnaðinum. Jeg vil beina því til hæstv. 
stjórnar, að hún geri grein fyrir hinum 
mismunandi reglum, sem gilda um þessar 
styrkveitingar.

í þessu sambandi má minna á, að í 
sumum þessara kauptúna á ríkissjóður 
mikið af lóðum, sem hann hefir leigt fyrir 
afarlágt verð. Nefndinni er ekki grunlaust 
um, að mjög gamaldags taxti sje á eftir- 
gjöldunum, og mundi ástæða fvrir hæstv. 
stjórn að athuga, hvort ekki væri rjett að 
hækka lóðagjöldin.

Loks ætla jeg að víkja örfáum orðum

að síðasta lið 5. greinar, sem er styrkur 
til kostnaðar við mælingar og uppdrætti 
af kauptúnum og sjávarþorpum. Þarna 
stendur dálítið sjerstaklega á. Þessi liður 
var beinlínis feldur af fjárlagafrv. á Al- 
þingi 1924. Það var sem sje beinn þing- 
vilji að veita ekki fjeð. En í fyrra var 
þetta veitt í fjárl. 1926. Hefði ekki svd 
staðið á, þá hefði verið óverjandi fyrir 
hæstv. stjórn að taka þetta upp núna.

Um brtt. nefndarinnar þarf jeg ekki að 
segja nema örfá orð. 2 fyrstu brtt. stafa 
af því, að síðan frv. var samið, eru komn- 
ar aðrar upplýsingar og fullkomnari reikn- 
ingar. 3. brtt. er um ferðastyrk til biskups. 
Hann er sama eðlis og hinir, og þótti 
nefndinni rjett að láta hann fylgjast þar 
með. Þá er 4. brtt., um að í 4. gr. 2 komi 
„lögfræðinga“ fyrir „embættismanna“, og 
5. brtt. um, að í 4. gr. 3 og 4 komi „þjóð- 
skjalavarðar“ og „Þjóðskjalasafninu“ fyr- 
ir „þjóðminjavarðar“ og „Þjóðminjasafn- 
inu“. Eru þær sjálfaagðar.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg get verið 
hv. fjvn. þakklátur fyrir undirtektir henn- 
ar við frv. sjálft og brtt., sem hún flytur. 
Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til að 
gera að umtalsefni neitt af því, sem hv. 
frsm. (TrÞ) hafði orð á, nema ef vera 
skyldi utanfararstyrkirnir. Stjórninni hef- 
ir ekki sýnst mögulegt í venjulegu árferði 
að hafa ekki nokkurt fje til umráða í þessu 
skyni, sem sje handa mönnum, sem þurfa 
að sækja millilandafundi. Oft stendur svo 
á, að boðað er til fundar raönnnm frá NorC- 
urlandaríkjunum 5 sjerstaklega, og megum 
við þá til að veita einhvern styrk til slíkra 
utanfara. Því er það, að stjórnin hefir 
farið fram á, að tekin verði upp í fjár- 
lagafrv. fvrir árið 1927 dálítil upphæð,

53*
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sem samsvaraði því, sem veitt hefir verið 
árið 1925 til þessa.

Jíjer er það sjerstakt ánægjuefni, að 
hv. nefnd vill viðurkenna nauðsynina á 
þessu með því að flvtja viðaukatillögu í 
þessu skyni.

Þá hefi jeg ekki fleira um þetta að 
segja, en geri ráð fyrir, að hinir ráðherr- 
arnir svari því, sem til þeirra er heint.

Atvinnumálaráöherra (MG): Hv. frsm. 
fjvn. (TrÞ) mintist á 3 atriði, sem mjer 
við koma, Ut af skipulagsuppdráttum 
kauptúna vil jeg geta þess, að það er 
sennilega alveg rjett lijá háttv. frsm., að 
stjórninni hefði verið óheimilt að greiða 
fje til þessa, hefði ekki þingið í fyrra sam- 
þykt að veita upphæð í þessu skyni í fjárl. 
1926. Þá mintist hv. frsm. á það, að 
engar reglur gildi fyrir úthlutun styrkja 
til varnar skemdum af ágangi sjávar og 
vatna. Þetta er rjett að því leyti, að þetta 
hefir verið samningsatriði, nema þar sem 
lög mæla sjerstaklega fyrir, en slík lög 
eiu aðeins til um fyrirhleðslur fyrir Mark- 
arfljót og Þverá frá 1917. Ætlunin var 
sú, að greiða helming kostnaðar við fvrir- 
hleðslu fyrir Hjeraðsvötn, en kostnaður- 
inn fór allmikið fram úr áætlun, því að 
vötnin höfðu grafið sig niður um 1 metra 
frá því áætlun var gerð og þar til verkið 
var framkvæmt. Því var styrksupphæð- 
inni breytt í %, en með það voru Skag- 
firðingar ekki fullkomlega ánægðir. Vildu 
fá % kostnaðar úr ríkissjóði, eins og ver- 
ið hafði í Djúpósfvrirhleðslunni.
- Uin lóðir ríkíssjóðs er það að segja, að 
þær eru víðast ódýrt leigðar, en þar, sem 
fært hefir þótt verðmætis eða samninga 
vegna, hefir afgjaldið verið hækkað. í 
Vestmannaeyjum hafa gjöldin t. d. nýlega 
verið að mig minnir 6-földuð. Mikill hluti

eyjanna er fyrir löngu útmældur til 80 
ára, og á þeim tíma er engu hægt að 
brevta, nema liækka gjaldið fvrir nýjar 
útmælingar.

Forsætisráðherra (JM): Það var rjett 
hjá hv. frsm. að athuga utanfararstvrk- 
inn sjerstaklega. Það var ekki heimild til 
að greiða hann. Er jeg nefndinni þakklát- 
ur fyrir að hún vítti það ekki. Mjer er 
óhætt að segja, að það var fullkomlega 
ógerningur að neita algerlega um slíka 
styrki, enda eru þeir aldrei nema lítill 
hluti af þeirn kostnaði, sem viðkomandi 
hefir haft af förinni. Við erum komnir í 
svo mikil andleg og verkleg viðskifti við 
önnur lönd, að við getum ekki skorast und- 
an því að senda menn á einstaka fundi, 
er t. d. Xorðurlönd halda í fjelagi. Því 
hefir stjórnin lagt til að veita ákveðna 
upphæð til utanfara. IIv. frsm. sagði, að 
við værum ekki færir um að veita fje til 
slíkra hluta á við aðrar þjóðir. En hjer 
er það ekkert svipað, þótt miðað sje við 
fólksfjölda og ríkidæmi. Aðrar þjóðir verja 
mjög miklu fje til sendiferða, en við er- 
um því sem næst lausir við það. Jeg 
vænti þess, að hv. fjvn. levfi stjórninni 
að hafa einhverja fjárhæð til afnota í 
þessu skvni.

Að því er snertir mænuveikina, þá þótti 
það eini vegurinn að gera tilraun til að 
bjarga sjúklingunum, að byrja lækningar 
þegar í stað. Stjórninni var sagt af lækn- 
um, að það riði á- að taka sjúklingana 
tafarlaust til meðferðar, og sá hún sjer 
því ekki annað fært en leyfa landlækni að 
nota fjárhæð í þessu skyni. Jeg hygg, að 
þessi tilraun hafi hepnast allvel og árang- 
urinn orðið eins góður og við var búist. 
Til þessa var að vísu ekki heimild, en 
sjálfsagður hlutur að gera það. Eftirlit
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með þessu var hjá landlækni og gert í 
samráði við skrifstofustjórann í dómsmála- 
ráðuneytinu, og hefir verið reynt að halda 
spart á.

Jeg mun síðar, ef óskað er, gefa háttv. 
fjvn. og hv. deild skýrslu um lóðagjöldin 
á Siglufirði.

Jón Baldvinsson: Jeg skildi ummæli 
hæstv. fjrh. (JÞ) svo, að fjvn. hefði við- 
urkent rjettmæti ferðastvrkjanna með því 
að taka þá upp hjá sjálfri sjer. En jeg 
vildi taka það fram út af þessum styrkj- 
um, sem landsstjórnin hefir greitt án þess 
að hafa heimild til, að slíkar greiðslur eru 
ekki rjettmætar, sjerstaklega þeir stvrkir, 
sem Alþingi hefir áður felt. Á þinginu 
1923 var feldur ferðastvrkur til biskups- 
ins til þess að sækja biskupafund á Xorð- 
urlöndum. Ef því stjórnin hefir greitt 
þennan 600 kr. ferðastyrk í heimildarleysi, 
þá er slíkt vitanlega algerlega órjettmætt. 
En mjer heyrðist hæstv. fjrh. vera að 
hlakka vfir því, að nefndin hefði tekið 
þetta upp hjá sjer af sjálfsdáðum, og 
þætti mjer fróðlegt að vita, hvort svo 
væri.

Fjármálaráðherra (JÞ): Háttv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) sagði, að jeg hefði hlakk- 
að yfir því, að hv. fjvn. hefði tekið upp 
af sjálfsdáðum ferðastyrk biskups. En jeg 
gerði ekki annað en þakka nefndinni fyr- 
ir að hafa borið fram till. Og jeg vil 
mega halda því áfram að þakka þing- 
nefndum fyrir þær till., sem þær bera 
fram til bóta á stjfrv. mínum, án þess að 
leita til þess leyfis hjá hv. 2. þm. Reykv.

Jón Baldvinsson: Jeg vil aðeins benda 
á það, að orð hæstv. fjrh. fjellu á þá 
leið, að fjvn. hefði viðurkent styrkveit- 
inguna með því að taka upp tillögu um

hana, svo jeg hafði fulla ástæðu til þess 
að ætla, að nefndin hafi gert það af sjálfs- 
dáðum, en ekki eftir beiðni stjórnarinn- 
ar. Annars væri fróðlegt að heyra, livern- 
ig í þessu liggur.

Forsætisráðherra (JM): Jeg þarf ekki 
miklu að svara hv. 2. þm. Reykv. (JBald). 
Jeg býst við, að hann telji það skyldu 
sína að rísa upp á móti, ef nefnt er á 
nafn kirkja og kristindómur eða prestar, 
livað þá biskupar.

Frsm. (Tryggvi Þórhallsson): Jeg get
gefið þær upplýsingar af liálfu nefndar- 
innar, að hún bar þessa till. fram eftir 
viðtali við hæstv. forsrh. og samkva'int 
ósk hans. Xefndinni var kunnugt um, að 
biskupi var boðið á biskupafundinn og að 
hann fór, og nefndin taldi sjálfsagt, að 
biskupinn væri ekki settur skör lægra en 
aðrir, sem fara út á svipaða fundi, nema 
síður væri.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 sldj. atkv.

Brtt. 52,1 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 52,2 samþ. með 20 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. 

atkv.
Brtt. 52,3 samþ. með 18:1 atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. 
atkv.
Brtt. 52,4—5 samþ. án atkvgr.

4. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. 
atkv.

5. —6. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.
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Á 16. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
febr., var frv. tekið til 3. umr. (A. 61).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed. .

Á 15. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. v'ið 3. umr. í Nd.

Á 16. fundi í Ed., mánudaginn 1. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

FJármálaráðherra (JÞ): Jeg skal leyfa 
mjer að vísa til ástæðna þeirra, er fylgdu 
þessu stjfrv., þegar það var lagt hjer 
fram, og upplýsinga í nál. hv. fjvn. Nd. 
Jeg legg til, að frv. verði vísað til fjvn. 
þessarar deildar að lokinni 1. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. 

og til fjvn. með 11 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Ed., fÖstudaginn 5. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 61, n. 79).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg finn enga 
ástæðu til að fara mörgum orðum um frv. 
þetta; það hefir gengið gegnum hv. Nd. 
og tekið þar litlum hreytingum. Breyt- 
ingarnar, sem gerðar hafa verið á því frá 
því það kom frá stjórninni, eru ekki 
margar eða mikilvægar. — Fyrst er sú 
brevting, að upphæðin til þess að kaupa 
miðstöðvarketil í geðveikrahælið á Kleppi 
hefir verið færð úr 7 þús. kr. upp í kr. 
7426,96. Stafar breyting þessi vitanlega af 
því, að ketillinn hefir orðið þetta dýrari 
en búist hefir verið við í fyrstu. Sömu- 
leiðis hefir viðgerðarkostnaðurinn á sótt-

varnarhúsinu í Reykjavík verið hækkaður 
um kr. 10,88. Og seinasta og helsta breyt- 
ingin, sem hv. Nd. gerði á frv., var að 
bæta við utanfararkostnaði biskups. Hinar 
aðrar breytingar hv. Nd. eru aðeins orða- 
breytingar.

Fjvn. þessarar deildar hefir því ekki 
fundið neina ástæðu til að gera breyting- 
ar við frv., og leggur því til, að hv. deild 
samþykki frv. eins og það er. Hinsvegar 
finst nefndinni rjett að minnast lítillega 
á fjárveitinguna í 5. gr. til Búnaðarfje- 
lags Islands. Af greinargerð frv. er það 
ljóst, að hæstv. atvrh. (MG) hefir átt tal 
við fjvn. Nd. um fjárveitingu þessa fyrir- 
fram og fengið heimild hennar til þess að 
borga hana. Um þetta er ekkert að segja. 
Stjórnin hefir þar haft leyfi þeirrar 
nefndar, sem telur sig vera þungamiðju 
fjárveitingavaldsins í þinginu. En út af 
þessu vil jeg taka það fram og benda 
hæstv. stjórn á, að til er og hefir verið 
fjvn. í Ed., sem einnig hefir rjett til að 
segja sitt álit um slík mál sem þessi. En 
þetta mál var ekki borið undir hana, eftir 
því sem mjer hefir verið tjáð. Það má 
vera, að hún hefði engu breytt, en áreið- 
anlega hefði það verið kurteisara að bera 
fjárveitingu þessa líka undir hana, og 
það því fremur, sem vitanlegt er, að eng- 
in fjárveiting nær þó lagagildi nema með
samþykki Ed., þrátt fyrir yfirburði þá, 
sem Nd. þykist hafa í fjármálum.

Þá vildi jeg líka lítillega minnast á 
aðra fjárveitingu í frv. Það er tekið fram, 
að 11 þús. kr. hafi verið veittar til sjó- 
varnargarðs á Sauðárkróki. En nú ber 
greinargerð frv. það með sjer, að fjárveit- 
ing þessi hafi ekki komið að neinu eða 
að minsta kosti litlu gagni, því að garð- 
urinn hafi evðilagst í sjávargangi síðastl. 
haust.

Það er óneitanlega sorglegt að kasta
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peningnm þannig í sjóinn, eins og hjer 
hefir átt sjer stað, og ætti að verða til 
áminningar um, að allrar varúðar og 
vandvirkni sje gætt, þegar um fjárfrekar 
framkvæmdir er að ræða. En hinsvegar 
virðist samt ekki hægt að víta stjórnina 
fyrir þetta.

AtvinnumálaráOherra (MG): Jeg skal 
aðeins taka það fram út af því, sem hv. 
frsm. (EP) sagði um sjóvarnargarðinn á 
Sauðárkróki, að hann er ekki allur far- 
inn, heldur er töluvert eftir af honum. 
Annars var það fyrir sjerstakt óhapp, að 
garðurinn fór svona illa. Það kom sem 
sje meira brim á garðinn áður en lianr. 
var fullgerður en þar hafði þekst áður.

Aðfinslur hv. frsm. í garð stjórnarinnai 
út af því, að kurteisara hefði verið að 
bera fjárveitinguna til Búnaðarfjelags ís- 
lands líka undir f jvn. Ed., get jeg ekki ann- 
að en viðurkent rjettmætar. Hefi því ekk- 
ert annað um þær að segja en að svo hefði 
átt að vera.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. gr. samþ. í e. hlj.
3. gr. samþ. í e. hlj.
4. gr. samþ. í e. hlj.
5. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
6. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 22. fundi í Ed., mánudaginn 8. mars. 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr 

sem lög frá Alþingi (A. 106).

3. Myntsamningur 
Norðurlanda.

Á 1. fundi í Ed., mánudaginn 8, fehr., 
var útbýtt:

Frv. til laga um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til að ganga inn í viðbótarsamn- 
ing við myntsamning Norðurlanda (stj- 
frv., A. 5).

Á 4. fundi í Ed., fimtudaginn 11. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

FjármálaráOherra (JÞ): Þetta litla frv. 
er borið fram í þeim tilgangi aðallega, að 
ákveðið verði á löglegan hátt, að skifti- 
myntir þær frá Noregi, Danmörku og Sví- 
þjóð, er þar hafa verið slegnar samkvæmt 
myntsamningnum frá 1873, megi hætta 
að vera löglegur gjaldeyrir hjer á landi, 
vegna þess að von er á því, að bráðlega 
verði því lokið að slá þá innlendu skifti- 
mynt, sem þörf er á.

Jeg þarf ekki að taka fleira fram við- 
víkjandi þessu frv. Það má raunar skoða 
það sem einskonar framhald af lögunum 
frá í fvrra um innlenda skiftimynt.

Að lokinni þessari umr. óska jeg, að 
frv. verði látið ganga til allshn.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 13 slilj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 6. fundi í Ed., mánudaginn 15. febr., 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 5, n. 24).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg sje ekki 
ástæðu til að fara mörgum orðum um 
þetta frv. Nefndin leggur eindregið til, að 
það verði samþykt.
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ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 8. fundi í Bd., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 9. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 11. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. 

og til allshn. með 17 shlj. atkv.

Á 16. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
febr., var frv. tekið til 2. umr. (A. 5, 
n. 55).

Frsm. (Jón Baldvinsson): í 9. gr. sam- 
bandslaganna er það ákveðið, að mynt- 
skipun sú, sem gilti bæði á Islandi og í 
Danmörku, skuli halda áfram meðan mynt- 
samband Norðurlanda sje í gildi. En þetta 
myntsamband Norðurlanda byggist á 
samningum milli Svíþjóðar, Noregs og 
Danmerkur frá 1873 og 1875, og gilti þá

einnig fyrir ísland, sem þá hafð: sömu 
skiftimvnt og gilti í Danmörku.

Þegar mismunandi gengi kom á pen- 
inga Norðurlandaþjóðanna á striSsárun- 
um, komu fram erfiðleikar um fram- 
kvæmd samningsins. Sænsk króna stóð 
hæst af peningum Norðurlandaþjóðanna, 
og streymdi þangað silfrið úr Noregi og 
Danmörku, þrátt fvrir útflutningsbann á 
silfurmvnt. Urðu svo þessar þjóðir að 
innleysa skiftimyntina, að jeg ætla með 
gullverði, þótt peningar þe'irra stæðu 
miklu lægra.

Þetta ástand mun hafa leitt til þess við- 
bótarsamnings, sem ræðir um í þessu frv. 
og stjórnin vill fá leyfi til að ganga í 
fyitir Islands hönd. Samningurinn er 
prentaður með frv. sem fylgiskjal.

I raun og veru fer samningurinn fram 
á það að upphefja ákvæðin í núgildandi 
samningi um það, að skiftimynt hverra 
þessara þjóða skuli vera gjaldgeng hjá 
hinum. 1 Svíþjóð, þar sem peningar standa 
nú í gamla gullverðinu, mun silfurmynt 
vera notuð áfram. En hin löndin hafa 
gert innlenda skiftimvnt úr ódýrum málmi, 
og er hún aðeins notuð innanlands. Nú 
hefir Island látið gera innlenda skifti- 
mynt, sem ekki verður löglegur gjald- 
eyrir annarsstaðar en hjer, og hætt verð- 
ur að nota skiftimynt hinna Norðurlanda- 
þjóðanna. Og þess vegna fer ríkisstjórnin 
fram á heimild til að ganga inn í við- 
bótarsamninginn.

Jeg veit ekki og hefi ekki getað fengið 
upplýsingar um það, hvort Island hafi 
gengið inn í myntsambandið sjerstaklega, 
eftir að sambandslögin voru samþykt, út 
af þeim breytingum, sem þá urðu á af- 
stöðu ríkisins út á við, eða hvort látin 
hafa verið nægja ákvæðin í 9. gr. sam- 
bandslaganna. Ef svo er ekki, þá er það
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nú fyrst, að ísland sem sjálfstæður aðili 
gengur inn í myntsamning við Norður- 
lönd. Máske hæstv. fjrh. (JÞ), sem þetta 
mál heyrir undir, geti gefið upplýsingar 
þar að lútandi.

Allshn. hefir athugað málið, og hún 
leggur til eindregið, að frv. verði samþvkt 
óbreytt.

Fjármálaráðherra (JÞ); Af því að
hæstv. forsrh. (JM) er ekki viðstaddur, 
get jeg gefið þær upplýsingar, að ísland 
hefir gengið inn í myntsamning Norður- 
landa og sent þar að lútandi tilkynningu. 
Og út af því, sem háttv. frsm. (JBald) 
sagði, vil jeg geta þess, að eins og ljóst 
er af efni frv., eru í þessum viðbótar- 
samningi einungis ákvæði um skiftimynt, 
en öll samningsákvæði um gullmynt standa 
óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 1. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Prv. samþ. með 18 shlj. atkv. og af- 

gr. sem lög frá Alþingi (A. 77).

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

— Happdretti og hlutaveltor.

4. Happdrætti og hlutaveltur.
A 1. fundi í Ed., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga um happdrœtti (lotterí) og 

hlutaveltur (tombólur) (stjfrv., A. 3).

Á 3. fundi í Ed., miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (JM); Það er svo nú,
eins og tekið er fram í aths. við frv., að 
leyfi til þess að hafa happdrætti (lotterí) 
er veitt af dómsmálaráðuneytinu, en leyfi 
til að halda hlutaveltur (tombólur) veita 
lögreglustjórar. Þessu er heldur ekki breytt 
með frv., en til þessa hafa menn verið í 
vafa um, hvaða viðurlög lægju við því, 
ef happdrætti eða tombólur væru haldnar 
í ólevfi. Þá hafa menn og verið í vafa um, 
hvort rjett væri eða lögum samkvæmt, að 
menn hefðu hjer á boðstólum happdrættis- 
seðla, skuldabrjef o. fl. þessu líkt fyrir 
erlenda menn eða fyrirtæki. Frv. girðir 
fyrir það, að þetta verði hjer eftir gert 
í óleyfi.

Jeg hefi sjálfur jafnan neitað um leyfi 
til happdrátta, nema happdrættis lands- 
spítalasjóðsins. Það hefir komist einskonar 
hefð á, að þetta happdrætti skvldi leyft 
í hvert sinn, en annars hefir öllum öðrum 
leyfisbeiðnum verið neitað, og þegar jeg 
var bæjarfógeti hjer í Reykjavík, var jeg 
ætíð tregur til að veita hlutaveltuleyfin. 
Prv. bannar eigi neitt af þessu, en setur 
aðeins beint lög um það, að happdrætti 
megi ekki halda án leyfis, og það girðir 
og fyrir það, sem stundum hefir átt sjer 
stað hjer, að einstök fjelög geti haldið 
happdrætti, enda þótt svo hafi átt að 
heita, að væri aðeins fyrir innanfjelags- 
menn, en selt þó eða látið selja happ-
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drættisseðlana lijer á götum bæjarins og 
annarsstaðar hverjum sem kaupa vildi. 
Frv. kemur í veg fyrir, að þetta verði gert, 
nema með leyfi viðkomandi yfirvalda; en 
jeg vil bæta því við frá sjálfum mjer, að 
jeg álít, að það ætti helst ekki að veita 
leyfi til að halda slík happdrætti, sem 
hjer er um að ræða, enda hætt við, að 
beiðnir um happdrætti yrðu býsna marg- 
ar, ef dæma á eftir revnslunni um tom- 
bólur.

Björa Kristjánsson: Jeg vil hjer með 
beina þeirri fyrirspurn til hæstv. forsrh. 
(JM), hvort í þessu frv. felist nokkurt 
bann gegn einskonar happdrætti, sem ýms- 
ar verslanir hjer í bæ hafa haldið uppi 
undanfarin nokkur ár. Þær slá sjer saman 
og mynda fjelagsskap um þessi happ- 
drætti, sem eru í því fólgin, að verslanir 
þessar auglýsa, að hver, sem versli við 
þær fvrir einhverja nánar ákveðna upp- 
hæð, fái í kaupbæti happdrættisseðil, sem 
getur gefið alt að 100—300 kr. vinninga. 
Jeg álít, að þetta sje ein tegund ólieiðar- 
legrar samkepni, sem alls ekki ætti að 
þolast.

Forsætisráðherra (JM): Jeg viðurkenni, 
að þetta atriði, sem háttv. 1. þm. G.-K. 
nefndi, hefir ekki verið haft fvrir aug- 
um, er frv. var samið, enda er þetta nýr 
siður hjer: en jeg álít rjett, að hv. nefnd 
taki þetta atriði til íhugunar, því jeg 
hygg, að þetta sje víðast hvar bannað er- 
lendis. (BK: Það er alstaðar bannað nema 
hjer). Jeg er annars þakklátur hv. fyrir- 
spyrjanda (BK) fyrir að hafa athugað 
þetta, og jeg vona, að nefnd sú, sem um 
frv. fjallar, setji ákvæði inn í frv. gegn 
þessu.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

A 6. fundi í Ed., mánudaginn 15. febr., 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 3, n. 21).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg býst ekki 
við að þurfa að vera langorður. Tilgang- 
ur þessa frv. er auðsær, sem sje sá, að 
koma í veg fyrir, að liappdrætti og tom- 
bólur sjeu notaðar meir en góðu hófi 
gegnir. Það er alkunna, að hlutaveltur 
eru mikið notaðar af ýmsurn fjelögum, og 
reglan mun að vísu vera sú, að leyfi lög- 
reglustjóra sje fengið til að halda þær. En 
þó er það ekki skvlda, en ef þetta frv. verð- 
ur að lögum, þá er vissa fengin fvrir því, 
að hlutaveltur verða ekki haldnar án lög- 
reglustjóraleyfis.

Það var minst á það við 1. umr., að 
frv. væri ekki nógu skýrt til þess að úti- 
loka happdrætti við verslanir. Nefndin 
tók þetta til greina, og til þess að koma 
í veg fyrir þessa óheppilegu verslunarað- 
ferð, gerði hún þá breytingu á frv., að 
liún bætti við á eftir orðinu „happdrætti“ 
í 1. gr. orðunum: „hverrar tegundar sem 
er.“ Nefndin vill álíta, að dómsmálaráð- 
herrann muni ekki veita leyfi til slíks 
happdrættis, ef deildin með því að sam- 
þykkja þetta álítur það óviðeigandi.

Jeg álít ekki þörf á að fara frekari órð- 
um um þetta að sinni, en levfi mjer að 
leggja til, að frv. verði samþvkt með brtt. 
á þskj. 21.

ATKVGR.
Brtt. 21,1 samþ. með 11 shlj. atkv.

1. gr„ svo breytt, samþ. með 11 shlj. 
atkv.
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Brtt. 21,2 samþ. með 10 shlj.
— 21,3 samþ. með 13 shlj.
2. gr., svo breytt, samþ. ii 

atkv.
Brtt. 21,4 (ný gr., verður 3. gr.) samþ. 

með 12 slilj. atkv.
— 21,5 samþ. án atkvgr.
3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 12 

shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 8. fundi í Ed., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 33).

Forsætisráðherra (JM): Jeg var ekki 
kominn nógu snemma til þess að segja fá- 
ein orð um þetta mál við 2. umr. þess hjer 
í hv. deild. En að vísu hafði jeg ekki ann- 
að að segja þá en það, sem jeg segi nú. 
Jeg vil lýsa þakklæti mínu við hv. allshn. 
fyrir meðferð hennar á þessu frv., og 
hefi jeg ekkert að athuga við þær breyt- 
ingar, sem hún hefir á því gert, enda hef- 
ir hv. nefnd borið þær fram í samráði 
við mig.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 9. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 33).

Á 11. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.
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atkv. ATKVGR.
itkv. Frv. vísað til 2. umr. með 16 slilj. atkv.
eð 12 shlj. og til allshn. með 16 shli. atkv.

Á 16. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
febr., var frv. tekið til 2. u m r. (A. 33, 
n. 56).

Frsm. (Árni Jónsson): Það er ákaflega 
lítið um þetta frv. að segja, enda skal jeg 
vera fáorður. Frv. er komið fram til þess 
að lögfesta þær reglur, sem hingað til 
liafa tíðkast, þótt óskráðar sjeu, um happ- 
drætti og hlutaveltur. Það hefir verið sið- 
ur að sækja um levfi, þegar happdrætti 
er lialdið, þótt ekki hafi verið lagafyrir- 
mæli um það. í þessu frv. eru fyrirmadi 
um það, að til þess að halda happdrætti 
þurfi að fá leyfi dómsmálaráðuneytisins, 
en til þess að halda hlutaveltur þarf leyfi 
lögreglustjóra. Gildir þetta eins um happ- 
drætti og hlutaveltur innan fjelaga.

En það, sem má telja aðaltilgang frv., 
er að koma í veg fyrir, að verslað sje 
hjer með happdrættismiða fyrir útlend 
fjelög. Hefir það færst mjög í vöxt á 
síðari árum, að menn hafi verslað með 
útlenda happdrættismiða, og er talið, að 
þannig hafi farið allmikil fjárfúlga út úr 
landinu, en lítið komið í aðra hönd. Sam- 
kvæmt frv. verður mönnum óheimilt að 
versla með þessa rniða hjer á landi, en 
hinsvegar verður ekki við það ráðið, að 
keyptir verði happdrættismiðar beint frá 
erlendum lotteríum.

Mál þetta er komið til þessarar deildar 
frá Ed., og hafði allshn. þar gert smá- 
vægilegar breytingar á frv. Hefir allshn 
Nd. getað felt sig við þær.

54*
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Jeg skal geta þess, að okkur barst brjef 
frá borgarstjóra Reykjavíkur, þar sem 
hann fer þess á leit, að bætt sje inn í frv. 
ákvæði, er heimili sveitarstjórnum og bæj- 
arstjórnum að setja reglugerð um hluta- 
veltur í viðkomandi sveit eða kaupstað.

Bæjarstjórnin hjer telur, að hlutaveltur 
hafi skaðleg áhrif á fjárhag manna, þar 
sem þær eru líka orðnar svo almennar, 
en sjerstaklega hafi þær þó skaðleg áhrif 
á andlegan þroska æskulýðsins. Vera má, 
að eitthvað sje til í þessu, en okkur fanst 
þó, meiri hl. nefndarinnar, vera nægilega 
vel um hnútana búið eins og gert er ráð 
fyrir í frv.

Hv. 2. þm. Reykv. (JBald) hefir skrif- 
að undir nál. með fyrirvara, og mun það 
helst af því, að hann æski þess, að tillit 
sje tekið til þess, sem brjef borgarstjórans 
bendir á, þótt hann hafi ekki komið með 
brtt. í þá átt.

Jón Baldvinsson: Jeg býst ekki við, að 
jeg hafi látið í ljós í nefndinni, að jeg 
fjellist á skýringar borgarstjóra í brjefi 
hans, eins og hv. frsm. benti til. Sá fyrir- 
vari, er jeg hefi í nefndarálitinu, þýðir 
það, að jeg tel rjett, að halda megi happ- 
drætti með leyfi sveitarstjórnar eða bæjar- 
stjórnar, án þess það þurfi að koma til 
kasta dómsmálaráðuneytisins. Þótt jeg hafi 
nú ekki komið með brtt. um þetta, finst 
mjer það samt sem áður nokkuð mikið í 
borið að setja sjálft dómsmálaráðuneytið 
í gang, þó að eitthvert fjelag úti um land 
vilji halda smávegis happdrætti innan 
fjelags og í ákveðnum tilgangi. Það er 
greinilega tekið fram í greinargerðinni, 
að ekki verði happdrætti haldið nema að 
fengnu levfi dómsmálaráðuneytisins, ekki 
einu sinni innanfjelags. Jeg liefði kosið, 
að þetta þyrfti ekki að fara lengra en 
til bæjar- eða sveitarstjórnar. Þessa sjer-

stöðu hefi jeg í nefndinni, en mjer dett- 
ur ekki í hug að skrifa undir þær ástæð- 
ur, sem eru færðar fram í brjefi borgar- 
stjóra frá 20. febrúar síðastl.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 19 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 slilj. atkv.

Á 17., 21. og 24. fundi í Xd., dagana 1.,
4. og 6. mars, var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið að dagskrá.
Á 26. fundi í Nd., þriðjudaginn 9. mars, 

var frv. enn tekið til 3. umr. (A. 33, 71).

Jón Baldvinsson: Jeg gat þess við 2. 
umr. þessa máls, að jeg myndi ef til vill 
koma með brtt. við 1. gr. frv., í þá átt, 
sem jeg þá gerði athugasemd um. Nú liggur 
þessi brtt. fyrir á þskj. 71, og hljóðar svo, 
að í staðinn fyrir „dómsmálaráðuneytis- 
ins“ komi: bæjar- eða sveitarstjórnir, þar 
sem happdrættið fer fram. Þessi brtt. mín 
er bygð á því, að það geti oft verið um 
svo lítilfjörlegt að ræða, smærri happ- 
drætti úti um sveitir, að þá sje það alt of 
mikil fyrirliöfn að fara að senda beiðni 
til stjórnarráðsins um það ; þess vegna vil 
jeg láta bæjar- og sveitarstjórnir um það, 
og einkum af því, að þetta frv. fer fram 
á það að banna happdrætti innan fjelaga. 
Það gengur lengra en áður hefir verið 
gert, þar sem ekki munu hafa verið lögð 
höft á slíka starfsemi innan fjelaga. Þess 
vegna kom jeg fram með þessa brtt, Vona 
jeg, að hv. deild geti samþykt liana.

Forsætisráðherra (JM): Mjer skilst, að 
við hv. 2. þm. Revkv. sjeum sinn á livorri 
skoðun um happdrætti, og sennilega hluta-



857 Lagafrumvörp aamþykt.
Happdrætti og hlutaveltnr.

868

veltur líka. Hv. þm. vill auðsjáanlega 
gera mönnum sem allra hægast fyrir að 
fá leyfi til að halda happdrætti, en jeg 
vil ekki, að aðgangurinn að því sje greið- 
ur. Jeg álít nefnilega, að hvorki slíkar 
hlutaveltur nje happdrætti sje mjög æski- 
leg. Jeg hygg, að hjer í bænum, að minsta 
kosti, sjeu menn farnir að finna til þess, 
að hlutaveltur eru orðnar hreinasta plága, 
því að bæði rekur einatt hver hlutaveltan 
aðra, og stundum eru fleiri haldnar á ein- 
um og sama degi, enda hefir líka bæjar- 
stjórnin talað um það, að henni þætti 
þetta ekki gott. Jeg hygg líka, að menn 
yrðu fljótt þreyttir á því, ef svo að segja 
hver maður hefði leyfi til að halda happ- 
drætti. Jeg tel vel fallið, að dómsmála- 
ráðuneytið veiti þessi leyfi. Jeg hefi tekið 
þá afstöðu um sinn, að neita svo að segja 
öllum um leyfi til að hafa happdrætti. 
Það er aðeins eitt einasta fjelag, sem feng- 
ið hefir slíkt leyfi árlega, og mætti segja, 
að það hafi fengið hefð á því. Annars 
hefi jeg altaf neitað, og jeg skal geta þess, 
að jeg tel, að rjett væri að takmarka mjög 
hlutaveltur. Sem sagt, skoðanir okkar hv. 
2. þm. Reykv. eru hvor á móti annari, og 
vil jeg ekki orðlengja frekar um þetta 
að sinni, en vitanlega verða hv. þm. að 
greiða atkvæði um þetta mál eftir því, 
hvort þeim þykir æskilegra, að mikið verði 
eða lítið um happdrætti. Því að það mega 
hv. þm. vera vissir um, að ekki mun verða 
mikil fyrirstaða hjá einstökum bæjar- eða 
sveitarstjórnum um að leyfa happdrætti. 
Slík happdrætti eru vanalega í góðu skyni, 
en samt álít jeg, að þau eigi að takmarka.

Þá þvkir hv. þm. undarlegt, að það 
skuli vera aðrir, sem leyfi hlutaveltur en 
happdrætti. En hlutaveltur eru meir 
bundnar við sveitirnar og bæina, þar 
sem þær eru haldnar, heldur en happdrætt-

in. Það er oft tilgangurinn að selja happ- 
drættismiða um alt landið.

Frsm. (Árni Jónsson): Jeg vil aðeins 
geta þess, í sambandi við það, sem kom 
fram við 2. umr. þessa máls, að till., sem 
fór í sömu átt og brtt. hv. 2. þm. Reykv., 
kom til umr. í allshn., en við sáum ekki 
ástæðu til að taka upp þessa brevtingu, 
og hljótum því enn að leggja á móti henni. 
Að öðru leyti óska jeg ekki að fara að 
ræða um málið, en get vísað til þess, sem 
hæstv. forsætisráðherra hefir sagt í ræðu 
sinni.

Jón Baldvinsson: í raun og veru dró 
hæstv. forsætisráðherra það út úr ummæl- 
um mínum, sem jeg ekki hefi látið í ljós, 
og hóf ræðu sína með því að segja, að við 
hefðum sitt hvora skoðun, að jeg vildi 
hafa mikið af þessum samkomum, en hann 
ekkert. Jeg hefi ekkert um það sagt, og 
þess vegna getur hæstv. ráðherra (JM) 
ekki dregið þetta út úr mínum ummælum, 
hvorki nú nje fyr. En jeg verð að segja 
það alment um málið, að jeg get gjarnan 
verið með því að setja þröng lög, en jeg 
álít, að í samningu þeirra eigi að líta á 
það, á hvern hátt slíkum lögum verði best 
framfylgt. Jeg held, að það muni verða 
farið afskaplega í kringum þessi lög. Hvað 
veit dómsmálaráðuneytið t.d. um, þótt hald- 
ið kunni að verða happdrætti innan fjelags 
vestur á landi? En væri það, sem jeg vil 
vera láta, að bæjar- og sveitarstjórnir 
hefðu umráð yfir þessu, þá mundu slík 
updanbrögð ekki höfð. Þetta er það, sem 
snertir framkvæmd laganna, og það verður 
hæstv. forsætisráðherra að játa, að svona 
verður framkvæmdin auðveldari, þó að 
líklegra sje, að það komist fram, sem 
hæstv. ráðherra vill vera láta. Hæstv. ráð-
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herra sagði, að hlutaveltur væru orðnar 
plága, og það er náttúrlega rjett að sumu 
leyti. En út af því, sem hæstv. ráðherra 
benti á, að það væri undarlegt hjá mjer 
að vilja láta sveitar- og bæjarstjórnir 
veita leyfi til happdrætta, en láta hitt 
standa, að lögreglustjóri veitti léyfi til 
þess að halda hlutaveltur, þá vil jeg benda 
á, að stjórnin /hefir sjálf gefið það for- 
dæmi, að hún skifti þessu á milli dómsmála- 
ráðuneytisins og lögreglustjóra, og hefi 
jeg látið þá skiftingu halda sjer, og þess 
vegna getur hæstv. forsætisráðherra ekki 
fundið því neitt til foráttu, að jeg hefi 
látið það standa. Hæstv. ráðherra vildi 
láta það líta svo út, ef mín brtt. yrði 
samþykt, sem hver maður hefði þá levfi 
til þess að halda happdrætti, en mjer finst 
líklegast, ef lögin verða samþvkt óbreytt, 
að það muni verða meira um happdrætti 
lieldur en ef mín brtt. verður samþykt; en 
mjer finst eðlilegra að eftirlitinu verði 
þannig fvrir komið, hverjir sem með það 
eiga að fara, að það sje virkilega hægt að 
líta eftir því, að lögin verði ekki brotin.

Forsætisráðherra (JM)s Jeg vil taka 
það fram um happdrætti innan fjelaga, 
sem kallað er, að það á sjer oft stað, að 
miðarnir eru boðnir víða til sölu. T. d. 
hefir það komið fyrir, þegar happdrætti 
hefir verið haldið af fjelagi, er heima á 
í nágrenni Reykjavíkur, að miðarnir hafa 
verið boðnir til sölu hjer á götum bæjar- 
ins, en að þetta hefir ekki verið tekið fyr- 
ir, stafar af því, að það er vafasamt, hvort 
til eru nokkur viðurlög við slíku.

Hv. 2. þm. Reykv. segir, að það sje ekki 
rjett hjá mjer, að hann sje að gera mönn- 
um greiðara fyrir að halda happdrætti. 
Hv. þm. hlýtur að sjá það sjálfur, að það er 
það, sem hann er að gera og vill gera. (J- 
Bald: Já, löglega) ,Já, löglega; jeg held mjer

sje óhætt að segja það, af því að jeg þekki 
betur til trúarinnar á happdrætti til fjár- 
söfnunar, að það verður víst mjög sjald- 
gæft, að neitað verði um slík leyfi eftir 
hans tillögu.

Magnús Jónssonf Jeg ætla ekki að táka 
þátt í umr. um brtt. á þskj. 71, nje heldur 
fara að ræða málið alment. Jeg vildi að- 
eins vekja máls á því, að það er dálítið 
óviðkunnanlegt, að í fyrirsögn frv. eru 
tekin upp útlend orð, sem sýnast vera al- 
veg óþörf og töluvert til lýta. fslensku 
orðin hafa fengið svo mikla venju á sig, 
að það er óþarft að útskýra þau. Nú má 
vona, að þetta frv. verði samþykt óbreytt, 
og er því ekki annað ráð til að breyta 
þessu, sem jeg hygg, að hv. þdm. muni 
vilja samþykkja, en að bera fram skriflega 
brtt. Hún snertir aðeins fyrirsögn frv. og 
er um það, að útlendu orðin verði feld 
niður. Vil jeg leyfa mjer að afhenda 
hæstv. forseta hana, með tilmælum um, að 
greitt verði fyrir henni, því að bæði er 
hún of seint fram komin og þar á ofan 
aðeins skrifuð. Verði brtt. á þskj. 71 feld, 
þá verður þessi brtt. mín til þess, að málið 
þarf aftur að fara upp í hv. Ed., en engin 
hætta getur málinu stafað af því svona 
snemma á þingi.

ATKV6R.
Afbrigði um skriflega brtt. (verður 

þskj. 111) frá 4. þm. Reykv. (MJ) leyfð 
og samþ. með 19 shlj. atkv.

Foraætisráflherra (JM); Jeg vil láta 
þess getið, að jeg tel það ekki saka frv., 
þó að þessi brtt. verði samþykt. Að vísu 
álít jeg hana ekki nauðsvnlega, því að orð- 
in „lotterí“ og „tombólur“ eru býsna mik- 
ið notuð og hafa verið notuð lengi, svo að 
jeg teldi það ekki saka, þótt þau stæðu í
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innilokunarmerkjum. Annars get jeg látið 
hrtt. liggja milli hluta.

ATKVGR.
Brtt. 71 feld með 14:4 atkv.

— 111 feld með 13:12 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu:

,/ú: JS, JörB, MJ, MT, PÞ, TrÞ, ÞorlJ,
BSt, JakM, JAJ, JBald, BSv. 

nei: KIJ, MG, ÓTh, PO, SigurjJ, SvÓ,
ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, BL, HStef, IngB, JK. 

Þrír þm. (JÞ, BJ, HK) fjarstaddir. 
Frv. samþ. með 14:4 atkv. og afgr. sem

lög frá Alþingi (A. 112).

Frv. þetta er samið að mestu af nefhd 
úr verkfræðingafjelaginu, og hefir vega- 
málastjórinn átt mestan þátt í því.

Ákvæði frv. eru að miklu leyti sniðin 
eftir vatnalögunum og lögunum frá 1915.

Að öðru leyti vísa jeg til athugasemd- 
anna við frv. og leyfi mjer að leggja til, 
áð málinu verði að lokinni þessari um- 
ræðu vísað til allsherjarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 11 shlj. atkv.

5. Raforkuvirki.
Á 1. fundi í Ed., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frv. til las/ti iini raforkuvirki (stjfrv., 

A. 11).

Á 3. fundi í Ed., miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Eins og 
kunnugt er, voru lög um rafmagnsveitur 
frá 3. nóv. 1915 feld úr gildi með vatna- 
Iögunum frá 20. júní 1923, með því að 
lögin frá 1915 náðu einnig til vatnsráf- 
orkuvirkja, en af brottfalli þessara laga 
leiddi það, að engin lög voru til um raf- 
orkuvirki, þar sem afllindin var önnur en 
vatn, t. d. steinolía eða kol. Nú er það svo 
ekki óvíða hjer á landi, að t. d. kauptún 
eru lýst með raforku, sem fengin er úr stein- 
olíu, og er ófært, að engin lagaákvæði sjeu 
um slíkar orkuveitur, því að vitaskuld er 
það ekki minna áríðandi. að þessar veitur 
sjeu í góðu lagi en vatnsraforkuveitur.

Á 7. fundi í Ed., þriðjudaginn 16. febr.. 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 11, n. 25),

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg skal 
ekki hafa mörg orð um þetta frv. Það er 
tekið fram í nefndarálitinu, að undanfarin 
2 ár hafi ekki verið til lög um þetta efni, 
og fjellst allshn. á, að nauðsvnlegt væri, 
að til sjeu lög um raforkuvirki, þar sem 
annað afl er notað en vatnsafl. Nefndin 
leggur því til, að frv. verði samþykt með 
örlitlum breytingum.

Fvrsta brtt. nefndarinnar er við 4. gr. 
frv. Þar leggur nefndin til, að á eftir orð- 
unum „og má þá“ bætist inn í: er % 
hlutar levfistímans eru liðnir. Nefndinni 
virðist lítil ástæða til að veita einkaleyfi 
um vist árabil, ef hægt er svo að taka það 
af þegar á næsta ári, eða áður en leyfis- 
hafi hefir haft nokkur veruleg not af því.

Þá er orðabrevting við 6. gr. Þvkir 
nefndinni fara betur á því, að í staðinn 
fyrir „miður búin tryggingum“ komi: 
miður trygg.

3. brtt. er við 7. gr. Nefndin vill bæta 
inn í greinina ákvæðum um sektir, alt að 
500 krónum. I frv. er ekkert ákvæði um
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sektir. I þessari sömu grein er vísað til 
6. gr. í stað 5. gr.

Ennfremur eru í frv. 2 prentvillur, sem 
munu verða leiðrjettar í prentuninni.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vil
aðeins þakka hv. allshn. fvrir skjóta af- 
greiðslu á þessu máli og lýsa því yfir, að 
jeg hefi ekkert við brtt. að athuga.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 25,1 samþ. með 12 shlj. atkv.
4. gr., svo brevtt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 25,2 samþ. án atkvgr.
6. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
Brtt. 25,3.a satnþ. með 12 shlj. atkv.

— 25,3.b samþ. án atkvgr.
7. gr., svo brevtt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
8. —9. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 8. fundi í Ed., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 35).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 9. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 35).

A 11. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Atvlnnumálaráðherra (MG): Þetta frv. 
hefir gengið vel og greiðlega gegnum Ed. 
Vona jeg, að svo fari einnig hjer. Jeg 
leyfi mjer að óska, að því verði vísað til 
allsherjarnefndar í þessari hv. deild, eins 
og gert var í Ed.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. 

og til allshn. með 18 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Nd., fimtudaginn 4. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 35, n. 65, 
63).

Frsm. (Jón Kjartansson): Jeg ætla að'- 
eins að segja örfá orð fyrir hönd allshn.

Frv. þetta hefir gengið í gegnum hv. 
Ed. og þar hefir verið gerð á því sú efnis- 
breyting við 4. gr., að ef bæjar- eða sveit- 
arstjórn óskar að taka raforkuvirki eign- 
arnámi, þá sje það heimilt að liðnum i/5 
hlutum einkaleyfistímans. Annars er frv. 
eins og þegar það kom frá hæstv. stjórn, 
og læt jeg nægja með að vísa til greinar- 
gerðar hennar, en vænti þess, að frv.
verði samþykt.

í 8. og 9. gr. er vísað til 6. greinar, en 
það er prentvilla; á að vera 5. gr. Jeg 
hefi átt tal um þetta við skrifstofustjóra, 
en hann hefir ekki talið ástæðu til að 
senda frv. aftur til hv. Ed. af þessum or- 
sökum.

ATKVGR.
Brtt, 63 tekin aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —9. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 24. fundi í Nd., laugardaginn 6. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 26. fundi í Nd., þriðjudaginn 9. mars,

var frv. aftur tekið til 3. umr. (A. 35, 
63).

• Jón^Baldvinsson: Það horfir dálítið 
öðruvísi við um þetta mál lieldur en hið 
næsta hjer á undan, að jeg hefi hjer reynt 
að færa frv. til hins upphaflega búnings 
síns, er það var í, þá er það kom frá 
hæstv. stjórn, og þykist jeg því mega telja 
mjer vísan stuðning hæstv. atvrh. (MG).

Hv. Ed. gerði þá breytingu á 4. gr. frv., 
að þegar % hlutar leyfistímans sjeu liðn- 
ir, megi taka raforkuvirki eignarnámi. 
Þetta þykir mjer óþarflega langur tími og 
muni geta orðið sveitarfjelögum og bæja 
til stórbaga. Því vil jeg breyta þessu aftur, 
en sem varatill. ber jeg fram, að í stað 
% komi helmingur leyfistímans.

Þá hefir og hv. Ed. gert breytingu á 6. 
gr., sem ekki er til bóta, en jeg kem þó 
ekki fram með neina brtt. þar við.

Atvinnumálaráðherra (MG): Það er
rjett hjá hv. 2. þm. Reykv. (JBald), að 
hann vill nú breyta frv. í þáð horf, sem 
það var þá er það kom frá stjórninni. 
En þótt svo sje, finst mjer breyting Ed. 
ekki svo mikils verð, að rjett sje að hrekja 
málið milli deilda með því að gera á því 
breytingar að nýju hjer í deildinni. Mjer 
er kunnugt um það, að sumstaðar eru 
sveitir að kikna undir raforkustöðvunum 
og yrðu fegnar að losna við þær. En þótt

komið geti fyrir, að sveitarfjelög eða bæj- 
ar vilji fá raforkuvirki til umráða, þá má 
ekki lieldur gleyma hinu, að sá, sem byrjar 
á slíku fyrirtæki, hefir lagt fje sitt í hættu, 
og því er ef til vill tæpast rjett, að einka- 
leyfið sje hægt að taka af þeim á öðru eða 
þriðja ári. Að vísu mætti segja, að það sje 
ekki alósanngjarnt, þar sem fult endur- 
gjald á að koma fyrir.

Af þessum ástæðum mun jeg greiða at- 
kvæði á móti brtt.

Klemens Jónsson: Jeg álít, að brtt. hv. 
Ed. á 4. gr. frv. sje til mikilla bóta. Jeg 
er viss um það, að enginn fer að leggja í 
þann kostnað að reisa raforkustöð, ef hann 
má undir eins eiga það á hættu, að sveit- 
arfjelagið komi og segi: „Nú tökum við 
þetta fyrirtæki eignarnámi.“ En við því 
má búast, að svo geti farið, ef brtt. á 
þskj. 63 er samþykt. Varatillagan er dá- 
lítið skárri, en jeg felli mig þó vel við að 
hafa takmarkið eins og í frv. er. Þá er 
fyrst full trygging fyrir því, að einstakir 
menn noti sjer heimildina og geti haft von 
um arð af fje sínu.

Frsm. (Jón Kjartansson): Fyrir hönd 
meiri hl. allshn. legg jeg á móti báðum 
brtt. á þskj. 63. Meiri hl. er eindreginn 
með frv. eins og það er nú.

Jón Baldvinsson: Jeg bið menn að at- 
huga það, að sveitar- eða bæjarf jelag ræðst 
því aðeins í það að neyta þessa rjettar, 
að það sje því fyrir bestu, og þá um leið 
ríkinu fyrir bestu. Og mjer finst, að lög- 
gjöfin eigi fremur að hugsa um rjett fjöld- 
ans heldur en einstakra manna. Það getur 
staðið þannig á, að sveitar- eða bæjarfje- 
lag geti fengið mörgum sinnum ódýrara 
rafmagn frá t. d. stöð, er rekin væri með

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþinK). 55
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vatnsafli, þegar á öndverðum einkaleyfis- 
tímanum. Segjum nú, að liann sje 10 ár, 
— livaða vit væri þá í ]>ví að láta sveilar- 
fjelagið verða að bíða í 7- -S ár áður en 
það getur neytt eigngrnáms ? Og ekkert 
þarf að óttast. þó að brtt. mín sje samþykt. 
því eins og andinælendur tóku fram, kem- 
ur fult endurgjald fyrir þær raforkustöðv- 
ar, sem teknar eru eignarnámi.

Magnús Jónsson: .Jeg vil skjóta því til 
þeirra iiv. þm., sem börðust svo vel fyrir 
því áðan að halda í útlendu orðin, að ef 
þeir vilja vera sjálfum sjer samkvæmir, 
ættu þeir nú að bæta inn í fyrirsögn frv. 
þessa „Elektrisk Anlæg'1 eða einhverju 
slíku, í svigum, á eítir „raforkuvirki". 
Yrðu þá, ef þessari reglu er haldið, fyrir- 
sagnir íslenskra laga liin fróðlegasta orða- 
bók yfir útlend mál.

Magnús Torfason: Jeg mæli með því, að 
varabrtt. hv. 2. þm. lieykv. -I I5;i!<1 verði 
samþykt. Það getur verið algert nauðsynja- 
mál fyrir sveitarfjelag að neyta forkaups- 
rjettar. Og mjer finst. að ef ekki má miða 
við einkaleyfistímann, þá sje hjegónii að 
vera að klippa J/-, af honum, því að það 
nmnar sáralitlu. En jeg vil ekki, að m-itt 
það sje lögfest, er getur skaðað sveitar- 
fjelögin, og við höfurn engau rjett til þess 
að setja slík lög.

Það hefir verið talað um, að ekki megi 
breyta staf eða kommu frá því, sem bv. 
Ed. vill vera láta, til þess að þurfa ekki 
að hrekja 'málin milli deildanna. En þessi 
hv. deild á að vera svo rjetthá, að hún 
þurfi ekki að sitja og standa eins og liv. 
Ed. vill. En það og ekkert annað lá í 
orðum hæstv. atvrh.

Jakob Mðller: •Teg vj] spvrja hv. þm . 
sem eru á móti brtt., h.vort þeir viiji þá
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ekki til samræmis koma með brtt. við 
stjórnarskrána, því að það var talað um, 
að þrátt fyrir friðhelgi eignarrjettarins 
megi taka eignir af mönnum, ef almenn- 
ingJieill krefur. Iljer gildir alveg hið 
saina, því það, sem varðar lieill bæjar- eða 
sveitarfjelags, varðar að sjálfsögðu al- 
menningsheill.

Frsm. (Jón Kjartansson): Jeg vil benda 
bv. 3. þm. Reykv. (JakM) á það, að þar sem 
bann vitnaði i stjórnarskrána, þá er það 
ekki í'jett. Ileimild sú, er stjórnarskráin 
ákveður, fæst aðeins með lögum, er Al- 
þingi setur, en hjer eru það sveitarstjórn- 
ir, sem eiga að bafa firskurðarrjett.

Jakob Möller: I*að er engin mótsögn í 
því, sem jeg sagði, því að þótt gefa þurfi 
heimild til þess að gera eignarnám, þá er 
gengið á móti reglunni, ef bannað er með 
löguin að gera eignarnám. Ákvæði frv. 
þessa ganga því í berhögg við anda stjórn- 
arskrárinnar. (Forseti: Átti að skilja hv.
3. þm. líeykv. (JakM) svo, að frv. þetta 
væri brot á stjórnarskránni?). Nei.

Jón Baldvinsson: Þetta tilfelli er alls 
ekki víst, að komi til, en menn gætu t. d. 
gert samninga um að útvega einhverju 
sveitarfjelagi orku til ljóss og hita o. fl., 
en síðar gætu orðið ýmsar breytingar og 
framkvæmdir, sem gerðu það að verkum, 
að sama sveitarfjelag gæti átt kost á ódýr- 
ari oiku úr annari átt bæði til ljósa, hit- 
unar, iðnaðar o. s. frv. Maður gæti t. d. 
hugsað sjer virkjun tíogsfossanna; livílík- 
ur þröskuldur þessi lög geta orðið fyrir 
sveitarfjelag, sem vildi fá orku þaðan. 
Yæri ekki rjettara að láta lögin vera þann- 
ig. að sveitarfjelögin gætu náð þessum 
stöðvum í sínar hendur hvenær sem er,
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ef þess þyrfti við, án þess að aðrir hefðu 
neinn skaða af því?

ATKVGR.
Brtt. 63 (aðaltill.) feld með 14:3 atkv. 

— 63 (varatill.) feld með 14:9 atkv. 
Frv. samþ. með 17 slilj. atkv. og afgr.

sem lög frá Alþingi (A. 113).

breytingum, sem stjórnin hefir á því gert, 
og liirði jeg því ekki að fara frekar út í 
málið að sinni.

Jeg legg það til, að málinu verði, að 
lokinni þessari umræðu, vísað til allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 11 shlj. atkv.

6. Löggiltir endurskoðendur.
A 1. fundi í Ed., mánudaginn 8. febr, 

var útbýtt:
Frv. til laga um löggilta, endiirsko'ðend- 

ur (stjfrv., A. 13).

A 4. fundi í Ed., fimtudaginn 11. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Þetta frv. 
var í fyrra samþykt í Nd., en dagaði uppi 
hjer í þessari hv. deild sökum tímaskorts, 
og hefir stjórninni því þótt rjett að leggja 
það fyrir af nýju, enda verður því varla 
neitað, að þörf er á iöggiltum endurskoð- 
endum, að minsta kosti lijer í Reykjavík, 
því að hjer er nú orðið svo mikið um að 
vera og svo margir, sem telja sjer þörf á 
að nota endurskoðendur. Af þessu leiðir, 
að enginn efi er á, að endurskoðunar- 
rnanna er þörf, að minsta kosti hjer í bæ, 
en meðan engin löggjöf er um þetta efni. 
vantar algerlega tryggingu fyrir því, að 
þeir menn, sem við endurskoðun fást, sjeu 
vaxnir starfinu, hvort sem litið er til 
mannkosta eða þekkingar.

Frv. er í aðalatriðum eins og það var 
samþykt í Nd. í fyrra, en í athugasemd- 
unum við frv. er gerð grein fyrir þeim

A 8. fundi í Ed., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 13, n. 34).

Frsm. (Eggert Pálsson): Eins og tek- 
ið er fram í aths. við þetta frv., þá hefir 
það oft áður komið fyrir þingið, þótt ekki 
hafi það fyr verið til umræðu í þessari 
hv. deild. Seinast var það samþykt í hv. 
Nd. á síðasta þingi og sent hingað í deild- 
ina, en þá var svo á liðið þingtímann, að 
ekki var neinn tími til að taka það til með- 
ferðar, og dagaði það svo uppi. Nú er frv. 
á ný borið fram af hæstv. stjórn, og hef- 
ir verið atliugað í nefnd. Virðist því hafa 
verið nægur tími og tækifæri fyrir þing- 
menn til þess að athuga frv. rækilega, 
enda má ætla, að það hafi verið gert, þar 
sem það liefir verið samþykt í hv. Nd. oft- 
ar en einu sinni.

Af þeim ástæðum, sem jeg nú hefi 
nefnt, tel jeg óþarft að fjölyrða um mál- 
ið alment, en vil aðeins benda á þá al- 
mennu nauðsyn, að ríkið styðji að því, 
að menn, sem reka stórfeld og margbrotin 
fyrirtæki, geti átt aðgang að því að fá 
hæfa nienn til þess að endurskoða hjá 
sjer. Það er öllum Ijóst, hve nauðsynlegt 
slíkt er, ekki síst í stærri kaupstöðum og 
alstaðar þar, sem rekin eru stór fyrirtæki. 
Það getur riðið á miklu að geta náð til
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manna, seni skyn bera á, til þess að endur- 
skoða hag slíkra fyrirtækja. Eins og nienn 
vita, eru hjer á landi ýms stór fyrirtæki, 
sem bera háa skatta til ríkisins og bæja 
eða sveita. En ef enginn veit með vissu, 
hvernig hagur þeirra stendur, þá er hætt 
við, að ekki verði ætíð hægt að liaga álög- 
unum með fullri sanngirni. Þá er það 
einnig nauðsynlegt fyrir lánsstofnanir að 
geta vitað um hag slíkra fvrirtækja, hvort 
heldur um er að ræða verslun, verksmiðjur 
eða stórútgerð, svo þær þurfi ekki að 
renna blint í sjóinn um lánveitingar til 
þeirra. Það má því telja það vafalaust, að 
þannig lagað frv. sem þetta sje alveg 
nauðsynlegt alstaðar þar, sem atvinna er 
rekin í stærri stíl.

Þetta frv. er bygt á danskri löggjöf um 
þessi efni frá 14. maí 1909. Þó eru þar 
ýms atriði, sem ekki hafa verið tekin hjer 
upp, t. d. það, að til þess að geta orðið 
löggiltur endurskoðandi þurfi maður að 
liafa rjett innborinna manna. Ennfremur 
er þar lögtekið, að þeir menn, sem lög- 
giltir eru, greiði 120 kr. í ríkissjóð. En 
ekki hefir þótt ástæða til þess að taka 
þessi ákvæði upp hjer. Aftur er eitt 
ákvæði, sem nefndinni þótti ástæða til að 
taka upp í frv., sem sje það, að sá maður, 
sem er löggiltur endurskoðandi, megi ekki 
reka atvinnu, sem sje ósamrýmanleg við 
starfið.

Þá hefir nefndin gert aðra breytingu, 
við 8. gr. frv., og er sú breyting eingöngu 
í þá átt, að málið verði skýrara. Með þeirri 
breytingu er það ljóst, að ef málið er á 
annað borð lagt undir úrskurð ráðherra, 
þá heyrir það ekki undir dómstólana. En 
annars er það dómstólamál.

Annars hygg jeg, að ekki sje nauðsyn- 
legt að fara fleiri orðum um málið. Það er 
svo einfalt og ljóst. Jeg vona, að háttv.

deild samþykki það eins og það liggur nú 
fyrir.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vil að-
eins lýsa yfir því, að jeg fellst á brtt. hv. 
nefndar, enda hefi jeg átt kost á því að 
tala við hana um þær. Jeg tel þær báðar 
til þóta, og þó einkum þá síðari nauðsyn- 
lega, enda hafði þetta orð, sem um er að 
ræða að bæta inn í frv., fallið úr því af 
vangá. Að svo mæltu þakka jeg hv. nefnd 
fljóta og góða afgreiðslu á þessu máli, og 
virðist hún ætla að verða sönn fyrirmynd 
hvað snertir góða og skjóta afgreiðslu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.

Vatill. 34,1 samþ. með 12 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv.
3. —7. gr. samþ. með 11 shlj. atkv. 

Vatill. 34,2 samþ. með 12 shlj. atkv.
8. gr., svo breytt, samþ. með 12 shij. 

atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 10. fundi í Ed., laugardaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 3. umr. (A. 40).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 11. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 40).
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Á 13. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 shlj. atkv. 

og til allshn. með 15 slilj. atkv.

Á 28. fundi í Nd., fimtudaginn 11. 
mars, var frv. tekið til 2. umr. (A. 40, 
n. 105).

Frsm. (Árni Jónsson): Jeg get verið 
fáorður. Þetta mál er hv. deild kunnugt 
frá fyrri þingum. Sný jeg mjer fyrst að 
þeim brtt., sem fram eru komnar við frv. 
Frv. það, sem hæstv. stjórn lagði fyrir 
þingið, var að mestu samhljóða frv. því, 
er háttv. þm. Dal. (BJ) flutti á síðasta 
þingi. Við frv. hefir hv. Ed. gert eina all- 
mikilsverða breytingu. Komu þar fram að- 
eins tvær brtt. Var önnur aðallega orða- 
breyting, en hin var í þá átt, að löggilt- 
um endurskoðendum er bannað að reka 
atvinnu, er ráðherra telur ósamrýmanlega 
endurskoðunarstarfinu.

Allshn. athugaði frv. eins og það kom 
frá hv. Ed. og hefir gert 3 brtt. við það. 
2 við 2. og 8. gr. frv., sem ganga í þá 
átt að hafa ákveðnara orðalag. En hin 3. 
er efnisbrevting um það, að í stað þess, 
að nú stendur í frv., að dómstólarnir skuli 
snúa sjer til hinna löggiltu endurskoðenda, 
þegar þeir vilja fá röksamlega endurskoð- 
un, komi, að þeir skuli að jafnaði gera 
það. Hefir nefndin þannig rýmkað orða- 
lagið. Með þessu hefir nefndin viljað 
tryggja það, að löggiltir endurskoðendur 
yrðu ekki bendlaðir við fyrirtæki, sem 
ósamrýmanleg væru stöðu þeirra.

Þetta, ásamt brtt. allshn. hv. Ed., að

löggiltir endurskoðendur megi ekki reka 
atvinnu, er sje ósamrýmanleg stöðu þeirra, 
gerir frv. aðgengilegra þeim, sem voru á 
móti því í fvrra. Það var þá samþykt í 
þessari hv. deild, en dagaði uppi í hv. Ed., 
vegna þess hve áliðið var þingtímans. En 
nú hefir orðið stefnubreyting í þinginu 
í þessu máli, því að nú var það samþykt í 
hv. Ed. með 12 shlj. atkv. Fjölyrði jeg svo 
ekki meira um þetta og vona, að frv. verði 
samþykt.

Jón Baldvinsson: Það er lítið, sem jeg 
hefi að segja um þetta mál. Jeg hefi skrif- 
að undir nál. allshn. með fyrirvara. En 
af því að það var svo lítið, sem á milli 
bar, þá vildi jeg ekki géfa út sjerstakt 
nál. Enda tók hv. nefnd eina till. mína til 
greina. Sje jeg ekki þörf á lagasetningu 
um þetta vegna dómara sjerstaklega, því 
að þeir eiga rjett til að kveðja dómkvadda 
menn til að endurskoða reikninga, þegar 
svo ber undir. En það getur orðið kostn- 
aðarauki fyrir viðkomandi fjelög, ef láns- 
stofnanirnar gerðu að skilvrði, að löggilt- 
ir endurskoðendur endurskoðuðu alla reikn- 
inga. En þetta var annars svo smávægi- 
legt, að mjer þótti ekki ástæða vera til þess 
að setja mig upp á móti frv. af þessum 
ástæðum, þótt jeg annars teldi ekki þörf 
á þessum ákvæðum.

Atvinnumálaráðherra (MG): Þessar brtt. 
liv. allshn. eru ekki þess eðlis, að ástæða 
sje að berjast á móti þeim. Jeg hafði bú- 
ist við, að sett yrði reglugerð samkv. 2. 
gr. frv., þótt ekki sje það tekið fram í 
frv. eins og það kom frá stjórninni, að 
skylt sje að-gera það.

Hvað snertir 3. brtt., þá er þar aðeins 
um hliðstæðu að ræða við 1. brtt., þar 
sem sett er ,.tiltekur“ í staðinn fyrir ,,get- 
ur tiltekið“, og sje jeg ekki ástæðu til að
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vera a moti því. 2. hrtt. er jeg heldur 
ekki á móti, þótt sagt sje, að ,.að jafnaði 
skuli vera löggiltir endurskoðendur til 
taks.“ Enda var <rengið út frá ]>ví í stj- 
frv., að aðeins skyldi nota þá, þegar til 
næðist. Eru þetta svo litlar hreytingar. að 
jeg læt mjer í ljettu rúmi liggja um þ:vr. 
En geta vil jeg þess í samhandi við það. 
sem hv. frsm. nefndarinnar sagði. að 
engin stefnuhreyting hefir átt s.jer stað í 
þinginu um þetta mál. Frv. dagaði uppi í 
hv. Ed. af því, að svo áliðið var þing- 
tímans. Það var til 2. umr. þá síðasta dag 
þingsins. Vissi jeg ekki til þoss, að nein 
mótrödd hevrðist.

Jeg skildi hv. 2. þm. Revkv. (JBaldl svo, 
að hann ætli ekki að setja sig á móti þessu 
frv., þótt hann hafi skrifað undir nál. 
með fyrirvara, enda hefir hv. nefnd tekið 
tillit til afstöðu hans.

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Brtt, 105,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. svo hrevtt. samþ. með 16 shlj. 

atkv.
3. —4. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 105,2 samþ. með 14 shlj. atkv.
5. gr., svo hrevtt, samþ. með 17 shl.j. 

atkv.
6. —7. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.

Brtt. 105,3 samþ. með 14 shlj. atkv.
8. gr., svo hrevtt. samþ. með 15 shlj. 

atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Nd.. laugardaginn 13. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 131V

Enginn tók til máls, '

ATKVGR,
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og endur- 

sent Ed.

Á 27. fundi í Ed.. s. d„ var frv. úthýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 31. fundi í Ed., fimtudaginn 1S. mars, 
var frv. tekið til e i n n a r u m r. (A. 
131, n. 155).

Frsm. (Eggert Pálsson): Þess er getið 
í framhaldsnál. allshn., að frv. það, sem 
hjer liggur fyrir og komið er frá háttv. 
Nd., hafi tekið nokkrum hreytingum, en 
þær hreytingar eru svo smávægilegar, að 
ekki er ástæða til. þeirra vegna, að senda 
frv. til hv. Nd. aftur. Ef hv. þdm. hafa 
fvrir sjer þskj. 40 og 131. geta þeir at- 
hugað þessar breytingar. I 2. tölulið 2. 
gr. stóð í frv., þegar það fór hjeðan: 
,.Hann (löggiltur endurskoðandi) skal 
sanna fyrir ráðuneytinu eða fvrir nefnd, 
sem atvinnumálaráðherra skipar, að hann 
hafi þá þekkingu á viðskiftum og reikn- 
ingshaldi, sem krafist verður í reglugerð. 
sem ráðherra -getur sett.“ Þessu „getur 
sett“ hefir hv. Nd. hreytt í „setur“. Önn- 
ur hreyting er við 5. gr. I frv. stóð: 
„Vilji dómstólar hafa röksamlega endur- 
skoðun á reikningum og rekstri fyrirtækja 
eða á þrotahúum, skal til þeirrar skoðun- 
ar hafa löggilta endurskoðendur, ef til 
næst.“ Nd. vill orða þetta svo: „skal að 
jafnaði hafa til þeirrar skoðunar löggilta 
endurskoðendur, ef til næst.“ Þá hefir 
Nd. einnig hreytt lítilsháttar 8. gr. frv. í 
hyrjun 8. gr. stóð: „Atvinnumálaráðherra 
getur tiltekið“ o. s. frv., og því hefir Nd. 
brevtt í: „atvinnumálaráðherra tiltekur,“



Lagafrumvörp samþykt.
Löggiltir eudurskoðendur. — Aveita á Flöann.

871 878

Eins og liv. þdm. sjá. ertt þessar breyt- 
ingar svo smávægilegar, að þær ættu ekki 
að verða því til fyrirstöðu, að frv. verði 
santþ. eins og það er nú.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 slilj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 181).

7. Áveita á Flóann.
A 1. fundi í Xd.. mánudaginn 8. febr.. 

var útbýtt:
Frv. til laga um viflauka við lög nr. GS, 

14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann (stjfrv., 
A. 14).

Á 5. fundi í Xd., föstudaginn 12. febr., 
var frv. tekið til 1. u tn r.

Atvinnumálaráðherra (MG); Flóaáveit-
an er nú svo langt komin, að telja má 
jiokkurnveginn víst, að lokið verði við 
hina eiginlegtt áveitu á næsta sumri. Kostn- 
aðttrinn mun verða talsvert minni en áætl- 
að var, er verkið var liafið. Býst jeg við. 
að kostnaðurinn verði ekki langt yfir 1 
milj. kr., en mttn ltafa verið áætlaður ná- 
lægt Iþú milj. kr. Þegar mtm vera búið 
að borga um 870 þús. kr. En þótt kostn- 
aðurinn hafi ekki orðið rneiri en þetta. 
er áveita þessi þó langstærsta jarðræktar- 
fyrirtækið, sem nokkrtt sinni hefir verið 
framkvæmt lijer á landi. Það skiftir því 
ákaflega mikltt máli, hverstt þessu mann- 
virki reiðir af. því að mishepnist það. er 
hætt við, að það veki ótrú landsmanna á 
því að leggja stórfje í íslenskan landbún- 
að, og væri það illa farið.

Eins og kunnugt er, hefir ríkissjóður

lagt fram alt fjeð til áveitunnar. og er 1 þ 
liluti þess styrkur. en :!4 lán til eigenda 
jarða á áveitusva'ðinu.

Það er því auðsætt. að hið opinbera á 
mikilla hagsmuna að gæta austur þar, 
bæði vegna þessa lán< og vegna þeirra 
hagsmuna o" vona. >em tengdar eru við 
þetta stærsta landbúnaðarfyrirtæki lands- 
ins. En af þes-u leiðir aftur. að hið opin- 
bera lilýtur að láta -ig skifta það miklu 
máli, að þeir möguleikar. sem áveitan veit- 
ir, verði notaðir sem l>est og komi að sem 
fylstum notum. Til þess að svo megi verða, 
er ekki nóg að koma upp áveituskurðum. 
þurkunarskurðum og flóðgörðum, heldur 
verður einnig að siá fyrir því, að íbúar 
áveitusvæðisins geti koinið ltinuin væntan- 
legu attknu afurðttm í peninga. Til þess 
að þetta megi verða, er sjerstaklega tvent 
nauðsvnlegt, og það er að leggja vegi ttm 
áveitusvæðið og byggja mjólkurbú, eitt 
eða fleiri. Xú er það svo, að lög nr. 68, 
1917, tint Flóaáveituna, ná ekki til vega- 
gerða eða mjólkurbúabygginga á svæðinu, 
og frv. þetta fer því í þá átt, að heimila 
landsstjórninni að láta framkvæma þessi 
mannvirki. að ttndangenginni rannsókn, 
þannig að kostnaður greiðist eftir því, 
sem um '-emst milli landsstjórnarinnar og 
íbúa áveitusvæðisins.

Jeg skal að síðustu taka það frarn, að 
frv. þetta er flutt í samráði við áveitu- 
fjelagsstjórnina.

Að öðru leyti Icyfi jeg mjer að vísa til 
athugaseindanna við þetta frv. og óska, 
að málinu verði, að lokinni þessari um- 
ræðu. vísað til landbúnaðarnefndar.

Tryggvi Þórhallsson: .Te" vildi gjarnan 
láta fvlgja þessu frv. fáoin orð, sem jeg 
beini ]>á ! i! landbii. ou hæstv. atvrli. (MG). 
í frv. segir. að landsstjórninni sje heimilt 
að gera þetta og þetta. Landsstjórninni
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heimilast að láta gera mannvirki, henni 
heimilast að semja um það, skipa nefnd 
til að gera tillögur um mannvirkið og 
ennfremur að kveðja til sjerfræðinga eft- 
ir því, sem nauðsvnlegt er. Það sjest af 
aths. við frv., hvað átt er við, að nefndin 
og sjerfræðingarnir geri. Þeir eiga að at- 
huga það, sem kallað er órannsakað mál, 
hvernig koma eigi mjólkinni í peninga, 
stofna mjólkurbú o. s. frv., og vfirleitt 
gera tillögur um, hvemig eigi að láta fyr- 
irtækið bera sig.

Nú liggur beint við að bera ákvæði þessa 
frv. saman við jarðræktarlögin frá 1923. 
í 2. gr. jarðræktarlaganna stendur, að 
Búnaðarfjelag Islands hafi á hendi fram- 
kvæmd eða umsjón með framkvæmd þeirra 
ræktunarmála, sem lán eða stvrkur er veitt- 
ur til úr ríkissjóði, og í 3. gr. sömu laga 
stendur, að atvinnumálaráðunevtið skuli 
jafnan leita álits Búnaðarfjelagsins um 
ræktunarmálefni, og er þar meira að segja 
kveðið svo fast að orði, að ekki megi veita 
lán eða styrk til slíkra fyrirtækja, ef stjórn 
Búnaðarfjelagsins leggur á móti því, Enn- 
fremur stendur í 4. gr. sömu laga, að Bún- 
aðarfjelagið hafi á hendi umsjón með við- 
haldi þeirra ræktunarfyrirtækja, er styrkur 
eða lán hefir verið veitt til úr sjóðum þeim 
eða stofnunum, sem um getur í 2. og 3. gr.

Á þetta er ekkert minst í frv. því, sem 
hjer liggur fvrir. Jeg vildi vekja athvgli 
á því, að hjer virðist vera um tvær ólíkar 
stefnur að ræða. Þetta frv. hefir alls ekki 
verið borið undir Búnaðarfjelag Islands. 
Jeg er þeirri stefnu, sem kemur fram í 
þessu frv., algerlega andvígur; jeg stend á 
grundvelli jarðræktarlaganna.

f þessu máli eru tvö aðalatriði. Hið 
fyrra er, hvernig eigi að gera áveituna 
arðvænlega. í þessu er eðlilegast að snúa 
sjer til Búnaðarfjelags íslands, því að

það hefir á sínum vegum sjerfræðinga í 
þeirri grein, sem ríkið leggur til mikið fje, 
og því finst mjer óeðlilegt að ganga fram- 
hjá þeim og slíta þetta út úr öðrum bún- 
aðarmálum. Þessu vil jeg beina til hæstv. 
atvrh. (MG), sem á sínum tíma átíi nokk- 
urn þátt í því að semja jarðræktarlögin.

í þessu sambandi skal jeg víkja að öðru, 
sem er þessu nátengt. Þegar Skeiðaáveit- 
an var framkvæmd, var algerlega geng- 
ið framhjá „fag“-þekkingu Búnaðarfje- 
lags íslands, eins og nú á að gera með
Flóaáveituna. Þetta hafði sínar alvarlegu 
afleiðingar fvrir bændur á Skeiðum, og 
mun vafalaust hafa sömu afleiðingar fyrir 
bændur í Flóanum.

Jeg vildi með þessum fáu athugasemd- 
um benda á það, að hjer er um tvær mis- 
munandi stefnur að ræða, og vildi stinga 
því að hæstv. atvrh. og hv. landbn., hvort 
ekki væri hægt að bvggja brú á milli.

Atvinnumálaráöherra (MG): Eins og 
hv. þm. Str. (TrÞ) tók fram, er jeg 
nokkuð kunnugur jarðræktarlögunum. En 
jeg fæ ekki sjeð, að nokkurt stríð sje milli 
þeirra og þessa frv. Hv. þm. slepti dálitlu 
úr, er hann var að lesa upp úr jarðrækt- 
arlögunum, sem sje því, að Búnaðarfjelag 
íslands ætti að hafa umsjón slíkra fyrir- 
tækja, uema lög mœltu öðruvtsi fyrir. Um 
Flóaáveituna var það ákveðið, að hún ætti 
ekki að heyra undir Búnaðarfjelag Is- 
lands, og hjer er því beint áframhald, en 
engin ný stefna. Þetta frv. er borið fram 
í samráði við stjórn áveitufjelags.ins eystra, 
og þar sem Búnaðarfjelagið hefir ekki 
haft bein afskifti af þessu hingað til, er 
ekki rjett að heimta það nú. En jeg get 
fullvissað hv. þm. um það, að Búnaðar- 
fjelagið verður ekki sett hjá. f nefnd sjer- 
fræðinga, sem stjórnin skipar, er gert ráð
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fyrir því, að Búnaðarfjelag fslands liafi 
einn mann. En annars býst jeg við því, 
að útlendur maður verði fenginn upp til 
þess að sjá um fvrirkomulag á mjólkur- 
búunum, og þá helst danskur, því að í 
Danmörku eru slík bú í mestum blóma.

Mjer skildist á hv. þm.. að hann teldi 
Skeiðaáveituna ekki standa undir Bún- 
aðarfjelaginu, en það er ekki rjett; það 
hefir haft mann evstra til umsjónar.

Jeg endurtek það, að hjer í þessu máli 
er ekki um neina nýja stefnu að ræða; 
hjer er haldið sömu stefnu og áður um 
Flóaáveituna. Að því er snertir aðrar jarð- 
ræktarframkvæmdir, þá eru þær undir 
stjórn Búnaðarfjelags íslands, nema öðru- 
vísi sje um mælt.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg skal ekki gera 
þetta að deiluefni nú á þessu stigi málsins. 
Hæstv. atvrh. segir, að hjer sje ekki um 
annað en áframhald að ræða. En jeg álít, 
að ekki hafi verið rjett farið með málið 
hingað til. Verkfræðilega hliðin ein hefir 
verið athuguð, en hin vanrækt, sem kalla 
mætti húfræðilegu hliðina og sem undir 
öllum kringumstæðum lieyrir undir Bún- 
aðarfjelag fslands. Hæstv. atvrh. sagðist 
hafa skilið mig svo, að jeg áliti Skeiða- 
áveituna ekki heyra undir Búnaðarfjelag 
fslands, en það hafði jeg ekki sagt. Jeg 
nefndi Skeiðaáveituna af þeirri ástæðu, 
að jeg vildi ekki. að í þessu máli yrði far- 
ið eins að og þar var gert. Það var fvrst 
snúið sjer til Búnaðarf jelags fslands við- 
víkjandi Skeiðaáveitunni, þegar húið var 
að vinna verkið og alt var komið í kalda- 
kol nálega. — Það var komið alt of seint 
með það mál undir Búnaðarfjelag fslands. 
en jeg skal'ekki fara frekar út í þau atriði 
að sinni.

Hæstv. atvrh. drap á, að í ráði væri að
^lþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).
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fá hingað danskan mann til þess að segja' 
fyrir um stofnun mjólkurbúa og alt fvrir- 
komulag þeirra, og hann var ekki í nein- 
um efa um, að þarna þvrftu að komast 
upp fleiri mjólkurbú og ekki þyrfti neins 
annars við. En jeg efa mjög, að það sje 
það eina, sem gera þurfi til þess að 
„renta" það fje, sem komið er í þetta 
fvrirtæki. Nei! Það eitt er vissulega ekki 
nóg; það er margt annað, sem gera þarf, ef 
fvrirtækið á að „bera sig“. En þetta alt 
mun koma skýrar í ljós, þegar húið verð- 
ur að rannsaka þetta alt til hlitar, og 
vil jeg því ekki vekja deilur um þessi at- 
riði nú, en jeg vona, að háttv. þingnefnd, 
sem um þetta frv. fær að fjalla, skilji, 
hvað fyrir mjer vakir. — Jeg vil láta húa 
sem best í hendurnar á íbúum þessara 
áveitusvæða. til þess að þeir fái sem besta 
aðstöðu til þess að geta búið að þessum 
framkvæmdum og gert þær arðberandi.

SveinnÓlafsson: Mjer virðist þetta frv. 
til viðaukalaga við Flóaáv.eitulögin brjóta 
mjög í hág við þá stefnu, sem tekin var 
með Flóaáveitulögunum frá 1917. Þar voru 
fastákveðin framlög ákveðin til áveitufvr- 
irtækisins frá ríkissjóði og hjeraðshúum, 
sem sje 1j kostnaður frá ríkinu og % 
frá húendum. En samkvæmt þessu frv. er 
alt lagt í vald stjórnarinnar, sem eftir 1. 
gr. getur samið um framlög ríkissjóðs og 
jafnvel svo, að hann greiði alt. Er því 
ákvörðunarrjetturinn í þessu máli um 
fjárveitinguna tekinn frá Alþingi. Þetta 
gerir frv. í mínum augum óviðfeldið, og 
vil jeg undirstrika þennan stefnumun frá 
eldri lögunum áður en frv. fer lengra, til 
athugunar fyrir væntanlega nefnd.

Hæstv. atvrh. leggur til, að frv. verði 
vísað til landbúnaðarnefndar. Ætti það 
vel við, ef aðeins væri að ræða um stofn-
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un mjólkurbúa eða þess liáttar búnaðar- 
bætur. En hjer er fult eins mikið um 
vegamál að ræða eins og landbúnaðarmál. 
Það er augljóst af þessu frv., að aðalat- 
riðið, sem um er að ræða á þessum áveitu- 
svæðum, eru vegalagningar, og er þetta því 
að meira leyti samgöngumál eða vegamál en 
landbúnaðarmál. Þess vegna hefði verið 
rjettast að vísa frv. til samgmn., en með 
því að jeg á sjálfur saúi í þeirri nefnd. 
vil jeg ekki gera það að tillögu minni.

Aðallega vakti það fyrir mjer,- er jeg 
stóð upp, að benda á þann stefnumun. sem 
kemur fram í þessu frv., þegar það er 
borið saman við Flóaáveitulögin frá 1917, 
og vekja eftirtekt væntanlegrar nefndar á 
því, að hann er hvorki óverulegur n.je 
heppilegur.

Magnús Torfason: .Jeg stend upp fyrst 
og fremst til þess að þakka hæstv. stjórn 
fyrir að hafa komið fram með þetta frv.; 
en um leið get jeg skýrt frá því, að undan- 
farin ár hefir mikið verið rætt og mikið 
bollalagt um það. hvernig menn ættu að 
notfæra sjer grasið. sem menn vænta að 
fá upp úr þessari áveitu. Menn hafa 
sett niður nefndir til þess að athuga þetta 
mál. Ilafa menn orðið fnllkomlega á eitt 
sáttir um það. að það. sem me<t riði hjer 
á, væri undirbúningurinn, sjerstaklega að 
undirbúningurinn undir það. að fyriitrek- 
ið kæmi að notum. færi í rjetta átt. Og 
þetta frv. fer rjetta leið, nnnðsvnlega og 
óhjákvæmilega.

Eins og þetta frv. er úr garði gert, er 
það ekki nema eðlilegt áframhald af Flóa- 
áveitulögunum. Jeg hefi eigi orðið þess 
var, að hæstv. atvrh. s.je sjerstaklega sýnt 
um að ganga fram lijá Búnaðarfjelagi fs- 
lands eða sjerfræðingum þess. Og jeg get 
ekki skilið 2. gr. frv. þannig, að stjórnin 
ætli sjer að koma í veg fyrir, að Búnaðar-

f.jelag íslands geti haft hönd í bagga um 
þessi mál. og jeg veit með vis.su, að það er 
alls ekki tilgangur Iiastv. atvrh. með þess- 
ari grein frv. Því er svo varið um þetta 
mál. að það er einskonar frumburður stór- 
fyrirta*kja landbúnaðarins í framtíðinni, 
og jeg er viss um, að enginn landbúnaðar- 
ráðherra gelur litið svo á. að ekki sje 
nauðsynlegt, að Búnaðarfjelag Islands 
Jiafi hönd í bagga, þar sem þessi mál eiga 
í lilut. En við, sem stöndum í þessum stór- 
ræðum, verðum að bera kostnaðinn af 
þeim, vegna þess að þetta eru revnslu- 
fyrirtæki. En þyki 2. gr. frv. eigi nógu 
skýr í þessu efni, þá veit jeg að hæstv. 
atvrh. hefði ekki á móti því, að henni 
yrði eitthvað vikið við til þess að taka 
af vafa.

Ilvað sjálft fyrirtækið snertir, mætti 
ætla,' að þeim, sem eiga að n.jóta þess, 
mætti í ljettu í'úmi ligg.ja, hverjir stjórn- 
uðu því, ef aðeins stjórn þess væri skipuð 
góouin og þar til hæfum mönnum. Aðal- 
atriðið er, að allur undirbúningur fvrir- 
tækidns s.je sem bestur og vandaðastur, 
og jeg þykist sjá. að hæstv. atvrh. ætlar 
ekki að hita ]>ar standa á smámunum.

Jeg vil taka undir með liv. þm. Str. (Tr- 
Þ'. að ]>að þyrfti að kenna íbúunum á 
ávcitusvæðunum. hvernig þeir ættu að 
stunda sína atvinnu. Jeg vil undirstrika 
þessi orð. Menn liafa austur þar síður en 
annarsstaðar fengið færi á að læra að 
sinna ■íimm atvinnurekstri; í þessum stóra 
landbúnaðarfjórðungi (austanfjalls) liafa 
menn aldrei mátt fá einn eyri til búnað- 
arkenslu.

ITáttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) fetti fingur 
út í það. að ekki væri í frv. talað um, í 
hvaða hlutföllum kostnaðurinn skvldi 
greiddur af þeim framkvæmdum, sem 
gerðar yrðu. Jeg .les frv. eins og það 
sje viðauki við Flóaáveitulögin og gildi

vis.su
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því hin sömn hlutföll ncr þ,ir eru uefud. 
sem ern hin sömu 0? í jarðræktarlögunum. 
þ. e. ]/|. Því þessi orð: ..sem um semst“ 
víkja fyrst c>g fremst aÖ því. hvernig þetta 
á að greiðast: sumar framkvæmdir ná 
ekki jafnt til allra. og er þetta sjerstaklega 
tekið fram vegna veganna. Það eru vesr- 
irnir. sem raska kostnaðarbyrðinni; sumir 
bændur verða svo settir, að þeir hafa alls 
enga vegi. eða eru of langt frá þeim. en 
aðrir eru rjett hjá vegunum. Það er þetta 
meðal annars, sem gerir það. að einmitt 
vegirnir verða að skoðast sem hluti af 
Flóaáveitnnni.

Atvinnumálaráðherra (MG): Það eru
aðeins fáein orð til háttv. þm. Str. (TrÞj. 
Hann sagði, að það hefði verið komið of 
seint með Skeiðaáveituna til Búnaðarfje- 
lags fslands, en jeg get hent honum á. að 
það er ekki enn húið að grafa alla skurð- 
ina eða hlaða alla þá flóðsrarða. sem þarf. 
Verkið er því ekki húið enn. o<r þá heldur 
ekki of seint komið með það mál fyrir 
Búnaðarfjelagið. Ennfremur sagði hann. 
að það væri ekki nóg. að í frv. væri aðmns 
gert ráð fyrir vegum osr mjólkurhúum: 
fleira þyrfti að gerast. En það er tekið 
fram í aths. við frv„ að um fleira geti 
verið að ræða, o<r eins getur það og komið 
fram við rannsókn síðar. og fellur það þá 
undir frv.

Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓt var óánægð- 
ur yfir því. að ríkissjóðstiflaeið væri ekki 
ákveðið. eða fjárfrnmlögin vfir höfuð. TTv.
1. þm. Árn. (MTj hefir uú hent á. af 
hverju þetta stafar, sem sje af því. að 
vegirnir koma svo ójafnt niður. að það er 
ekki hægt að ákveða þetta fyrirfram. Það 
var tilgangur stjórnarinnar að láta sig 
ekki muna um nokkra tugi þús. kr. úr 
ríkissjóði til þess að áveitan kæmi þá
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heldur hetur að notum. En ef hv. land- 
húnaðarnefnd eða Alþingi vill setja ein- 
hverjar skorður við því. þá er það á þess 
valdi. en stjórnin vildi heldur hafa 
óhundnar hendur í þessu efni.

Viðvíkjandi till. um að þetta mál fari til 
samgöngumálanefndar verð jeg að segja 
það, að ef nokkurt mál er landbúnaðar- 
mál, þá er þetta mál landbúnaðarmál, og 
ber því auðvitað að vísa því til Tandbún- 
aðarnefndar.

ATKVGR.
Prv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. 

og til landhn. með 21 shlj. atkv.

Á 18. fundi í Nd., þriðjudaginn 2. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 14, n. 57, 
75).

Frsm. (Jðrundur Brynjólfsson): Jeg get
sparað mjer langa framsöguræðu, því að í 
nál. er drepið á alt hið helsta máli þessu 
viðvíkjandi.

Jeg vil geta þess. út af brtt. við 3. gr. 
frv„ á þskj. 75, að nefndin áleit rjettara 
að orða skýrara það ákvæði, sem kostn- 
aðinum við kemur, svo að það gæti ekki 
valdið misskilningi. Um vegina vil jeg 
sjerstaklega taka það fram, að það er að- 
ailega tekið tillit til þess, hverja gagnsemi 
hýlin í Flóanum geti haft af þeim. Sá 
nefndin s.jer ekki annað fært en hrevta 
ákvæðum frv. um þetta efni.

Jeg skal geta þess í samhandi við við- 
aukatill.. að þar er ritvilla, Þar stendur 
„vegagerðarinnar". en á að vera ,,vega- 
gerða.“

Sje jeg svo ekki ástæðu til þess að fjöl- 
yrða meira um málið.
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Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg get
verið hv. landbn. þakklátur fyrir meðferð 
hennar á málinu. Hefir liún ekki gert svo 
miklar breytingar á frv., að orð sje á ger- 
andi. Jeg hafði að vísu ekki hugsað mjer, 
að tillag ríkissjóðs væri takmarkað á þann 
veg, sem nefndin vill, en af því að jeg 
hafði ekki hugsað mjer að leggja meira 
fram en nefndin stingur upp á, þá get 
jeg sætt mig við brtt. liv. nefndar.

Um brtt. á þskj. 75 get jeg þess, að 
hana mun ekki bera að skilja þannig, að 
hún eigi að útiloka, að fjárframlög komi 
frá fleirum en íbúum áveitusvæðisins, t. d. 
frá sýslusjóði. Finst mjer það ekki óeðli- 
legt, að sýslan legði eitthvað af mörkum, 
því að áveitan verður fleirum til hags- 
muna en þeim, sem búa á áveitusvæðinu. 
Jeg álít ekki rjett að jafna öllum kostn- 
aðinum niður, eins og hv. nefnd gerir ráð 
fvrir, og vil skjóta því til hennar, að hún 
víki við orðalagi brtt. fyrir 3. umr.

Það gleður mig, að hv. nefnd liefir geng- 
ið inn á að skoða það sem yfirlýstan 
þingvilja, að áveitan á Flóann sje gerð 
svo úr garði, að hún komi að fullum not- 
um og verði að sem mestu gagni.

Frsm. (Jörundur Brynjólfsson): Jeg
skal geta þess út af vegunum á áveitu- 
svæðinu, að nefndin hefir gengið út frá 
því, að sýslusjóður greiddi vitanlega að 
sínum hluta kostnað við þá.

Pjetur Ottesen: Út af orðum hæstv. 
atvrh. (MG), að með samþykt Alþingis 
á þessu frv. sje því slegið föstu, að áveit- 
an eigi að koma að fullum notum, vil jeg 
taka þetta fram:

í athugasemdunum við frv. hæstv. stjórn- 
ar er talið, að því aðeins geti áveitan 
komið að fullum notum, að bættar sjeu 
samgöngur milli Reykjavíkur og Suður-

landsundirlendisins, og þá lielst með járn- 
braut. í tilefni af þessu vil jeg taka það 
fram, að með samþykt þessa frv. getur 
engan veginn verið um það að ræða, að 
tekin sje nein afstaða til járnbrautar- 
málsins.

Annars vil jeg taka það fram, að fylsta 
ástæða væri til að doka nokkuð við og fá 
reynslu fvrir því, hvort þetta áveitufyrir- 
tæki uppfyllir þær vonir, sem menn hafa 
gert sjer um það, livort það ber þann 
árangur um aukning á grasvexti, sem bú- 
ist hefir verið við, áður en farið er að 
leggja í frekari kostnað á áveitusvæðinu. 
Jeg er ekki í sjálfu sjer að mæla á móti 
þeim framkvæmdum, sem um ræðir í þessu 
frv., en allur er varinn góður, og því meiri 
ástæða er að hafa hjer fulla gát á, þar sem 
svo mikið er í húfi og efnafræðingur einn 
hefir skrifað um það nýlega, að mjög 
vafasamt sje, að það vatn, sem veita á á 
Flóann, sje svo efnaauðugt, að næg trygg- 
ing sje fvrir því, að áveitan nái tilætluðum 
árangri. Það er líka fengin full reynsla 
fyrir því, þar sem veitt er á ófrjóu vatni, 
að þó áveitan beri allmikinn árangur fyrstu 
2—3 árin, þá bregst hún að þeim tíma 
liðnum, sem stafar af því, að vatnið flytur 
burtu meiri næringarefni úr jarðveginum 
en það færir honum, og get jeg dæmt um 
þetta af eigin reynd.

Þar sem drepið hefir verið á, að veg- 
irnir á áveitusvæðinu ættu að vera sýslu- 
vegir og fjárfrtimlag til þeirra greitt alt 
að helmingi úr ríkissjóði, þá vil jeg segja 
það, að nær lægi, eftir aðstöðu allri þarna 
og anda vegalaganna, að þetta væru 
hreppavegir. En þá er hjer gengið inn á 
nýja braut, því áður hefir ekki þekst, að 
ríkissjóður veiti fje til hreppavega.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg get
lýst yfir því út af orðum hv. þm. Borgf.
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(PO), að jeg átti ekki við járnbrautar- 
málið í sambandi við Flóaáveituna, því að 
það er of stórt mál til þess, að því sje 
hnýtt aftan í annað mál.

Þar sem hv. þm. (PO) talaði um, að 
vegirnir um áveitusvæðið ættu fremur að 
vera hreppa- en sýsluvegir, þá get jeg ekkj 
gerla dæmt um það, vegna ókunnugleika, 
en jeg veit, að vegirnir munu liggja um 
marga hreppa og tel því rjettara, að það 
sjeu sýsluvegir.

Jeg skal ekki fara að spá neinu um 
framtíð áveitunnar, en vona, að hún reyn- 
ist vel. Þetta er framtíðarmál, og reynslan 
— þótt lítil sje — virðist gefa góðar vonir 
um gagnsemi þess.

ATKVGR.
Vatill. 57 samþ. með 21 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. 

atkv.
2. gr. samþ. með 18:1 atkv.

Brtt. 75 (ný 3. gr.) samþ. með 18 shlj. 
atkv.

4.—5. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Xd., fimtudaginn 4. mars, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 80, 90).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
90. —■ Afbrigði levfð og samþ. með 17 
shlj. atkv.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg hefi 
leyft mjer á þskj. 90 að koma fram með 
þrjár litlar brtt. við þetta frv. Fyrsta brtt. 
er um það, sem jeg tók fram hjer við 2. 
umr. þessa máls, því að það er ekki alveg 
rjett að komast svo að orði, sem gert er
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í brtt. á þskj. 75, því að íbúar áveitu- 
svæðisins geta lagt fram annað fje en það, 
sem stjórn áveitusvæðisins kemur til að 
jafna niður, t. d. fje úr sýslusjóði.

Onnur brtt. er flutt eftir beiðni frá 
stjórn áveitufjelagsins, af því að svo get- 
ur farið, ef stjórnin er aðeins kosin til 
eins árs í senn, að hún fari öll frá í einu, 
og þá komi ef til vill allir mennirnir 
ókunnugir í stjórnina, sem geti verið mjög 
óheppilegt.

Þriðja brtt. er aðeins afleiðing af 2. 
brtt., þannig, að ef 2. brtt. verður ekki 
samþykt, þá er 3. brtt. um leið fallin 
burtu.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg ætla aðeins að 
láta falla hjer nokkur orð í beinu fram- 
lialdi af því, sem jeg sagði við 1. umr. 
þessa máls. Jeg verð að líta svo á, að þau 
hafi enga áheyrn fengið, en jeg vil ekki 
láta við svo búið standa, og verð jeg al- 
gerlega að mótmæla því, hvernig frá þessu 
máli er gengið. Jeg er hiklaust á þeirri 
skoðun, að það skipulag, sem verið hefir 
um þessar framkvæmdir, sje algerlega 
rangt. Það er svo, og á að vera svo, að 
Búnaðarfjelag íslands er einn meginliður 
í stjórn landbúnaðarmálanna og ætti að 
hafa mikið um þetta mál að segja. Það 
hefir fjölda sjerfræðinga í sinni þjónustu, 
og þessir menn eru í raun og veru starfs- 
menn ííkisins engu síður en aðrir, sem 
eru í þjónustu þess, og þó er það svo, að 
í öllu þessu máli hefir þessi stofnun, Bún- 
aðarfjelag Islands, verið algerlega hunds- 
uð; það hefir verið lilýtt eingöngu ráðum 
þeirra manna, sem hafa haft þekkingu á 
aðeins annari hliðinni, sem að þessu starfi 
veit, „teknisku“ hliðinni, nefnilega hvern- 
ig á að fara að því að grafa skurði. Þetta 
álít jeg rangt, og sömuleiðis hygg jeg, að
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það muni koma illa uiður á þeim, sem 
verkið eiga að þiggja, og er það því verra, 
sem armað verk, sem unnið liei'ir verið á 
sama hátt, gefur ekki mikla iivatningu til, 
að slík aðferð sje liöfð. Tala jeg þar um 
aðra áveitu fyrir austan íjaii, sem farið 
liefir á sömu leið með. Yerkið, sem frain- 
kvæmt var á svæðinu, varð eittiivað fjor- 
um sinnum dýrara en búist var við, og 
þegar til framkvæmdanna kom, var svo að 
segja alt saman kornið á iieljarþrömina. 
Reyndin varð alt önnur en þeir sögðu, 
sem fyrir verkinu stóðu, og svo liafði líka 
verið vanrækt að atliuga, hvernig menn 
áttu að geta lifað af þessu landi og ráðið 
við að borga rentur og afborganir af þeim 
lánum, sem þurfti að taka.

Jeg vildi láta það koma írarn í þessari 
liv. deild, að einiiver liaíi verið, sem mót- 
mælti þessari aðferð, mótmælti þeirri að- 
ferð til þess að rjetta við landbúnaðinn, er 
gerð er að óvilja þeirrar stofnunar, sem 
helst allra ætti að liaía hönd í bagga með 
þeim málum.

Hákon Krístófersson: Jeg ætia ekki að 
flytja langa ræðu um þetta mál, aðeins vil 
jeg ósanna þau ummæli bv. þm. ötr. i^Tr- 
Þ), er hann viðhafði urn nefnd þá, sem 
urn þetta mál hefir fjallað. Við sýndtim 
búnaðarmálastjóra þá sjálfsögðu kurteisi 
að kveðja hann á fund hjá okkur, en hann 
kvaðst engar till. hafa að gera um þetta 
mál eins og komið væri, því að það hefði 
aldrei verið undir sig borið. Þess vegna 
álít jeg, að ásakanir í garð nefndarinnar 
hvað þetta snertir sjeu ekki maklegar. En 
mig furðar á því, að vinur minn, háttv. 
þm. Str., hefir ekki komið auga á þá 
miklu nauðsyn, sem hann telur á því að 
bera þetta mál undir búnaðarmálastjóra, 
fyr en nú, að það er komið til 3. umr. i 
þessari hv. deild, því að jeg man ekki til,
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að hv. þm. (TrÞ) benti neitt til þess við 
fyrri umr., að álits búnaðarmálastjóra 
væri leitað á málinu.

livað það snertir að breyta til um 
stjórn á þessu fyrirtæki, þá ætla jeg ekki 
að fara út í það, hvort slíkt mundi heppi- 
legt eða ekki; en það er mitt álit og mín 
reynsla, að framkvæmdirnar verði ekki 
því betri, því fieiri sem fara að fjalla um 
rnálið. Aunars liggur það í hlutarins eðli, 
að það verður að vera ríkisstjórnin, sem 
hefir yfirtökin um þetta mál, en jeg skal 
fúslega viðurkenna það, að ef Búnaðar- 
ijelag islands liefði mönnum á að skipa, 
sem treystandi væri í þessum greinum, þá 
færi síður en svo illa á því, að allar bún- 
aðarframkvæmdir væru undir það born- 
ar. En landbn. er á engan hátt ásökunar- 
verð fyrir framkomu sína í þessu máli.

Frsm. (Jörundur Brynjólfsson): Háttv.
þm. ötr. liefir mislíkað það við landbn., 
að hún skuli ekki hafa tekið meira tillit 
til óska hans, er hann bar fram við 1. 
umr. þessa máls, heldur en hún hefir gert. 
En mjer finst, að hv. þm. ætti að vera 
ánægður með undirtektir nefndarinnar, 
því að liún ber fram þá ósk, að ráðuneyt- 
ið eða liæstv. atvrli. gæti þess, þegar sú 
nefnd verður skipuð, sem ráðgert er sam- 
kvæmt þessu frv., að þá verði þar fulltrúi 
frá Búnaðarfjelagi íslands. Jeg geri ekki 
ráð fyrir, að sá fulltrúi verði ofurliði bor- 
inn um þær till., sem hann hefir fram að 
bera, svo framarlega sem fullsýnt er, að 
þær till. megi verða málinu til bóta. Jeg 
geri ekki ráð fvrir, að því er snertir fram- 
kvæmd verksins, sem eítir er, að það 
þurfi að koma til kasta meiri eða minni 
lil. í þessu máli. Jeg þykist viss um, hverj- 
um sem þetta mál yrði fengið í hendur, 
þá myndu þeir gera það eftir bestu vit- 
und, og þá er jeg alveg viss um það, að
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till. þess manns, seni tekur sæti í þessari 
nefnd frá hendi Búnaðarf jelagsins, myndi 
fá að njóta sín. Einnig virðist nijer. að 
þessi umkvörtun frá hv. þm. Str., að því 
er snertir framkvæmdir þessa máls, komi 
heldur seint. Jeg get að vísu viðurkent 
það, að þegar login um þetta mál voru 
samin, þá átti þessi liv. þm. ekki sæti lijer 
á Alþingi, en síðan er liðinn alllangur 
tími, og jeg minnist ekki að liafa orðið 
þess var, að nokkursstaðar hafi komið 
fram óánægja yfir því, hvernig fram- 
kvæmd verksins liefir verið liagað á Elóa- 
áveitusvæðinu. Það, sem jeg hefi sjeð, er, 
að menn telja, að verkið gangi vel og eru 
ánægðir með það. Jeg iiefi haft allmikil 
kynni af því, með því að það hlaut að 
nokkru að koma til kasta okkar fulltrúa 
Arnessýslu. Þetta finst mjer skylt að 
koma fram með, úr því að verið er 
að segja, að Búnaðarfjelagið liefði átt 
að liafa eftirlit með verkinu og að með 
því móti hefði verið betur sjeð fyrir 
framkvæmd verksins. En jeg efast mikið 
um, að svo hefði verið. Jeg er ekki með 
þessu að kasta rýrð á Búnaðarfjelag Is- 
lands, en mjer finst ekki mikil ástæða 
til að vera mjög óánægður yfir því, þótt 
það hafi ekki ráðið liingað til. Jeg get 
heldur ekki fallist á. að það sje liyggi- 
legt, þegar um miklar framkvæmdir er að 
ræða, um verk, sem er vandasamt og kost- 
ar mikið fje, að skifta þá um umsjónar- 
menn þegar minst varir. Jeg held, að 
hyggilegast sje að haga umsjón verksins 
og yfirráðum við það þannig. að sá, sem 
byrjar á því, haldi því áfram þar til lok- 
ið er: það er á engan hátt liægt að rjett- 
læta það, að skift sje uni yfirstjórn á 
slíku verki, nema því aðeins, að þeir 
menn, sem áður höfðu vfirstjórn þess, hafi 
gert sig seka um einhver glappaskot, eða 
forstaða verksins hafi ekki farið vel úr

liendi. En því verð jeg algerlega að mót- 
mæla, að hjer liafi átt sjer stað. Mjer 
er vel kunnugt um þetta. Jeg lield því, 
að liv. þm. Str. megi vera vel ánægður 
með þessa afgreiðslu landbn. Jeg hefði 
fyrir mitt ieyti talið það lítt forsvaran- 
legt, að nú væri farið að breyta þannig 
til að fela nú Búnaðarfjelagi Islands um- 
sjón versksins. Það getur vel verið, þegar 
verkinu er lokið, að Búnaðarf jelaginu 
verði falin umsjón með frekari starfrækslu 
áveitunnar, en jeg tel ekki kominn tíma 
til þess fyr en verkinu er að fullu lokið. 
Búnaðarfjelagið lagði ekki ráðin á upp- 
haflega og liefir ekki haft neina forgöngu 
um það, og úr því að ekki er sýnilegt, að 
neitt illa fari um framgang verksins, þá 
finst mjer engin ástæða til þess að skifta
um.

Iláttv. þm. Str. drap á annað atvinnu- 
fyrirtæki fyrir austan fjall, sem hefði 
kostað mjög mikið, og hversu þeim, sem 
liefði liaft umsjón með því, hefði mistek- 
ist og verkið farið geypilega fram úr áætl-
un, og vildi með því gefa í skyn, að það 
myndi liafa verið öðruvísi, ef Búnaðarfje- 
lagið liefði liaft umsjón með verkinu. (TrÞ-. 
Jeg sagði ekkert um það). Xei, en hv. þm. 
rökstuddi þetta með því. að Búnaðarfje- 
higinu hefði ekki verið falin umsjón með 
Skeiðaáveitunni og illa hefði tekist til 
með framkviemd hennar. En liafi þetta 
ekki verið meining hv. þm., þá sje jeg 
ekki. hvaða erindi þetta atriði átti hjer 
inn í umræðurnar. En jeg skal nú engan 
dóni á þetta mál leggja. en aðeins benda 
á eitt atriði. scm ekki liefir átt hvað 
mínstan þátI í því. að fyrirtækið varð svo 
dýrt, en það eru hinar breyttu kringum- 
stæður á meðan á verkinu stóð, og þó að 
það liafi máske ekki verið eingöngu fyrir 
þú sök. þá hygg jeg. að það hafi gert 
langmest, og Búnaðarfjelaginu myndu
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eins hafa reynst þeir tímar svo erfiðir, að 
jeg hygg, að því mundi hafa verið 
ofvaxið að ráða við þá erfiðleika, er 
þeir sköpuðu. Jeg held, að þó að Búnað- 
arfjelaginu hefði verið falið að sjá um 
áveituna, þá hefði verkið líklega orðið 
eins dýrt, svo að það skiftir litlu máli. 
Jeg er ekki viss um, að þó að Búnaðar- 
f jelagið hefði haft umsjón með þessu verki, 
að þá hefði verið unt að komast hjá því 
að styrkja eitthvað þetta hreppsfjelag í 
líkingu við það, sem gert hefir verið ú: 
af áveitumálinu. Og ekki benda tillögur 
starfsmanna Búnaðarfjelagsins um þett;. 
mál á það, að því hefði verið sýnna uu. 
það en öðrum, eftir till. þeim að dæma, 
sem komu fram frá þeim. Þær hafa engan 
veginn verið á þá lund, að það hafi verið 
bændum til nokkurs ljettis að fara eftir 
þeim, því að það er alveg það gagnstæða. 
Þær till., sem gerðar hafa verið af tveim 
starfsmönnum Búnaðarf jelagsins, hafa ver- 
ið svo lítilfjörlegar, að það hefði mátt al- 
veg á sama standa, hvort farið hefði ver- 
ið eftir þeim eða ekki. Alþingi í fyrra 
gerði þar rækilegar umbætur, og ef bænd- 
ur á þessu svæði geta staðið straum af 
fjárreiðum sínum gagnvart áveitunni, þá 
er það beint síðasta Alþingi að þakka. Jeg 
held því, að landbn. hafi afgreitt þetta 
mál eins og skynsamlegast var.

Það er fjarri mjer að vilja draga und- 
an umsjá Búnaðarfjelags íslands umsjá 
ræktunarmála. En þegar búið er að fela 
öðrum framkvæmd verksins, eins og hjer 
stendur á, og mikill hluti þess er unninn, 
þá tel jeg ekkert vit í að fara að skifta 
um umsjá þess að ástæðulausu. Sje jeg 
ekki, að Búnaðarfjelagið þurfi að vera 
móðgað af þessu.

Atvinnumálaráðherra (MG); Það syng- 
ur við sama tóninn hjá liv. þm. Str. (Tr-

996

Þ) og við 1. umr. þessa máls. Munurinn 
aðeins sá, að nú er það landbn., sem hann 
beinir mótmælum sínum að, því að hann 
þykist víst hafa gengið af mjer dauð- 
um. Út af ummælum hans vil jeg minna 
liann á, að ekki var gengið framhjá Bún- 
aðarfjelagi íslands þegar lögin um Flóa- 
áveituna voru sett, því í nefnd þeirri, sem 
undirbjó lögin, var hinn nýlátni starfs- 
maður fjelagsins, sá maður, sem um langt 
skeið fjekst mest við áveitumál hjer á 
landi. Og það eru einmitt tillögur hans, 
sem koma fram í lögunum. Er því ekki 
hægt að segja, að gengið hafi verið fram- 
lijá Búnaðarfjelaginu, heldur þvertámóti.

Það er líka langt frá, að gengið sje 
framhjá Búnaðarfjelaginu í frv. þessu, og 
nægir í því efni að benda á 2. gr. þess. 
Þar stendur: „Áður en ráðist er í fram- 
kvæmdir samkvæmt 1. gr., skal landsstjórn- 
in skipa nefnd manna, er geri tillögur 
um, liver mannvirki skuli gera og hversu 
þeim skuli haga. Auk þess er stjórninni 
heimilt að kveðja sjerfræðinga til, eftir 
því, sem nauðsynlegt telst.“

Hafi nú Búnaðarfjelagið sjerfræðingum 
á að skiþa, er skylda stjórnarinnar að 
taka þá. Annars hefir verk þetta hingað 
til verið þannig vaxið, að það hefir verið 
sjerfróðra verkfræðinga einna að sjá um 
það. En Búnaðarfjelagið hefir engum slík- 
um mönnum haft á að skipa.

En nú, þegar fer að síga á seinni hluta 
verksins, kemur að því, að kveðja þarf 
aðra ráðunauta til, en það skal jeg taka 
skýrt fram, að engum dettur í hug að 
leita til Búnaðarf jelagsins með það, hvern- 
ig t. d. vegirnir verði lagðir um áveitu- 
svæðið. Um það mun verða leitað til vega- 
málastjóra. Segi jeg þetta af því að mjer 
skildist á hv. þm. Str., að hann vilji láta 
Búnaðarfjelagið ráða öllu um þetta mál. 
Jeg vil vitanlega, að til fjelagsins verði
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leitað um þau atriði, þar sem það á við, en 
ekki um þau atriði, sem það ber ekkert 
skyn á. Annars hafa allar framkvæmdir í 
þessu máli verið gerðar í samráði við 
stjórn áveitufjelagsins, sem eru íbúar á 
áveitusvæðinu.

Jeg verð að segja það, að mjer þykir 
leiðinlegt að heyra altaf verið að tala um 
kostnaðaraukann við Skeiðaáveituna. Get 
jeg tekið undir það með hv. 2. þm. Árn. 
(.JörB), að þar sje aðeins hálfsögð sag- 
an. Því að ekkert tillit hefir verið tekið 
til dýrtíðarinnar, sem var þegar verkið 
var framkvæmt, en ekki var hægt að sjá 
fyrir, þegar áætlunin var gerð. Ef þessi 
hv. þm. (.TrÞ) vill fá nefnd fleiri dæmi 
um áveitur, má nefna Miklavatnsmýrar- 
áveituna. Um hana hefir Búnaðarf jelag 
íslands sjeð að öllu leyti, en þó hefir síst 
gengið betur með hana en t. d. Ökeiða- 
áveituna.

Eins og jeg nú hefi sýnt fram á, hefir 
þetta ekki verið verk Búnaðarfjelagsins, 
heldur sjerfræðinga, og svo verður enn. 
Vegagerðin verður falin vegamálastjóra. 
En þegar kemur að því að stofná rjóma- 
bú á svæðinu, verður Búnaðarfjelagið vit- 
anlega kvatt til.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg hefi haft þá 
ánægju að hlusta fyrst og fremst á form. 
landbn. (HIÍ), þá frsm., hv. 2. þm. Árn. 
(JörB), og síðast hæstv. atvrh. (MG). 
Allir höfðu þeir mikið að segja um það, 
sem jeg sagði. Út af orðum þeirra vil jeg 
fyrst og fremst taka það fram, að það, 
sem mjer gekk til, var alls ekki að kasta 
hnútum til hv. landbn., heldur vildi jeg 
mótmæla því, að stærsta jarðræktarfyrir- 
tæki landsins væri framkvæmt án þess, að 
leitað væri ráða hjá þeirri stofnun, sem 
slík mál heyra aðallega undir.

Flóann.

Annars vildi jeg óska Árnesingum þess, 
að þeir þyrftu ekki vegna Flóaáveitunnar 
að stíga sömu þungu sporin til þings og 
stjórnar og íbúar Skeiðaáveitusvæðisins 
hafa þurft að gera, og mínar tillögur í 
málinu hafa að því rniðað að forða þeim 
frá þeirri göngu.

Fjármálaráðherra (JÞ): Ai því að jeg 
hefi verið kunnugur Flóaáveitunni um 
lengri tíma, þá vildi jeg árjetta ummæli 
hæstv. atvrh. (MG) og hv. frsm. (JörB) 
viðvíkjandi afskiftum Búnaðarfjelags ís- 
lands af því máli. Það sanna er, að Flóa- 
áveitan er búin að vera lengi á döfinni, 
jafnvel fleiri áratugi, og það lengst af í 
höndum Búnaðarfjelags Islands.

Mig minnir helst, að fyrstu mælingar 
fyrir áveitunni færu fram meðan fjelagið 
hjet Búnaðarfjelag Suðuramtsins. Voru 
þær gerðar af Sæmundi sál. Eyjólfssyni. 
Seinna gerði Búnaðarfjelag Islands ráð- 
stafanir til að fá verkfræðing frá útlönd- 
um, og varð það til þess, að verkfræðing- 
ur var sendur hingað frá Heiðafjelaginu 
danska. I samvinnu við hann hafði svo 
Búnaðarfjelagið ráðunaut sinn, Sigurð 
sál. Sigurðsson. Svona var það; f jelagið 
hafði málið í sínum höndum allar götur, 
þar til kom að framkvæmdunum.

Jeg veit því ekki, yfir hverju háttv. þm. 
Str. (TfÞ) hefir að kvarta, nema ef vera 
skyldi það, að enginn verkfræðingur hefir 
verið í þjónustu Búnaðarfjelagsins.

Að síðustu vil jeg taka það fram, að 
ríkissjóður hefir ekki lagt til þessa stór- 
virkis nema kostnaðar; % hvíla því á 
áveitufjelaginu. Jeg verð því að segja, 
að það væri harla óeðlilegt, að tekið væri 
langt fram fyrir hendurnar á þessum fje- 
lagsskap með það, hverjum stjórn hans 
vill trúa fyrir framkvæmd þessara verka.

Alþt. 1926, B. (38. lötfgjaíarþins). 57
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ATKVGR.
Brtt. 90,1 samþ. með 18 shlj. atkv.

— 90,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 90,3 samþ. án atkvgr.
Prv., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv. 

og afgr. til Ed.

Á 20. fundi í Ed., föstudaginn 5. mars, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 93).

Á 22. fundi í Ed., mánudaginn 8. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráöherra (MG): Frv. þetta 
flutti stjórnin í Nd., og gekk það greið- 
lega og með litlum breytingum gegnum 
þá deild. Jeg vildi óska, að svo yrði einnig 
hjer, og vil taka það fram, að í Flóaáveit- 
una er þegar lagt svo mikið fje, að það 
verður að tryggja, að verkið verði unnið 
til enda og að þau not, hafist af áveitunni, 
sem hægt er.

Kostnaðurinn af Flóaáveitunni var áætl- 
aður um iy2 miljón króna, en hann verð- 
ur ekki svo mikill. Jeg vona, að sú eigin- 
lega áveita kosti ekki meira en 1 miljón 
króna, og af því leggur ríkissjóður fram 
y± sem styrk, en % hluta borga þeir, sem 
búa á áveitusvæðinu, og hafa þeir fengið 
lán úr ríkissjóði til greiðslu á þessum 
hluta. Ríkissjóður hefir því sinna hags- 
muna að gæta, því að þess frekar verður 
lánið endurgreitt, sem meiri not eru af 
áveitunni. En nú þarf að leggja vegi um 
áveitusvæðið og koma upp einu eða fleiri 
mjólkurbúum, því að allir ganga út frá, 
að á þessu svæði verði að mestu leyti 
nautpeningsrækt.

Jeg vil geta þess, að húist er við, að 
áveitunni verði lokið seinni part næsta 
sumars, og vona jeg, að þá verði komið

Flóann.

upp sem mest af flóðgörðum þeim, sem 
nauðsynlegir eru.

Þetta mál var í landbn. í Nd., og legg 
jeg til, að svo verði einnig hjer.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., fimtudaginn 18. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 93, n. 158).

Frsm. (Ágúst Helgason): í Flóaáveitu- 
lögunum er ekki talað um önnur mann- 
virki í sambandi við áveituna en skurði 
og flóðgarða. Nú er því verki langt kom- 
ið, en þeim, sem þekkja til áveitulands- 
ins, mun vera ljóst, að meira þarf að 
gera en að veita vatninu yfir landið. Það 
er ekki nóg að fá grasið til að vaxa; það 
þarf líka að koma því í peninga. Það, sem 
fyrst og fremst þarf að gera, er að leggja 
vegi Um áveitusvæðið. Syðri hluti þess er 
víðlendur mýrarfláki. Þar eru bæir strjál- 
ir, en aðalbygðin er umhverfis mýrina. 
Vegamálastjóri hefir rannsakað þetta 
svæði, og er það tilætlun hans, að akfær 
sýsluvegur verði lagður af þjóðveginum 
beint suður í Gaulverjabæ og út frá hon- 
um gangi 2 álmur til útsuðurs niður eftir 
mýrinni. Auk þess verður að leggja net af 
hreppavegum.

Þegar áveitan er komin í framkvæmd, 
hlýtur búskapur þar eystra að breytast í 
nautpeningsrækt og mjólkurframlejðslu. 
En óhugsandi er, að nægilegur markaður 
fáist fyrir mjólkina, ef ekki verða sett á 
stofn mjólkurbú, eitt eða fleiri. Það virðist 
rjettmætt, að þesskonar stofnun nyti styrks 
úr ríkissjóði, þar sem hún yrði tilrauna-
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stofnun, sem mikla þýðingu gæti liaft 
fyrir landbúnaðinn í heild sinni.

Aðaltilgangur frv. er því sá, að fá því 
framgengt, að vegir verði lagðir og mjólk- 
urbú sett á stofn. Þetta þarf að komast 
inn undir áveitulögin, því að það er ekki 
síður nauðsynlegt, að þessi mannvirki 
komist í framkvæmd en áveitan sjálf, ef 
hún á að koma að fullum notum. Landbn. 
leggur eindregið til, að hv. deild samþykki 
frv. frá Nd.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg hefi 
reyndar ekki neinu við að bæta ræðu liv. 
frsm. (AH), en vil láta í ljós, að mjer 
þykir vænt um, að nefndin hefir gengið 
inn á frv. óbreytt og að málið á í vændum 
greiðan gang í gegnum þingið. Jeg vona, 
að ekki muni standa á því að fá færan 
mann til þess að gera tillögur í þessu máli, 
sjerstaklega um mjólkurbúin.

ATKVGB.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 20. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 186).

ÖÖ2
— Stýrimannaskólinn.

8. Stýrimannaskólinn.
A 26. fundi í Ed., föstudaginn 12. mars, 

var útbýtt:
Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 

17, 4. jimí 1924, um stýrimannaskólann i 
Reykjavík (stjfrv., A. 135).

Á 29. fundi í Ed., þriðjudaginn 16. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.'

Forsætisráðherra (JM): Um þetta litla 
frv. þarf ekkert annað að segja en vísa til 
greinargerðarinnar. Hjer er aðeins farið 
fram á að bæta inn í lög um stýrimanna- 
skólann ákvæðum, sem af vangá hafa fall- 
ið úr — um stílagerð í dönsku og ensku. 
Er frv. borið fram eftir ósk skólastjóra 
stýrimannaskólans.

ATKVGR:
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.
Till. um að vísa málinu til nefndar feld 

með 8: 2 atkv.

Á 31. fundi í Eu., fimtudaginn 18. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 20. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.
67’
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 slilj. atkv. og afgr. 

til Xd.

Á 36. fundi í Xd., s. d, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 135).

Á 38. fundi í Xd., þriðjudaginn 23. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 shlj. atkv. 

og til sjútvn. með 14 shlj. atkv.

Á 41. fundi í Xd., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 135, n. 
207).

Frsm. (Sigurjón Jónsson): Sjútvn. hef- 
ir haft þetta frv. til meðferðar og vill 
mæla með því, að það verði samþykt 
óbreytt.

Þessi breyting á lögunum um stýri- 
mannaskólann, sem frv. felur í sjer, er að- 
eins í því fólgin, að frekari kröfur eru nú 
gerðar til þeirra manna, sem ganga undir 
farmannapróf, þ. e. til þeirra skipstjóra- 
efna, sem ætlað er, að eigi fyrir höndum 
að sigla hjeðan skipum til útlanda. I lög- 
unum frá 1924 var ekki talað um, að þeir 
skyldu vera færir um að skrifa á dönsku 
eða ensku, en þetta eru kröfur, sem tíðk- 
ast hefir í þessum skóla, að gerðar væru 
til þessara manna, — að þeir væru það 
færir í þessum málum, að þeir gætu talað 
þau og gert skriflega grein fyrir því, sem 
þeir hefðu lesið. Xefndin hefir álitið, að 
rjett væri að gera þessa kröfu til slíkra 
skipstjóraefna og álítur þær alls ekki of

— Kynbætur besta.

miklar. Fyrir þeim liggur að sigla oft skip- 
um hjeðan frá landi til útlanda, og þar 
eiga þeir þá að koma fram fyrir hönd 
þjóðar sinnar.

Forsætisráðherra (JM): Það er skemti- 
legra verk að geta hrósað mönnum og 
nefndum en að þurfa að finna að gerðum 
þeirra. Þess vegna get jeg líka verið þakk- 
látur þessari hv. nefnd fvrir meðferð henn- 
ar á máli þessu, og svo hefi jeg ekki 
frekara um það að segja.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2. —3 gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. atkv.

Á 43. fundi í Nd., mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 254).

9. Kynbætur hesta.
Á 1. fundi í Xd., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga um kyribœtur hesta (stjfrv., 

A. 12).

Á 5. fundi í Xd., föstudaginn 12. febr., 
var frv. tekið til 1 . u m r .

Atvinnumálaráðherra (MG): Frv., sem
fór í mjög líka átt og þetta frv., dagaði
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uppi hjer í þessari hv. deild í fyrra, og 
þótti stjórninni því rjett að flytja það 
aftur nú, með því að gildandi ákvæði um 
kvnbætur hesta geta ekki talist fullnægj- 
andi, en hipsvegar viðurkent af öllum, að 
því er jeg hygg, að mikil nauðsvn sje á 
slíkum kynbótum.

Þar sem frv. þetta fer í mjög svipaða 
átt og samþykt var við 2. umr. í fyrra í 
þessari hv. deild, sje jeg alls enga ástæðu 
til þess að fjölyrða um það og legg til, 
að málinu verði, að lokinni þessari umr., 
vísað til landbúnaðarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. 

og til landbn. með 19 shlj. atkv.

Á 9. fundi í Xd., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 12, n. 31).

Frsm. (Jón Sigurðsson): Jeg býst nú 
við, að ýmsum hjer í þessari hv. deild 
þyki þetta smámál, sem hjer liggur fyrir.

Það skal að vísu játað, að þetta er ekki 
stórmál, og þó er þetta einn þátturinn í 
merkilegu starfi til eflingar landbúnaðin-
uni og aukinni framleiðslu í landinu.

Þótt ekki ætli jeg að fara að gera þýð- 
ingu búfjárkynbóta alment að umræðu- 
efni, get jeg þó ekki í þessu sambandi 
stilt mig um að henda á reynslu annara 
þjóða í þessum efnum og hverja fjárhags- 
lega þýðingu búfjárkvnbæturnar liafa haft 
fyrir þær.

Hversu mikla þýðingu hefði það ekki, 
ef hægt væri að hækka meðaltalsnythæð 
kúnna okkar um 500 pt. á ári án verulegs 
aukins fóðurkostnaðar, eða auka svo 
skrokkþunga dilkanna okkar, að næmi 
svo sem 2 kg. á lamb hvert að meðaltali

án teljandi fóðurauka. Og síðast en ekki 
síst vil jeg benda á þá þýðingu, sem það 
gæti haft, ef okkur tækist að auka svo 
þroska og fjör hestanna okkar, að þeir 
yrðu ennþá nothæfari til allskonar vinnu 
en þeir eru nú, og þá um leið stórum 
verðmætari útflutningsvara. Slíkar um- 
bætur á búpeningi okkar, sem jeg níi hefi 
nefnt, mundu án efa ardra framleiðslu 
þjóðarbúsins um miljónir króna. Tökum 
t. d. mjólkuraukann, sem jeg nefndi áðan. 
Enda þótt hver pottur væri ekki reiknað- 
ur nema á 30 aura, mundi hann einn 
nema 3 miljónum króna.

Einhverjir kunna nú að halda, að jeg 
sje lijer að fara með öfgar. En svo er 
ekki, því að það er alkunna af samanburði 
við búpening annara þjóða, að efniviður- 
inn í okkar búpeningi er sjerstaklega 
góður, en bara að mestu ótelgdur ennþá.

Þess vegna er það augljóst, að þjóðfje- 
laginu væri mikill hagur að styðja slíka 
viðleitpi, m. a. með lagasetningum. Frv. 
það, sem hjer liggur fyrir, er verulegt 
spor í þá átt, það sem það nær.

Því miður er því svo háttað, að víða á 
landinu er lítill áhugi og jafnvel skilnings- 
leysi á kynbótum hesta. Mörgum verður á 
að líta meir á stundarhagræði en fram- 
tíðarhag.

Til þess að sigla framhjá því skeri og 
fleirum, sem gætu gert framkvæmd lag- 
anna torvelda, liefir nefndarmönnum kom- 
ið saman um, að rjett væri að draga fyrst 
um sinn lítilsháttar úr þeim ákvæðum frv., 
sem örðugast mundi að framfylgja og 
valda mundu mestri óánægju.

Væntir nefndin þess, að verði brtt. 
hennar samþyktar, mundi lögunum betur 
hlýtt.

Vil jeg þá fyrst nefna 2. brtt. a., við 
5. gr. Fyrir orðin í fyrri málsgrein 5. gr. 
„skal gelda fyrir 20. apríl ár hvert1 ‘ komi:
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skal gelda eða taka í örugga vörslu fvrir 
14. maí ár hvert. — Er það kunnara en 
frá þurfi að segja, að oft getur staðið svo 
á, að mjög sje bændum óþægilegt að taka 
hestana inn 20. apríl og gefa þeim. Ótt- 
uðust nefndarmenn, að þegar hart væri í 
ari, gæti farið svo, að kvnbótanefndin lok- 
uðu augunum fyrir yfirtroðslum. laganna 
og hjeldu með því móti opnum dyrunum 
fyrir lagabrotum eftirleiðis.

Að þessu sama miðar 2. brtt. b., við 5. 
gr., þar sem ætlast er til, að eigandi hests 
verði ekki fyrir sektum, ef hann tekur 
hest sinn í trvgga vörslu.

Þá hefir nefndin viljað rýmka eitt 
ákvæði í niðurlagi 6. gr. og láta í stað 
orðanna: ,,og selja án innlausnarfrests“, 
koma: og selja með 4 vikna innlausnar- 
fresti.

Þá vil jeg geta þess. að nefndin hefir 
aftur hert á ákvæði 3. gr. í stjfrv. er gert 
ráð fvrir, að hestakvnbótanefnd gefi leyft, 
að kynbótahestar gangi lausir í heimahög- 
um. Þessu ákvæði viljum við brevta þann- 
ig, að kynbótanefnd hafi heimild til þess 
frá 1. okt til 20. anríl. en einnig frá 20. 
apríl til 1. okt., og í síðasta sinni árið 1930.

Meiningin er til 1930 að gefa hrossaeig- 
endum tíma til að koma sjer upp girðing- 
um fvrir hesta sína, svo að hægt sje að 
hafa þá í trvggum vörslum. án þess að 
þeir geri öðrum t.jón í kynbótastarfsem- 
inni.

Að endingu vil jeg geta þess, að komið 
hefir til tals, að ástæða væri til að merkja 
betur hesta en gert hefir verið, t. d. með 
brennimarki á hóf. svo að sjá megi úr 
hvaða sýslu hann sje. En nefndin leit svo 
á, að þetta væri fvrst og fremst einkamál 
hvers eiganda, að tryggja sem best eign 
sína.

Þá man jeg ekki eftir fleiru, sem ástæða 
er til að taka fram í þessu sambandi.

Vænti jeg þess, að málið fái fram að 
ganga. Álits búnaðarráðunauts hefir ver- 
ið leitað um aðalatriðið, sem sje færslu 
tímans til 14. maí, og var hann okkur 
sammála um það.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg sje á
nál. hv. nefndar og heyri á framsöguræð- 
unni, að nefndin vill slaka til að nokkru 
frá ákvæðum frv., og að einu leyti vill 
hún herða á. En svo virðist, sem engin 
raunveruleg brevting muni á verða til 
1930, ef brtt. hv. nefndar verða samþykt- 
ar, en eftir þann tíma mun verða hert á 
ákvæðum frv. Jeg get látið mjer lynda 
þessa meðferð málsins og þakka hjer með 
nefndinni fyrir fljóta afgreiðslu þess.

ATKVGR.
1.—2. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 31,1 samþ. með 18:1 atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 16 shlj. 

atkv.
4. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 31,2.a samþ. með 17:1 atkv.
— 31,2.b samþ. með 17:1 atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. 

atkv.
Brtt. 31,3 samþ. með 18 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. 
atkv.

7. —10. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 31,4 (ákvæði um stundarsakir) samþ.

með 19 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 11. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 3. u m r. (A. 41),

Enginn tók til máls,
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 21 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 11. fundi í Ed., mánudaginn 22. febr., 
var frv. útbýtt eins og þaS var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 41).

Á 13. fundi í Ed., fimtudaginn 25. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg þarf 
engar umræður að hafa um þetta mál. 
Það hefir haft mjög greiðan gang gegnum 
hv. Nd., og vona jeg, að svo verði einnig 
hjer. Það, sem jeg vildi aðeins segja, er 
að óska þess, að mál þetta verði látið 
ganga til landbn. hjer í deildinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til landbn. með 10 shlj. atkv.

Á 26. fundi í Ed., föstudaginn 12. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 41, n. 119, 
129, 130).

Eggert Pálsson: Sökum þess að hv. 
frsm. (ÁH) er veikur, hefi jeg tekið að 
mjer að fylgja frv. þessu með fáum orð- 
um úr garði nefndarinnar. Hinsvegar er 
mál þetta ekki svo stórt, nje heldur ætti 
það að verða deilumál, svó það ætti ekki 
að verða því til tjóns, þótt hv. frsm. sje 
ekki viðlátinn.

Það hafa þrisvar áður verið gefin út 
lög um þetta efni. Fyrst lög frá 11. des. 
1891. Síðan 20. des. 1901, sem eru eins- 
konar viðaukalög við hin, en svo er þeim 
aftur hreytt með öðrum viðaukalögum frá 
J4, nóv, 1917,

Sjálf lögin um samþyktir um hrossa- 
kynbætur virðast eftir frv. eiga að gilda 
áfram, þar sem mönnum sýnist að nota 
slíkt. En hinsvegar gerir þetta frv. það 
að skyldu, að haft sje nokkurt eftirlit 
alstaðar í sveitum með hrossakynbótum.

Frv. þetta var borið fram af hv. 2. þm. 
Skagf. (JS) á þingi í fyrra, en varð þá 
ekki útrætt. Nú er það borið fram af 
hæstv. stjórn og hefir verið samþvkt í Nd.

Nefndin álítur, að frv. þetta sje til bóta, 
ef það yrði samþykt. En hinsvegar skildist 
henni, að það vantaði eitt nauðsynlegt 
ákvæði í frv., sem sje um það, hvaðan 
taka ætti það fje, sem horga verður til 
framkvæmdar því eftirliti, sem lögin skipa 
fyrir um. Þetta eftirlit hlýtur að kosta 
eitthvað. Það er ómögulegt að gera nokk- 
uð, sem kostar fyrirhöfn, nema borgað 
sje fyrir það. T. d. sú nefnd, sem kosin 
verður til þess að hafa eftirlit með kvn- 
bótum, verður að fá borgun fyrir starf 
sitt, því það er ekki lítil fyrirhöfn að 
fara um sveitirnar og líta eftir slíku. 
Virðist ógerlegt að leggja slíkt á menn 
án þess að þeim verði borgað fyrir. Eins 
er um það, ef þyrfti að einangra hesta. 
Slíkt verður ekki gert án kostnaðar. Ann- 
aðhvort verður þá að gera, að setja upp 
sjerstakar girðingar eða hýsa þessa hesta 
að öðrum kosti, en hvorttveggja kostar fje 
og fyrirhöfn. Nefndin leggur því til, að 
bætt sje inn í frv. ákvæði um það, hvað- 
an þetta fje skuli koma, og hefir leyft 
sjer að koma fram með brtt. í þá átt.

En nú er fram komin brtt. frá hv. 1. 
þm. Eyf. (EÁ) við brtt. nefndarinnar. Sú 
till. er fram komin af svipuðum ástæðum 
og hin. Háttv. flm. (EÁ) finnur eins og 
nefndin, að það er nauðsvnlegt að sjá 
fyrir fje til þess að standast kostnaðinn 
við framkvæmd laganna. En hann vill tak- 
marka það, hvað leggja megi á hrossaeig-
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endur, með því að slá því föstu, að gjaldið 
megi ekki fara fram úr 8 kr. á hvert fol- 
ald. Hitt bor°ri svo sveitarsjóður, sem á 
vantar. Það má nú segja, að sveitarsjóð- 
irnir hafa nógu breitt bakið. En nefndin 
er samt á móti þessari till. Iíenni skilst 
ekki betur en rjett sje, að hrossaeigendur 
beri slíkan kostnað, enda mun oftast revn- 
ast svo í sveitum, að folöld verða svo mörg, 
að það nægi, ef greiddar eru 8 kr. af 
hverju. Þar sem hrossaeign er sjerstaklega 
lítil, getur það hugsast, að gjaldið verði 
nokkuð hátt. En þá mætti hugsa sjer, að 
menn slægju sjer saman um notkun á 
einum hesti, eða gerðu auk heldur samn- 
ing við kynbótanefnd í næstu sveit um að 
leiða þangað þær fáu hrvssur, sem um er 
að ræða. Nefndin vill því ekki fallast á 
þessa till., en heldur því fastar á sinni 
eigin till.

Viðvíkjandi annari brtt. frá hv. 1. þm. 
Eyf., um að undanþiggja konur frá því 
að skipa þessa nefnd. þá skal jeg játa það. 
að mjer virðist óviðkunnanlegt að láta 
konur skipa hana að nokkru eða öllu leyti.

Skal jeg svo ekki fara um mál þetta 
fleiri orðum. En jeg vil að lokum mælast 
til þess, að frv. verði samþykt með hrtt. 
nefndarinnar á þskj. 119.

Einar Árnason: Jeg skal minnast fyrst 
á till. á þskj. 130. Þessi till. er einkum 
flutt til þess að ákveða nánar efnið í hrtt. 
þeirri, sem hv. landbn. flytur. sjerstaklega 
í tveim atriðum. í brtt. er talað um allan 
kostnað, er af kvnbótafolanum leiði, en 
það er ekki skilgreint nánar, hvaða kostn- 
aður það geti verið. I frv. er gert ráð 
fyrir, að settar verði girðingar vegna þess- 
ara fola, og þær girðingar hljóta að kosta 
allmikið fje. En jeg lít svo á, að það sje 
ekki sanngjarnt nje rjett, að þeir, sem

nota folann. beri kostnaðinn við slíka 
girðingu algerlega einir. Sá kostnaður get- 
ur orðið mjög mismunandi frá ári til árs, 
svo gjaldið, sem kemur á hvert folald, 
verður í sumum árum tiltölulegá miklu 
hærra en í öðrum. Jeg tel því rjett að 
ákveða nánar, við hvað er átt með árleg- 
um kostnaði, að það sje aðallega fóðrun 
hestsins og umsjón á honum; að annar 
tilkostnaður, sem gerður er fyrir lengri 
tíma, svo sem girðing, komi þar ekki til 
greina. En þó þetta sje gert, þá getur samt 
gjaldið, sem kemur á hvert folald eftir 
till. landbn., orðið óhæfilega hátt, t. d. ef 
sveitarfjelag keypti kvnbótahest eða tæki 
á leigu (sem oft mundi verða) og hestur- 
inn yrði lítið notaður sum árin. Jeg legg 
því til, að sett sje það hámark, að aldrei 
sje gjaldið hærra á hvert folald en 8 kr., 
og afgangurinn af kostnaðinum, ef ein- 
liver verður, verði greiddur úr sveitarsjóði.

Jeg þykist geta talað um þetta atriði af 
nokkurri revnslu, því að einmitt í mínum 
hreppi hefir verið starfandi kynbótanefnd, 
og sveitarsjóður hefir sjálfur átt kynbóta- 
hestinn. Reynslan var sú, að sum árin 
varð sveitarsjóður að borga ' eitthvað af 
kostnaðinum. Virðist heldur ekkert við 
það að athuga, þar sem til kynbótanna er 
stofnað í hagsmunaskvni fyrir sveitarfje- 
lagið í heild. Það er svo í mörgum hrepp- 
um. að folöld eru mjög fá sum árin. Eftír 
búnaðarskýrslum er vel hægt að átta sig 
á. hve mörg % folöldin eru af hrossafjöld- 
anum. Er það mjög misjafnt í hinum ýmsu 
sýslum landsins. Árið 1921 voru í Húna- 
vatnssýslu 8%% folöld, í Skagafjarðar- 
sýslu 7%%, í Eyjafjarðarsýslu 5% og í 
Þingeyjarsýslu rúmlega 2%. En nú er 
reynsla fyrir því, að þessi prósenttala get- 
ur vikið mikið frá meðaltalinu. T. d. í 
einum hreppi í Eyjafjarðarsýslu hefir hún
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eitt árið komist upp í 8—10%, en aftur 
annað ár lækkað niður í 2%. Ef gert er 
ráð fyrir, að í hreppi sjeu 300 hross, en 
það er meira en meðaltal, að minsta kosti 
í Eyjafirði, ættu þar að vera 15 folöld á 
ári að meðaltali, en reynslan hefir sýnt, 
að þau geta komist niður í 6. Þegar þess 
er gætt, að árlegur kostnaður við kynbóta- 
hestinn getur aldrei orðið minni en 200— 
300 krónur á ári, þá er auðsjeð, að tollur- 
inn verður ósanngjarnlega hár sum árin; 
getur orðið frá 8—50 krónur. Þegar svona 
er óvíst, hve mikið menn mundu þurfa að 
borga fyrir notkun folans, er hætt við, að 
það dragi úr notkuninni. Jeg segi fyrir 
mig, að jeg mundi verða hikandi að nota 
folann, ef jeg ætti á hættu að þurfa að 
borga máske helming árskostnaðar hans, 
fyrir eitt folald. Jeg tel því rjett. að jafna 
þessu til, þannig, að ef gjaldið verður of 
hátt, greiði sveitarsjóður það, sem fram 
vfir er. En um það má lengi deila, hvort 
markið eigi að vera 8 eða 10 kr, og skal 
jeg ekki halda því fram, að 8 kr. sje það 
eina rjetta, en eftir reynslu minni mun 
það láta mjög nærri. Jeg skal viðurkenna. 
að svona er það ekki í öllum sveitum. t. d. 
þar, sem er mikil hrossaframleiðsla, enda 
kemur þá ekki til, að sveitarsjóður þurfi 
nokkuð að leggja fram. Þetta er aðeins 
þar, sem framleiðslan er svo lítil, að við- 
koman gerir ekki meir en rjett að halda 
við, og þeir hreppar hygg jeg, að sjeu 
fleiri en hinir.

Jeg hefi borið þessa brtt. mína undir 
einn mann úr landbn. Nd., og hann telur 
hana til bóta.

Þá hefi jeg ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um þetta, og um brtt. á þskj. 
129 þarf jeg ekki að segja mikið. Mjer 
skildist á hv. frsm. nefndarinnar, að nefnd- 
in hefði ekkert á móti henni, en að jeg
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flyt hana, er í beinu framhaldi af því, sem 
jeg hefi áður haldið i'ram um að konur 
geti skorast undan kosningu til ýmissa 
starfa, sem þær mundu eiga bágt með að 
gegna. Jeg get heldur ekki hugsað mjer, 
að hv. deild haldi svo fast við að skylda 
konumar til að taka við kosningu til 
þeirra starfa, sem þeim eru ógeðfeld, að 
hún geti ekki fallist á þessa brtt.

EggertPálsson: Hv. 1. þm. Eyf. (EÁ) 
hefir mælt vel og skörulega fyrir brtt. 
sinni á þskj. 130, en hinsvegar hefir hann 
ekki sannfært mig um rjettmæti hennar. I 
tilefni af því, sem liann sagði um, að hann 
hefði borið tillöguna undir landbn. Nd., 
þá vil jeg geta þess, að við bárum okkar 
brtt. undir þann mann, sem kom með frv., 
sem sje hv. 2. þm. Skagf. (JS), og hæstv. 
atvrh. (MG), og þeir álitu hana góða, en 
jeg skal játa, að hin var þá ekki fram 
komin, og kann jeg ekki um að segja, livora 
þeir kysu heldur. Jeg held, að brtt. hv. 1. 
þm. Eyf. sje ekki nauðsynleg, af því að 
þegar svo er ástatt. að hreppsnefndin sjálf 
á kynbótahest, skilst mjer, að það tilfelli 
falli undir lögin frá 1891, og þá stendur 
þar skýrum stöfum, að í samþyktum sjeu 
ákvæði um, hvernig kostnaðinn skuli 
greiða. En þessi lög eru ekki gerð til að 
afnema lögin frá 1891, lieldur þvert á móti 
þeim til uppfyllingar, og þess vegna má 
ekki blanda þeim málum saman. Jeg býst 
við, að einmitt þetta, að öllum kostnaðin- 
um s.je jafnað niður á folöld þau, sem fæð- 
ast í hreppnum á því ári, yrði hvöt til 
þess, að menn færu að koma sjer saman 
um samþyktir. En verði brtt. hv. 1. þm. 
Eyf. samþykt. virðist mjer alveg girt fyr- 
ir það, að menn komi sjer saman um 
nokkrar samþyktir. Jeg held því. að hún 
mundi gera ilt eitt.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþlng), 58
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Jeg skal ekki um segja, hvort Ev. 1. þm. 
Eyf. hefír veitt því athygli, að lögin frá 
1891 eru og verða í gildi fyrir þessu. Ef 
þau væru feld úr gildi með þessu, væru 
þessi lög helst til ófullkomin. Að minsta 
kosti þyrfti þá að gera í þeim ráð fyrir 
samþyktum og reglugerðum. (EÁ: Veit 
ekki nefndin það?). Jú, en jeg veit ekki, 
hvort hv. þm. (EÁ) hefir vitað það, þeg 
ar hann bjó til sína brtt. Ef menn liafa 
ekki komið sjer saman um neinar sam- 
þyktir, eiga þessi lög að koma fvrir vi<r- 
aukalögin frá 1917, og útkoman verður 
þannig, að með því að leggja kostnaðinn 
á folöldin, verður 'það hvöt fyrir menn til 
þess að gera samþvktir. Hinsvegar er hægt 
að komast hjá því, að gjaldið verði hátt, 
með því að menn slái sjer saman, þar sem 
fátt er um hross, jafnvel fleiri hreppar 
en einn. En þegar búið er að skella kostn- 
aðinum á. sveitarsjóðinn, girðir það, að 
minni hyggju, fyrir slík samtök.

Einar Árnason: Hv. frsm. nefndarinnar 
(EP) sagði, að nefndin hefði borið sína 
till. undir einn mann í landbn. Nd., og ef- 
ast jeg ekki um, að það sje rjett. En jeg 
bar mína brtt. undir þennan sama mann, 
og seinna undir fleiri menn úr nefndinni, 
og okkur kom saman um, að að vísu væri 
till. nefndarinnar til bóta, en ekki væri 
hún samt svo góð, að ekki mætti betnr 
gera, og væri mín brtt. betri en brtt. hv. 
nefndar.

Þá skildist mjer hv. frsm. halda því 
fram, að þegar svo stæði á, að sveitarfje- 
lag ætti kynbótahest, þá heyrði það undir 
önnur lög en þessi, sem hjer er verið að 
setja, og þess vegna gæti mín brtt. ekki 
átt við þetta frv. En hjer hefir hv. frsm. 
verið að gera að gamni sínu; því lögin frá 
1891 koma þessu frv. alls ekkert við. í 
JO. gr. frv. er það tekið fram, að öll laga-

ákvæði, er koma í bága við það, sjeu úr 
gildi numin, og í 2. og 3. gr. er það skilyrð- 
islaust fyrirskipað, að í hverjum einasta 
hreppi á landinu skuli vera ekki einungis 
kvnbótanefnd, heldur kynbótahestur líka. 
Frv. er því alveg sjálfstætt og óbund- 
ið af öðrum lögum. Eldri lög geta heldur 
ekki komið í bága við brtt. mína. Hún er 
aðeins til þess að gera þá stefnu, sem hv. 
landbn. vill fylgja með sinni brtt., nokkru 
skýrari og ákveðnari.

Hv. frsm. talaði um, að margir hrepp- 
ar gætu slegið sjer saman, þar sem hross 
væru ekki mörg. En þetta er hægara sagt 
en gert. I minni sveit hafa verið gerðar 
ítrekaðar tilraunir til þess að fá nágranna- 
lireppana til að slá sjer saman, en það hef- 
ir ekki verið hægt að fá samkomulag. Enda 
mætti skoða það sem brot á ákvæðum 3. gr.

Jeg get ekki sjeð, að hv. form. nefndar- 
innar, sem nú hefir tekið að sjer fram- 
söguna, hafi ástæðu til að vera á móti 
brtt. minni, því að jeg hefi borið hana 
undir þann mann úr hv. nefnd, sem er 
hinn raunverulegi frsm., og hann hafði 
ekkert á móti henni. Hann taldi, að það 
eina, sem gæti verið álitamál, væri há- 
markið. Hann vildi heldur, að það væri 
10 krónur.

Eggert Pálsson: Hv. 1. þm. Evf. heldur 
fast við sína brtt. og jeg við brtt. nefnd- 
arinnar. Hv. deild verður því að skera úr, 
hvor þeirra verður samþykt. Viðvíkjandi 
því, að kynbótanefnd skuli vera í hverjum 
hreppi, sje jeg ekki, að það geri neitt tii, 
en þar sem ákveðið er, að velja skuli til 
undaneldis hæfilega marga hesta innan- 
hrepps, kemur það ekki til mála, ef enginn 
er hesturinn. Þá verður að leita til annara 
hreppa. (EÁ: Þetta er misskilningur). 
Nei, það verður að beita þessu eins og 
sakir standa í hvert sinn. En að ekki munj
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vera unt fyrir menn aS koma sjer saman, 
virðist mjer mjög svo undarlegt, en hins- 
vegar efa jeg ekki umsögn háttv. 1. þm. 
Evf. Annars er ljóst, að ef hans brtt. er 
samþykt, er um leið loku fyrir það skotið, 
að menn eigi nokkurn hlut við að koma 
sjer saman, eða gera hrossakynbótasam- 
þyktir.

Ekki veit jeg, hvað hinn fjarverandi 
frsm. hefir sagt um brtt. hv. 1. þm. Eyf., 
en jeg veit, að nefndin í heild sinni hefir 
ekki getað fallist á liana.

Guðmundur Ólafsson: Það er búið að 
þrátta heilmikið um þessa brtt., og ekki 
hefi jeg tölu á, til hvað margra manna 
hefir verið vitnað, en báðir aðiljar hafa 
þóst hafa mikið til síns máls. En fyrir 
mjer er málið mjög ljóst og mjer finst 
brtt. hv. 1. þm. Evf. miklu betri en brtt. 
nefndarinnar. Það getur vel farið svo, að 
kostnaðurinn verði svo tilfinnanlegur, að 
ekki sje hægt að láta folöldin ein bera 
hann. (EP-. Jú). Það dugir nú ekki að 
segja jú, án þess að færa nein rök fyrir 
sínu máli. Ef brtt. háttv. 1. þm. Eyf. er 
samþykt, þá eru menn ekki neyddir til að 
gera neinar samþyktir, og tel jeg það 
fremur til bóta. Það liggur í hlutarins 
eðli, að það geta verið svo fá folöld og 
gjaldið svo hátt, að menn vilji ekki vinna 
til þess, að nokkurt folald komi.

Hv. 1. þm. Eyf. áætlar kostnaðinn við 
hvern kynbótafola 200 kr. árlega, en þetta 
er alt of lágt reiknað. Kostnaðurinn hlýt- 
ur að verða miklu meiri. (EÁ: Jeg vildi 
ekki fara of hátt). Því að gera verður ráð 
fyrir, að sæmilega sje farið með hestinn. 
Það var minst á 3. gr. frv., og mjer finst 
hún hreinasta athlægi. Hún byrjar svona • 
„Á hverjum vetri skal hrossakynbótanefnd. 
með samkomulagi við eigendur“ o, s. frv.

Hvaða eigendur? (EÁ: Það var að mjer 
komið að spyrja líka). Þessu frv. veitir 
ekki af að vera á ferðinni á nokkrum þing- 
um enn, áður en það verður ógallað. T. d. 
í sjávarþorpi, þótt engin hryssa sje þar 
til, eiga að vera til hæfilega margir kvn- 
bótahestar. Svo segir hv. frsm. (EP), að 
það gæti viljað til, að í hreppi væru marg- 
ar hryssur, en enginn hestur — en þá 
hreppa þekki jeg ekki.

Mjer finst, að hv. 1. þm. Eyf. hafi far- 
ið nokkuð á bak við hv. deild með brt\ 
sína við 2. gr. frv., þótt máske sje það 
óviljandi gert, þar sem nokkrir hv, bm. 
eru fjarstaddir, og þar á meðal sá háttv 
þm., sem mest hjelt fram rjetti og skyld- 
um kvenfólksins í svipuðu máli fvrir 
skömmu. (JóhJóh: Hann tekur brtt. aft- 
ur til 3. umr.). Það þvkja mjer ekki ósann- 
gjörn tilmæli, og vona jeg, að hv. nefnd 
athugi tillöguna, og eins að hún taki 3. 
gr. til rækilegrar yfirvegunar, því að eins 
og hún er orðuð, má hún varla heita vansa- 
laus.

Einar Árnason: Jeg þarf ekki að tala 
meira um brtt. mínar, en sakir þess, að 
fram hafa komið tilmæli um það, og 
nokkra hv. þdm. vantar á fund, vil jeg 
taka aftur brtt. mína á þskj. 129 til 3. 
umr. Vænti jeg þess, að hv. deild verði 
þá fullskipuð.

Forsætisráðherra (JM): Út af ummæl- 
um hv. þm. A.-Húnv. um, að 3. gr. í 
frv. stjórnarinnar sje ógreinilega eða 
óskynsamlega orðuð, vil jeg geta þess, að 
ekki getur orkað tvímælis um, að hjer sje 
átt við eigendur graðhesta. Fæ jeg ekki 
annað sjeð en að þetta sje nægilega greini- 
lega orðað, eftir almennri málvenju, og er 
því ekkert að orðalaginu.

5?
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Guðmundur Olafsson: Jeg geri ráð fyr- 
ir, að það sje rjett skýrt hjá hæstv. fors- 
rh., áð hjer sje átt við eigendur graðhesfa. 
En. þá vil jeg skjóta því til hv. nefndar, 
hvort henni finnist ekkert atliugavert við 
það, að kynbótanefndin þurfi að fara eft- 
ir samkomulagi við eigendur graðhesta um 
það, hvort hún fái besta kynbótahestinn 
eða ekki. Gæti jeg þá liugsað, að lítið 
gagn yrði að þessum lögum. Mætti vera 
skýrara orðalag um þetta atriði. Og að 
mínu áliti á hrossakynbótanefnd að hafa 
vald til að taka hvern þann hest, sem hún 
vill.

Forsætisráðherra (JM): Ef háttv. þm. 
A.-Húnv. álítur, að taka megi hvaða liest 
sem er, þá er það rjett athugað, að breyta 
þurfi orðalagi greinarinnar. Eftir frv. er 
það alveg skýrt, að hrossakynbótanefnd 
getur ekki tekið hestana án samkomulags 
við eigendur þeirra. Enda lield jeg, að til 
þess þyrfti sjerstök lög, ef þannig ætti að 
ráðstafa eign annara manna. Því að vel 
gæti það komið fyrir. að eigendur grað- 
hesta vildu ekki láta þá af hendi við kyn- 
bótanefndina. Fæ jeg því ekki sjeð, að 
neitt sje athugavert við orðalag greinar- 
innar.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. nieð 9 slilj. atkv.

Brtt. 129 tekin aftur til 3. umr.
— 130 samþ. með 7 : 4 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: EÁ, GuðmÓ, IP, JóhJóh, SE, BK, 

HSteins.
nei: EP, GunnÓ, JJós, JM.

Þrír þm. (IHB, JJ, ÁH) fjarstaddir.
Brtt. 119, svo breytt (ný gr., verður 7. 

gr.), samþ. með 9 shlj. atkv.

7.—10. gr. (verða 8.—11. gr.) samþ. 
með 9 shlj. atkv.

Ákvæði um stundarsakir samþ. með 9 
shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 15. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (X. 139, 129).

Guðmundur Ólafsson: Jeg stend aðeins 
upp vegna þess, að livorki höfundur brtt. 
á þskj. 129 nje liv. frsm. landbn. hafa enn 
beðið um orðið. Mjer kemur það óneitan- 
lega bálfkvnlega fyrir, að hv. landbn. ber 
ekki fram brtt. við 3. gr. Því að eins og 
jeg gat um við 2. umr., getur hæglega far- 
ið svo, að bestu kynbótahestaefnin verði 
ekki valin, ef það á að vera alveg undir 
eigendum hestanna komið, hvort þeir vilja 
láta þá fyrir sanngjarna borgun. Ef svona 
verður frá þessum lögum gengið, er öll 
hætta á því. að frumvarpið verði að litlum 
notum: það er því full ástæða til að gera 
frv. svo úr garði, að bestu folarnir verði 
notaðir til undaneldis. En eins og frv. er 
nú, er það alveg undir kynbótanefndinni 
komið, hvort hún vill nokkuð til vinna að 
ná besta liestinum, og er þá hætt við, að 
hún sleppi lionum, ef hann fæst ekki með 
jafngóðum kjörum og sá lakari. — Á móti 
brtt. á þskj. 129 þarf ekki að tala. Jeg 
geri ráð fyrir, að hv. deild verði sjálfri 
sjer sammála og felli hana.

Frsm. (Ágúst Helgason): Jeg gat ekki 
verið á fundi við 2. umr. þessa máls, og 
hefir það því farið framhjá mjer, sem þar 
var sagt. Það, sem liv. þm. A.-Húnv. 
(GuðmÓ) sagði á móti 3. gr., er að mínum
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dómi veigalitlar ástæður. í frv. er sagt, að 
kynbótanefnd skuli velja „hæfilega marga 
graðhesta til undaneldis*1, og þar sem 
nefndin er kosin til þess að standa fyrir 
kynbótum, leiðir það af sjálfu sjer, að hiin 
á að velja hestu folana. Að þetta eigi að 
vera eftir samkomulagi við eigendur liest- 
anna, virðist mjer sjálfsagt. Því ef nefnd- 
inni ber skylda til að kaupa þá hverju 
verði sem er,' er þar opin leið fyrir eig- 
endur þeirra að okra á þeim, og er þá hætt 
við, að þeir gætu orðið nokkuð dýrir.

Hefði jeg verið á fundi við 2. umr. 
þessa máls, hefði jeg haft á móti brtt. hv. 
1. þm. Eyf. (EA) við 7. gr. Hv. þm. sýndi 
mjer hana áður en hann bar hana fram. 
Leit jeg á hana í bili, en síðar sá jeg, að 
hún var gölluð. Því að það er mitt álit, 
að ekki sje rjett að sletta á sveitarsjóð- 
ina kostnaði af hrossakynbótum, heldur 
eigi að jafna honum á eigendur hrossanna. 
En úr því að þetta hefir verið samþykt, 
þýðir víst ekki um það að fást.

Þá er það brtt. á þskj. 129, um að kon- 
ur geti skorast undan kosningu í hrossa- 
kynbótanefnd. Jeg er þessari till. alveg 
samþykkur og geri ráð fyrir, að svo sje 
um alla landbn. Hefði jeg komið með till. 
um.þetta til nefndarinnar, ef jeg hefði 
búist við, að hv. deild samþykti hana. En 
þar sem meiri hluti hv. deildar, og þar á 
meðal fulltrúi kvenna, liv. 4. landsk. (IH- 
B), stóðu á móti samskonar tillögu um að 
konur mættu skorast undan kosningu í 
sveitar- og bæjarstjórnir, ljet jeg hjá líða 
að bera fram tillöguna. Mun jeg þó að 
sjálfsögðu greiða atkvæði með till.

Einar Árnason: Um það. sem liv. frsm. 
(AH) sagði um 3. gr.. þýðir ekki að deila 
hjeðan af, þar eð búið er að samþykkja 
brtt. þá, sem jeg bar fram við 2. umr. En 
út af því, að sveitarsjóður beri kostnaðinn

af kynbótunum, þá fæ jeg það ekki út úr 
orðalagi greinarinnar, að svo þurfi ætíð 
að vera. Það er mjög vel hugsanlegt, að 
kynbótanefnd komist að samkomulagi við 
folaeigendur, án þess að það þurfi að kosta 
sveitarsjóð nokkuð. Falla þá framkvæmd- 
irnar undir ákvæði 3. gr. Ákvæði 8. gr. 
mundu aðallega koma til greina þegar 
sveitarsjóður ætti sjálfur kynbótafolana 
(eins og oft hlýtur að koma fyrir), og 
þyrfti þannig hvort sem væri að bera af 
þeim kostnaðinn. Annar's tekur það því 
ekki að fjölyrða um þetta ákvæði, þar 
eð hv. deild hefir nú samþykt till. mína 
um það.

Það, sem háttv. þm. A.-Húnv. sagði um 
brtt. mína á þskj. 129, er náttúrlega eðli- 
legt út frá hans sjónarmiði. En það, að 
jeg flyt þessa till., er aðeins eðlilegt fram- 
hald af því, sem jeg hefi haldið fram um 
þessi mál í umræðum um frv. til laga um 
kosningar í málefnum sveita og kaupstaða. 
Ef mínar till. hefðu þá verið samþyktar, 
hefði þessi till. verið óþörf. En mjer finst, 
ekkert á móti því að gefa konum rjett til 
að skorast undan kosningu í þessa nefnd, 
þótt þær hafi ekki þann rjett um hrepps- 
nefndir, því að þar er óneitanlega nokkuð 
öðru máli að gegna.

Ingibjörg H. Bjarnason: IIv. 6. landsk. 
(ÁH) beindi því til mín, hvernig jeg tæki 
brtt. á þskj. 129. Jeg fæ ekki sjeð, að kjör- 
gengi kvenna í málefnum sveita og kaup- 
staða sje svo skylt þessu starfi, að það 
þurfi á nokkurn hátt að rekast á, þótt 
eigi gildi sömu ákvæði. Heldur fer einmitt 
fram sjerstök kosning í nefnd þessa, eins 
og sagt er í 2. gr. frv. Tek jeg því ekki 
sömu afstöðu í þessu máli og í atkvgr. um 
fyrnefnt frv., því að hjer er um algerlega 
óskylt mál að ræða.
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Fram. (Ágúst Helgason): Jeg vil að-
eins benda hv. 4. landsk. (IHB) á það, að 
í 2. gr. stendur, að um kosningu í hrossa- 
kynbótanefnd fari eftir sömu reglum og 
um kosningu í breppsnefnd. (EA: Ekki 
ef brtt. verður samþykt).

Guðmundur Ólafsson: Jeg vil leyfa 
mjer að mótmæla þeim skilningi bv. 4. 
landsk., að hjer sje um að ræða óskylt 
mál kosningum í hreppsnefnd. Þetta er 
einmitt ein þeirra nefnda, þar sem er sami 
kosningarrjettur og kjörgengi eins og í 
hreppsnefnd. Eins er það t. d. um fræðslu- 
nefnd, forðagæslunefnd o. fl. Þeir háttv. 
þm., sem vilja skylda konur til að taka 
við kjöri í hreppsnefnd, geta því ekki 
staðið sig við að greiða þessari brtt. atkv. 
En það væri svo sem ekki nema hvað eftir 
öðru, þótt þessi vitleysa kæmist inn í frv., 
svo að það yrði að öllu leyti sem ánaleg- 
ast. — Þá vil jeg alvarlega mótmæla þeirri 
skoðun hv. frsm. (ÁH), að kynbótanefnd- 
in eigi að geta gengið frá bestu kynbóta- 
hestaefnunum, þótt þeir væru ögn dýr- 
ari en þeir, sem væru aðeins í meðallagi 
eða minna. Mjer finst það alls ekki sam- 
boðið hv. Alþingi að semja lög eins og 
þessi, sem láta verða miklar líkur fyrir 
því, að valdir verði til kynbóta hestar, 
sem eru lakari en í meðallagi, sakir þess, 
að þeir verða ódýrari en úrvalsfolar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Það er al-
veg rjett hjá hv. 4. landsk. (IHB), að 
ekki þarf að fara saman kjörgengi í 
hreppsnefnd og hrossakynbótanefnd. Þetta 
sjerstaka ákvæði í 2. gr. sýnir einmitt, að 
það er ekki nauðsynlegt að svo sje. Því að 
ef svo væri, væri 2. gr. alveg óþörf. Út af 
því, sem háttv. þm. A.-Húnv. (GuðmÓ) 
sagði um samkomulagið við eigendur hest- 
anna, þá fæ jeg ekki betur sjeð en að

leita verði samþykkis eigendanna, því að 
ekki er hægt að taka hest að eiganda 
nauðugum án þess að eignarnám komi til. 
Auðvitað liggur það í starfi kynbóta- 
nefndar, að hún má ekki ganga framhjá 
bestu hestunum. Þó er það ekki svo, að 
hún eigi að kaupa besta liestinn, hvað sem 
hann kostar, því að það gæti hæglega orð- 
ið til þess að ýta undir hrossaeigendur 
með það að vera of harðir í kröfum sín- 
um. Jeg skil því umrætt atriði frumvarpsins 
þannig, að kynbótanefnd eigi jafnan að 
velja og fá bestu hestana, ef þeir eru fá- 
anlegir á verði, sem ekki getur talist ósann- 
gjarnt.

Sigurður Eggerz: Jeg er alveg sammála 
hv. þm. A.-Húnv. (GuðmÓ), að ekki sje 
ástæða til þess, að aðrar reglur gildi um 
þessa kosningu en hverja aðra. Jeg fylgdi 
hv. 4. landsk. (IHB) að því fyrir nokkru, 
er það var til umræðu í háttv. deild, að 
sjálfsagt væri að leggja sömu skyldur á 
herðar kvenna eins og karla um opinber 
málefni. Held jeg, að það sje heppilegt 
fyrir kvenþjóðina að hafa þá reglu. Sje 
jeg enga sjerstaka ástæðu til, að breytt 
sje frá hinni almennu reglu í þessu máli. 
Hlýtur því hv. deild, ef hún vill vera 
sjálfri sjer samkvæm, að fella þessa brtt. 
Hv. minni hl. hefir tekið það sárt, að 
verða undir í atkvgr. um daginn, og vill 
því koma fleygum inn í þessi mál og gera 
lítið úr kvenfólkinu. En jeg hefi altaf 
skilið, yfir hvílíkum kröftum kvenþjóðin 
hefir að ráða, og finst mjer ekki þurfa að 
gera lítið úr þeim í þessu efni fremur 
öðrum.

Einar Árnason: Það gleður mig, að 
brtt. mín virðist hafa allmikið fylgi í 
deildinni, þar sem mjer skilst, að öll hv. 
landbn. sje henni fylgjandi og sömuleiðis
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hv. 4. landsk. (IHB), sem þó vildi ekki 
hjer á dögunum leyfa konum að liafa rjett 
til þess að skorast undan kosningu í 
sveitar- eða bæjarstjórn. Þetta sýnir, að 
hv. 4. landsk. telur, að til sjeu störf, sem 
rjett sje, að konur geti skorast undan að 
vinna. Þetta er auðvitað alveg rjett. Það 
má gera dálítið upp á milli þess, hvort 
starfað er í sveitarstjórn eða kynbóta- 
nefnd, enda hefir þessi brtt. miklu meiri 
byr hjer í deildinni en brtt. mín á dögun- 
um, um að konur skyldu hafa rjett til þess 
að skorast undan því að taka við kosningu 
í sveitarstjórn, og var hún þó fyllilega á 
rökum bygð.

Hv. 1. landsk. (SE) sagði, að kvenþjóð- 
inni væri með brtt. minni sýnd lítilsvirð- 
ing og vantraust. Þessu vil jeg neita 
ákveðið. (8E: Jú, vantraust). Konur hafa 
hafl þann rjett áður að mega skorast und- 
an slíkri kosningu fram yfir karlmenn. Og 
eins og jeg tók fram um daginn í umr. 
um kosningar í málefnum sveita, þá álít 
jeg óholt og ósanngjarnt gagnvart heimil- 
uniun að skylda konur til þess að fara að 
heiman hvernig sem ástæður eru heima 
fyrir. Og því betur eru það fleiri menn, 
sem er svo ant um velferð heimila sinna 
og kvenna, að þeir vilja, að þær sjeu laus- 
ar við störf, sem þeim eru ógeðfeld. Og 
það verð jeg að segja, að jeg tel sorglega 
ástatt fyrir því heimili, er húsmóðirin er 
annan daginn á sveitarstjórnarfundi, en 
hinn daginn að vasast í kynbótanefndinni.

Ingibjðrg H. Bjarnason: Jeg þarf ekki 
að svara ræðu hv. 1. landsk. (SE). Það 
nær vitanlega engri átt, að í brtt. hv. 1. 
þm. Eyf. (EÁ) felist nokkurt vantraust 
á kvenþjóðina yfirleitt. Og því síður er 
hjer um að ræða ósamræmi í skoðunum 
mínum frá því, sem jeg hjelt fram við 
umr. um kosningar í málefnum sveita og

bæjarstjórna. Jeg hjelt því fram, sem jeg 
líka veit, að er almenn skoðun, að sömu 
rjettindum eigi að fylgja sömu skyldur. 
En eins og hæstv. atvrh. (MG) tók fram, 
þá er engan veginn sjálfsagt, að þessar 
kosningar fari fram eftir sömu reglum og 
kosningar í málefnum sveita og bæjar- 
stjórna, sbr. 2. gr. frv. þessa. Jeg held 
því fast við mína fyrri skoðun, þótt jeg 
fylgi brtt. hv. 1. þm. Eyf. nú, því hjer er 
um annað mál að ræða. Jeg skoða þessa 
till. alveg rjettmæta, vegna þess, að jeg 
veit, að það er enginn hörgull á karl- 
mönnum, sem hafi betra vit og hæfileika 
til þess að starfa í slíkri nefnd sem þeirri, 
er hjer er um að ræða, svo það væri að 
sækja vatn yfir lækinn að seilast eftir 
konum í kynbótanefndirnar.

Sigurður Eggerz: Jeg hóf ræðu mína áð- 
an með því að benda á það, að hjer væri 
um miklu minna starf að ræða heldur en 
að eiga sæti í bæjarstjórn eða hreppsnefnd. 
Jeg geri ráð fyrir því, að þeir, sem skipa 
þessa kynbótanefnd, verji til þess miklu 
minna af starfstíma sínum en hinir, sem 
í hreppsnefnd eru. (GuðmÓ: Það er a. m. 
k. óþarfi að halda fund í kynbótanefnd 
annanhvern dag!). Það er því augljóst, að 
svo framarlega sem á að skylda konur til 
þess að eiga sæti í bæjarstjórn — sem er 
afarmikið erfiði — þá er beinlínis hlægi- 
legt að gera undanþágu í þessu efni. Slíkt 
mætti næstum skoða sem tepruskap. Hins- 
vegar játa jeg það, að því fylgir mikið 
erfiði að sitja í bæjarstjórn eða hrepps- 
nefnd. Og þó jeg sje frjálslyndur og vilji 
leyfa þetta, þá er jeg þess viss, að mjer 
mundi þykja það persónuleg óþægindi, ef 
mín kona væri skylduð til að eiga sæti í 
bæjarstjórn. Jeg vona, að hv. deild sýni 
hjer fulla samkvæmni. En þá er hún sjálfri 
sjer fyllilega samkvæm, ef hún fellir þessa
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brtt. og lætur sömu reglu gilda um þessa 
nefnd og hreppsnefnd eða bæjarstjórn. — 
Viðvíkjandi því, sem liæstv. atvrh. (MG) 
sagði, að jeg mundi líklega segja af mjer 
þingmensku, ef brtt. yrði samþykt, get jeg 
sagt hæstv. atvrh. það, að mjer dettur alls 
ekki í hug að gera stjórninni slíkan greiða.

Jónas Jónsson: Mig iangar til þess að 
styðja hv. 1. landsk. (SE) lítið eitt í hans 
ströngu baráttu. því þótt málsstaður hans 
sje miklu betri en andstæðinganna, þá eru 
nokkrar líkur til þess, að hann lendi í 
minni lduta, einkum þegar sá fulltrúi, sem 
treysta hefði átt til þess að halda fram 
rjettindum kvenna, hefir alveg brugðisi 
skyldu sinni. Og verð jeg að láta í ljós 
djúpa hrygð yfir því, ef þessi háttv. deild 
getur ekki skilist við þessi kosningamál 
kvenna þannig, að fidt samræmi sje í. Hjer 
hefir nýlega verið samþykt frv., þar sem 
því var slegið föstu, að konur skyldu hafa 
sama rjett og sömu skyldur móts við karl- 
menn. Og þá er það beinlínis hlægilegt að 
gera þessa undantekningu. Jeg vil þá 
beina því til hæstv. atvrh., sem virðist 
þessu fylgjandi og hefir undirbúið kosn- 
ingafrv., hvers vegna hann hafi ekki sett 
þar inn ákvæði um, að til skyldu vera fá- 
einar nefndir, sem konur skyldu ekki sitja 
í, þótt þær ættu að hafa jafnrjetti við 
karlmenn endranær. Þetta er fullkomlega 
hugsunarrangt, og þegar til atkvgr. kem- 
ur, vil jeg biðja um nafnakall, svo það 
sjáist, hverjir það eru, sem hjer vilja gera 
á hluta kvenþjóðarinnar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vil
leiðrjetta misskilning hjá hv. 3. landsk. 
(JJ). Hann gætir þess ekki, að í öllum 
frv. stjórnarinnar, sem fjalla um kosning- 
arrjett og kjörgengi í sveitarmálum, er

gert ráð fyrir því, að konur hafi rjett ti 
að skorast undan kosningu. En hitt er líkf 
víst, að engin nauðsyn er á því, að þa? 
gildi sama regla um kosning í kvnbóta 
nefnd og t. d. hreppsnefnd. Þetta tvent er 
svo óskylt, og því sje jeg ekkert á móti því, 
þó brtt. hv. 1. þm. Eyf. sje samþykt. Það 
er auðvitað sagt í gamni, þegar háttv. 1 
landsk. var að tala um rjettindamissi fyrii 
kvenþjóðina í þessu sambandi. Þvert á 
móti; *það er rjettindaauki að mega skor- 
ast undan því, sem maður vill ekki taka 
að sjer.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg held nú 
reyndar, að það standi nokkuð á sama 
hvernig fer með þessar brtt. hjer í háttv. 
deild. Jeg ber svo gott traust til hv. Nd., 
að jeg vona. að hún lagi þann galla, sem 
í þessari liv. deild var settur inn í sveitar- 
stjórnarlagafrv., sem sje þann, að neyða 
konur til þess að eiga sæti í hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn, þó það sje þeim þvert um 
geð. Jeg þykist viss um það, að hv. Nd. 
muni meta konur svo mikils, að hún vilji 
ekki láta þvæla þeim nauðugum út í kyn- 
bótanefndum og hreppsnefndum. Jeg vona 
því fastlega, ef illa fer, þá verði það lagað 
í hv. Nd.

Ingibjðrg H. BJamason: Út af orðum hv. 
þm. Seyðf. (JóhJóh) vil jeg gera þá aths., 
viðvíkjandi því, sem hann kallaði skemd 
á frv. um kosningar í málefnum sveita og 
bæja, að þegar verið er að tala um skyldur 
og rjettindi, þá vil jeg taka það fram 
enn, eins og jeg gerði þegar það frv. var 
til umræðu hjer í hv. deild, að jeg álít, að 
það eigi alls ekki að undanskilja konur 
frá því að taka þátt í opinberum störfum 
yfirleitt fremur en karlmenn. Hjer er um 
svo stórvægileg persónurjettindi að ræða,
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að þau má í engu skerða. En það er sann- 
færing mín, að sömu rjettindum eigi að 
fylgja sömu skyldur. Og mjer virðist það 
æðimiðaldalegur skilningur á þessu rnáli, 
að vilja takmarka þennan rjett. En þótt 
svo kunni einliverjum að sýnast, að ekki 
gæti fulls samræmis í viðliorfi mínu í 
þessu máli og liinu málinu, sem jeg mint- 
ist á, — kosningar í málefnum sveita og 
kaupstaða, — þá er þess að gæta, að lijer 
stendur alt öðruvísi á, þar sem ekki er um 
að ræða nema kosningu í eina sjerstaka 
nefnd, og því alveg ósambærilegt. Jeg sje 
ekkert á móti því að samþykkja brtt., 
vegna þess að það er sennilegt, að enginn 
hörgull verði á liæfum mönnum í slíkar 
nefndir, sem liafi meiri þekking í þessum 
málum en konur yfirleitt hafa. En hins- 
vegar sje jeg ekkert á móti því, ef konur 
telja sig hafa vit á þessu máli, að þær 
skipi þá einnig kynbótanefnd. Jeg er viss 
um það, að þær mundu ekki á nokkurn 
hátt telja sjer misboðið með því nje skor- 
ast undan því af tepruskap, eins og hv. 1. 
landsk. komst að orði. Jeg segi fyrir mig. 
að jeg blygðast mín ekkert fyrir að tala 
um þetta mál. — En að lokum vil jeg enn 
skírskota til orða hæstv. atvrh., að þetta 
mál er alveg óskylt því máli, sem ýmsir 
hv. þdm. hafa verið að draga hjer inn í 
umræðurnar.

Guðmundur Ólafsson: Jeg vil benda á 
það, að mjer þótti koma fram ósamræmi 
hjá hv. frsm. landbn. (ÁH) annarsvegar 
og hæstv. atvrh. (MG) hinsvegar viðvíkj- 
andi kostnaði við kynbótafola. Hv. frsm. 
bjóst við, að hægt yrði að komast hjá því, 
að kvnbótafoli yrði mjög dýr, en hæstv. 
atvrh. gerði ráð fyrir, að aðeins bestu 
folar yrðu valdir til kynbótanna. En ef 
svo verður, sem raunar er sjálfsagt, þá fæ

jeg ekki annað skilið en að verðið muni 
verða í einhverju venjulegu hlutfalli við 
gæðin, nema það verði tekin í þessi lög 
einhver ný regla í viðskiftum.

Þá er jeg hálfhissa á því, hvernig geng- 
ur með brtt. liv. 1. þm. Eyf., og eins furð- 
ar mig talsvert á því,. að liæstv. atvrli. 
skuli ekki geta fundið samband milli þessa 
máls og kosningalaganna í málefnum bæja 
og sveita. því lijer er beinlínis gert ráð 
fyrir því í frv. sjálfu, að sömu reglur 
gildi um kosning í kynbótanefnd og 
hreppsnefnd, sem líka er rjett. Því þá fer 
nú samræmið í sveitakosningum að verða 
lítið, ef það eiga að gilda sjerstakar regl- 
ur fyrir kosningu í smánefndir innan 
sveitar. eins og t. d. kynbótanefnd. Þá 
mætti ætla. að ekki væri minni ástæða til 
þess að hafa sjerstök kosningaskilyrði fvr- 
ir ýmsar aðrar nefndir, svo sem fræðslu- 
nefnd, forðagæslunefnd o. s. frv. En þá 
sem sagt förum við að færast nokkuð 
langt frá því marki, sem stefnt var að 
með endurskoðun sveitarstjórnarlaganna, 
en það var einmitt lieildarsamræmi; og 
sannast þá orð þeirra, sem halda því fram. 
að slíkt samræmi muni aldrei nást.

Atvinnumálaráðherra (MG): -Jeg finn 
ekki betur en að jeg hafi gætt fullrar 
samkvænmi í þessum kosningamálum, því 
að í báðum frv. um kosningar hefir stjórn- 
in lagt það til, að konur skyldu ákveða 
sjálfar, hvort þær tækju við kosningu eða 
ekki.

Eggert Pálsson: Það vildi svo illa til, 
að hv. frsm. (ÁH) var veikur við 2. um- 
ræðu þessa máls, og varð jeg því til bess 
að tala um frv. fvrir nefndarinnar hönd. 
Gg af því að hv. flm. brtt. (EÁ) gat þess 
þá, að frsm. væri till. samþykkur, þá gat

Alþt. 1 926, B. (38. löggjafarþing). 59
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jeg ekki mótmælt því. En jeg sje nú, að 
það liefir ekki verið rjett heldur hjá hv.
1. þm. Eyf. Þvert á móti ljet nú hv. frsm. 
í ljós, að hann teldi tillöguna fremur til 
skemda en bóta. En hitt er satt, að nú 
tjáir ekki að fást um þetta, úr því það var 
samþykt, og vona jeg, að háttv. Xd. lagi 
þessa misfellu.

Viðvíkjandi athugasemd liáttv. þm. A.- 
Húnv. við 2. gr. frv., þá voru það einkum 
tvö atriði, sem hann fann að. Eyrst taldi 
hann orðalagið ekki viðunandi. En það 
hefir verið athugað í nefndinni rækilega, 
og hneigðist hún að áliti hæstv. forsrli. 
(JM), sem taldi, að frá lilið laganna væri 
ekkert. að þessu orðalagi að finna. Auk 
þess hefi jeg orð fleiri lögfræðinga fyrir 
því, að ekki sje ástæða til þess að breyta 
orðalaginu; það sje alveg nægilega ljóst.

Viðvíkjandi liinu, að þar sem kynbóta- 
nefnd sje ætlað að velja li.-vfiieg.i marga 
kynbótahesta, þá verði að taka það líka 
skýrt fram, að það verði að vera bestu hest- 
arnir, sem völ er á, annars kunni hún að 
taka lakari hesta, þá verður slíkt að fara 
eftir samkomulagi við eiganda. Ef sam- 
komidag næst ekki, þá verður nefndin að 
verða af hestinum. Annars yrði að heim- 
ila eignarnám, en það áleit nefndin, að 
ekki gæti komið til mála. Enda er það 
ljóst, að ef gert væri ráð fyrir slíku, þá 
er mjög hætt við, að menn mundu nota 
sjer aðstöðuna til þess að setja miklu 
meira verð á hestinn en annars. Því áleit 
nefndin, að ekki væri um annan veg að 
ræða en að fá hestinn með samkomulagi 
við eiganda. Enda er vitanlegt, að frv. er 
upphaflega stílað til þess að koma á betra 
skipulagi um þessi mál, einkum í þeim 
sveitum, sem mest er hrossarækt, en síður 
í þeim sveitum og bygðarlögum, þar sem 
lítið er um hrossaeign. En einmitt þar,

sem hrossaeign er mikil, þá er jafnan úr 
mjög mörgu að velja.

Viðvíkjandi þeirri brtt., sem hjer hefir 
verið þráttað um, þá lýsti jeg fylgi mínu 
við hana við 2. umr., og þykist jeg þar 
vera í fullu samræmi við sjálfan mig. 
Þegar frv. til 1. um kosningar í bæjar- og 
sveitarmálum var lagt fyrir þessa deild, 
þá var það þar skýrt tekið fram, að konur 
skyldu hafa rjett til þess að skorast undan 
slíkum kosningum, ef þær vildu. Jeg er á 
sömu skoðun og hæstv. stjórn; jeg vil ekki 
raska þeim rjetti, sem konur hafa haft að 
undanförnu. En til samkomulags gekk jeg 
inn á, að þessi rjettur skyldi aðeins ná til 
giftra kvenna. Hjer. er verið að tala um 
rjettarskerðing fyrir konur, að þær skuli 
mega skorast undan slíkum kosningum. En 
það er einmitt öfugt. Með því að fella þessa 
undanþáguheimild er skertur rjettur 
kvenna, sem þær hafa liaft umfram karl- 
menn að undanförnu. Og í samræmi við 
þessa skoðun mun jeg greiða brtt. á þskj. 
129 atkv. mitt. Og jeg tek undir með hv. 
þm. Seyðf. (JóhJóh), að jeg vona, að hv. 
Xd. lagi þau missmíði, sem hjer urðu á lög- 
unum um kosningar í sveita- og bæjarmál- 
efnum, eins og líka þau missmíði, sem urðu 
á frv. þessu við 2. umr.

Einar Árnason: Jeg tók það fram við
2. umr., að jeg hefði sýnt hv. frsm. (ÁH) 
till. mína, og tók hann það þá fram, að 
hann gæti ekki sjeð neitt athugavert við 
hana, nema ef vera skyldi, að það væri 
álitamál, hvort ákveða skyldi takmark 
gjaldsins 8 eða 10 kr., og var hann heldur 
á því að setja það 10 kr. Þetta veit jeg, að 
hv. frsm. kannast við. Það má vera, að 
hann hafi eftir á sjeð sig um hönd. En 
nú fór svo við 2. umr., að brtt. var sam- 
þvkt, þó að hv. 1. þm. Rang. (EP) mælti
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fast á móti, og hafði jeg þó ekkert sjer- 
stakt gert til þess að afla lienni fylgis. Að 
till. mín var samþykt, getur því ekki staf- 
að af öðru en því, að háttv. þdm. liafi 
þótt þau rök, sem studdu till. mína, miklu 
betri en mótmæli hv. 1. þm. Rang.

Ennfremur var eitt atriði í ræðu hv. 
1. þm. Rang., að þessi lög væru aðallega 
sett með þau hjeruð fyrir augum, þar sem 
hrossarækt væri mest. Þetta er ekkert ann- 
að en fjarstæða. Auðvitað eru lögin sett 
fyrir alt landið, sem sjest af því, að frv. 
mælir svo fyrir, að kynbó'tanefnd skuli 
vera í hverjum hreppi og kynbótafoli í 
hverjum hreppi á landinu.

ATKVGR.
Brtt. 129 samþ. með 7: 6 atkv., að við- 

liöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JóliJóli, ÁII, BK, EB, EÁ, GunnO. 

IHB.
nei: JM, JJ, SE, GuðmÓ, II’, llSteins.

Einn þm. (JJós) fjarstaddur.
Frv., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv. og endursent Nd.

Á 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 16. 
mars, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 157).

Á 47. fundi í Nd., miðvikudaginn 7. 
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 157, 269).

Frsm. (Jón Sigurðsson): Eins og kunn- 
ugt er, hefir hv. Ed. gert nokkrar brevt- 
ingar á frv. þessu, sem eru í því fólgn- 
ar, að Ed. gerir ráð fyrir, að ákveðnum út- 
gjöldum sje jafnað niður á ákveðinn Iiátt. 
En hvorki í frv. liæstv. stjórnar nje í til- 
lögum nefndarinnar hafði verið gengið

inn á þá braut. Landbn. Ed. lítur svo á, 
að }>etta hafi mikla þýðingu fyrir kyn- 
bótastarfsemina. Nefndin lijer er því vel- 
viljuð þessum breytingum, en af þessu 
leiðir, að inn í frv. þurfa að koma ný 
ákvæði, einkum viðvíkjandi reikningsskil- 
um kynbótanefndarinnar. Um það verða 
að vera ákveðnar reglur. Að öðru leyti 
liggur mál þetta svo augljóst fyrir, að 
ekki þarf að skýra það nánar.

Breytingin við 3. gr. er eðlileg afleiðing 
af brtt. nefndarinnar í Ed. Nefndin hjer 
leggur til, til þess að komast hjá vand- 
ræðum, að yfirleitt sje fylgt þeirri reglu, 
að þeir liestar, sem valdir eru af kynbóta- 
nefnd, sjeu teknir á leigu til afnota fyrir 
hrossaeigendur sveitarinnar, gegn hæfilegu 
gjaldi. llefir landbn. Ed. gert um það 
smáorðabreytingu.

Sje jeð svo ekki ástæðu til að orðlengja 
frekar um þetta.

ATKVGR.
Brtt. 269,1 samþ. með 15 shlj. atkv.

— 269,2 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 269,3 samþ. með 14 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.

og endursent Ed.

Á 45. fundi í Ed., fimtudaginít 8. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
eina umr. í Nd. (A. 289).

Á 47. fundi í Ed., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Frsm. (Ágúst Helgason): : Landbúnað- 
arnefnd hefir athugað þær smávægiUgu 
breytingar. sem Nd. hefir gert við frv. 
þetta. Þær eru aðallega til skýringar Um 
efnisbreytingar er ekki að ræða, nema ef

69«-
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telja skyldi breytinguna á 3. gr., þar ;e.n 
tveimur hreppum eða fleiri er heimilað 
að vinna saman að kvnbótum hesta. Nefud 
in telur þessar breytingar fremur til bóta 
og leggur til, að frv. sje samþykt.

Guðmundur Ólafsson: Jeg hefi ekki 
athugað þetta frv. vandlega í þeirri mynd, 
sem það nú er, en jeg sje, að hjer er um 
þó nokkrar breytingar að ræða. Vil jeg 
því mælast til þess, að málið sje tekið 
út af dagskrá til frekari athugunar.

Sigurður Eggerz: Jeg óska þess ein- 
dregið, að þetta mál sje tekið út af dag- 
skrá. Jeg ætlaði að bera fram brtt., en tók 
ekki eftir því fyr en of seint, að málið 
var á dagskrá. Jeg taldi sjálfsagt, að fram 
kæmi prentað nefndarálit, og mjer er mjög 
á móti skapi að innleiða þann sið, að 
nefndum haldist uppi að koma aðeins með 
munnlegt nál. Hjer er um talsvert þýð- 
ingarmikið frv. að ræða að því leyti, sem 
brotið er „prineipielt" atriði um rjettindi 
og skyldur kvenna. Jeg vænti þess, að hv. 
deild hafi athugað þetta mál svo ítarlega 
síðan það var til umræðu hjer, að hún 
hafi nú tekið sinnaskiftum, svo að takast 
megi að lagfæra þetta atriði, ef málið er 
tekið út af dagskrá.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg hefi 
ekkert á móti því, að málið sje tekið út 
af dagskrá til frekari athugunar fyrir þá, 
sem ekki hafa haft tíma til að átta sig á 
því. En jeg vildi aðeins benda á, að það 
hefir oft komið fvrir, að framhaldsnefnd- 
aráiit hafi ekki verið prenfuð, þegar um 
litlar breytingar hefir verið að ræða, svo 
að það er ekki verið að innleiða neinn 
nýjan sið að þessu leyti.

Annars lít jeg svo á, að brtt. um það 
atriði í 2. gr., sem hv. 1. landsk. (SE)

mintist á, geti naumast komist að eftir 
þingsköpunum, þar sem það er búið að 
vera hjer til atkvæða, svo að þess vegna 
virðist ekki ástæða til að taka málið af 
dagskrá.

Eggert Pálsson: Sem formaður landbn. 
lýsi jeg því yfir, að hún liefir athugað 
þetta frv. eftir að því var breytt í Nd. 
og orðið sammála um að ráða deildinni til 
að samþykkja frv. með þessum breyting- 
um. Jeg kannast við, að nefndin liefir 
ekki látið prenta framhaldsnál., enda held 
jeg, að deildin hefði lítið grætt á því að 
fá þessa yfirlýsingu á prenti. Annað mál 
er það, ef nefndin liefði viljað koma fram 
með brtt. við frv., þá gat verið ástæða til 
fyrir hana að leggja fram framhaldsnál. 
samhliða þeim brtt. Annars get jeg tekið 
í sama streng og hæstv. atvrh. (MG), ef 
meiningin er að koma með brtt. þess efnis 
að nema burtu athugasemdina við 2. gr., 
að konum sje rjett að skorast undan kosn- 
ingu, þá liafi sú brtt. naumast rjett á sjer. 
Jeg lít svo á, að slík brtt. stríði á móti 
þingsköpunum. Eins og málið liorfir við 
nú, sje jeg enga ástæðu til að vísa því til 
landbn. Við höfum þegar lýst því yfir 
tveir úr nefndinni, að við værum sam- 
þykkir breytingunum, sem liv. Nd. hefir 
gert á frv. Hvað vinst þá við að vísa því 
til nefndarinnar að nýju?

Gunnar Ólafsson: Jeg vildi aðeins 
ítreka það, sem hv. 1. þm. Rang. (EP) 
hefir tekið fram, að þetta mál hefir verið 
athugað í landbn. Þessar brtt. frá Nd. 
breyta yfirleitt litlu að efni til, en nefnd- 
in lítur svo á, að þær sjeu fremur til bóta. 
Þetta, sem hv. 1. landsk. (SE) sagði, að 
hann þyrfti að fá tíma til að koma með 
brtt.. finst mjer ástæðulaust að taka til 
greina, og jeg legg á móti því, að deildin
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leiki sjer þannig með þetta mál. Að vísa 
því til nefndar aftur er þýðingarlanst. 
Nefndin hefir sagt það, sem liún vill segja 
og þarf að segja. Að gera kröfu til þess, 
að nefndin komi með langt álit um jafn- 
kunnugt mál, er algerlega óþarft. Hún 
þarf ekki að taka neitt fram, þar sem um 
engan ágreining er að ræða. — Jeg vil 
ítreka það, að jeg tel óþarft að taka málið 
af dagskrá og sje ekki annað en vel megi 
afgreiða það strax.

Sigurður Eggerz: Mjer þykir vera ris- 
inn hjer upp allmikill úlfaþytur út af 
jafnmeinlausri ósk og þeirri, að málið sje 
tekið út af dagskrá til frekari athugunar. 
Jeg bjóst við nál., og því er jeg ekki við- 
búinn að koma með brtt. nú.

Hæstv. atvrh. blandaði sjer inn í um- 
ræðurnar og hjelt því fram, að ekki væri 
óalgengt, að komið væri með munnleg nál. 
Þingsköpin gera þó víst ekki ráð fyrir 
slíku, og jeg sje ekki ástæðu til að innleiða 
þann sið. Jeg vil vekja athygli á því, sem 
nú er talsvert farið að tíðkast, að nál. 
er skilað, sem ekki eru nema 1—2 línur. 
Jeg tel slíkt lítið upplýsandi fyrir málin.

Að því er snertir viðaukann við 2. gr., 
þá má sjálfsagt koma þar með nýja brtt. 
Það atriði skiftir miklu máli fyrir þá, sem 
líta svo á, að þar sje um ,.principielt“ 
atriði að ræða. — Mjer þvkir kenna nokk- 
uð mikils ákafa lijá íhaldsmönnum um að 
þetta mál sje ekki tekið af dagskrá. Auð- 
vitað geta þeir ráðið því eins og öðru. 
Það hafa stundum verið brotin hjer þing- 
sköp til að koma þeirra mönnum í nefnd- 
ir. Þetta er víst áframhald af þeirri stefnu.

Guðmundur Ólafsson: Jeg óskaði þess 
strax í byrjun fundarins, að málið yrði 
tekið út af dagskrá. Það er fljótsjeð, að 
3, gr. frv. er gerbreytt, og nýrri grein bætt

inn í það, og mjer þykir hart, að háttv. 
landbn. skuli leggja svo mikið kapp á að 
gera lítið úr þeim breytingum. Xefndinni 
þótti 3. grein góð eins og hún fór hjeðan 
og varði hana þá liarðlega gegn aðfinslum 
mínum. Ilenni þykir hún líka góð eins og 
hún kemur nú gerbreytt frá Nd. Líklega 
þætti henni hún allra best, ef hún kæmi í
3. útgáfu. — Jeg held nú satt að segja, 
að frv. liafi breyst til batnaðar í Nd.. þótt 
jeg hafi ekki getað athugað það nægilega 
enn. Mjer þykir þetta bara undarleg fram- 
koma hjá liv. nefnd. Jeg skil ekki, að frv. 
sje stofnað í neina hættu, þó að það sje 
tekið út af dagskrá í þetta sinn.

Frsm. (Ágúst Helgason): Jeg set mig
ekki á móti því, að málið sje tekið út af 
dagskrá. En mig furðar það kapp, sem á 
þetta er lagt, þar sem breytingarnar á 
frv. eru þannig vaxnar, að jeg skil ekki, 
að nokkur geti haft á móti þeim. Það er- 
aðeins um eina breytingu að ræða, stni 
talist gæti efnisbreyting, það, að tvær 
sveitir megi sameina sig um hrossakynbæt- 
urnar. En sem sagt, jeg set mig ekki á 
móti því, að málið sje tekið xit af dagskrá, 
ef liv. þingdeildarmenn vilja leika sjer 
með tíma þingsins.

Eggert Pálsson: Það er dálítið einkenni- 
legt, að háttv. þm. A.-Húnv. þykir undar- 
legt, að landbn. skuli samþykkja breyt- 
ingar Nd., en kannast þó sjálfur við, að 
þær sjeu til bóta. Viðvíkjandi breytingum 
á frv. skal jeg taka það fram, að aðal- 
breytingin er í því fólgin, að fleiri hrepp- 
um er leyft að vinna saman að kynbótum 
Iiesta. Viðvíkjandi þessu atriði lagði jeg 
áherslu á það við umræðurnar hjer, að 
það hlyti svo að verða, að hreppar slægju 
sjer saman. Þessi hugsun mín, sem jeg 
bjóst við að leiddi af sjálfu sjer, er nú
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skýrt tekin fram í frv. Jeg sje ekki, að 
það geti á nokkurn liátt spilt frv.; þvert 
á móti. Landbn. liefir ekkert á móti því, 
að málið sje tekið af dagskrá. En það 
þarf enginn að briast við því, að hún komi 
með ítarlegt nál., þótt svo verði. Afstaða 
nefndarinnar til málsins mun ekki breyt- 
ast neitt við það. — Hvað viðvíkur at- 
hugasemdinni við síðari málsgrein 2. gr., 
þá hefir hún verið samþykt hjer, og jeg 
býst ekki við, að deildin sjái ástæðu til að 
raska þeirri samþykt.

Guðmundur Ólafsson: Hv. form. landbn. 
(EP) sagði, að s.jer þætti undarlegt. að 
jeg skyldi vilja láta taka málið út af dag- 
skrá, þar sem jeg teldi breytingarnar til 
batnaðar. En mjer þykir enn undarlegra; 
að nefndin skuli vera jafnánægð með frv. 
hvernig sem það er. Hv. þm. ŒP) segist 
ekkert hafa á móti því. að málið sje tekið 
út af dagskrá, og þó berst hann mjög 
kröftuglega móti því að }>að sje gert. Mjer 
þvkir þetta alt ákaflega undarlegt.

Umr. frestað.

Á 49. fundi í Ed., þriðjudaginn 13. 
apríl, var fram haldið einni umr. 
um frv. (A. 289, 316. 324).

Sigurður Eggerz: Jeg vil aðeins geta 
þess út af ummælum hæstv. atvrh. (MG) 
hjer áður við þessa umr., sem gengu í þá 
átt, að till. mín geti ekki komið til atkv., 
að fyrir liggja tveir forsetaúrskurðir. er 
ganga í gagnstæða átt og stvrkja minn 
málstað.

Annar forsetaúrskurðurinn er frá þing- 
inu 1917, og vil jeg, með leyfi hæstv. for- 
seta, lesa hann upp. Hann hljóðar svo:

„Það hefir verið leitað úrskurðar míns 
um það, hvort brtt. á þskj. 785 komi í

bága við þingsköpin eða ekki. í 32. gr. 
þeirra stendur svo, að brtt. um atriði, sem 
búið er að fella í deild, má eigi bera aftur 
upp í sömu deild á sama þingi. Hjer er 
ekki því til að dreifa. f brtt. er ekki atriði, 
sem áður hefir verið felt lijer í deildinni, 
lieldur er að ræða uin atriði, sem áður 
hefir verið samþykt hjer, en nú er farið 
fram á að fella burt. Akvæðið í umræddri 
grein þingskapanna er takmörkun á frum- 
kvæðisrjetti þingmanna og eigi rjett að 
leggja víðtækari merkingu í það en skýr 
ákvæði greinarinnar heimila, og úrskurð- 
ast því, að brtt. á þskj. 785 komi til umr. 
og atkv.“

Þetta á skýrt við það tilfelli, sem hjer 
er um að ræða. En forseti sá, er feldi 
þennan úrskurð, var Ólafur Briem, en 
núverandi forseti Nd. feldi hinn úrskurð- 
inn. en hann hefi jeg ekki fundið í Alþt.

Þar sem nú tveir forsetar hafa gefið 
slíka úrskurði, þykist jeg standa í mínum 
fulla rjetti með þessa brtt. En auðvitað 
liefir hæstv. forseti vald til þess að úr- 
skurða eins og hann álítur rjettast. og 
verð jeg að beygja mig undir það. Jeg 
geng samt út frá því, að till. hafi rjett til 
þess að komast að.

Atvinnumálaráðherra (MG): Mjerskild- 
ist á háttv. 1. landsk. (SE), að ræða hans 
hafi verið sprottin af nokkrum orðum, er 
jeg sagði við fyrri hl. þessarar umr. En 
jeg sje það á því, sem hann las upp, að 
jeg hefi ekki í fvrri ræðum mínum tekið 
nógu djúpt í árinni. Þegar um þingsköpin 
er að ræða, þá er það ekki aðalatriðið, 
hvort eitthvað ákvæði hefir verið samþykt 
eða felt, heldur hvort atkvæði hafa verið 
greidd um ákvæðið. Þegar þingsköpin tala 
aðeins um atriði, sem hafi verið felt, þá 
er það vegna þess, að hættast er við og 
það er venjulegast, að reynt sje að fá at-
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kvæði íim þau aftur. En það verður að 
nota þetta ákvæði þingskapanna „analo- 
giskt“ um samþykt atriði; annars væri 
enginn endir á atkvæðagreiðslum hjer á 
þingi. Annars er það forseta að skera úr 
um þingsköp, og jeg læt mig einu gilda, 
livort umrædd tillaga kemur til atkvæða 
eða ekki.

Sigurður Eggerz: Jeg vil aðeins benda 
hæstv. atvrh. á það, að í þeim úrskurðum, 
er fyrir liggja, er um samþykt atriði að 
ræða. Er það því alveg hliðstætt. Þarf 
svo ekki fleiri orð um það.

Forseti (HSteins): Eins og háttv. 1. 
landsk. (SE) tók fram, stendur í 32. gr. 
þingskapanna:

„Breytingartillögu um atriði, sem búið 
er að fella í deild, má eigi bera upp aftur 
í sömu deild á sama þingi.“

Nú er það reyndar svo, að atriðið, sem 
till. þessi fjallar um, er ekki tekið upp í 
sama formi og áður, en samþykt hefir ver- 
ið hjer í deildinni ákvæði það, sem brt.. 
fer fram á að fella hurt. Verður því að 
líta svo á, að með samþykt þessari hafi 
komið fram yfirlýstur vilji deildarinnar 
um það, að hún sje mótfallin brtt. að efni 
til, sem hjer liggur fyrir. Og þar sem hún 
þannig fer í bága við anda 32. gr. þing- 
skapanna, ber að vísa henni frá.

Þá liggur fyrir önnur brtt. á þskj. 324, 
frá hv. þm. A.-Húnv. (GuðmÓ), og þar 
sem hún hefir ekki komið fram fyr en 
nú, verður að leita afbrigða um hana.

ATKVGR,
Afhrigði um brtt. 324, sem of seint var 

útbýtt, levfð og samþ. í e. hlj.

Guðtnundur Ólafsson: Jeg gat þess við
upphaf umr., að jeg hefði ekki kynt mjer

frv. na^gilega eftir að það kom aftur frá 
Nd., en sá hinsvegar, að það hafði tekið 
miklum breytingum þar, og var það ein 
ástæðan til þess, að jeg óskaði, að málið 
yrði tekið út af dagskrá. Jeg verð nú að 
segja það sama og jeg lijelt þá fram, að 
breytingar Nd. hafa verið mjög til bóta, 
sjerstaklega hreytingarnar við 3. gr., og 
hin nýja gr. er einnig nauðsynleg, því að 
engin ákvæði voru í frv. áður, t. d. um 
fundi nefndanna, reikningsskil o. fl.

En að því er snertir brtt. mína; þá 
kem jeg með hana til þess, að samræmi sje 
milli kosninga í þessar nefndir og kosn- 
inga til bæjar- og sveitarstjórna. En í 
bæjar- og sveitarstjórnarlögunum eiga að 
vera ákvæðin um kosningarrjett og kjör- 
gengi, en ekki í smærri lögum, sem heyra 
undir þau, svo sem lijer er. Því að ef 
ákvæði þessi eiga að koma hjer inn, þá 
eiga þau alveg eins heima í fræðslulögun- 
um og víðar.

Þá er nákvæmlegar orðað lijá mjer í 
breytingartill. en í frv., til hve langs tíma 
nefndin skuli kosin. Virðist vera rjett, að 
hún sje kosin til 6 ára og að kosning hinn- 
ar fyrstu nefndar gildi þar til næst verði 
kosið í hreppsnefnd. Nú er venjan sum- 
staðar sú, að hrossakynbótanefndir eru 
aðeins kosnar til 3 ára, en mjer finst eðli- 
legt, að þær sjeu kosnar til 6 ára eins og 
lireppsnefndirnar, því að engin ástæða er 
til að hafa mismunandi ákvæði í svona 
skyldum málum. Og ef till. mín verður 
samþykt, þá gengur minni hl. nefndarinn- 
ar úr eftir 3 ár, en meiri hl. eftir 6 ár.

Hvað snertir brtt. hv. 1. landsk. (SE) 
um að konur sjeu skyldar til þess að taka 
sæti í kynbótanefnd, þá finst mjer, að best 
sje að ákvæðið um það felist í aðallögun- 
um um kosningar í málefnum sveita og 
kaupstaða, og gildi svo jafnt fyrir öll 
þessi mál. Sje jeg ekki ástæðu til þess að
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tala meira um það. En jeg býst ekki við. 
að hv. deild álíti nauðsynlegt að taka 
ákvæðið um kosningarrjett og kjörgengi 
inn í þessi Iög. og vona því, að brtt. mín á 
þskj. 324 verði samþykt.

Atvinnumálaráðherra (MG); M.jer þyk- 
ir vænt um að heyra það bjá liv. þm. A,- 
Tlúnv. (GuðmÓ), að hann álítur, að frv. 
hafi batnað í Xd. Geri jeg mjer því vonir 
um, að bann fylgi því.

TTm brtt. þessa bv. þm. (GuðinÓ), á 
þskj. 324, vil jeg geta þess, að í henni er 
aðeins sú efnisbrevting, að taka af konum 
þann rjett að mega skorast undan kosn- 
ingu. Um það atriði hefir áður farið 
fram atkvæðagreiðsla lijer í deildinni. svo 
að till. er í raun og veru alveg óþörf. en 
frá verður lienni ekki vísað vegna þing- 
skapa, eins og till. hv. 1. landsk. (SE). 
Yerði brtt. hv. þm. A.-Húnv. samþykt, 
verður frv. að fara í sameinað þing, og 
það tel jeg satt að segja ekki ómaksins 
vert. Jeg legg því til. að brtt. þessi verði 
feld.

Sigurður Eggerz: Samkvæmt nýföllnuin
úrskurði hæstv. forseta kemst mín tillaga 
ekki að, þrátt fyrir hin ljósu fordæmi í 
tveimur forsetaúrskurðum. En það dugir 
ekki að deila við dómarann, o<r nú er þá 
ekki annað fyrir Iiendi en taka afstöðu til 
tillögu hv. þm. A.-Húnv.. en jeg skil hæstv. 
forseta svo, að hún megi komast að. Jeg 
fyrir mitt leyti mun eindregið greiða at- 
kvæði með tillögunni. því að líkindum 
næst það sama með henni og minni til- 
lögu. — En það er auðvitað höfuðatriðið.

Gunnar Olafsson: Það var nánast til 
þess að rifja upp gamlar sakir, að jeg 
kvaddi mjer hljóðs. Þegar frv. þetta var 
l'jcr síðast til umr. í þessari hv. deild,

gerðu tveir hv. þm. nokkurn hvell að frv.: 
það er vitanlegt. að frv. var þá í 4. sinni 
til umræðu lijer í deildinni, en þó varð 
það þá fyrst. sem þessir hv. þm. komust 
að niðurstöðu um, að málið var ekki nógu 
vel athugað enn. frá þeirra sjónarmiði 
s.jeð. Þeir báðu því hæstv. forseta að taka 
málið út af dagskrá og fresta umr., og var 
það gert. Samtímis átaldi hv. 1. landsk. 
(SE) landbn. fyrir að liún hefði ekki 
lagt nógu mikla rækt við málið, nefndar- 
álitið væri svo stutt og óljóst orðað. Hann 
kvaðst og ekki enn hafa haft nægan tíma 
til að átta sig á málinu, og varð því að 
fá frest á umræðunum, til íhugunar og 
lagfæringar. Jeg skal að vísu játa. að 
nál. var ekki langt, það er að finna á 
þskj. 119, en um leið skal jeg taka það 
fram, að nefndin taldi ekki r.jett að gera 
lijer úlfalda úr mýflugu. skrifa langt mál 
um það, langt mál í nál., sem öllum er 
ljóst og margendurtekið og rætt í báð- 
um deildum þingsins. AEálið er og í sjálfu 
sjer ofureinfalt. Það hefir verið samþykt 
í hv. Xd. í annað sinn, og landbúnaðar- 
nefnd þessarar deildar hafði ekki annað 
að seg.ja um frv. eftir eina umræðu í hv. 
Xd. og breytingar þær, er þar voru gerðar, 
en að þær væru til bóta. eins og frsm. 
nefndarinnar hafði í framsöguræðu tekið 
fram. Þetta segi jeg til þess að bera af 
nefndinni þær sakir, er á liana hafa verið 
bornar.

Svo kemur að því, er málið var tekið 
út af dagskrá samkv. ósk þessara tvegg.ja 
háttv. þm., þá keppast þeir við að bera 
fram brtt. við frv. og flýta sjer svo að 
því, að þeir geta ekki einu sinni orðið 
samferða með þær. Iláttv. 1. landsk. varð 
fvrri til: hann kemur strax með tillögu 
um að fella burtu undanþáguna konum til 
handa frá því að vera í kynbótanefnd. 
En þá vár sá ljóður á brtt, hans; að húö
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mundi ekki löglega upp borin. Og þá kem- 
ur það, að háttv. þm. A.-Húnv. ræðst í að 
bjarga þessu. Hann kemur með nýja brtt. 
Sú brtt. sýnist að vísu vera meinlítil, fljótt 
á litið. En við nánari athugun sjest, að 
hún fer krókaleið að sama marki og fvrri 
brtt., frá hv. 1. landsk., sem hæstv. forseti 
úrskurðaði, að ekki gæti komið til um- 
ræðu eða atkvæða. Brtt. hv. 1. landsk. var 
það skárri, að hún gekk beint framan að 
markinu, en þessi síðari brtt., frá liv. þm. 
A -Húnv.. kemur krókaleiðir. á hlið við og 
aftan að því, sem um er að ræða.

Þegar frv. var hjer áður til umr., hafði 
háttv. þm. A.-Húnv. alt á hornum sjer því 
viðvíkjandi; hann var óánægður með ftv. 
af ýmsum ástæðum, að hann sagði. og 
átaldi landbn. fyrir meðferð hennar á þvi. 
Hann sagði og þá, að brevtingar hv. Nd. 
væru vart til bóta á frv. En nú segi'r 
hann, að frv. hafi síst versnað, það sje 
jafnvel betra eftir að það kom aftur úr 
Nd. Jeg bendi á þetta til þess að sýna 
fram á ósamræmið í framferði hv. þm. í 
þessu máli. Þetta er að minsta kosti ..loð- 
in“ afstaða til málsins. En nú tekur hann 
skýrt fram. að frv. hafi batnað í Nd.. og 
á hann þakkir skilið fyrir þá tilbreytni 
til bóta á sínu framferði. En eins og 
hæstv. atvrh. sagði, tel jeg ekki brtt. þessa 
háttv. þm. þess verða, að deildin ætti að 
samþykkja hana og senda síðan frv. í Sþ. 
Jeg tel betur sæma þessari hv. deild að 
samþykkja frv. eins og það kemur nú frá 
hv. Nd. en að vera að hringla við að ná 
burt úr 2. gr. þessum hjer um þrættu 
orðum og koma því þar með í sameinað 
þing. Auk þess gengur það næst móðgun 
við hv. deild að ætlast til þess, að hún 
hlaupi frá því, alveg að ástæðulausu, sem 
hún hefir áður samþykt í þessu máli, hvort

sem brtt. koma beint fram eða eftir króka- 
leiðum, eins og hjer á sjer stað hjá háttv. 
þm. A.-Húnv.

Jeg leyfi mjer því að mælast til þess, 
að hv. deild samþykki frv. eins og það 
nú er.

Einar Ámason: Þegar þetta frv. var 
hjer til umræðu fyrir nokkrum dögum, og 
var þá nýkomið frá hv. Nd., valdi meiri 
hluti þessarar hv. deildar hið góða hlut- 
skiftið, að slá skjaldborg utan um rjett- 
indi kvenna. En nú kemur það í ljós, að 
tveir háttv. þm. eru hjer á sveimi í kring- 
um skjaldborgina og eru að leitast við að 
fá færi til að rjúfa hana. Það eru þeir 
háttv. þm. A.-Húnv. (GuðmÓ) og háttv. 
1. landsk. (SE). Nú hafa þeir ekið fram 
tveimur byssum og hafið skothríð á þetta 
vígi kvennanna. Að vísu bilaði annað skot- 
vopnið mjög fljótt, og þarf því varla að 
bíiast við miklum árangri af þessari skot- 
hríð, því jeg býst ekki við, að meiri hluti 
þessarar hv. deildar bregðist konunum á 
þessari hættustund. Það, sem mjer þykir 
athugaverðast við þetta framferði þessara 
tveggja hv. þm., er það, að mjer virð- 
ist, sem þeir hafi snúið við rökunum í 
þessu máli. Þeir þykjast vera útverðir 
kvenrjettindanna á voru landi, en i sömu 
andránni gera þeir tilraun til að svifta 
konur þeim r.jetti, sem þær hafa haft fram 
að þessu. Jeg vil því ráðleggja þessum 
háttv. þm. báðum að slíðra brandinn og 
hætta við þessar árásir á konurnar, því að 
jeg tel þetta aðeins þýðingarlaust erfiði 
fyrir þá; þeir evða skotfærum sínum til 
einskis, konurnar eru komnar inn í þá 
skjaldborg í þessari háttv. deild, sem mun 
reynast óvinnandi vígi, hvernig sem til 
verður leitað við þær.

AlJ>t. 1926, B. <28. löggjafarþing), $9
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Atvinnumálaráðherra (MG): Út af orð- 
um háttv. 1. landsk. (SE) vil jeg segja 
það, að það er ekki nauðsynlegt, að rjett- 
indi og skyldur fylgist að. Það eru aukin 
rjettindi, að geta skorast undan tiltekn- 
um störfum. Þetta er gefinn hlutur.

En hvernig var það annars, — var ekki 
þessi hv. þm. í gær að beita sjer á móti 
frv., sem var mjög þýðingarmikið fyrir 
konur þessa lands? Eða var hv. þm. að 
mæla með því frv. ? (SE:-Nei, það held 
jeg, að jeg hafi ekki gert). Jeg vil þá 
spyrja þennan hv. þm.: Ilvort telur hann 
meira virði fyrir konur að fá tvo sjerskóla 
fyrir sig, sem haldið er uppi af ríkinu, 
eða að fá skyldur til að sitja í kynbóta- 
nefndum? Jeg læt þá dæma hjer í milli, 
sem í raun og veru berjast fyrir rjettind- 
um kvenna. En þessi hv. þm., sem jeg nú 
tala til, á ekki að vera að flagga með vin- 
áttu í garð kvenna og að hann vilji gera 
sitt til að auka rjett þeirra, því að þessi 
liv. þm. liefir gert sig beran að áreitni við 
rjettindi kvenna, og brtt. hans eru bornar 
fram af tilbekni einni saman og til þess 
að sýnast.

Jeg skal út af því, sem háttv. þm. A,- 
Húnv. sagði, geta þess, að það er ekki 
nauðsynlegt, að sömu reglur gildi um 
kosningar í kynbótanefndir og hrepps- 
nefndir, og frv. sjálft sýnir, að þetta er 
svo. Það er greinilegt, að ef það væri 
sjálfsagt, að sömu reglur giltu um þetta, 
þyrftu engin ákvæði að vera um þetta í 
frumvarpinu.

Jeg endurtek svo aðeins, að jeg tel rjett- 
ast að fella þessa brtt. frá háttv. þm. A.- 
Húnv.

Eggert Pálsson: Eins og menn rekur 
minni til, hófust þessar umræður með 
hörðum ávítum til landbn. fyrir það, að

hún liefði ekki gefið út framhaldsnál. um 
þetta mál. En nefndin vísar þessu ámæli á 
bug. Þetta skeður oft, að nefndir gefa ekki 
út framhaldsnál., er þær hafa ekki neitt 
sjerstakt að athuga við málin. Hjer er því 
fullkomið fordæmi fyrir þessu. Jeg get 
tekið það fram, ef ámæli fyrir þetta væri 
rjettmætt, mundi það ekki lenda á nefnd- 
inni, heldur á hæstv. forseta og skrifstofu- 
•stjóra Alþingis, sem tóku mál þetta á dag- 
skrá að nefndinni fornspurðri. En nefnd- 
in hafði enga ástæðu til að þykkjast, þó 
að þetta væri gert, því að hún var búin 
að athuga málið og komin að niðurstöðu 
um, að breytingar hv. Nd. væru þess eðlis, 
að nefndin gat ekki fundið ástæðu til að 
vera á móti þeim. Landbn. lýsti því líka 
hjer í deildinni, að hún teldi brevtingar 
hv. Nd. heldur til bóta en hitt. Það er 
sennilegt. að það Iiafi vakað fyrir háttv. 
andmælendum þessa frv., að þeir hafi 
ætlað að athuga nánar þessar breytingar 
Nd., er þeir ljetu taka málið af dagskrá. 
En viti menn, nú þegar þeir eru búnir að 
fá frest til að athuga málið, sjá þeir ekk- 
ert annað athugavert en það, sem þessi 
eina brtt. fer fram á. Það, sem hv. Nd. 
hafði gert, er nú talið fremur til bóta. Til 
hvers er þá þessi hvellur ger? Til þess eins 
að fá deildina til að jeta ofan í sig og 
fella burt 2. málsgr. 2. gr. frv. Brtt. hv. 
1. landsk. er hrein og bein; þar leikur ekki 
á tveimur tungum, hver tilgangurinn er. En 
hin brtt., frá hv. þm. A.-Húnv., liggur 
ekki eins opin við. Hún er svo lævíslega 
orðuð, að enda þótt hún stefni að sama 
marki að síðustu og brtt. hv. 1. landsk., 
tókst þó að koma henni að hjer, en hin 
var úrskurðuð frá. Hvort hv. deild telur 
sjer sæma að jeta þetta ofan í sig, læt jeg 
mjer standa á sama. Nefndin á ekki sök 
á því. þó að það verði gert. Landbn. telur 
það ekki móðgun við sig, þó svo fari. En
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hitt er meira spurnarmál, hvort liv. deild 
telji sjer sæma að fella við 3. umr. það, 
sem hún samþvkti við 2. umr. Þá er að 
athuga það, að ef þessi brtt. verður sam- 
þykt, þá á frv. að fara hjeðan í Sþ. Þá 
verður manni að spyrja: Er málið þess 
vert, vegna þessa eina atriðis, sem nú ber 
á milli, að stofna til fundar í Sþ.? Það 
er ljóst, að ef málið fer í Sþ., verður ekki 
annað unnið við það en lengri umr., og 
svo verður það samþykt eins og hjer síð- 
ast við 3. umr. Jeg lít svo á, að ef telja á 
þetta fulla ástæðu til að hlaupa með málið í 
Sþ., er síst að vænta, að það verði vegs- 
auki fvrir þingið.

Forseti (HSteins): Jeg vil geta þess, út 
af því, er hv. 1. þm. Rang. (EP) nú Ijet 
um mælt, að tekið hefði verið mál á dag- 
skrá að nefnd fornspurðri. að hvorki for- 
seta nje skrifstofustjóra ber skylda til að 
spvrja nefndir, hvenær mál beri að taka 
á dagskrá, eða bíða eftir útkomu á nál. 
Skrifstofustjórinn skyrði hv. frsm. land- 
bn. (ÁH) frá því, að hann hefði í hyggju 
að setja þetta mál á dagskrá, og fjekk það 
svar, að við það væri ekkert að athuga. 
(ÁH: Þetta er rjett; jeg var spurður og 
svaraði þessu).

Jónas Jónsson: Jeg fæ ekki varist því að 
segja fáein orð í þessu stórmáli, sem virð- 
ist vera orðið eitt af mestu málum á þessu 
þingi, ef ráða má nokkuð af þeim ræðu- 
f jölda, sem kominn er í þessu máli.

Hæstv. atvrh. (MG) heldur því frám. 
að ekki sje ástæða til að laga 2. gr. frv.; 
hún sje vel glögg. En ef 2. gr. er borin 
saman við brtt. hv. þm. A.-Húnv., sjest, 
að brtt. er gleggri en frv. Hv. 4. landsk. 
(IHB) hefir tekið upp aðra stefnu í þessu 
máli en hún hafði, er sveitarstjórnarmálin

voru hjer á ferðinni. (Atvrh. HG\ Það 
ætti hv. 3. landsk. að gera líka). Þetta er 
það, sem hæstv. atvrh. vill fá deildina til 
að gera. Hann er sjálfur vanur að snúast 
í málum. t. d. tóbakinu, en má ekki heimta 
jafnmikið af öðrum.

Nú hefir þessi háttv. deild slegið fastri 
stefnu sinni í því, að hún ætlast til, að 
konum beri jöfn skylda og körlum til að 
taka þátt í sveitarstjórnarmálefnum. Auð- 
vitað væri snúningur í þessu máli ekki 
rneiri vansæmd fvrir deildina en snúning- 
ur hennar í Blönduósskólamálinu, þar sem 
meiri hl. mentmn. er nú á alt annari skoð- 
un en í fyrra, eða sendiherramálinu; þar 
beld jeg, að hæstv. atvrh. (MG) hafi nú 
greitt öðruvísi atkv. en bann gerði fyr.

Sigurður Eggerz: Iláttv. landbn. virtist 
óánægð yfir aðfinslum mínum við nál. En 
sannleikurinn var sá, að aðfinslur mínar 
voru almenns eðlis og vöktu eftirtekt á því, 
að hinn vandaði undirbúningur málanna, 
sem stundum sýndi sig í ítarlegum nál., er 
nú meira og meira að liverfa úr sögunni.

Það var ekki um að ræða neitt samkomu- 
lag milli mín og hv. þm. A.-Húnv. í þessu 
máli. Við gátum báðir beðið um, að málið 
yrði tekið af dagskrá, hvor frá sinni af- 
stöðu. Sá einasti, sem jeg hefði getað búist 
við, að væri með mjer, er hv. 5. landsk. þm. 
(GunnÓ), því að hann er kosinn á sama 
lista og jeg. En svo er nú ekki, og stend 
jeg því einn uppi í flokki hjer í þessari
háttv. deild.

Ut af því, sem hæstv. atvrh. (MG) sagði 
í gær um kvennaskólann, vil jeg spyrja 
hann. hvort það sje víst, að kvenfólkið 
vilji heldur ríkisskóla en einkaskóla. Þarna 
er hæstv. atvrh. að villa mönnum sýn. Það 
getur að vísu verið, að hæstv. atvrh. trúi 
svo mjög á ríkisrekstur, að hann geti ekki
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hugsað sjer einkarekstur, en þá erum við 
ekki sammála. En jeg vil benda á, að þetta 
er ekkert smámál, sem hjer er um að 
ræða. Það er stórt „prineip“-mál. Það er 
gamla erfðakenningin, seni er að stinga 
upp höfðinu og reyna að draga kvenkjós- 
endur til þess að brúka ekki sinn pólitíska 
rjett og halda þeim frá stjórnmálum.

Sumir hv. þm. þykjast óttast það mjög, 
að ef mál þetta kæmi fyrir sameinað þing, 
yrðu of langar umræður um það. Það er 
engin hætta á því; jeg býst við, að till. 
yrði samþykt og lítill ágreiningur um það. 
En hitt, að einhver greiði öðruvísi atkv. 
við 3. umr. en 2., hefir komið svo oft fyrir 
á þingi. Hver þm. á að greiða atkvæði 
eftir sannfæringu sinni.

Nú eru 5 mínútur liðnar, og vil jeg 
þakka hæstv. forseta fyrir að hafa gefið 
mjer tækifæri til að sýna fram á, að hjer 
er um stórt „princip“-mál að ræða. Jeg 
veit, að flestir kvenkjósendur munu óska 
að hafa hvorttveggja óskift: rjettindin og 
skyldurnar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vil
taka vægt á hv. 1. landsk. (SE), þar sem 
hann er dauður. Mín skoðun er sú. að 
kvenfólkið vilji heldur ríkisskóla en einka- 
skóla. Hv. 1. landsk. hefir aðra skoðun. 
Við því er ekkert að segja. En það er of- 
urskiljanlegt, að kvenfólkinu þyki trygg- 
ara að fá vissa fjárveitingu í eitt skifti 
fyrir öll en að þurfa að fara fram á hana 
frá ári til árs, enda er þetta jafnt á kom- 
ið, þegar til eru ríkisskólar fyrir karl- 
menn. Aftur á móti mundu þær skoða það 
lítils virði að fá að vera í kynbótanefnd. 
Mjer finst mikill munur á þessu tvennu. 
Nei, hv. 1. landsk. er vinur kvenfólksins 
meðan það kostar ekkert. Hann vill lofa 
þeim að vera í kynbótanefnd, en hann vill 
ekki láta þær fá skóla.

Hv. 3. landsk. (JJ) var að fara fram á, 
að jeg sæi um, að deildin sneri aftur í 
þessu máli. Jeg er hv. 3. landsk. þakklát- 
ur fyrir þann stuðning, sem liann liefir 
veitt mjer, því að ef liægt er á nokkurn 
hátt að fá hv. deild til að snúast ekki, er 
það með því að bera henni á brýn, að hún 
hafi fyrir fortölur mínar snúist.

Gunnar Ólafsson: Jeg skildi ekki það, 
sem hv. 1. landsk. sagði um, að með þessu 
ákvæði væri verið að draga úr rjettindum 
kvenfólksins. Mjer sýnist augljóst, að það 
eru einmitt aukin rjettindi þeirra með 
þeirri undanþágu, að þær þurfa ekki að 
inna af hendi verk, sem þeim er meira eða 
minna ógeðfelt, en aftur á móti er þeim 
það hvergi bannað. Hugsum okkur ein- 
hverja hreppsnefnd, sem væri líkt sinnuð 
og þeir, sem vilja fella þetta ákvæði burtu, 
og hreppsbúar gerðu það af eintómri 
gletni að kjósa konu í kynbótanefndina. 
Ilreppsbúar gætu með því móti neytt 
hana til þess að taka sæti í þeirri nefnd, 
sem henni væri óljúft að starfa í og sem 
liún væri í flestum tilfellum óhæf til. Jeg 
álít þetta óþarft og jeg sje ekki betur en 
að rjettindi konunnar sjeu aukin með því, 
að hún getur skorast undan kosningu.

IIv. 3. landsk. sagði, að það væri al- 
gengt bjer, að íuenn skiftu um skoðun, og 
var sem hann talaði þar af mikilli reynslu. 
Hvort hann hefir talað af eigin reynslu 
eða reynslu annara, veit jeg ekki, en 
mjer finst ekki sjálfsagt að breyta um 
skoðun í öllum málum, þó að það hafi ein- 
hverntíma verið gert. í þessu máli hafa 
ekki komið neinar nýjar upplýsingar, sem 
gæfu ástæðu til að skifta um skoðun. Það 
er alt annars eðlis, þó að skift sje um 
skoðun á löngu tímabili, vegna nýrra upp- 
lýsinga og breyttra kringumstæðna,
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Jónas Jónsson: Hæstv. atvrli. (MG) 
fjell frá því að reyna að verja málsstað 
sinn, og mjer skildist liann gangast við 
því, að það er hann, sem hefir átt aðal- 
þáttinn í þeim stefnubreytingum, sem 
hjer hafa komið fram. Þetta er sýnilegt af 
þingtíðindunum, og veit jeg því, að hæstv. 
atvrh. ætlar að láta þar við sitja og ætl- 
ast til, að flokksmenn sínir geri það af 
flokksfylgi að fylgja þessu. Hæstv. ráðh. 
sagði, að kvenfólkið vildi ta ríkisskóla. 
Þetta er rjett að vissu leyti, ef dæma má 
eftir þeim eina fulltrúa kvenþjóðarinnar 
hjer í hv. deild. I fyrra vildi hún fá einn 
ríkisskóla, en ekki Blönduósskólann. (IH- 
B: Jú, á sínum tíma). í öðru lagi vil jeg 
benda á, að jeg hefi tvívegis flutt frv. um 
ríkisskóla á Staðarfelli, en í bæði skiftin 
hefir það verið drepið af þeim sömu 
mönnum, sem nú eru að berjast fyrir ríkis- 
skóla.

Þá talaði hv. 5. landsk. (GunnÓ) um það, 
hvort eigi að þvinga konur inn í kynbóta- 
nefnd, og færði hann allgóð rök fyrir því, 
að það sje engin bót fyrir þær, lieldur 
þvert á móti. Jeg vil benda hv. þm. á, 
hvernig þetta „princip“ hefir verið sett 
hjer inn. Hv. 4. landsli. sagði, að vcrið 
væri að brjóta lög og rjett, ef konur fengju 
að skorast undan því að vera í hrepps- 
nefnd. Deildin liefir því ekkert annað fyr- 
ir sjer frá kvenfólksins hálfu en að það 
óski eftir þessari þvingun. Með kosninga- 
lögunum er slegið fastri meginreglu, og hv.
4. landsk. hefir brotið sitt „princip“ með 
atkvgr. sinni við 3. umr. málsins.

Þar sem hv. 5. landsk. talar um skoðana- 
skifti, gleymir liann því, að jeg hefi nefnt 
2 dæmi um, hvernig samherjar hans hafa 
snúist síðan í fyrra, og jeg gæti nefnt 
fleiri dæmi, ef á þyrfti að halda, um það, 
hvernig hestu mennirnir. sem hv. 5. landsk. 
áleit vera, snerust með fárra daga millibili.

heata.

Mjer finst augljóst, að einmitt tillaga 
hv. þm. A.-Húnv. er til að binda enda á 
þær villigötur, sem hv. deild hefir lent inn 
á í þessu máli. Jeg treysti því, að hún 
verði samþykt og að hv. 5. landsk. sjái, að 
hann á að snúa aftur til síns upprunalega 
máls.

Atvinnumálaráðherra (MG): Mjer finst 
nú bráðum nóg kornið, og ætla jeg því að- 
eins að segja örfá orð út af því, sem hv. 
3. landsk. (JJ) sagði um, að jeg teldi 
sjálfsagt, að flokksfylgi rjeði hjer úrslit- 
um. En liann gleymir því, hv. 3. landsk., 
að það var hans eiginn flokksbróðir, sem 
kom fram með tillöguna. En jeg skal gjarn- 
an taka á mig ábyrgðina með þeim hv. 
'þm. (ÉÁ).

Jeg get ómögulega sjeð, að það sjeu 
skoðanaskifti, þó að hjer komi fram frv. 
um að gera tvo skóla að ríkisskólum, í 
staðinn fyrir einn í fyrra. Þetta er ein- 
mitt að halda lengra áfram á sömu braut.

Þá held jeg fast við, að ekki sje nauð- 
synlegt, að sömu reglur gildi um kosning- 
ar í kynbótanefnd og í hreppsnefnd. Það 
er kannske hægt að finna eina konu á öllu 
landinu, sem vit hefir á hestakynbótum, 
og sje jeg því ekki, að nokkuð gott geti 
leitt af að skylda þær til þessa starfa. 
Jeg gæti trúað, að þetta yrði misbrúkað 
til að gera kvenfólkinu óleik.

ATKVGR.
Brtt. 316 vísað frá með forsetaúrskurði.

— 324 feld með 9: 5 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu 

já : GuðmÓ, IP, JJ, SE, HSteins. 
nei: GunnÓ, IIIB, JJós, JóhJóh, JM, 

ÁH. BK, EP, EÁ.
Frv. samþ. með II : 1 atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 331).
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10. Veitingasala og gisti- 
húshald.

Á 1. fundi í Ed., mánudagirm. 8. febr., 
var útbýtt:

Frv. til laga um veitingasölu, gistihús- 
hald o. fl. (stjfrv., A. 9).

Á 3. fundi í Ed., miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): 1 lögum
vorum eru engin almenn ákvæði um gisti- 
húsbald og veitingasölu, og afleiðingin af 
þessu er sú, að hver og einn getur sett á 
stofn veitingasölu eða gistihús, án þess að 
fullnægja þeim skilyrðum, sem rjettmætt 
er að setja fyrir því að hafa slíka atvinnu 
á hendi. 1 kauptúnum úti um land hefir 
þetta eflaust alls ekki komið að "baga, en 
í kaupstöðunum, og sjerstaklega Eeykja- 
vík, mun naumast hið sama verða sagt. 
Því mun varla verða neitað, að hjer má 
finna þess dæmi, að þeir menn fari með 
veitingasölu, sem alls ekki eru til þess fær- 
ir eða hæfir. Og það er alveg óhæft, að 
ekki skuli eftir gildandi lögum vera unt 
að banna þeim manni veitingasölu, sem 
hvað eftir annað hefir orðið uppvís að t. 
d. óleyfilegri vínsölu.

Af þessum ástæðum hefir stjórninni þótt 
rjett að leggja fyrir Alþingi frv. í þessa 
átt. Gert er ráð fyrir, að gjald nokkurt 
sje greitt í ríkissjóð fyrir veitingaleyfi, en 
jafnframt heimilað, ef sjerstaklega þykir 
standa á, að gefa gjaldið eftir, með sjer- 
stöku tilliti til þess, að sumstaðar úti um 
land er beinlínis æskilegt, að gistihús sjeu 
sett á stofn.

Að sjálfsögðu nær frv. þetta aðeins til 
opinberra veitinga, en alls ekki til greiða- 
sölu eða gistinga í sveit eða annarsstaðar, 
þar sem almenningur á ekki aðgang.

Frv. þetta nær ekki heldur til vínveit- 
inga yfirleitt, því að reglur um þær eru 
þegar til.

Jeg leyfi mjer að leggja það til, að frv. 
þessu verði að aflokinni þessari umræðu 
vísað til allshn.

ATKVGE.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 8 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., fimtudaginn 18. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 9, n. 159).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Hæstv. 
stjórn liefir lagt þetta frv. fyrir Alþingi 
sjerstaklega af því, að ýms almenn fyrir- 
mæli vantar í núgiidandi lög um gistihús- 
hald og veitingasölu. Allshn. hefir .athug- 
að frv., og er það áiit hennar, að samning 
þess hafi vel tekist, og þykir henni frv. 
gera nauðsynlegar umbætur á þessari lög- 
gjöf. Hún leggur því til, að frv. verði sam- 
þykt að mestu leyti óbreytt. Aðeins hefir 
hún viljað gera 2 smábreytingar, aðra við
3. gr., og má vel vera, að hún sje leið- 
rjetting á prentvillu, en af því að í stj- 
frv. er stundum nokkuð undarlegt orða- 
lag, hefir nefndinni dottið í hug, að hjer 
sje ekki víst, að um prentvillu sje að ræða, 
sem sje þar sem í 3. gr. 5. tölulið stendur: 
„bæjarstjórnar og hreppsnefndar“, leggur 
nefndin til, að „eða“ komi í staðinn fyrir 
„og“. Hin breytingin er við 15. gr., þar 
sem eru ákvæði um sektir. I frv. er lág- 
markið 200 kr. Þetta þykir nefndinni alt 
of hátt, ekki síst þegar miðað er við, hvaða 
sektir eru nú fyrir þessi brot, en þar er 
lágmarkið 20 kr., þó að auðvitað þurfi 
krónutalið að hækka vegna breyttra tíma. 
Nefndin hefir því lækkað lágmarkið niður



§5* Lagafrumvörþ samþykt. Ö58
Veitingasala og gistihnshald.

í 50 kr., en liámarkinu, 2000 kr., vildi hún 
ekki hreyfa við.

Þá mun jeg ekki þurfa að taka fleira 
fram fvrir nefndarinnar hönd, en vænti 
þess, að hv. deild samþykki frv.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg hefi 
ekkert að athuga við þær brtt. hv. nefnd- 
ar, sem lijer liggja fyrir, en jeg vil segja 
hv. frsm. það, að jeg tel engan vafa á, að 
orðið ,,eða“ fyrir „og“ er prentvilla, og 
finst mjer hann ekki liafa ástæðu til að 
gera veður út af því nje hallmæla yfir- 
leitt orðalagi á stjfrv.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg vil
fallast á þessa skýringu hæstv. atvrli. (M- 
G), en nefndinni datt í hug, að þetta væri 
ekki prentvilla, af því að hún hefir sjeð 
svo margt undarlega orðað í stjfrv. áður.

ATKVGR.
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 159,1 samþ. með 12 shlj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv.
4. —14. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 

Brtt. 159,2 samþ. með 12 shlj. atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. 

atkv.
16. —17. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 20. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 182).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 36. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 182).

Á 38. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Þetta frv. 
hefir gengið í gegnum hv. Ed. nær því 
breytingalaust. Allshn. hafði það til með- 
ferðar þar, og legg jeg til, að því verði 
einnig bjer vísað til þeirrar nefndar. Jeg 
sje ekki ástæðu til að innleiða umræður 
að svo komnu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. 

og til allshn. með 15 shlj. atkv.

Á 48. fundi í Nd., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 182, n. 
279).

Frsm. (Ámi Jónsson): Jeg þarf ekki 
að hafa langa framsögu í þessu máli. Frv. 
er upphaflega borið fram af hæstv. stjórn, 
hefir verið athugað í háttv. Ed. og þar 
gerðar á því smávægilegar breytingar, er 
teljast verða fremur til bóta. Fiv. er fram 
borið til þess að bæta úr vantandi löggjöf 
í þessu efni, því eins og sakir standa, geta 
allir sett á stofn gistihús án nokkurs leyf- 
is, eða án þess að neinar kröfur sjeu til 
þeirra gerðar um það, að þeir sjeu slíku 
starfi vaxnir. Þykir ekki rjett nú orðið,
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að til þessa starfs veljist allra handa óval- 
inn lýður, sem enga kunnáttu hefir í þessu 
efni og engin skilyrði til að gegna starfi 
sínu svo vel sje.

Eftir frv. þessu þurfa menn leyfi lög- 
reglustjóra til þess að setja upp veitinga- 
sölu, gistihús eða annað í því sambandi, 
og er leyfisbrjef þetta sniðið eftir kröfum 
þeim, sem gerðar eru til þeirra manna, er 
kaupa borgarabrjef. Þeir þurt'a að vera 
fjár síns ráðandi, mega ekki hafa gerst 
sekir um neina glæpi og liafa meðmæli 
bæjarstjórnar eða lireppsnefndar, þar seni 
þeir ætla að reka atvinnuna.

Þá eru einnig í frv. ákvæði um greiðslu 
til ríkissjóðs fyrir leyfi til þess að mega 
stunda þessa atvinnu. Fyrir almenna veit- 
ingasölu greiðast 150 kr., en fvrir leyfi til 
gistihúshalds 200 kr. og fyrir tækifæris- 
veitingar frá 5—50 kr. Undanþágur um 
slíkar veitingar getur lögreglustjóri gefið, 
þegar sjerstaklega stendur á, eins og t. d. 
ef ágóða af veitingunum skal verja til 
þjóðþrifa eða líknarstarfsemi, eða ef fá- 
tækir menn eiga hlut að máli.

Þá eru í frv. sektarákvæði, frá 50—1000 
kr., fyrir að reka gistihús eða hafa um 
hönd veitingar, er leyfi þarf til, án þess 
að hafa fengið til þess levfi samkv. lögun- 
um. En brot gegn ákvæðum frv. um áfeng-. 
isveitingar varða sektum frá 50—2000 kr. 
í frv. eins og það kom frá hæstv. stjórn, 
var lágmark sekta fyrir áfengisveitingar 
200 kr., en háttv. Ed. færði það niður í 
50 kr.

Það er óþarfi að taka það fram, að þó 
að seld sje gisting og ferðamönnum seldur 
ýmiskonar beini á sveitabæjum, þá þarf 
ekki til þess leyfi hlutaðeigandi yfirvalda.

Að endingu skal jeg geta þess, að þó 
nefndin hafi undirritað nál. án nokkurs 
ágreinings, þá munu þó væntanlegar brtt. 
við 3. umr. Þess vegna mætti ætla, að

ljúka mætti þessari umr. nú og láta ágrein- 
ingsatriðin bíða þangað til brtt. liggja 
fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 sldj. atkv.
2. —17. gr. samþ. með 14 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. uinr. með 14 shlj. atkv.

A 52. fundi í Xd., þriðjudaginn 13. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 54. fundi í Xd., fimtudaginn 15. apríl, 

var frv. aftur tekið til 3. u m r. (A. 182, 
327, 345, 346).

Afbrigði um brtt. 345 og 346, sem of 
seint var útbýtt, leyfð og samþ. með 16 
shlj. atkv.

Jón Baldvinsson: Hv. frsm. allshn. (A- 
J) gat þess við 2. umr. þessa máls, að 
nefndin væri ekki sammála, þó ekki kæmu 
brtt. frá hendi nefndarmanna. Xú höfum 
við tveir nefndarmenn borið fram nokkr- 
ar brtt., og hefði jeg raunar kosið, að þær 
væru bæði fleiri og ítarlegri, en við þetta 
verður þó að sitja.

Fyrri brtt. á þskj. 327 snertir það, að 
við teljum þurfa leyfi til þess að reka 
ballskák (billiard), ef sá rekstur stendur 
ekki í sambandi við gistihúshald eða greiða- 
sölu.

Jeg hygg, að nefndin sje ekki fráhverf 
þessari brevtingu, þó að það vrði úr, að 
við flyttum hana tveir, af því að við höfð- 
um aðrar brtt., er mættu andstöðu í nefnd- 
inni.

Brtt. á þskj. 346 er þess efnis, að bann- 
að skuli að selja unglingum innan 18 ára 
aðgang að þessum leik. Þá er brtt. á þskj. 
345, sem ákveður sektir, ef ballskák er
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rekin án leyfis, og auk þe.ss er 15. gr. breytt 
í samræmi við þetta.

Þá kem jeg að þeirri brtt., sem jeg 
skoða aðalbreytinguna. Það er síðari brtt. 
á þskj. 327, við 6. gr. frv. Hún felur í sjer, 
að ef maður liefir verið dæmdur sekur um 
brot á lögum eða reglugerðum um áfengi 
eða undirgengist sektargreiðslu, þá liafi 
hann fyrirgert leyfi sínu til að hafa á hendi 
veitingasölu eða reka gistihús. Það ætti 
raunar að vera skilyrði fyrir leyfisveit- 
ingu, að hlutaðeigandi hefði ekki gert sig 
sekan um slík brot. En það má ekki minna 
vera en að þeir, sem sekir gerast, missi 
rjettinn. Eru þau ákvæði engu liarðari en 
þau, er samþykt voru gagnvart læknum á 
síðasta þingi fyrir óleyfilega útgáfu áfeng- 
islyfseðla. Það liefir sýnt sig, að ekki veitir 
af sterkum ákvæðum um veitingahús, því 
þau er altaf verið að sekta aftur og aft- 
ur fyrir brot á áfengislöggjöfinni, enda 
er sagt, að sumir veitingasalar sjeu farnir 
að halda nokkurskonar „tugthúsvinnu- 
menn“ til þess að sitja af sjer sektirnar 
fyrir þá, svo þeir geti haldið áfram „at- 
vinnu“ sinni. Annars held jeg, að lög- 
regluvaldið gæti gengið strangara eftir en 
gert er, að sumum þessum holum sje lokað.

Eins og jeg hefi tekið fram, skoða jeg 
þetta aðalbrtt. og tel mikla nauðsyn á, að 
hún komist í lög. Hún fer líka í nokkuð 
svipaða átt og lög þau, sem samþykt voru 
á síðasta þingi um breytingu á aðflutn- 
ingsbannslögunum, þar sem hert var á 
ýmsum ákvæðum um lækna o. fl. Jeg tel 
ekki minni nauðsyn á að setja ströng 
ákvæði um veitingamenn. Fel jeg svo þess- 
ar brtt. velvilja deildarmanna og vona, að 
þær verði samþyktar.

Frsm. (Ámi Jónsson): Allslin. hefir 
ekki getað orðið sammála um þessar brtt

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing)

Þær liafa því ekki verið teknar til umr., 
og get jeg því ekkert sagt um þær frá 
nefndarinnar hálíu. Fyrir mitt leyti get 
jeg felt mig við fyrri brtt. á þskj. 327, og 
þar af leiðandi við fyrri brtt. á þskj. 345. 
Þm. úr Ed. óskaði eftir, að þessar till. 
væru fluttar, og fanst mjer ekkert á móti 
því, þar sem billiardstofur geta verið arð- 
samur atvipnuvegur. Aftur er jeg alger- 
lega á móti hinum brtt.

Hv. flm. (JBald) lagði aðaláliersluna 
á síðari brtt. á þskj. 327, þar sem hert eru 
ákvæðin gagnvart þeim, sem gerst hafa 
sekir um brot á bannlögunum. Jeg skal 
ekki fara mikið út í þetta lijer, en jeg lít 
svo á, að ekki þurfi að gilda harðari 
ákvæði um þessi brot en önnur.

Einna fáránlegust finst mjer sú till., 
sem Vill banna unglingum innan 18 ára 
aðgang að „billiard“-stofum. Jeg lít svo 
á þennan leik, að liann sje eitt af því, sem 
telja má ungs manns gaman, og það eru 
víst helst unglingar á þessum aldri, sem 
sækjast eftir þessari skemtun. Jeg er þessu 
að vísu ekki mikið kunnugur, en jeg veit 
ekki annað en hjer sje um saklausan leik 
að ræða, sem ekki sje nein ástæða til að 
telja skaðlegan fyrir unglinga á þessum 
aldri, þó að þeir hafi hann sjer til dægra- 
styttingar. Hjer skýtur bara upp einum 
anga af þessari alkunnu banngræðgi, sem 
þjáir suma menn. Þeir eru aldrei ánægð- 
ari en ef þeir geta komið inn einhverjum 
bannákvæðum. Það er eins og þeir hafi 
sjerstaka ánægju af að heyra brakið og 
brestina í þeim lögum, sem þeir láta frá 
sjer fara.

Jeg vona. að deildin felli þessar tillög- 
ur, því að af þeim mundi ekkert gott leiða.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg liafði 
gert mjer von um, að frv. þetta gengi
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breytingalaust fram. Mjer brá því í brún, 
þegar jeg sá hóp af brtt., og einkum þar 
sem sömu nöfnin voru við þær allar. Mjer 
þykir skrítið, að þær skvldu ekki allar 
fluttar á sama þskj., en það er nú auka- 
atriði.

Jeg tel enga þessara brtt. nauðsynlega. 
Jeg sje ekki ástæðu til, að tekinn sje skatt- 
ur af billiardstofum sjerstaklega. Með því 
væri farið út fyrir þann ramma, sem mið- 
að er við, því að með frv. er verið að 
skatta atvinnurekstur, en ekki skemtanir. 
Jeg beld, að fyrir flm. till. vaki það, að 
þeir haldi, að venjulega sjeu reknar veit- 
ingar í sambandi við billiardstofur. Þar 
sem svo er, falla þær undir þessi lög. En 
ef billiardstofur eru reknar án veitinga, 
finst mjer ekki ástæða til að leggja á þær 
skatt. Jeg tel ekki þennan leik saknæmari 
en hverja aðra skemtun.

Síðari hluta brtt. á þskj. 327 get jeg 
ekki heldur fallist á. Iljer er farið lengra 
en annarsstaðar, ef 1. brot skal varða at- 
vinnumissi. Mjer skildist liv. 2. þm. Reykv. 
(JBald) líta svo á, að 3 ný brot þyrfti til 
þess að fyrirgera leyfi samkv. 6. gr. frv. 
Jeg lít svo á, að taka megi eldri brot til 
greina, þannig, að sá, sem tvisvar hefir 
brotið áður en leyfi var veitt samkv. þess- 
um lögum, missi rjett sinn við 1. brot. 
Samanborið við önnur lög tel jeg of liart, 
að sá, sem ekki hefir orðið brotlegur áður 
en leyfi var veitt, missi rjett sinn við 1. 
brot.

Að banna unglingum yngri en 18 ára að 
sækja jafnsaklausa skemtun og „billiard“ 
finst mjer ástæðulaust. Jeg er viss um, að 
sá leikur er yfirleitt minna spillandi en 
t. d. bíó. Það mundi líka erfitt að fram- 
kvæma slík ákvæði, og það er altaf var- 
hugavert að setja í lög það, sem enginn 
nauður rekur til.

Jeg sje ekki, að 15. gr. frv. sje bætt 
með því að setja inn í frv. orðin ,,eða 
annað". Jeg vil spyrja háttv. flm., hvað 
er þetta „annað“, sem um er að ræða’ 
Ef með þessu er átt við billiard, hví á þá 
ekki að taka það fram? Því að ella má 
heimfæra þessi orð upp á margt fleira, t. 
d. meðalasölu o. fl., sem leyfisbrjef þarf 
til að selja. (PO-. Það er átt við eftir 
þessum lögum). Ef svo er, þá getur það 
aðeins átt við billiard, og hví á þá ekki 
að taka það fram berum orðum? Þetta 
er mjög óviðkunnanlegt orðalag á brtt. 
Jeg verð því að leggja á móti þessu, eins 
og öllum breytingartillögunum yfir höfuð, 
og jeg vænti þess, að liáttv. deild samþvkki 
frv. óbreytt, svo að það geti orðið afgreitt 
í dag sem lög frá Alþingi.

Jón Baldvinsson: Mjer þykir vera orð- 
inn allmikill úlfaþytur út af þessum brtt. 
mínum og liáttv. þm. Borgf. (PO) ; svo 
harðlega hafa menn ráðist á þær.

Hv. 2. þm. X.-M. (AJ) og hæstv. atvrh. 
(MG) vaða fram á vígvöllinn og geta vart 
fundið nógu sterk orð til þess að mála 
fjandann á vegginn, er þeir lýsa brtt. 
okkar.

Hæstv. atvrh. (MG) er jafnan viðkvæm- 
ur, ef honurn finst eitthvað hróflað við 
frv. hans, en menn kippa sjer nú ekki 
upp við það; menn eru orðnir því svo van- 
ir, að liann þoli ekki að einu einasta orði 
sje haggað hjá sjer. En hann verður samt 
að una við þetta, og hann má þakka fyrir, 
að ekki er hreyft við aðalatriðum frv., 
því það er þó viðurkenning þess, að hann 
hafi þar eitthvað til síns máls, eða að 
málið sjálft sje einhvers virði. Hann ræddi 
um brtt. 327 og 345 og spurði, hvers 
vegna þetta atriði var sjerstaklega tekið 
fyrir. Jeg skal upplýsa liann um það, að
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þetta er samkv. tilmælum, sem einum 
alþm. í hv. Ed. liafa borist úr kjördæmi 
sínu. Með leyfi hæstv. forseta skal jeg lesa 
lijer upp kafla úr brjefinu, sem er orsök 
til þess, að brtt. eru fram komnar. Brjef- 
kaflinn er svo hljóðandi:

„Hjer er mentastofnun ein, sem nefnist 
„billiard“, og kemur að gagni hina mörgu 
landhelgisdaga, sem verið hafa í vetur. 
Hitt sýnist minni þörf, að draga þangað 
smádrengi með þá fáu aura, sem þeir hafa, 
hvernig sem fengnir eru. Að þessu komst 
jeg í dag áþreifanlega. Fann bæjarfógeta 
að máli í dag, og kvað hann vanta alveg 
ákvæði í lög til að banna þessa veiðiað- 
ferð.“

Þetta er ástæðan til brtt., og þeir eru 
fleiri en þessi maður, sem vita, að ball- 
skákstofur eru einskonar „letigarður“ fyr- 
ir unglinga þá, sem þangað venja komur 
sínar. Það vita margir um það, að þar 
eru að venju allófögur læti í þessum skák- 
stofum, og það er til lítillar „uppbvgging- 
ar“ fyrir unglinga að dvelja þar.

Hæstv. atvrh. fann að orðalagi brtt. 345. 
Það er auðvitað, að brtt. á við frv., er 
bætt hefir verið inn í það ákvæðum um 
ballskákir, og hæstv. ráðherra veit vel, að 
þetta tekur ekki til annara laga. I raun 
og veru voru aðfinslur hæstv. atvrh. ekk- 
ert annað en útúrsnúningur, og nenni 
jeg ekki að eltast við það.

Hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) komst í æsing, 
er hann fór að minnast á þessa „bann“- 
tillögu okkar háttv. þm. Borgf. (PO), og 
hann kallaði okkur banngráðuga og bann- 
æsingamenn. Það mætti alveg svara hv. 
þm. (ÁJ) í sama tón og segja, að hann 
vildi helst hafa alt stjórnlaust, þ. e. a. s. 
vildi hvergi láta setja neinar takmarkanir 
í löggjöfinni um það, hvernig menn mega 
hegða sjer. Ef hann skipar mjer og háttv.

þm. Borgf. (PO) í flokk hinna stjórn- 
lyndu, þá sje jeg ekki betur en að hv. þm. 
verði, eftir kenningu fjrli., að teljast í 
flokki stjórnleysingja.

Það er annars undarlegt með suma 
menn, að það er eins og þeir sleppi sjer 
alveg, ef bornar eru fram tillögur til að 
bæta eftirlitið með bannlögunum, eða til- 
lögur, sem reyna að hefta ólöglega vín- 
sölu. Ekki þykjast þeir þó vera andbann- 
ingar, og ávalt eru þingmenn annaðhvort 
„hlyntir“ bannlögunum eða stækir bann- 
menn, þegar komið er til kjósendanna í 
landinu og kosningar standa fyrir dyrum. 
Miklu drengilegra væri að koma hreint 
fram, segjast vilja afnema öll vínbanns- 
lög og allar takmarkanir um sölu áfengis. 
I því væri meira samræmi heldur en að 
vera bannfjandi á þingi, en bannvinur og 
augnaþjónn kjósenda utan þings.

Frsm. (Árni Jónsson): Háttv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) kvartaði yfir því, að jeg 
hefði viðhaft stór orð og komist í hita, 
er jeg talaði um brtt. hans áðan. Þetta er 
rjett, jeg get vel komist í hita, þegar um 
slík mál og þessi er að ræða, því að þetta 
á sjer djúpar rætur í eðli mínu og lífs- 
skoðun. Jeg get vel gert þessum háttv. þm. 
það til geðs, að lýsa því yfir fyrir hann, 
að þó jeg sje ekki stjórnleysingi, er langt 
frá því að jeg sje stjórnlvndur, og jeg 
tel mjer sóma að því. Hv. þm. (JBald) 
talaði um þá þm., sem væru bannmenn 
aðeins er þeir töluðu við kjósendur. Þetta 
snertir mig ekki; því jeg hefi aldrei talið 
mig bannmann. En um það er heldur ekki 
að ræða lijer, og hjer er ekki afnám á 
bannlögum til umræðu. Þvert á móti er 
það einhver banngræðgi og bannofstæki, 
sem hefir gagntekið hugi manna, og þess- 
ar brtt. hjer eru aðeins tilraunir til að
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ganga enn nær personufrelsi manna en 
þó hefir vcrið gert áður, og var þó síst á 
bætandi. Þetta bann gegn saklausri skemt- 
un, sem unglingar leggja stund á, nær 
ekki nokkurri átt.

Mjer þykir það annars undarlegt, að 
hv. 2. þm. Reykv., sem ár eftir ár og þing 
eftir þing hefir barist fyrir því, að ung- 
lingar um tvítugsaldur fái kosningarrjett 
og þátttöku í opinberum málefnum, að 
hann, þessi sami þm., nú vill telja 18 ára 
unglinga svo óþroskaða, að þeir geti ekki 
sjer að skaðlausu lagt stund á jafnmein- 
lausa íþrótt og billiard er. Hann berst fyr- 
ir því, að allir tvítugir unglingar fái kosn- 
ingarrjett, en þó telur hann þá vera 
óþroskuð börn 18 ára. Það er ekki svo 
lítil framför til þroska, sem þessi hv. þm. 
gerir ráð fyrir, að eigi sjer stað á 2—3 
árum, ef unglingarnir þá eru orðnir færir 
um að dæma um vandamál þjóðarinnar.

Hv. þm. (JBald) talaði um, að þetta 
væri óviðeigandi veiðiaðferð til að plokka 
fje af unglingum, sem sækja billiardstof- 
ur, en hann hefir ekkert við það að at- 
huga, þó fjöhskyldumenn eyði kaupi sínu, 
máske hverjum eyri, til þessa. Ef hann 
væri í raun og veru hræddur um, að lijer 
væri um fjárglæfra að ræða, væri honum 
miklu nær að koma fram með till. um að 
banna billiard með öllu hjer á landi.

Jón Baldvinsson: Jeg skil ekki, hvers 
vegna hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) dregur frv. 
um kosningar í málefnum sveita og kaup- 
staða inn í þessar umræður. Af því jeg 
vil veita 21 árs gömlu fólki kosningarrjett, 
þá ályktar hann af því, að ósamræmi sje 
milli þeirrar tillögu minnar og þessarar, 
um að banna unglingum innan 18 ára 
aldurs aðgang að billiardstofum. Eftir

þessu að dæma litur hv. þm. (AJ) svo 
á, að þessar stofur sjeu uppeldisstofnanir, 
sem þroski menn og geri þá betur liæfa 
til að fara með kosningarrjett sinn. En 
jeg er þarna alveg á gagnstæðri skoðun 
við liv. þm. (ÁJ). Jeg álít það ekkert 
þroskavænlegt fyrir unglinga að hafast 
við á þessum biíliardstofum. Að bægja 
þeim þaðan er síður en svo í ósamræmi 
við kosningarrjettartillögur mínar.

Út af hinni brtt. vil jeg benda hv. þm. 
(ÁJ) á það, að það er hart ef veitinga- 
menn og gistihúsaeigendur eru undir væg- 
ari ákvæðum að því er snertir brot á bann- 
lögunum heldur en læknar, og það er 
þetta, sem tillaga okkar fer fram á að 
leiðrjetta í frv.

Frsm. (Ámi Jónsson): Háttv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) undraðist vfir því, að 
bannlagabrjótar sættu of vægri meðferð. 
En jeg vil benda. hv. þm. á það, að til eru 
miklu svívirðilegri afbrot en bannlagabrot, 
afbrot, sem einmitt getur komið fyrir, að 
framin sjeu á gistihúsum. Jeg skal t. d. 
benda á eitt slíkt mál, sem kom upp hjer 
í bæ fyrir nokkrum árum. Þar var um 
hvíta þrælasölu að ræða. En frv. þetta, 
sem hjer er um að ræða, tel jeg vera 
nægilega yfirgripsmikið.

Háttv. þm. læst ekki skilja, hvað það 
komi málinu við, sem jeg tók fram um 
skoðun hans á 18 ára unglingum og tví- 
tugum unglingum. Háttv. þm. mun varla 
geta talið nokkrum þm. trú um, að ung- 
lingar, sem eru svo óþroskaðir 18 ára að 
aldri, að ekki megi treysta þeim til að 
koma inn í billiardstofu án þess þeir líði 
tjón á sálu sinni, sjeu orðnir svo þrosk- 
aðir 21 árs, að þeim sje vel treystandi til 
að fara með kosningarrjett og vera í ráð- 
um um öll helstu vandamál þjóðarinnar.
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ATKVGR,
Afbrigði um skriflega brtt. frá þm.

Str. (TrÞ) (verður þskj. 349) leyfð og 
samþ. með 15 shlj atkv.
Brtt. 346 feld með 15:4 atkv.

— 349 samþ. með 14:13 atkv., að við- 
hiifðu nafnakalli, og sögðu

já: BSt, IngB, JakM, JBald, JörB, KIJ, 
MJ, MT, PO, PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, 
BSv.

nei: ÁÁ, BL, HStef, HK, JAJ, JK, JS, 
JÞ, MG, ÓTh, SigurjJ, ÞórJ, ÁJ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 327,1, svo breytt, feld með 15:11 

atkv.
— 327,2 feld með 15:12 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: MT, PO, PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ, 

HStef, HK, IngB, JBald, JörB, 
nei: KIJ, MG, MJ, ÓTh, SigurjJ, ÞórJ,

ÁJ, BSt, BL, JakM, JAJ, JK, JS, 
JÞ, BSv.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 345,1—2 sjálffallnar.

Frv. samþ. með 15:9 atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 350).

11. Bryggjugerð í Borgarnesi
Á 1. fundi í Xd.. mánudaginn 8. fehr., 

var útbýtt:
Frr. til laga um bryggjugerct í Borgar- 

nesi o. fl. (stjfrv. A. 10).

Á 4. fundi í Xd.. fimtudaginn 11. febr., 
var frv. tekið til 1 . u m r .

Atvinnumálaráðherra (MG): Það frv.. 
sem hjer liggur fvrir, er talsvert einstakt 
í sinni röð. Aðalefni þess er að heimila

— Bryggjngerð i Borgarnesi.

iandsstjórninni að láta gera allmiklar hafn- 
arbætur í Borgarnesi, með framlagi úr 
ríkissjóði, er nemur talsvert meiru hlut- 
fallslega en venjulegt er um hafnarbætur. 
Ástæðan til þess, að stjórnin stingur upp 
á þessu, er hin sjerstaka afstaða Borgar- 
ness sem áfangastaður fjölda ferðamanna.

í ástæðunum fyrir frv. er nánar vikið 
að, hvað fyrir stjórninni vakir í þessu 
efni, og get jeg að mestu vísað til þess.
En hjer vil jeg bæta því við, að stjórnin 
væntir þess, að hún hafi að baki sjer 
stuðning þingsins um það að gera það, 
sem unt er með kleifum kostnaði, til þess 
að flýta fvrir ferðum þeirra manna, sem 
fara nauðsynja sinna hingað af öllu því 
stóra svæði, sem í ferðatilliti má kalla 
uppland Borgarness.

Eftir því, sem nú er komið, er það ekki 
lítill fjöldi manna, sem árlega fer á skipi 
um Borgarnes til eða frá Reykjavík, og 
allar líkur eru á, að slíkt aukist fremur 
en minki. Það eru margar sýslur, sem 
nota þessa leið, eins og kunnugt er. Það 
eru ekki einungis Mýramenn og Borgfirð- 
ingar, heldur einnig Snæfellingar og 
Hnappdælir, Dalamenn, Strandamenn, 
Húnvetningar, Skagfirðingar, Eyfirðing- 
ar og jafnvel Þingeyingar. Og síðast má 
nefna Reykvíkinga.

Það þarf nú ekki að leiða getum að 
því, hversu mikils virði það er öllum þess- 
um ferðamönnum, að greidd sje gata 
þeirra eftir föngum. Sú nauðsyn liggur 
í augum uppi, og vissulega er það mikils 
virði að geta stytt þann tíma, sem til 
ferðarinnar fer. Tíminn er peningar fyrir 
ferðamennina eins og aðra, og það er 
mikill tímaþjófur að þurfa 3, 4 eða 5 daga 
til að komast hjeðan norður í land. Ef 
bifreiðarvegur kemur alla leið úr Borgar- 
nesi norður í land, er að sjálfsögðu mikið 
úr þessu bætt, en alls ekki til hlítar fvr
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en sjeð er fyrir, eftir því sem við verð- 
nr komið, að ekki verði töf í Borgarnesi.

Stjórnin vill því líta á þetta mál þann- 
ig, að það sje allmikill samgöngubótaþátt- 
ur, og með tilliti til þess eru ákvæði frv. 
sniðin, en út í það atriði fer jeg ekki 
nánar við þessa 1. umr.

Jeg get hjer getið þess, að mjer hefir 
ósjaldan dottið það í hug, þegar jeg á 
ferðum mínum milli Norður- og Suður- 
lands hefi komið að Hvalfirði, að mikil 
samgöngubót og mikill ferðarflýtir væri 
að því að hafa eimferju af Hvalfjarðar- 
ströndinni yfir í Kjós eða á Kjalarnes og. 
hifreiðaveg til beggja handa. Slík ferja 
þyrfti að vera þannig útbúin, að hægt 
væri að aka út á hana bifreiðum og teyma 
út á’hana hesta. Að svo komnu máli geri 
jeg þetta ekki að tillögu minni, en ekki 
þætti mjer ólíklegt, að þetta kæmist í 
framkvæmd áður en mjög langir tímar 
líða, og hafnarbætur í Borgarnesi eru 
nauðsynlegar hvað sem þessu líður.

Að lokinni þessari umr. leyfi jeg mjer 
að óska, að frv. verði vísað til 2. umr. og 
til samgöngumálanefndar.

ATKVGR.
Prv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. 

og til samgmn. með 16 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Nd., miðvikudaginn 31. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 10, 
n. 161).

Frsm. (Klemens Jónsson): Hæstv. stjórn 
hefir borið fram frumvarp þetta um 
brvggjugerð í Borgarnesi. Var því visað 
til samgmn., og hefir hún athugað það á 
nokkrum fundum, lagt fram nál. á þskj.

I Borgarnesi.

161 og leggur til, að það verði samþvkt 
með þeirri breytingu, að nefndin leggnr 
til að takmarka upphæð þá, sem lögð yrði 
fram til þessa fvrirtækis. Þetta mál var 
rannsakað af verkfræðingnum N. P. Kirk 
árið 1917. Gerði hann það að tilhlutun 
sýslumannsins í Borgarnesi og hefir gefið 
honum skýrslu um kostnaðinn. Jeg hefi nú 
þessa skýrslu í höndunum, dags. 11. apríl 
1917. Er kostnaðurinn samkvæmt henni 
áætlaður á þennan liátt:
4 metra breiður vegur frá slát-

urhúsinu að Brákarsundi.... kr. 6988
Garður yfir Brákarsund .......  — 22875
Vegur á Stóru-Brákarev til

brvggjunnar ..........................— 6500
Trjebryggja, 40 metra löng, 4. m.

breið, með tjóðurliælum .... — 15500 
Uppfylling bak við bryggjuna — 3000
Dýpkun á stokk, 350 m. löngum.

3 m. djúpum og 20 m. breið- 
um, ásamt ,,Svajebassin“ við 
brvggjuna 50 m....................— 60000

Eftirlit með verkinu ............... — 5137

Samtals kr. 120000 
Þess er getið í brjefi þessu, að þetta 

sje „kalkulatoriskt Overslag", eða bráða- 
birgðahandahófsáætlun, og þar sem hún 
er gerð 1917, miðar hún við þáverandi 
prísa, svo að ætla má, að níi vrði verkið 
eitthvað ódýrara, enda er þess getið í at- 
hugasemdum stjórnarinnar við frv., að það 
yrði eitthvað yfir 100 þús. kr. Verkfræð- 
ingurinn segir, að þetta sje bráðabirgða- 
áætlun lijá sjer, og fleira bendir á, að 
hjer liafi verið lauslega að farið. T. d. er 
gert ráð fyrir að bvggja garð milli meg- 
inlandsins og Stóru-Brákareyjar, en það 
kemur varla til mála, því að mikill straum- 
ur er í firðinum, og liggur hann gegnum 
þetta sund, og er straumfallið svo mikið 
í sundinu milli eyjar og lands, að þegar
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„spekulants“-skip fóru lijer á árunum 
upp á Brákarpoll og lágu í sundinu, þá 
varð að símbinda þau þar í sundinu að 
framan og aftan. En það er liægt að búa 
þarna til steinboga. Þetta hefi jeg tekið 
fram til að sýna, að undirbúningur máls- 
ins er ekki mikill, en það er Iíka tekið 
skýrt fram í frv. og aths. við það, að ekki 
verði ráðist í framkvæmd verksins nema 
nákvæm rannsókn fari fram áður. í 1. gr. 
frv. stendur, að það skuli gert að undan- 
genginni rannsókn. Og í aths. við frv. er 
sagt, að enn sje órannsakað, hvort byrgja 
megi Brákarsund með garði, og eins livort 
dýpkunin sje miklum erfiðleikum bundin, 
og að það verði vandlega rannsakað. áður 
en í verkið verður ráðist.

Eins og öll þau gögn, er að máli þessu 
lúta, bera með sjer, er málið nálega alveg 
óundirbúið, og hefði því legið beinast við 
að vísa því frá, en nefndin sá samt ekki 
ástæðu til að mæla á móti því, að það nái 
fram að ganga, því að htin viðurkennir 
það, sem stendur í aths. stjórnarinnar 
við.frv., að nauðsynlegt sje að flýta sem 
mest akvegi milli Xorður- og Suðurlands. 
og þar eð Borgarnes er miðstöð fyrir 
alla, sem fara milli þessara landshluta, þá 
vill nefndin veita stjórninni þessa lieim- 
ild, með því skilvrði, að málið verði rann- 
sakað nánar. Xefndinni þótti ennfremur 
ástæða til að binda þessa heimild því 
skilyrði. að ekki yrði farið fram úr 150 
þús. kr. Geri jeg þó ráð fyrir, að ekki 
verði komist af með þessa upphæð, en þar 
sem verkið verður ekki unnið á stuttum 
tíma og stjórnin getur altaf fvlgst með 
því, sem með þarf, þá geri jeg ráð fyrir 
því, að hún geti altaf farið til þingsins 
til að fá fje til að fullgera verkið.

Jeg fer svo ekki frekar inn á þetta, en 
legg til, fyrir hönd nefndarinnar, að frv.

i Borgarnesi.

verði samþykt með þeirri brtt., að fram- 
lagið fari ekki fram úr 150 þús. kr.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg get
verið þakklátur háttv. samgmn. fyrir af- 
greiðslu þessa máls og hefi ekkert að at- 
huga við brtt., en mjer skilst, að með þess- 
um 150 þús. kr. sje átt við framlagið úr 
ríkissjóði.

Jeg skal játa, að málið er lítið undir- 
búið, en með flutningi málsins vildi 
stjórnin slá því föstu, að þarna þyrfti 
framkvæmda við, til þess að flýta fyrir 
samgöngum til Xorðurlandsins. Hinsvegar 
getur stjórnin lofað því, að ekki skuli 
neitt gert fyr en ný rannsókn, sem þykir 
trvgg, hefir farið fram af verkfræðingum 
eða öðrum fulltrúum stjórnarinnar.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg vildi aðeins 
skjóta fram einni atlis. Þetta frv. er einn 
liður í því að bæta og tryggja samgöngur 
milli Xorðurlands og Suðurlands, og er 
jeg því algerlega samþvkkur. En svo vil 
jeg levfa mjer að vekja athvgli á, livort 
ekki væri nauðsynlegt að gera meira en 
þetta. Jeg hygg, að sjálf leiðin um fjörð- 
inn valdi oft mestum erfiðleikum. Ifann 
er svo grunnur og þröngur, að ef verulega 
er að veðri og dimmviðri, má teljast 
ómögulegt að fara um liann. (PO: Þetta 
er misskilningur). Jeg vil skjóta því til 
liæstv. stjórnar, hvort ekki væri rjett að 
athuga. hvort ekki mætti bæta siglinga- 
leiðina að einhverju leyti, t. d. með spreng- 
ingum. Jeg heyri, að hv. þm. Borgf. mót- 
m.ælir því. sem jeg segi. En jeg er kunn- 
ugur þarna. því að jeg hefi mjög oft 
farið þar um, og vil þess vegna segja það. 
að jeg hefi aldrei tafist vegna lendingar- 
innar. en aftur á móti oft orðið að bíða
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vegna hins, hve erfitt og ilt var að kom- 
ast um fjörðinn.

Pjetur Þórðarson: Jeg vil gera athuga- 
semd við ræðu hv. þm. Str. (TrÞ), og er 
jeg á þeirri skoðun, að það sje misskiln- 
ingur, að erfiðleikar þeir, sem hjer er 
um að ræða, stafi af því, hve erfitt sje 
að komast á milli hafna hjer í Reykjavík 
og við Borgarfjörðinn, heldur stafa þeir 
af því, að það er oft svo erfitt vegna 
grynninga við land, straums, og þá sjer- 
staklega í landsynningsveðrum, að komast 
úr og í iand með fólk og flutning; en 
þetta má alt bæta með því að byggja góða 
bryggju. En ferðirnar tefjast ekki, eins 
og áður er sagt, vegna þess, að erfitt sje 
að komast á milli, heldur vegna þess. hve 
erfitt er að komast út í skipin. Þess vegna 
væri bryggjan nauðsynleg, auk þess sem 
hún myndi bæta til fullnustu úr erfiðleik- 
um þeim, sem eru samfara uppskipunum, 
eins og nú hagar til þar efra.

Fyrst jeg er á annað borð staðinn upp. 
vil jeg láta álit mitt í ljós um það. sem 
liv. frsm. (KIJ) kom inn á, hvort hetra 
væri að byrgja sundið með garði eða 
byggja brú yfir það. Jeg er nákunnugur 
á þessum slóðum og hefi heyrt menn láta 
í ljós álit sitt um þetta. Jeg er fvrir mitt 
leyti á þeirri skoðun, að ef sundið yrði 
brúað, mvndi það vitanlega ekki breyta 
höfninni eða straumunum; .en hinsvegar 
tel jeg líklegt, að miklu ódýrara og líka 
trvggara væri að gera garð yfir sundið, 
enda hið fyrsta, sem þarna ætti að gera. 
Að því búnu væri það þá spurningin, 
hvort straumurinn færði ekki meira af 
sandinum en nú er inn fvrir bryggju, 
sem við eyjuna á að koma. Jeg held. að 
þetta myndi ekki valda neinu verulegu 
tjóni, því að þarna er svæðið fyrir innan 
alt þurt um lágsjávað, og sundið með

garðinum sunnan og austan við svæðið 
verður straumlaust, því að sandurinn 
hleðst upp austanmegin og straumurinn 
kemur ekki inn í höfnina fyr en við liá- 
flæði. En það gæti verið hætta að gera 
hrá þarna, þó góð væri, því að vjelalausir 
hátar væru ver staddir, ef straumurinn 
bæri þá undir brúna um hásjávað. Auk 
þess yrði hrúin dýrari. En jeg vil ennþá 
taka það fram, að það getur ekki komið 
til nokkurra mála, að leiðin milli hafna í 
Revkjavík og Borgarfirði sje svo örðug, 
að það valdi töfum á ferðunum. Það er 
hafnleysið, sem er orsök þeirra og sem ger- 
ir þetta mál nauðsynlegt.

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

Brtt. 161 samþ. með 17 shlj. atkv.
3. gr., svo hreytt. samþ. með 14 shlj. 

atkv.
4. —9. gr. samþ. með 15 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. atkv.

Á 47. fundi í Nd., miðvikudaginn 7. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 267).

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

A 44. fundi í Ed., s. d, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 267).

Á 46. fundi í Ed„ föstudaginn 9. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r,
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Atvinnumálaráðherra (MG): Þetta frv. 
er komið liingað frá hv. Nd. Það var þar 
nokkuð lengi, en ekki var því um að 
kenna, að samgmn. þar væri á móti því, 
lieldur vegna þess, að annríki var mikið 
í nefndinni og hún sá sjer ekki fært að af- 
greiða það fyr en á eftir öðrum málum, 
sem hún hafði til meðferðar.

Þetta frv. er einn liður í þeirri áætlun 
stjórnarinnar að koma á greiðum sam- 
göngum milli Norður- og Suðurlands. Það 
er meiningin, að bílfær vegur frá Borgar- 
nesi að Vatnsskarði verði fullgerður fyrir 
árið 1934. En um leið og samgöngurnar 
eru bættar á landi er líka sjálfsagt að 
hugsa fvrir því, að ferðamenn þurfi ekki 
að bíða lengi í Borgarnesi vegna vondrar 
hajjjar. Hv. þm. er kunnugt um það, að 
það er oft ekki hægt að afgreiða skip þar. 
þótt ekki sje mjög mikið að veðri. Mein- 
ingin er nú að bæta úr þessu á þann veg, 
annaðhvort að brúa Brákarsund eða hlaða 
garð yfir það og gera svo bryggju við Brák- 
arey, þannig, að milliferðaskip geti lagst 
við hana. Jeg skal geta þess hjer, að enn 
er ekki rannsökuð að fullu kostnaðarhlið 
þessa máls, en það verður ekki byrjað á 
verkinu fyr en ítarleg kostnaðaráætlun 
hefir verið gerð. Það lítur út fyrir, að það 
þurfi að dýpka út frá bryggjunni, og 
hafa verið gerðar ráðstafanir til þess að 
fá leiguskip í sumar til þess að dýpka hjer 
og víðar, t. d. í Vestmannaeyjum, Akur- 
eyri og Siglufirði. En þessu verður ekki 
slegið föstu fyr en útsjeð er um forlög 
þessa frv. Jeg vænti, að það verði ekki 
málinu til falls, þó að rannsóknin sje eftir, 
og vona, að hv. deild trúi stjórninni til 
þess að láta fara fram nauðsvnlega rann- 
sókn. í Nd. var gerð sú breyting, að 
framlag ríkissjóðs má ekki fara fram úr 
150 þús. kr. En tilætlun stjórnarinnar var.

að ekki yrði lagt í verkið, ef til þess þvrfti 
fjárhæð, sem var töluvert minni en þetta. 
Jeg er ánægður með þessa takmörkun á 
heimildinni. Jeg hygg, að varla þurfi 
svona mikið fje, þegar tillit er tekið til 
þess, að töluvert fje fæst annarsstaðar að. 
Þetta mál var í samgmn. í Nd., og legg 
jeg til, að því verði vísað til sömu nefnd- 
ar hjer, að lokinni umr.

Sigurður Eggerz: Jeg stend upp aðeins 
til þess að láta í Ijós ánægju mína vfir 
þessu frv. Jeg tel lendingarbót þessa mjög 
nauðsynlega og vænti, að hv. deild greiði 
fvrir þessu, og mun jeg veita málinu minn 
stuðning.

Jónas Jónsson: Út af ræðu hæstv. at- 
vrh. (MG) vil jeg taka það fram, að hjer 
er um óvenjulegt form að ræða, að veita 
mikið fje til verklegra framkvæmda án 
þess að rannsókn hafi farið fram áður. 
TTndir venjulegum kringumstæðum mundi 
jeg, og margir fleiri, vera ófúsir á að 
stuðla að slíku. En af því að jeg tel mál 
þetta mjög nauðsynlegt, geri jeg ráð 
fyrir því. að jeg muni frekar flýta fyrir 
þessu máli en tefja hjer í deildinni. Þetta 
verður að gerast á næstu árum, hvort sem 
það verður samþykt nú eða ekki, vegna 
hins mikla vegar, sem leggja á frá Borgar- 
nesi til Norðurlands. En jeg vildi gjarnan 
fá að vita nú, hversu fljótar framkvæmd- 
ir stjórnin hugsar sjer að hafa á þessu, 
ef þetta verður samþykt hjer nú. Það 
sjest ekki af skjölum þeim, sem fyrir 
liggja.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg þakka 
þeim hv. þm., sem hafa lagt frv. þessu 
liðsyrði. Út af fyrirspurn frá háttv. 3. 
landsk. (JJ), þá skal jeg taka það fram,

Alþt. 1926, B. (38. lög-gjafarþing), 6?
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að ekki hefir verið tekin ákvörðun um, 
hvenær byrjað skuli á verkinu. Stjórnin 
liefir ekki mörgum á að skipa til rann- 
sóknar, og þeir eru störfum hlaðnir. En 
á rannsókninni verður byrjað svo fljótt 
sem hægt er. Þar er eitt atriði erfiðast, og 
það er að fá vissu um, livort hægt er að 
hafa garð yfir Brákarsund, eða livort 
brúa verður sundið. Garðurinn er miklu 
ódýrari, en spurningin er, hvort stöðva 
má strauminn í sundinu vegna framburð- 
arins úr Ilvítá. Jeg skal geta þess, vegna 
þess að jeg gleymdi því áðan, að myndast 
hefir í Borgarnesi álitlegur hafnarsjóður. 
Ilann var stofnaður með gjöf „privat“- 
manns og hefir aukist mjög síðan og er 
nú um «50 þús. kr. Ilann verður að sjálf- 
sögðu notaður til fyrirtækisins, og auk 
þess er búist við, að hjeraðsbúar leggi 
eitthvað meira fram.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. 

og til samgmn. með 10 shlj. atkv.

Á 52. fundi í Ed., föstudaginn 1G. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 2G7, n. 
333).

Frsm. (Sigurður Eggerz): Jeg liefi álit- 
ið ástæðulaust að fara mörgum orðum uin 
þetta frv., þar sem allir virðast sam- 
mála um það, að um mjög nauðsynlega 
hafnarbót sje að ræða, og leyfi jeg mjer 
þess vegna með tilvísun til nál., sem mál- 
inu fylgir, að leggja til, að frv. verði samþ. 
óbreytt, og ennfremur að mælast til, að 
hæstv. stjórn haldi áfram á sömu braut 
í þessu efni og hún hefir byrjað á, og 
hraði framkvæmduni þess svo sem föng 
eru á,

Atvinnumálaráðtaerra (MG): Jeg finn 
ástæðu til að þakka hv. samgmn. fyrir 
skjóta og góða afgreiðslu á þessu máli, og 
skal jeg geta þess, að stjórnin mun láta 
fram fara rannsókn þá, sem nauðsynleg 
er, eins fljótt og hægt er, og svo sjá um 
framkvæmd verksins eins fljótt og því 
verður við komið.

Jóhann Jósefsson: Eins og hv. frsm. 
(SE) tók fram, var samgmn. mjög sam- 
mála um að ljá þessu máli fylgi sitt, þar 
sem liún skildi vel nauðsyn þess, að það 
er fram komið. Við 1. umr. þessa máls 
mintist hæstv. atvrh. (MG) á ráðstafanir, 
sem stjórnin hefði gert til þess að útvega 
í sumar skip til þess að dýpka ýmsar hafn- 
ir á landinu, og mintist hæstv. ráðh. í 
þessu sambandi á Vestmannaeyjar. Nú er 
það ljóst, að í Vestmannaeyjum, og sjálf- 
sagt víðar, sem hæstv. atvrh. mintist á, 
er þess mikil þörf, að hafnir sjeu dýpk- 
aðar. Jeg hafði áður heyrt eitthvað um 
þetta, að talað var um, að stjórnin leigði 
skip, sem er líklega með þessháttar tækj- 
um, sem kallaðar eru sogdælur. En jeg 
vissi ekki, að málinu væri svo langt komið, 
að ráðstafanir væru gerðar til þessara 
framkvæmda þegar á þessu sumri, og það 
gladdi mig að heyra, að stjórnin hefði 
þegar hafist handa um þetta fyrirtæki, og 
vildi jeg madast til, að hæstv. atvrh. ljeti 
nú uppi við þessa umr. málsins, hvaða 
hafnir væri hugsað um að dýpka þegar á 
þessu sumri.

Jeg býst við, að á öllum stöðunum þurfi 
einhver rannsókn fram að fara á undan 
verkinu, og að því er Vestmannaeyjar 
snertir, þá tel jeg nauðsynlegt, að nokkur 
rannsókn sje gerð, og væri svo, þá gæti 
komið til mála, að manni þætti æskilegt, 
að unnið vieri að dýpkun hafnarinnar þar 
í suniar; en þá er nauðsynlegt, að raun-
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sókn á höfninni væri látin fara fram í 
vor. Jeg vildi aðeins geta þessa í sam- 
handi við þetta frv., þar eð jeg skildi 
hæstv. atvrh. svo við 1. umr. þessa máls, 
að stjórnin ætlaði að láta gera þessa rann- 
sókn á komandi sumri hæði fyrir Vest- 
mannaeyjar og Borgames.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
geta þess, að vitamálastjóra hefir verið 
falið að leitast fyrir um leigu þessa skins. 
og að hann hefir fengið tilboð um það osr 
spurst fvrir á þeim stöðum, þar sem hugs- 
að er til að dýpkað verði, hvort þeir vildu 
það. Svörin eru ekki komin enn, en jeg 
býst við, að þau komi bráðlega. Og færi 
svo, að ekki nema einn eða tveir staðir 
vildu sinna þessu, þá er mjög hæpið. að 
hægt verði að eiga við að leigja skipið, 
því að það er svo dýrt; en til þess að 
það kosti ekki nema hæfilega, verður það 
að hafa nokkuð langa vinnu hjer uppi. að 
minsta kosti tveggja mánaða tíma. En fari 
svo, að fleiri staðir neiti að þessi upp- 
gröftur fari fram, þá býst jeg ekki við, 
að neitt geti orðið af því. að skipið verði 
tekið á leigu; en eftir því, sem vitamála- 
stjóri segir, er ekki líklegt, að þessu 
verði neitað, því að leigukjörin eru góð. 
en aðferðin verður líklega sú. að ríkis- 
sjóður stendur í ábvrgð fyrir öllu, því að 
útgerð skipsins vill aðeins semja við einn 
aðilja, en svo stendur hver. sem unnið 
verður hjá, í ábvrgð gagnvart ríkissjóði 
fvrir sínum hluta. Jeg hygg, að þetta muni 
fara vel, nema ef 2—3 staðir neita að 
láta vinna, eða að þetta firma. sem tilboð- 
ið hefir gert, gangi frá því aftur, en því 
geri jeg þó ekki ráð fyrir, ef svörin koma 
bráðlega. Þeir staðir, sem hjer er átt við 
sjerstaklega, eru Vestmannaeyjar, Borgar- 
nes', ísafjörður, Siglufjörður og Akurevri.

Jóhann Jósefsson: Jeg vil þakka hæstv. 
atvrh. fyrir þessar upplýsingar. Jeg skal 
ekki segja neitt um aðra staði en Vest- 
mannaevjar, en jeg þykist viss um. svo 
fremi sem þeir kostir, sem stjórnin býður 
Vestmannaevjum, sjeu þeim ekki ofvaxnir, 
að þeim verði tekið fegins hendi, og það 
heldur fyr en síðar, því að það er öllum 
kunnugt, hver bagi er að því, hvað höfn- 
in þar er grunn.

ATKVGR,
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. —9. gr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 54. fundi í Ed., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 3 . u m r .

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 381).

12. Bankavaxtabrjef
Á 12. fundi í Ed., þriðjudaginn 23. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga itm hcimild fyrir reffdeild 

Landsbanka íslands til aii gcfa út ný banka- 
ra.rtabrjef (stjfrv., A. 20ý

Á 14. fundi í Ed.. föstudaginn 26. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (JÞ): Eins og getið 
er um í atlis. þessa frv., er 4. flokkur veð-
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deildarbrjefa Landsbanka íslands þrotinn 
og þegar fyrir nokkru ekki luægt að veita 
lán úr honum. Þess vegna er óhjákvæmi- 
legt þegar á þessu þingi að setja einliverja 
löggjöf um framliald á veðbankastarfsemi 
hans. Það mál liefir legið fyrir milliþinga- 
nefnd í bankamálum, og ávöxturinn af 
starfi hennar í því er frv. það, sem hjer 
liggur fyrir. Hefir stjórnin aðeins gert lít- 
ilfjörlegar breytingar á því. Mjer hefði 
þótt betra, að nefndin hefði sjeð sjer fært 
að gera endanlegar till. um skipun þessa 
máls, en það hefir hún ekki sjeð sjer fært 
og fært ástæður fyrir því, sem að miklu 
levti verður að taka gildar. Það er líka 
sjerstaklega erfitt að gera endanlega skip- 
un á þessu máli á meðan peningagildið er 
á hreyfingu, eins og nú er.

Þetta frv. fer fram á, að baldið sje áfram 
veðdeildarstarfsemi bankans í framlialdi af 
4. flokki veðdeildarinnar, og hefir mjer því 
þótt rjettast að gera ekki aðrar brevtingar 
en þær, sem reynslan í liinum fyrri flokk- 
um hefir sýnt, að beinlínis væru æskilegar. 
Jeg læt ekki frv. fylgja fleiri ummæli að 
þessu sinni, og vil leyfa mjer að leggja 
til. að því verði, að þessari umr. lokinni, 
vísað til fjhn., og vil um leið biðja háttv. 
nefnd að gefa mjer tækifæri til að ræða 
við hana um einstök atriði, sem mjer sýn- 
ist, að gæti komið til mála að liafa öðru- 
vísi en hjer er haft.

Sigurður Eggerz: Það má vera, að það 
hafi verið nauðsynlegt að gera bráðabirgða- 
ráðstafanir í þá átt, sem hjer er farið fram 
á, en þær hefðu átt að vera aðeins bráða- 
birgðaráðstafanir. Hæstv. stjórn tók nú að 
vísu fram, að binda þyrfti bráðan enda á 
fyrirkomulagið á fasteignaveðlánum í fram- 
tíðinni. Þessi ummæli ber síst að lasta, en 
mjer finst aftur á móti, að þær ráðstaf-

anir, sem gerðar liafa verið, bendi í þa att, 
að lijer sje í rauninni um meira en bráða- 
birgðaráðstafanir að ræða. Átta miljónir, 
sem milliþinganefndin leggur til, að banka- 
vaxtabrjef verði gefin út fyrir, benda í 
þá átt, að hjer sje um nokkuð meira en 
bráðabirgðalög að ræða, og hæstv. stjórn 
hefir hækkað þessa uppliæð úr átta miljón- 
um upp í tíu miljónir; og loks þykir mjer 
það undarlegt, að í málgagni stjórnarinn- 
ar, Morgunblaðinu, er talað um, að í frv. 
því, sem hjer liggur fyrir, sem er aðeins 
enn stofnun nýrrar veðdeildar, sje um 
verulega rjettarbót að ræða. Hæstv. fjrli. 
(JÞ) tók það líka fram, að hjer væri verið 
að bæta við 5. veðdeildarflokki og að eng- 
ar verulegar breytingar væru á ferðinni; 
það má að vísu lána nokkuð hærra, en það 
er alveg lagt á vakl bankastjórnarinnar. 
Jeg held þess vegna í raun og veru, að 
þetta lof í stjórnarblaðinu kunni að verka 
fremur villandi á ýmsa, að þeir kunni að 
halda, að einliver ný bjargráð sjeu fund- 
in, og bendir þetta ekki alt á það, að við 
þetta fyrirkomulag eigi að una? Þó að 
jeg sje ekki vanur að koma fram sem vand- 
lætari, verð jeg að segja, að mjer finst, að 
það hefði átt miklu betur við, fremur en 
að vera að ausa lofi á stjórnina fyrir 
þetta frv., að finna að því, að á síðasta 
þingi voru ekki gerðar ráðstafanir um nýja 
veðdeild, þar sem gamla veðdeildin þraut 
fyrir nýár. Jeg þarf ekki að lýsa því, að 
það er litið svo á hjer í bænum — og jeg 
hefi nú síðast átt tal um það við borgar- 
stjóra, og sagði hann þá hið sama um það 
og aðrir —, að það væri „örðugasti hjall- 
inn“ fyrir þennan bæ, hvað fasteignaveð- 
lán væru örðug, og mestan þátt ætti það 
í dýrtíðinni hjer, að ekki væri liægt að fá 
lán til þess að bvggja fyrir og koma húsa- 
leigunni niður. ('BK: Það er ekki veðdeild-
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inni aíj kenna). Hv. 1. þm. G-K. (BK), sem 
vanalegast er mjög tillagnagóður um banka- 
mál, segir, að þetta sje ekki að kenna veð- 
deildinni; en það er þó af því, að það hef- 
ir ekki tekist að útvega markað fyrir veð- 
deildarbrjefin. Jeg skal víkja að því aftur, 
að það er fleira en jeg drap á áðan, sem 
bendir á, að enn eigi að líða langur tími 
þangað til að leitast er við að koma þessu 
máli í nýtt og betra horf. Þannig telur 
meiri hl. milliþinganefndarinnar nú vera 
óheppilegan tíma til þess að fastákveða 
slíkt endanlegt fasteígnalánafyrirkomulag, 
og auk þess getur hann þess, að ræktun- 
arsjóðurinn sje nýtekinn til starfa og enn 
engin reynsla fengin fyrir honum. Og enn- 
fremur segir hv. 3. landsk. (JJ) nokkuð 
líkt, en þó nokkuð ákveðnara, með leyfi 
hæstv. forseta:

„Enn er ósjeð, hversu Kœktunarsjóður 
bætir úr lánsþörf bænda, og óvíst, hver 
reynslan verður, ef selja skal erlendis 
vaxtabrjef tveggja eða fleiri íslenskra veð- 
lánsstofnana/ ‘

Svo stendur ennfremur, og þar verð jeg 
að líta svo á, að það bendi mjög ákveðið á 
frestun, eins og málinu er nú komið, með 
leyfi hæstv. forseta:

„Eftir nokkurra ára reynslu og athugun 
verður síðan að taka málið fyrir að nýju 
og leitast við að finna varanlegt, fast skipu- 
lag, sem íslendingar geta búið að til fram- 
búðar og fullnægir þörfum þjóðarinnar.“

Hvað er það, sem á að fara að útvega 
reynslu um? Hjer er því slegið föstu af 
hv. 3. landsk. (JJ), og það virðist vera í 
samræmi við meiri hl. milliþinganefndar- 
innar í bankamálum, að það þurfi að fá 
meiri reynslu til þess að geta ákveðið fvrir- 
komulag þessa máls, sem einmitt má full- 
vrða, að þjóðin gerir mestar kröfur til, að 
fljótt verði leyst af hendi. Að því er snert- 
ir veðdeildina sýnist ekki þurfa meiri

reynslu, því að hún liefir þegar starfað 
lengi. Að því er snertir ræktunarsjóðinn. 
þá verður líka að líta svo á, að það sje 
fyrirfram gefið, að sú lánsstofnun muni 
alls ekki geta fullnægt bændum þessa lands, 
og ætti því heldur ekki að þurfa að leita 
reynslu í því máli, því að sá sjóður er svo 
takmarkaður á alla vegu, að liann getur á 
engan Iiátt stutt að stórstígum framförum 
í landbúnaði í landinu. Þar sem háttv. 3. 
landsk. vill una við þetta ófullnægjandi 
fyrirkomulag í mörg ár, þá virðist mjer 
hann allkröfuljettur fvrir hönd landbún- 
aðarins. En ef bændurnir sjálfir vilja ekki 
gera frekari kröfur — en því trúi jeg nú 
ekki, — þá verðum vjer liinir að gera 
kröfurnar fyrir þá.

Ef litið er á lög og reglugerð ræktunar- 
sjóðsins, þá sjáum við, að í liverju láns- 
spori, sem bændur þurfa að stíga, eru ótal 
takmarkanir, t. d. í 9. gr. reglugerðarinnar 
er tglað um, að veita megi lán til jarðrækt- 
ar og húsagerðar á býlum í sveit, og talið 
upp í 8 liðum það, er sjerstaklega verði 
veitt til; en svo stendur í reglugerðinní, 
að til hinna tveggja síðastnefndu má ekki 
veita lánið nema verkinu sje að fullu lok- 
ið og reynsla fengin fyrir, að það komi að 
fullum notum. Með öðrum orðum, menn 
eru látnir framkvæma verkið að mestu í 
von um að fá lán út á það, en ef það svo 
mistekst eitthvað, þá fæst ekkert fje til að 
ljúka við það, — og hvaða hjálp er það? 
(Atvrh. MG : Það gerir Landsbankinn til 
bráðabirgða). Þetta voru aðeins tvö dæmi, 
sem jeg nefndi, en yfirleitt er það reglan 
um þessi lán, að þau eru aðeins veitt eftir 
að verkið er framkvæmt; en ef lán er veitt 
á meðan á verkinu stendur, verður auð- 
vitað að setja tryggingar. Jeg hefi áður 
vikið að því, hve sala brjefanna væri þýð- 
ingarmikil fyrir sjóðinn, en í framlialdi af 
því, hvað sjóðurinn er takmarkaður, vil
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jeg benda á, að þó maður eigi fje fyrir 
jörð og geti keypt hana, þá getur liann 
ekki fengið lán til að kaupa bústofn á 
jörðina. Þá eru þarfir bæjanna fyrir láns- 
stofnun afarmiklar. Ef á annað borð á að 
reyna að minka eittbvað dýrtíðina í land- 
inu, þá verður að sjá um betra fyrirkomu- 
lag á fasteignalánsstofnunum. Iláttv. 3. 
landsk. (JJ) befir nú að vísu viljað benda 
á það, að með þeim till., sem gerðar væru 
af meiri lil. nefndarinnar, væri að ýmsu 
leyti greidd gata að því að fá betri fast- 
eignaveðslán, og meðal þeirra atriða, sem 
liv. þm. bendir á, er það, að það stendur 
í frv. meiri bl. nefndarinnar, að Lands- 
bankinn- komi á fót sölu á verðbrjefum 
og kaupi sjálfur. Það má vel vera, að það 
geti gert nokkuð fyrir sölu verðbrjefa, en 
það fer líka nokkuð eftii- því, livernig 
Landsbankinn kynni að meta þau. Sjálft 
matið mun nú geta tekið allmikinn tíma, 
því að fleiri en bankastjórnin eiga að fjalla 
um það.

Jeg ætla ekki í þetta sinn að ræða till. 
bankanefndarinnar um seðlafyrirkomulag- 
ið, en aðeins benda á, að það lítur svo út, 
sem meiri hl. nefndarinnar liafi litið svo 
á, að liann gæti leyst nokkuð af þeim flóknu 
málefnum, sem bjer eru á ferðinni, með 
því að búa til svona afskaplega stórt böfuð 
á Landsbankann. Hver myndi trúa því, að 
svo lítill banki befði yfir sjer þriggja 
manna bankastjórn, svo 5 manna banka- 
ráð, svo 15 manna nefnd, sem er nokkurs- 
konar yfirbankaráð, og loks fjármálaráð- 
berra ?

Þá er eitt atriði, sem hv. 3. landsk. (J- 
J) segir, að muni verða til þess að tryggja 
fasteignalánsstofnun betri lífsskilyrði, að 
bankinn liafi % af sparisjóðsfje sínu í 
innlendum verðbrjefum. Þetta skilst mjer, 
að ekki komi frá bankanefndinni, beldur 
frá landsstjórninni, en það skiftir reynd-

ar engu máli. En í þessu sambandi mætti 
benda á, að ef svona mikið fje væri lagt 
til fasteignalánanna, sem í sjálfu sjer væri 
gott, þá má vera, að ekki lagaðist til á 
öðrum sviðum, því eittbvert fje þyrfti að 
koma í skarðið fyrir þetta sparisjóðsfje, 
sem dregið er frá hinum almennu lán- 
um. Svo segir bv. 3. landsk. (JJ) á bls. 
36, að liann bendi á nýja og áður óþekta 
leið til þess að efla fasteignaveðlán á ís- 
landi. En sú leið segir bann að felist í 
því, að bankaráðið ákveði nú vextina. 
Þetta er nú skrítið. Hjer er engin ný leið. 
Mismunurinn aðeins sá, að nú ákveður 
bankastjórnin sjálf vextina, en með þessu 
fyrirkomulagi í samráði við bankaráð. í 
framkvæmd mundu þó bankastjórarnir vit- 
anlega ráða, livernig vextir yrðu settir. 
Jeg sje því ekki, að það sje með nokkru 
móti verjandi að liallast að stefnu meiri 
bluta bankanefndarinnar, að balda áfram 
að bíða í svo og svo mörg ár enn. Jeg 
veit. að bv. meiri liluti, og sjerstaklega 
liv. 3. landsk. (JJ), beldur því fram, að 
tímarnir nú sjeu sjerstaklega örðugir og 
gengið bvikult, og því muni örðugt að fá 
fast samband milli væntanlegrar fasteigna- 
stofnunar og erlends markaðs. En til þess 
að verulegt líf og fjör komi í viðskiftin, 
verður að útvega brjefunum erlendan 
markað og veita þannig nýju fje inn í 
landið. Það er auðvitað hægt að segja, að 
tímarnir sjeu örðugir, en þeir eru það ekki 
fremur á þessu sviði en öðrum. Hvað 
myndi sagt um ráðstafanir stjórnarinnar, 
ef hún vildi fresta öllum verklegum fram- 
kvæmdum þar til þær yrðu ódýrari? 
Ilæstv. stjórn skilst það, sem raunar ætti 
að vera ljóst öllum mönnum, að ófært er 
að skapa lijer slíka kyrstöðu, þó að örlög 
krónunnar verði ekki sjeð fyrir. Að því 
er Danmörk snertir eru nú líkur til, að 
krónan sje að fara upp í gullgildi þar,
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og þarf þá ekki að óttast örðugleika við 
þær sveiflur. Jafnframt þessum athuga- 
semdum verð jeg að leggja álierslu á það, 
að undinn verði bráður bugur að því að 
koma skipulagi á þessi mál. Ríkisveðbank- 
inn á að taka til starfa, og skal vandlega 
athugað, hvernig best má takast að fá 
markað fvrir brjefin erlendis. Hv. 3. 
landsk. var mjer áreiðanlega sammála um 
þetta efni áður. Jeg man ekki betur en 
að hann væri mjer þakklátur fyrir afskifti 
mín af þessu máli, þegar jeg barðist fast 
fyrir því, að þessi bankastofnun kæmist á 
fót. Jeg hefi litið svo á, að happadrýgst 
væri, að þessi lánsstofnun væri bæði bund- 
in við landbúnað og fasteignalán í bæj- 
um. Að því er snertir ræktunarsjóðinn, þá 
er það vitanlega góður maður, sem veitir 
honum forstöðu, en þetta er þó aðeins 
aukastarf, þar sem maðurinn rekur mála- 
færslu að aðalstarfi. Það liggur í lilutarins 
eðli, að ef hin leiðin væri farin og ríkis- 
veðbanka komið á fót, yrðu settir fyrir 
hann hinir færustu menn, og þeir mundu 
gera alt, sem í þeirra valdi stæði, bank- 
anum til styrktar. Væru þá góðar horfur 
á, að hægt vrði að útvega hagfeld lán 
landbúnaðinum til handa.

Jeg vildi óska, að hv. 3. landsk. færi nú 
að endurskoða sína gömlu og góðu stefnu- 
skrá í þessu máli, því að hún var verulega 
góð. Jeg teldi rjett stefnt, ef hann vildi 
nú hallast á þá sveif að vinna að því í 
samráði við landsstjórnina að koma mál- 
inu inn á þessa gömlu og góðu braut.

Jeg læt nægja þessar stuttu athugasemd- 
ir. Jeg veit, að það hefir ekki mikil áhrif 
hjer, hvað jeg segi, þar sem jeg hefi ann- 
arsvegar á móti mjer 8 íhaldsmenn og 
hinsvegar 5 framsóknarmenn. Jeg hefi 
auðvitað engin áhrif á þessa stóru flokka 
í þinginu. En jeg skoða þ. ð skyldu mína 
meðan jeg á sæti hjer á hinu háa Alþmgi

að halda fram í liverju máli því, sem jeg 
álít rjettast og þjóðinni hollast. Ef litið 
er á reynslu fyrri ára, má sjá, að jeg hefi 
oft verið í minni liluta í málum, sem síð- 
ar hafa sigrað. Jeg þarf því ekkert að ótt- 
ast, þó ..ð jeg fái lijer ekki atkvæði með 
mjer, til þess að halda fram rjettum mál- 
stað. Jeg get t. d. minst á baráttuna um 
verslunarfrelsið, þegar verið var að látrýma 
einokunardraugnum. Jafnvel súmir þeirra, 
er þátt áttu í að innleiða þann draug, voru 
með í að kveða hann niður. Afl röksemd- 
anna sneri þeim frá villu síns veg.u’. Ef 
fast er haldið á góðum málstað, sigrar 
hann jafnan að lokum. Jeg skal játa það 
hreinskilnislega, að jeg treysti hvorki þess- 
um 8 nje þessum 5 til þess að taka athuga- 
semdir mínar til greina. En utan þings 
veit jeg, að margir eru sömu skoðunar og 
jeg í þessu máli og fleirum, og þar á meðal 
eru ýmsir af vitrustu mönnum þjóðarinn- 
ar, sem jeg vona, að næstu kosningar eigi 
eftir að draga inn í þennan þingsal.

Annars hafði jeg vænst þess af íhalds- 
stjórninni, sem var með í því að vísa versl- 
unareinokuninni á dyr, að hún mundi ekki 
vinna að því að koma á einokun í banka- 
málum. En ef til vill hefir einokunarbak- 
terían verið búin að bíta sig svo fasta í 
íhaldskroppinn, að fleirum hætti til að 
sækja í sama farið. — Jeg sagði íhalds- 
kroppinn. Á sálina minnist jeg ekki. Fæst 
orð hafa minsta ábvrgð.

Jónas Jónsson: Samband mitt við hæstv. 
stjórn er ekki enn sem komið er svo náið, 
að jeg þurfi að taka alla ræðu háttv. 1. 
landsk. (SE) til athugunar. Jeg geri ráð 
fyrir, að stjórnin og íhaldið muni taka að 
sjer bróðurpartinn af ræðu hans. Hv. 1. 
landsk. hefir tekið öll bankamálin til 
meðferðar. (SE: Jeg liefi aðeins drepið á
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þau.) og er raunar ekkert á móti því að 
líta á þau í heild.

Það, sem lijer liggur fyrst fyrir, er þá 
veðdeildarfrumvarpið og samband þess við 
annað skipulag. Hv. 1. landsk. liefir það 
út á milliþinganefndina og hæstv. fjrli. 
(JÞ) að setja, að lagt er til að framlengja 
veðdeildina enn um stund og ekki komið 
fullkomnu skipulagi á þessi mál. Jeg býst 
við, að hv. 1. landsk. hafi tekið eftir því, 
að nefndin liafði gert ráð fyrir lægri höf- 
uðstól í hinni nýju veðdeild en stjórnin 
og með því sýnt, að liún skoðar þetta 
bráðabirgðafyrirkomulag. En háttv. þm. 
(SE) mun kunnugt um, að veðdeildin er 
nú mjög eftirspurð og að mikið gengur 
út af brjefum hennar. Það er alls ekki 
ómögulegt, að á þremur árum þyrfti 
nokkrar miljónir, jafnvel með þeim kjör- 
um, sem nú er um að ræða. Gert er ráð 
fvrir, að í þessari veðdeild verði gefnir 
út fleiri flokkar og seldir til þrautar. Og 
ef hv. 1. landsk. kemur með mjög stóran 
þingmannalier eftir næstu kosningar, sem 
koma vill á nýju skipulagi, þá verður ekki 
annað bundið en sá flokkur, sem búið verð- 
ur að liefja. Jeg vil ekki spá illa fvrir sigr- 
um þessa hv. þm. í framtíðinni, og það 
gleður mig að geta gefið honum von um, 
að þetta frv. verði engin gaddavírsgirðmg 
fyrir frelsisherinn, sem hjer á að halda 
innreið sína eftir næstu kosningar. Ann- 
ars er jeg hv. þm. (SE) sammála um 
mjög vitlausa grein í stjórnarblaðinu — 
sem raunar er bannvara í þessari háttv. 
deild. — Blaðið skilur auðsjáanlega ennþá 
minna í þessu máli en hv. þm. (SE) og 
heldur, að hjer sje um einhverja nýjung 
að ræða. En svo er alls ekki, heldur að- 
eins bráðabirgðaframlenging, og var stjórn- 
arblaðinu vorkunnarlaust að skilja þetta.

Hv. 1. landsk. heldur því fram, að jeg 
hafi vilst í þessu máli og skift um skoðun,

og byggir það á ummælum mínum um rækt- 
unarsjóðsfrumvarpið, að það liafi verið 
vel undirbúið. En í þessu er engin mót- 
sögn, þó jeg með því játi mistök síðasta 
þings, sem gerði óhugsandi að stofna rík- 
isveðbankann nema með lagabreytingu.

Þegar litið er á það, að hæstv. fjrh. hef- 
ir altaf beitt sjer á móti ríkisveðbanka- 
hugmyndinni og lagði á móti því í fyrra 
að sameina veðlán til bæja og sveita, er 
ekki undarlegt, þó að hv. 1. landsk. sje 
vondaufur um framkvæmd ríkisveðbanka- 
frumvarpsins frá 1921, meðan þessi stjórn 
fer með völdin.

Þá er hitt atriðið, sem liáttv. 1. landsk. 
fann að, að jeg og ef til vill fleiri úr 
meiri hluta nefndarinnar teldum þurfa 
nokkurra ára reynslu til þess að prófa nú- 
verandi skipulag áður en því yrði breytt 
aftur. Jeg vil benda liv. þm. (SE) á, eins 
og liann raunar sjálfur liefir játað, að 
varasamt er að gera ráð fyrir miklum 
framkvæmdum í þessu efni meðan óvíst er 
um gengi krónunnar, hvort hún verður 
lækkuð í verði eða hækkuð upp í gull- 
gildi. Hvernig fer fvrir lántakendum, sem 
ráðast í fyrirtæki, er verða að byggjást á 
föstu gengi, þegar krónán stígur mjög 
mikið? Jeg vona, að hv. 1. landsk. sjái, að 
það er töluvert annað, þó íslandsbanki 
láni peninga til að framleiða fisk, sem 
gert er ráð fyrir að seljist sama ár. Þar 
getur orðið um sveiflu að ræða, en það 
hefir aldrei eins mikið að segja og um 
lán til margra ára.

Á meðan óvíst er um gildi peninganna, 
verður öll fasteignalánsstarfsemi miklum 
örðugleikum bundin, og það er svo í hverju 
einasta landi. í sumar hitti jeg í Finn- 
landi prófessor einn, sem mikið hefir að 
gera með fasteignaveðlán þar í landi. — 
Hann sagði mjer, að þegar Finnlendingar 
hefðu verið búnir að festa gengið og breyta
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myntlögunum, þá fyrst hefðu þeir getað 
selt vaxtabrjef veðlánsstofnana með góð- 
um kjörum á útlendum markaði, þá fyrst 
liefðu vextir lækkað o. s. frv. A meðan 
gjaldmiðill Finnlands var á sífeldu reiki, 
var ekki hægt að koma neinu skipulagi á 
fasteignamálin. Ilvernig er svo ástand- 
ið hjer? Hver er sekastur um fall íslensku 
krónunnar? Það er íslandsbanki. (SE: 
Osannindi). Það er liann, sem á mesta sök 
á gengishruninu vegna óstjórnar á kreppu- 
árunum. Og svo er það hann, sem nú kem- 
ur hjer með kröfur sínar og heimtar hlunn- 
indi í seðlamálinu, vill vegna eigin hags- 
muna fá ranga lausn á seðlamálið. Mjer 
þykir nú skörin vera farin að færast upp 
í bekkinn, þegar sá maður, sem var sjálfur 
æðsti maður íslandsbanka þegar verst 
gekk, þegar myndaðist það ófremdarástand. 
sem nú er, — maður, sem hefir verið með í 
því að bjarga þeim bankastjóra, sem þá 
stýrði bankanum út í ófæruna, og veita 
lionum heiðurslaun í tilbót, — þegar liann 
kemur fram og fer að kenna þjóðinni, 
hvernig eigi að ráða fram úr þessum lilut-
um, þar sem einmitt stofnun hans er bú- 
in að gera þjóðlíkamann sjúkan, búin að 
gera péninga okkar hvikandi og á helst sök 
á því, að við verðum því miður að fresta 
því að finna framtíðarskipulag í banka- 
málunum.

Jeg álít það mjög heppilegt, að mjer 
gefist tækifæri að benda á þann dæma- 
lausa gorgeir, sem kemur fram í því, að 
þeir, sem að þessari stofnun standa, skuli 
leyfa sjer að halda því fram, að landið 
eigi ekki að leggja seðla sína í þá stofn-
un, sem það sjálft á, þar sem þeir altaf 
áttu að vera.

Þá talaði háttv. 1. landsk. um það, að 
það hefði komið fram í till. minni, að 
sætta sig við ræktunarsjóðinn og veðdeild-

ina, og jeg ljeti mjer lítið umhugað um 
hag bænda. Jeg vil minna hv. þm. á það, 
að það er ekki lengra síðan en í hitteð- 
fyrra, að jeg gerði tillögu um það, að 
söfnunarsjóðurinn gengi í lán handa bænd- 
um til ræktunar, og þá var það hv. 1. 
landsk., sem var einn í þeim meiri hluta, 
sem feldi það hjer í deildinni.

Þegar jeg kom í fyrra fram með frv. 
um það að tryggja þann möguleika, sem 
aðrar siðaðar þjóðir liafa til þess að stofna 
nýbýli í landinu, þá varð jeg lítils stuðn- 
ings aðnjótandi frá hv. 1. landsk. Sama 
skilningsleysis á nýræktunarmálinu hefir 
orðið vart hjá honum á þeim fundum, þar 
sem við höfum verið saman úti um landið. 
Hann skilur ekki, að heimilafjölgunin í 
sveitinni er þungamiðjan í okkar ræktun- 
armáli, eins og hann gæti sjeð, ef hann 
vildi kynna sjer, hvað það er, sem hefir 
stutt að fjölgun býla í Danmörku, Xoregi 
og Finnlandi, og livað það er, sem mesti 
stjórnmálamaður Englands ætlar nú að 
gera í þessu efni í sínu landi. (SE: Hann 
er ekki búinn að því). Xei, en það er varla 
ástæða fyrir hv. 1. landsk. að gera lítið 
úr Lloyd George, liann hefir gert ýmis- 
legt, sem erfiðara er en að stofna nokkur 
nýbýli í Englandi.

Jeg tel ekki, að þessi hv. þm. hafi neina 
ástæðu til að gera sig svo gildan í þessu 
máli sem hann nú hefir gert. Hann hefir 
stundum verið deigari, þegar mest hefir 
riðið á að rjetta hluta fólksins við, en ver- 
ið einn af varðmönnum þess fjesýslusjúk- 
dóms, sem haldið hefir verið við, sjálfsagt 
til hagsmuna fyrir hluthafa íslandsbanka.

Það mun hafa verið skrítla í blaði stú- 
denta, þar sem reikningskennari sá 11 á 
töflunni, en lærisveinninn hafði skrifað 1. 
Jeg er hræddur um, að bankamálavitið 
liafi stigið hv. 1. landsk. til höfuðs, og

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 63
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þess vegna fjölgi til muna í bankanefnd- 
inni.

Þar sem hann talaði um stórt höfuð á 
svo lítilli stofnun, þá finst mjer það nokk- 
uð áþekt því risavaxna stjórnarhöfði, sem 
verið liefir á okkar litlu þjóð, og ætti ekki 
að sóma sjer mikið ver á bankanum.

Þá skildist mjer liv. þm. vera óánægður 
yfir því, að gert er ráð fyrir ríkissjóðs- 
ábyrgð á Landsbankanum áfram. Vil jeg 
aðeins benda á það í þessu sambandi, að 
þannig hefir það staðið fyrir hugum fólks- 
ins síðan 1885. Það liefir aldrei reynt á 
það með dómi, hvort þjóðin sje í ábyrgð 
fyrir bankanum, en það hafa allir gengið 
út frá því. Jeg býst við, að sá, sem segir, 
að óeðlilegt sje, að landið beri ábyrgð á 
sínum eigin banka, sje ekki hv. 1. landsk., 
heldur einhver bankastjóri íslandsbanka, 
sem heldur að landssjóðsábyrgð muni 
draga úr innlögum í lians eiginn banka.

Þá er það sjálfsagt af sama toga spunnið, 
þegar hv. þm. heldur það tómar fjarstæð- 
ur, sem jeg segi á síðustu. blaðsíðu í skýrslu 
milliþinganefndarinnar um húsbóndavald 
á fjármálaheimili, eftir að komið væri á 
það skipulag, sem milliþinganefndin gerir 
ráð fyrir um Landsbankann. Ilver hefir 
húsbóndavaldið á fjármálaheimili íslands? 
Er það Islandsbanki, sem mest liefir af 
seðlunum? Xei. Telur hann sjer skylt að 
gegna ríkisbankaskyldum? Nei. Ilefir liann 
talið sjer skylt að kaupa gjaldmiðil und- 
anfarin ár? Nei, liann liefir ekki gert það. 
Hefir Landsbankinn húsbóndavaldið ? Nei, 
liann hefir ekki seðlana að lögurn, nema 
þessa nýju seðla með óhagstæðum kjörum, 
sem ekki eru miðuð við áhættuna, sem 
þjóðbankar hafa af scðlum. Er það spari- 
sjóðurinn á Eyrarbakka? (SE: Það er nú 
búið að eyðileggja liann). Jeg held, að 
hv. þm. ætti að geta áttað sig á þessu og 
sjeð, að nú sem stendur er enginn hús-

bóndi á heimilinu. Þess vegna er það, að 
þeir erlendu fjármálamenn, sem fyr og 
síðar liafa verið spurðir um það, hvað 
þeir álitu skynsamlegast að gera í þessu 
seðlamáli, hafa komist að sömu niðurstöðu, 
sem lijer um bil allir liugsandi menn hjer 
á landi og gert hefir verið ráð fyrir fram 
á síðustu mánuði, nefnilega að Lands- 
bankinn ætti að hafa seðlaútgáfuna; með 
því væri eina tryggingin fyrir því, að hús- 
bóndi væri á fjármálaheimilinu.

Jeg skal skýra dálítið betur, hvað fyrir 
mjer vakir. Jeg nefndi sparisjóðinn á Eyr- 
arbakka. IIv. 1. landsk. er sjálfsagt kunn- 
ugt um, að það var stór sparisjóður, sem 
naut tiltrúar í góðri sveit. En hann fór 
á hausinn af því, að honum var glæfralega 
stjórnað. Eitt af því, sem sparisjóður þessi 
gerði, þegar liann var orðinn sjúkur og 
þurfti að verjast falli í brekkunni, var að 
setja upp innlánsvexti, upp úr öllum öðr- 
um lánsstofnunum hjer á landi. Svo vann 
liann það upp á útlánsvöxtum, og þeir, 
sem þurftu að fara til okrara, fóru til 
hans. Á þennan hátt dró hann að sjer 
mikið fje. Ef þessi stofnun hefði spurt 
þingið að því, hvort við vildum láta hana 
liafa seðlana, þá býst jeg við, að við hefð- 
um verið nógu skynsamir til að segja: við 
viljiun ekki skifta við stofnun, sem rekin er 
á svo ólieppilegum grundvelli.

Jeg vona, að liæstv. forseti afsaki það, 
þótt jeg víki að surnu, sem ekki er beint 
til umræðu nú, nefnilega úrræði háttv. 1. 
landsk. Seðlastofnun lians hefir það sjer- 
einkenni, að hún er ekki neinn húsbóndi á 
fjármálaheimilinu. Islandsbanki vill vera 
yfir þeirri stofnun, og þess vegna berst 
liann fyrir þessu af öllum kröftum. Hann 
vill ekki vera háður nokkru eftirliti vegna 
þjóðarliagsmuna. Hann heimtar að fá að 
vera ríki í ríkinu. Það liggja ekki neinar 
aðrar ástæður fyrir andstöðu og andhælis-
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liætti leiðandi manna þess banka í seðla- 
málinu nema þetta.

Jeg mun seinna fá tækifæri til að tala 
um þessa lilið málsins, veikleika slíkrar 
seðlastofnunar til að lialda niðri vöxtum 
í landinu og vera sá húsbóndi, sem nokk- 
urt tillit er tekið til, og þá sálarlegu 
strauma, sem liggja til þess, að svo marg- 
ir merkir menn álíta, að íslensk fjármál 
þurfi að fá þennan búsbónda.

Þegar það er atbugað, að sama stofn- 
unin, sem með sinni óheppilegu fjárstjórn 
hefir mest ábrif haft til þess að fella ís- 
lenska krónu, hindrar nú það, að við get- 
um fengið þolanlega úrlausn á okkar 
seðlamáli, — og það bætist við, að þetta 
er útlend stofnun, — þá er skörin farin 
að færast upp í bekkinn.

Sigurður Eggerz: Það hefði verið ákaf- 
lega skemtilegt, liefði hv. 3. landsk. haldið 
sjer svolítið betur við efnið en hann hefir 
gert. Enda hefir afstaða hans til Islands- 
banka komið í ljós fyr, og óþarfi að undir- 
strika hana.

Jeg skal geta þess, að jeg mótmælti því 
ekki, að stjórnin kæmi með veðdeildarfrv. 
Það er misskilningur. Jeg sagði, að jeg 
gerði ráð fyrir, að þótt ákveðið hefði ver- 
ið, að ríkisveðbankinn kæmist á fót, þá 
hefði orðið að koma með veðdeildina nú 
sem hreint bráðabirgðafyrirkomulag. Jeg 
mintist einnig á það, að þessi upphæð, 8 
milj., sem stjórnin hækkaði upp í 10 milj., 
benti í þá átt, að þetta ætti að vera meira 
en bráðabirgðafyrirkomulag.

Hv. þm. kvað stjórnina hafa eyðilagt 
það, að ríkisveðbankinn væri settur á 
stofn, með því að ræktunarsjóðurinn nýi 
var stofnaður á síðasta þingi. En ef jeg 
man rjett, þá barðist þessi hv. þm. ein-

mitt fyrir ræktunarsjóðnum. (JJ: Hvar 
var hv. 1. landsk. ?). Jeg var á móti hon- 
um, skoðaði hann sem livert annað ,,hum- 
bug“.

Þessi hv. þm. mintist á fundi úti um 
landið. Jeg man eftir, að jeg var á fundi 
með hv. 3. landsk. í Borgarnesi. Hann 
stráði sínum púðursykri óspart yfir bænd- 
ur. Hann var svo sem ekki að tala við 
þá um málin. En mikið talaði hann um 
það, hvað hann sjálfur hefði gert fyrir 
bændastjettina. Þegar jeg gerðist svo ein- 
faldur að minnast á það við kjósendur, 
að gallar væru á ræktunarsjóðnum, þá 
komst jeg ekki upp fyrir moðreyk. Það var 
ekki verið að deila um það, hvort ræktun- 
arsjóðurinn væri góður, heldur hitt, hver 
hefði komið honum í gegn. Þar var sem 
sje gengið út frá því, að bændur væru 
glaðir yfir að fá þennan banka, sem hv. 
þm. sjálfsagt í hjarta sínu telur gallagrip. 
Og þó vildi hv. þm. umfram alt þakka 
sjer sjóðinn og sínum flokki, en íhaldið 
vildi þakka sjer. Og var það nokkur von, 
þar sem stjórnin kom með frv. Svona er 
nú hreinskilnin við kjósendur. Það var 
ekki að tala um gagn ræktunarsjóðsins; 
hitt var aðalatriðið, að nota hann fyrir 
kjósendabeitu. Hv. þm. snerist í þessu 
máli á síðasta þingi, af því að hann var 
hræddur um, að stjórnin kæmi ræktunar- 
sjóðnum í gegn. Jeg þekki þessa karla og 
veit, hvað liggur á bak við, og þjóðin 
mun á sínum tíma skilja. (JJ: Hún skildi 
það nú illa í Borgarnesi). Mikið má vera, 
hafi hún ekki skilið betur það, sem jeg 
sagði, heldur en það, sem hv. 3. landsk. 
sagði. Heyrst hafa raddir um það, að hann 
og hans flokkur liafi ekki stækkað á þeim 
fundi.

Þá var hv. þm. í speki sinni að tala um 
það, að ekki væri hægt að koma ríkisveð-

63*
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banka á stofn, vegna þess, að krónan er 
ekki orðin föst ennþá. En hv. þm. verður 
vel að gæta að því, að alt, sem gert er á 
þessu landi, verður að reikna með tilliti 
til þessa.

Það er auðvitað, að sá maður, sem tek- 
ur lán og byggir bús og á að borga eftir 
svo og svo mörg ár, veit þáð, að liann 
tapar vegna gengisbreytinga. Af hverju 
byggir hann? Af því að hann er tilneydd- 
ur. Lífið lieiintar stöðugt starf, og þjóð- 
in getur ekki stöðvað sig í framkvæmdum.

Það er auðvitað ekki gott að selja of 
mikið af brjefum í einu. En jeg tel, að vel 
mætti miða það eftir þörfum.

Hv. þm. var að vitna í útlendan mann 
um þessi mál. Hv. þm. liefir altaf mikla 
tröllatrú á vissum mönnum, og vildi jeg 
vara liann við því; en annars er jeg lirædd- 
ur um, að hann liafi ekki skilið, livað 
þessi maður var að fara. Jeg er hræddur 
um, að þeir erlendu menn, sem liv. þm. 
talaði við, haldi, að við getum bygt á úr- 
eltu fyrirkomulagi, af því að við hefðum 
ekki ráð á öðru.

Svo fór háttv. þm. að tala um Islands- 
banka, þó að það kæmi ekkert þessu máli 
við. Það mætti reyndar atliuga rækilega 
alla þá erfiðleika, sem sá banki mætti og 
aðrir bankar í heiminum á sama tíma. 
En jeg skil ekki í því, að jeg beri neina 
ábyrgð á því, hvernig Islandsbanka var 
stjórnað í fortíðinni. Að vísu var það 
rjett, að jeg vann á móti því, þegar hv. 
þm. vildi koma lionum fyrir kattarnef. 
Jeg hygg, að jeg þurfi ekki að bera kinn- 
roða fyrir það, því að jeg er sannfærður 
um það, að ef tekist hefði að kippa fót- 
um undan öðrum aðalbanka þjóðarinnar, 
þá hefðu þau góðu árin, sem nú hafa 
komið yfir land vort, skilið það eftir öðru- 
vísi en raun er á. Þetta hefði verið ein- 
hver mesta ógæfa, sem hægt liefði verið að

leiða yfir þjóðina. Við sjáuni, að banka- 
lirun grípa ákaflega djúpt um sig, og 
myndi slíkt verða mjög örlagaþrungið 
fyrir fátæka þjóð. Ilvað hefði orðið, ef 
tekist hefði með árás á annan höfuðbanka 
landsins að eyðileggja liann? Hvaða álirif 
hefði það liaft á íslenskt þjóðlíf? Og 
Landsbankann ’ Það er mjög líklegt, að 
það hefði dregið hann niður líka. Þessi 
háttv. þm. ætti altaf, þegar liann nefnir 
Islandsbanka, að roðna, því að framkoma 
hans var alveg ósæmileg; hann hefir látið 
hatrið blinda sig algerlega. (Eorsefi(hring- 
ir) : Má jeg biðja hv. þm. að haga orðum 
síniun þinglega). Jeg tek ekkert aftur af 
því, sem jeg liefi sagt, hæstv. forseti. Ann- 
ars finst mjer það koma úr hörðustu átt, 
þegar þessi hv. þm. (JJ) er nú að beina 
því að þessum banka, að liann hafi orðið 
til þess, að minsta kosti nú í seinni tíð, 
að standa á móti sæmilegu gengi krón- 
unnar. Jeg veit ekki betur en að aðstaða 
Islandsbanka sje sú, að fara gætilega í 
hækkun krónunnar, sökum þess, að það 
sje hollast fyrir báða aðalatvinnuvegina. 
En þótt liv. þm. viti þetta vel, þá er óvild- 
in svo mikil til Islandsbanka, að lionum 
dettur ekki í liug að minnast á, að hann 
hafi þessa aðstöðu. Ilonum dettur aldrei 
í hug annað en að afsaka Landsbankann, 
en kenna Islandsbanka um. Þó að hv. þm. 
kalli íslandsbanka danskan banka, þá veit 
hann, að í stjórn lians eru aðeins íslensk- 
ir menn. En í stjórn Landsbankans er 
danskur maður, en hv. þm. segir ekki eitt 
orð um það.

■ Þá talaði hv. þm. um gorgeir í mjer. 
Ur því að jeg er þingmaður, verð jeg að 
halda fram mínum skoðunum, hvort sem 
jeg er bankastjóri eða ekki. Jeg gæti skil- 
ið, að hv. 3. landsk. væri stórorður, ef jeg 
væri að berjast fyrir því að fela íslands- 
banka seðlaútgáfuna. En það er ekki til-
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fellið. Jeg veit, að allir bankastjórar Is- 
landsbanka mundu rísa á móti því. ef um 
slíkt væri að ræða. Jeg skil það vel, að 
þessi liv. þm. álítur það skyldu sína að 
gera alt, sem Landsbankinn vill gera láta 
og leggur áherslu á að gert sje. Ilann 
hefir blinda ást á bankanum. Jeg vona, að 
hæstv. forseti taki ekki illa upp fyrir mjer, 
þó jeg tali um blinda ást. Jeg veit, að í 
krafti þessarar blindu ástar vill hann fá 
Landsbankanum í hendur seðlaútgáfuna. 
En jeg álít það hina mestu bölvun fyrir 
bankann, ef slíkt kæmi fyrir, hið mesta 
óhapp fvrir hann að taka við seðlaútgáf- 
unni. Jeg þykist vera Landsbankanum eins 
velviljaður og þessi hv. þm. og jeg vil, að 
vegur hans vaxi, ekki vegna neinna sjer- 
stakra manna, heldur vegna þess, að jeg 
veit, hve mikla þýðingu þessi stofnun hef- 
ir fyrir þjóðina. En með þe.ssu álít jeg, að 
sje sköpuð haúta fyrir bankann, hætta. 
sem gæti orðið honum örðug.

Þá sagði hv. þm„ að jeg hefði farið 
rangt með áðan. er jeg talaði um höfuð 
bankans, alls 24 menn, sagði. að þeir væru 
ekki nema 19. Það má vel vera. að það sje 
rjett, að þeir sjeu ekki fleiri. en óneitan- 
lega finst mjer það stórt höfuð á ekki 
stærri stofnun.

Ekki fjekk jeg sjeð, að Jiv. þm. tækist 
að sanna. að þótt þetta nýja fvrirkomulag 
yrði samþykt. yrði betur sjeð fyrir vöxt- 
um í landinu. Landsbankinn hefir ekki 
vald til þess að ákveða vexti fyrir spari- 
sjóðina, svo að því er snertir vaxtakjörin. 
liygg jeg, að ekki yrði breyting frá ]>ví. 
sem nú er. Alt það, sem þessi hv. þm. var 
að tala um liúsbóndann á heimilinu. var 
tóm illkvitni, eins og vænta mátti. Það er 
leiðinlegt, að þótt reynt sje að ræða mál 
með rökum. þá þarf þessi hv. þm. altaf 
að leita að einhverjum eigingjörnum livöt- 
um, er hann heldur að ráði gerðum manns.

Jeg sagði í fjhn., að ef jeg ætti Islands- 
banka og ef ætti að stjórna honum með 
eiginhagsmuni fyrir augum, þá væri sjálf- 
sagður hlutur að lána ekki nema trygg- 
um og öruggum fyrirtækjum. Ef bankinn 
hugsaði aðeins um sinn eiginn hag, þá ætti 
hann að fara þannig að. En bankinn hefir 
skilið þá ábyrgð, sem á honum hvílir, af 
því að hann hefir verið styrktur af ríkis- 
sjóði, og því hefir Jiann teygt sig langt 
sjer í óliag. Fyrir það liafa atvinnuveg- 
irnir blómgast, en bankinn beðið stærri 
töp en liann hefði ella þurft. Jeg fæ ekki 
sjeð, að íslandsbanki liafi gætt annara 
hagsmuna meira en hagsmuna atvinnuveg- 
anna. Jeg er hræddur um, að liv. 3. landsk. 
taki ekki tillit til þess, að hann er lijer á 
Alþingi, en það heilræði vil jeg gefa hv. 
þm„ að gleyma því aldrei. Þjóðin gerir 
vissar kröfur til fulltrúa sinna, sem ekki 
er ráðlegt að gleyma.

Forseti (HSteins): Jeg skal taka það 
fram, að hv. þm. liafa í umivæðunum um 
þetta mál farið langt út fyrir efnið. ITm- 
ræðurnar Jiafa aðallega snúist um bank- 
ana og seðlaútgáfuna. Þetta er mjög óvið- 
eigandi. og mun jeg ekki leyfa slíkt fram- 
vegis, en skora á hv. þm. að lialda sjer 
við efnið.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
ekki vera langorður. Jeg vil taka í sama 
streng og hæstv. forseti. að umræðurnar 
lijer í dag liafa snúist um annað meir en 
það. sem fyrir liggur. Iljer er um að ræða 
nýjan flokk bankavaxtabrjefa. en um 
alt annað hefir verið rætt. Astæðan til 
þess. að jeg kvaddi mjer bljóðs, er sú, að 
hv. 1. landsk. (SEi var að gera lítið úr 
ræktunarsjóðnum og fanst hann hafa litlu 
fje yfir að ráða. En liv. þm. hefir ekki 
athugað það. að ef liann liefir úti a1;
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það fje, sem hann má, þá hefir hann um 
16 miljónir króna. Jeg hevrði, að honum 
uxu í augum 8 miljónir áðan, og finst 
mjer vera í þessu lítið samræmi. Þá mint- 
ist hann á, að vextir væru háir í ræktun- 
arsjóðnum. Vextir eru þó ekki nema 6%, 
og mundi almenningi þykja gott, ef hv. 
1. landsk. lánaði fje úr banka þeim, er 
hann stjórnar, fyrir þá vöxtu.

Þá sagði hann, að sjer litist svo á, sem 
stjórnin væri að revna að evðileggja ís- 
landsbanka. Með því á hann víst við ann- 
að frv., sem nú liggur fyrir þinginu, og 
skil jeg ekki í, hvað það kemur þessu máli 
við. Annars verð jeg að segja það, að 
mjer finst það sitja illa á honum sem 
bankastjóra að vera að breiða það út, að 
stjórnin sje að reyna að eyðileggja bank- 
ann, þó aldrei nema það væri nú satt og 

-rjett, hvað þá þegar það er eintómur mis- 
skilningur eða annað verra.

Þá hjelt þessi hv. þm. (SE) því fram, 
að sama lánsstofnunin ætti að vera fvrir 
landbúnaðinn og bæina. En reynslan hefir 
sýnt, að það er ekki hagkvæmt; með því 
verður landbúnaðurinn ávalt útundan. 
Því var það, að í fvrra var samþykt að 
koma á fót sjerstakri lánsstofnun fyrir 
landbúnaðinn, sem betur fer, og iðrast jeg 
þess ekki, þótt með því væri ríkisveðbank- 
inn eyðilagður í bili, eins og hv. 3. landsk. 
(JJ) tók rjettilega fram. Ræktunarsjóður- 
inn hefir hingað til getað fullnægt öllum 
eftirspurnum um lán og hefir enn ekki 
þurft að krefjast þeirrar heimildar, að 
Landsbankinn kaupi af honum vaxtabrjef, 
og öll brjef hans hafa selst affallalaust.

Þá fór hv. 1. landsk. að tala um einok- 
unarbakteríu í íhaldskroppnum. Vildi hann 
víst með þessu sýna, að hann vissi, að 
bakteríur færu ekki í sálina. Ennfremur 
barmaði hann sjer yfir því að vera í minni 
hluta nú. (SE: Nei, nei!). Jeg skal fús-

lega viðurkenna, að hann má muna tvenna 
tímana. Sú var tíðin, að hann var í blóm- 
legum meiri hluta, en flokkurinn kringum 
hann hefir sí og æ farið minkandi, og 
vissulega eru nú fáir eftir. En sú er þó 
bót í máli, að hann er hugsjónamaður og 
hugmyndaflugs og huggar sig nú við þá 
von, að fylgismennirnir streymi að hon- 
um við næstu kosningar. En vera má, að 
draumsýn þessi rætist ekki og að hv. 1. 
landsk. fái að vera dálítið meira en bak- 
tería í íhaldskroppnum.

Jónas Jónsson: Jeg get nú verið stutt- 
orður. Það er hart, að jeg skuli þurfa að 
standa oft upp til þess að verja stjfrv. 
En hv. 1. landsk. (SE) hefir nii að mestu 
dregið sig inn fyrir víggarðana. Hann 
talaði hjer um bankamálin líkt og hann 
talaði á fundinum í Borgarnesi í haust, 
þar sem viðstaddir voru um 400 manns. 
Jeg get vitnað það, að hv. 1. landsk. hafði 
þar enga samúð, og hygg jeg, að hann 
hafi getað sjeð þar, að annaðhvort eru 
bændur þar villuráfandi sálir, eða þá að 
honum hefir brugðist bogalistin. Hv. þm. 
er kunnugt um átökin í fvrra milli íhalds- 
ins og Framsóknarflokksins um það, hvort 
ræktunarsjóðurinn gæti r.unnið inn í rík- 
isveðbankann eða ekki. íhaldið varð þar 
sterkara og því slegið föstu, að stofnan- 
irnar skyldu vera aðskildar. Þar er jeg 
ósammála hæstv. atvrh. (MG). Jeg áleit 
heppilegra í framtíðinni að hafa stofnun- 
ina ekki nema eina, en það er ekki hægt 
að sameina þær, nema með sjerstökum lög- 
um. Það kom fram í umræðunum, að Sví- 
ar hefðu tvær sjerstakar stofnanir, en við 
erum smærri en Svíar, og má ekki líkja 
blint eftir fordæmi þeirra.

Jeg býst við því. að hæstv. forseti leyfi 
mjer að segja nokkur orð út af árásum 
liv. 1. landsk. Það kom greinilega í ljós



1005 Lagafrumvörp samþvkt. 
Bankavaxtabrjef.

1006

hjá hv. 1. landsk., að það var bankastjór- 
inn, en ekki þingmaðurinn, sem talaði, og 
að hann rjeðist sem slíkur á stjórnina 
fvrir það, að hún væri að setja henging- 
aról að liálsi bankans. Út frá þessari lífs- 
stöðu sinni ásakaði hann mig einnig fyrir 
það, að jeg væri að revna að kippa fót- 
um undan bankanum. -Jeg benti bara á 
það, eins og svo oft áður, að jeg veit eng- 
in dæmi til þess í allri Skandinavíu, að 
banki, sem var eins illa stæður og Tslands- 
banki og var veitt eins mikil hjálp og 
hjer var gert, gæti skotið sjer undan því 
að láta athuga plögg sín. Hv. 1. landsk. 
heimtar með frekju hins vanþakkláta, sem 
hvergi á sinn líka, að þegar sá seki hefir 
spilað út peningunum á skammarlegan 
hátt, þá skuli sökudólgurinn undanþeginn 
því, að lánardrottinn athugi ástand hans. 
Hann játar, að ef það hefði verið gert og 
upp hefði komist um ástand sjúklingsins, 
þá hefði hann tafarlaust dáið. (SE: Xu 
er það Tíminn, — Tíminn. Jónas!). Xei, 
jeg er aðeins að segja hv. þm. til synd- 
anna. Jeg skora á hann að koma með í 
blaði stjórnarinnar, — hann fengi vafa- 
laust rúm fvrir það þar, — með lýsingu 
á einhverjum banka á Xorðurlöndum, öðr- 
um en íslandsbanka, sem var eins illa 
staddur og íslandsbanki og hefir leyft sjer 
þá ósvífni að nota sjer þingstyrk til þess 
að hindra sjálfsagða athugun, um leið og 
hjálpin var veitt. Ef hann getur ekki gert 
þetta, falla allar hans ásakanir á liann 
sjálfan. Hv. þm. segir, að íslandsbanki 
vildi ekki seðlaútgáfuna, þótt lionum væri 
boðin hún. Hvílík dæmalaus breyting! 
Hvernig hefir það gengið hingað til ? 
Hvemig var það á öllum stríðsárunum ? 
Hvernig var það 1919, er Islandsbanki 
vildi selja hindrunarrjettinn fyrir ærið 
fje? Nei, bankinn vildi feginn hafa seðla- 
útgáfuna áfrain,

Skoðun mín er bygð á því, að jeg álít 
heppilegast, að Landsbankinn fari með 
seðlaútgáfuna, en það vill nú svo vel til, 
að þaS eru fleiri en jeg, sem vilja þetta, 
svo sem tveir fjármálaráðherrar, sem lagt 
iiafa fram stjfrv. um þetta. hv. þm. Vestm. 
(JJós) í fyrra og loks Jón Krabbe skrif- 
stofustjóri. Eru þá allir þessir menn í 
óleyfilegum ástum við Landsbanka Islands, 
eða gengur þeim til blint liatur á íslands- 
banka ? Á eftir kemur það svo í ljós lijá 
hv. þm. (SE). að liann elskar Landsbank- 
ann. Er það þá svo. að hjarta hv. þm. sje 
svo stórt, að hann geti bæði elskað sína 
stofnun og svo líka aðra stofnun. þá, sem 
hann er að áfella aðra fyrir óleyfilegar 
ástir við ? Jeg býst annars við, að þetta 
komi til af því, að hjarta hv. þm. er að 
sínu leyti eins stórt og maðurinn er í 
sjálfu sjer vörpulegur.

Viðvíkjandi þeirri þýðingu, sem það 
mundi hafa fyrir veðdeildina að starfa 
eins og bjer er gert ráð fyrir og með um- 
ræddum breytingum á Landsbankanum, 
vildi jeg segja það, að þar sem Landsbank- 
inn nú hefir stærstan sparisjóð, sem til er 
á öllu landinu, og þar sem svo er gert ráð 
fvrir í frv.. að hann kaupi vaxtabrjef fyr- 
ir % hluta af sparisjóðsfje sínu, þyrfti 
ekki að líða langur tími þar til vrði mark- 
aður fvrir tíu miljónir af fjenu, — og er 
þetta nú ekki mikils virði fvrir hv. þm. 
(SE). sem elskar alla. sem þurfa fjárins 
með? Þetta ætti hv. þm. að athuga. En 
það, hvort þjóðbankinn, eins og hann yrði 
útbúinn, kæmi til að ráða miklu um vexti 
og annað fleira, segist hv. þm. ekki vita, 
en jeg og mínir skoðanabræður álítum, að 
bankarnir verði að dansa eftir pípu þjóð- 
bankans, og það er atriði, sem ekki aðeins 
hefir gildi út á við, heldur líka inn á við, 
að hafa húsbónda á heimilinu, sem getur 
tekið í taumana, ef með þarf. Jeg tók eft-
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ir, að hv. þm. gekk framhjá því, sem jeg 
sagði um sparisjóðinn á Eyrarbakka, hvort 
ekki hefði verið hægt að laga hann með 
því, ef hann hefði orðið að taka tillit til 
annarar stofnunar, sem hefði verið nógu 
sterk og getað ráðið fram úr vaxtamálinu.

Sigurður Eggerz: Jeg veit að ræktun- 
arsjóðurinn getur selt brjef fyrir alt að 
16 miljónum. Jeg veit, að sú upphæð er 
ekki lítil. En aðalatriðið er, liverr.ig er 
hægt að selja þessi brjef; það er liægt að 
gefa út heimild fyrir svo og svo mikilli 
brjefasölu. Og ef það væri allur vandinn, 
þá væri vandinn lítill. En vandinn er að 
búa brjefin þannig út, að þau sjeu seljan- 
leg og að þeir peningar, sem koma inn fyrir 
þau, verði ekki of dýrir. Annars get jeg 
vísað til þess. sem jeg sagði áður og oft 
hefi sagt um alla annmarkana á ræktun- 
arsjóðnum. Um dýrleika veðdeildarlán- 
anna get jeg vísað til útreiknings dr. Ólafs 
Daníelssonar.

Hvað stóru flokkana snertir, sem hæstv. 
atvrh. (MG) var að tala um, og litla flokk- 
inn, sem jeg er í, þá skal jeg fullvissa 
hæstv. atvrh. um það, að oft getur verið 
gott í litlum flokki og vont í stórum. 
Enda hygg jeg líka, að hæstv. atvrh. hafi 
stundum fundið til sárleika flokksagans.

Þá kem jeg að hv. 3. landsk. Hann er 
nú hálfgerður vandræðamaður. því hon- 
um hættir svo við að slá því föstu, að 
maður hafi sagt hitt og þetta, sem maður 
aldrei hefir sagt, og ræðst svo á mann 
fyrir það. En þetta er hálfgerð vandræða- 
bardagaaðferð. Jeg sje nú ekki betur en 
alt staðfestist. sem jeg sagði um aðstöðu 
háttv. þm. og milliþinganefndarinnar. Það 
er beinlínis gert ráð fyrir því. að nokkur 
reynsluár eigi að líða áður en farið er að 
koma málinu á þann eina rjetta grund-

völl, sem jeg hefi bent á. En þessum 
drætti vil jeg mótmæla í nafni landbúnað- 
arins og í nafni bæjanna. Þessi tilhneiging 
háttv. þm. og háttv. meiri hl. milliþinga- 
nefndarinnar til þess að stinga þessu stór- 
máli svefnþorn með nýrri veðdeild er 
áreiðanlega ein af stóru syndunum. Veð- 
deildin mátti aðeins vera hrein bráða- 
birgðaráðstöfun, en syndin liggur í því 
að byggja hana upp eins og endanlega 
lausn málsins. Geipiorð háttv. þm. um ís- 
landsbanka eru ekki svara verð. Langt var 
frá því, að jeg vildi hindra, að bankinn 
yrði rannsakaður. Þvert á móti; jeg kom í 
gegnum þingið bankaeftirlitsmanninum, 
til þess að stöðug rannsókn á bönkunum 
gæti átt sjer stað, sem framkvæmd væri af 
manni með sjerþekkingu. En sú 14 daga 
rannsókn. sem háttv. þm. vildi láta fram- 
kvæma. var pólitísk heimska og hættuleg 
að því leyti. að hún var svo óvenjuleg og 
gat skapað óróa um bankann, sem fvrir ári 
síðan var rannsakaður af þingnefnd.

Háttv. 3. landsk. (JJ) spurði mig um, 
hvort nokkur banki í heiminum mundi 
hafa fengið eins mikla hjálp og Islands- 
banki. Já. t. d. Landsbankinn. Jeg studdi 
t. d. að því 1923, að hann fjekk 200 þús. 
punda lán, eða h. u. b. 6 milj. kr., og þótti 
öllum sjálfsagt og skynsamlegt. Hvernig 
er hv. þm. (JJ) svo óskammfeilinn hjer í 
þessari háu samkomu að segja, að fslands- 
banki ráði því, sem gert er hjer? (JJ-. 
Voru það þá aðeins hluthafarnir ?). Jeg 
treysti þessu háa þingi svo vel, að háttv. 
þingmenn haldi aðeins því fram, sem þeir 
telja rjett. Þessi hluthafaásökun á þingið 
er móðgun, sem hv. þm. ætti að roðna vfir 
að bera fram. Annars er það hart, þegar 
rædd eru alvarleg mál við þennan háttv. 
þm. (JJ), að þá skuli maður þurfa að nota 
mikið af tímanum til þess að hirta hann.
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Jónas Jónsson: Svo ríkt er hv. 1. landsk. 
(SE) það í hug, að keppinautabankinn 
sje undir uppsiglingu með seðlana, að 
hann hefir hvað eftir annað kallað milli- 
þinganefndina Landsbankanefnd. Jeg tel 
það vitnishurð um það, að undirmeðvit- 
und hv. þm. hafi komið upp um yfirmeð- 
vitund hans, hvað mikla óbeit liann hefir 
á því, að sú stofnun, sem nú er keppi- 
nauturinn, fái það, sem hans stofnun vill 
hafa. Islandsbanki liefir altaf staðið eins 
og hundur á roði á rjettinum til seðlaút- 
gáfunnar, þangað til hv. þm. nú segir, að 
liann sem sjerstakur vinur Landsbankans 
vilji frábiðja lionum þá hættu að fá seðla- 
útgáfuna, einmitt þá hættu. sem hans 
banki hefir sóst eftir frá síðustu aldamót- 
um að halda sem fastast í fangi sjer. Jeg 
býst við, að jeg geri ekki hv. þm. (SE) 
rangt til, þó að jeg segi honum það, að 
hann hafi ekki áttað sig á þeirri bölvun 
liins hvikula gengis, sem við eigum nú við 
að stríða, og að því verði ekki kipt í lag 
á fáeinum vikum. Jeg vil benda hv. þm. 
á það, að ef hann vonast eftir, að krónan 
liækki upp í gullgengi og verði síðan hald- 
ið þar fastri, þá fara í þá baráttu mörg ár.

Það er nú auðsætt hvað veðdeildarlánin 
snertir, að við verðum að notast við þetta 
bráðabirgðaástand á meðan við getum ekki 
fengið fastan markað fyrir vaxtabrjef okk- 
ar, en af því að jeg sje, að hv. þm. (SE) 
hefir eitthvað lesið mína grein um fyrir- 
komulagið, þá vildi jeg biðja hv. þm. að 
athuga, hvað hann hjeldi, að Danmörk 
myndi hafa selt mikið af verðbrjefum í 
stóru löndunum fyrir snnnan sig og vest- 
an, hvort það mundi hafa orðið svo, að 
skifti hundruðum miljóna, ef danska krón- 
an hefði altaf verið svífandi. En Danir 
hafa ekki yfirleitt reynt að selja vaxta- 
brjef utanlands síðan króna þeirra fjell.

011 þessi ,,kritik“ hv. þm. er sprottin af 
því, að honum hefir ekki skilist það, hvað 
einum sjúkum lim liefir sjerstaklega tekist 
að skapa mikið allsherjarböl lijer á landi, 
og hv. þm. (SE) hefir ekki getað bent á 
eitt einasta erlent dæmi, þar sem lánar- 
drottnum hefir verið neitað um það að 
láta trúnaðarmenn sína koma til þess að 
rannsaka hag skuldunautanna, og enginn 
gekk þó betur fram í að varna þess árið 
1923 heldur en hv. þm. (SE) sjálfur.

Ef bera mætti saman mikinn mann og 
mikið sögulegt atvik við litla andstæðu, 
vildi jeg bera saman dauða Móse við bar- 
áttu hv. 1. landsk. á þingi 1923 gegn því, 
að íslandsbanki vrði rannsakaður. Móse 
horfði með dauðann í hjarta sjer af Xe- 
bósfjalli inn yfir hið fyrirheitna land. Hv. 
1. landsk. var veturinn 1923, með þann 
pólitíska dauða í hjarta sjer, farinn að 
horfa inn í sitt fyrirheitna land — opinn 
íslandsbanka.

Atvinnumálaráðherra (MG); Háttv. 3. 
landsk. (JJ) tók það fram, að það, sem 
okkur bæri á milli, væri það, að hann 
teldi það heppilegra, að einn banki væri 
fvrir öllum útlánum til sveita og bæja, og 
jeg skal ekki neita því, að okkur beri þetta 
á milli: en jeg verð þá að segja hv. þm. 
(JJ) það aftur, að jeg sje ekki, hvað 
landbúnaðurinn hefir gott af því að vera í 
þeirri samsteypu. (JJ: Væri það ekki 
hugsanlegt, að skipulagið væri tvískift inn 
á við. þó að það væri ekki nema einskift 
út á við .’L Víst svo. en sú hugmynd hefir 
naumast komið fram. Jú, jeg hvgg, að 
þetta hafi komið til umræðu á þinginu 
1921, en þá var það felt. En þetta er í 
mínum augum eitt meginatriði landbún- 
aðarins. að hafa sjerstaka lánsstofnun út 
af fyrir sig.

Alþt. 1926, B. (38. lösgjafarþing). 64
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Jeg hefi litlu að svara hv. 1. landsk. 
(SB), því að við höfum ekki deilt niikið 
í þessu máli. En jeg vil minna á það, að 
Islandsbanki hefir afsalað sjer seðlaútgáfu- 
rjettinum, svo að það er ekki rjett að 
brigsla lionum um það, að hann vilji fá 
hann aftur. (JJ: Jeg hefi ekki sagt það). 
IIv. þm. (JJ) gerði hv. 1. landsk. (SB) 
þær getsakir, að hann vildi fá seðlaútgáfu- 
rjettinn aftur; og það, sem hv. þm. (JJ) 
sagði, að stjórnin hefði verið á móti því 
að hagur bankans væri rannsakaður, þá 
var það heldur ekki rjett, því að hjer sat 
fimm manna nefnd í eitthvað hálft ár, og 
það var einmitt þingið, sem skipaði hana, 
og á þinginu 1922—23 kom fram áskorun 
um að láta rannsaka hag bankans aftur, 
sem þó gat ekki orðið öðruvísi en ófull- 
komið, þar sem nákvæm rannsókn hafði 
farið fram áður.

Þá vildi jeg svara því, er hv. 1. landsk. 
sagði um vextina hjá ræktunarsjóði. Jeg 
er ekki í neinum vafa um það, að vextir 
eru lægri hjá honum heldur en hjá bönk- 
unum, og þó að menn kunni að geta tekið 
lán hjá bönkunum, þá hvgg jeg, að það 
verði miklu liægra að taka lán hjá rækt- 
unarsjóði, sem jeg vona, að geti fullnægt 
þeim kröfum, sem til hans má gera. Og 
jeg hvgg líka, að veðdeildarlánin hljóti að 
verða ódýrari en venjuleg bankalán, og jeg 
skil ekki í því, að lán, sem tekið er til 35 
—40 ára, verði ekki ódýrara heldur en 
lán, sem tekið er með 7—8% vöxtum, þó 
að tekið sje tillit til affallanna. Þessum 
flokki, sem frv. ræðir um, er ætlað að 
vera þangað til 10 miljónir hafa verið 
lánaðar. En hvað lengi það verður, veit 
enginn, en það sannar heldur ekkert um 
það, að ræktunarsjóðurinn sje of lítill, því 
að það er svo miklu meira af lánsfjenu, 
sem fer til kaupstaðanna.

Um stóra og litla stjórnmálaflokka skal

jeg ekkert segja. Það má hv. 1. landsk. 
(SE) best þekkja til að dæma um, en ef 
það er rjett, sem liann segir um ókostina 
við stóru flokkana, þá skil jeg það ekki, 
hvernig hv. þm. (SE) getur horft með 
gleði í móti væntanlegum straumi af nýj- 
um flokksmönnum lijer inn í þingið.

ATKVGK,
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 12 shlj. atkv.

Á 23. fundi í Ed., þriðjudaginn 9. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 20, n. 97).

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Þetta frv. 
hefir verið athugað í fjhn. þessarar háttv. 
deildar, og hefir hún nú lagt fram álit 
sitt og till. um það.

Eins og hv. þdm. er kunnugt frá síð- 
asta þingi, þegar skipuð var milliþinga- 
nefnd í bankamálum, þá var vitanlega 
bráðnauðsvnlegt, að komið yrði annaðhvort 
nýju skipulagi á fasteignaveðlán eða að 
öðrum kosti yrði stjórn Landsbankans 
veitt lieimild til þess að gefa út ný veð- 
deildarbrjef. Xefndin samdi svo frumvarp 
það til laga um ný bankavaxtabrjef, sem 
lijer liggur nú fyrir — að nokkru breytt 
af stjórninni.

Fjhn. hefir ekki sjeð ástæðu til að gera 
margar brtt. við frv. En þó er einkum ein 
brtt. allþýðingarmikil, sem nefndin legg- 
ur til, að gerð verði við 1. gr. frv. Nefnd- 
in komst að þeirri niðurstöðu, eftir að 
hafa talað við hæstv. fjrh., að það gæti 
verið hentugt að hafa tvo flokka af veð- 
deildarbrjefuni starfandi í senn, þannig 
að sá, sem um lán beiddi, gæti valið um, 
livort hann vildi t. d. fá lánið með minni 
afíollum og þá aftur hærri vöxtum. Þetta
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fyrirkomulag vildi nefndin að væri heim- 
ilað í lögunum. En þá var að skifta þessu 
fje, sem annars átti að vera í einum flokki, 
5 miljónir kr. að upphæð. Höfum við lagt 
til, að því yrði skift jafnt í þessa tvo 
flokka, eða 2y2 miljón kr. í hvorn. Það er 
vitanlegt, að hið lága gangverð á veð- 
deildarbrjefum hefir verið mjög bagalegt, 
og því líklegt, að margir vildu jafnvel 
vinna það til að greiða hærri vexti, ef 
þeir fengju með því móti meira út á veð 
sín.

Þá er brtt. nefndarinnar við 14. gr. Er 
sú brtt. sjálfsögð. Úr því nafnverð brjef- 
anna er lægst 100 kr., þá verða aukaaf- 
borganir þær, sem hjer er um að ræða, að 
standa á rjettu hundraði, til þess að hægt 
sje með þeim að innleysa bankavaxtabrjef, 
er nemur sömu upphæð og þetta innborg- 
aða fje. Lög um 4. flokk veðdeildar frá 
1913 kveða að vísu eins á um þetta og 
frv., en reglugerðin fyrir 4. flokk, frá 7. 
maí 1914, orðar þetta eins og nefndin 
leggur nú til. Virðist rjett að samræma 
þetta hjer.

Um brtt. nefndarinnar við 15. gr. er það 
að segja, að lögin um 4. flokk veðdeildar- 
brjefa hafa engin slík ákvæði, sem nefnd- 
in leggur hjer til, að tekin verði upp í 
þetta frv. En hinsvegar standa samskonar 
ákvæði í reglugerð þeirri um 4. flokk, sem 
jeg nefndi áður. Það eru ákvæði um drátt- 
arvexti og hve miklir þeir skuli vera. Hins- 
vegar áleit nefndin, að ef taka ætti upp 
þetta ákvæði reglugerðarinnar, þá ”ajri 
óhjákvæmilegt að taka upp ákvæði úr 
tveim næstu gr. reglugerðarinnar á undan, 
og er það að nokkru levti gert í frum- 
varpinu. Nefndin áleit nauðsynlegt, úr því 
að það er talið nauðsynlegt að heimta 
dráttarvexti, þá vrði sett heimild fyrir því 
í lögin sjálf, og hefir hún því gert þessa

till. um að heimila dráttarvexti, án þess 
þó að tilgreina, hve liáir þeir skuli vera. 
Upprunalega lagði bankanefndin til í frv., 
að þessir vextir skyldu vera 5% á mánuði. 
Stjórnin lækkaði þetta um helming, en það 
þykir nefndinni fullhátt. ’En þó sumum 
nefndarmönnum þyki till. stj’órnarinnar 
fullhá og vildu helst láta sitja við þá 
dráttarvexti, sem verið hafa, þá hefir 
nefndin ekki gert brtt. um það.

Þá er síðasta brtt. nefndarinnar við fyr- 
irsögn frv. Okkur þótti viðkunnanlegra að 
segja: heimild til að gefa út nýja veð- 
deildarflokka, lieldur en: ný bankavaxta- 
brjef.

Þá eru brtt. ekki fleiri, og tel jeg mig 
svo ekki þurfa að fjölyrða frekar um 
málið í heild. Nefndinni er ljóst, að þetta 
frumvarp er ekki annað en áframhald af 
þeirri veðdeildarstarfsemi, sem verið hefir 
áður, og hjer með er ekki lagt út á neina 
nýja braut til þess að bæta úr þörfinni 
fvrir veðlánsstofnun í landinu. En meðan 
ekki er fundin ný leið eða farin, þá er 
nauðsynlegt að halda veðdeildarstarfsem- 
inni áfram. Það hefir verið mjög mikið 
kvartað vfir því að undanförnu, hvað 
gangyerð brjefanna hefir í seinni tíð ver- 
ig lágt. Það er nú von mín, að þessi nýja 
tilhögun með tvo veðdeildarflokka, sem 
starfa í senn, muni eitthvað geta ráðið bót 
á þessu lága gangverði. Því að það er 
eðlilegt, að hvað fari eftir öðru: vextir og 
gangverð brjefanna.

Hvað það snertir að auglýsa banka- 
vaxtabrjefin og sölu þeirra innanlands, þá 
er það að vísu rjett, að allur almenningur 
hjer hefir litla þekkingu á sölu verðbrjefa 
og lítið með bankavaxtabrjef eða önnur 
verðbrjef yfirleitt að gera, og getur vel ver- 
ið, að í þeim ókunnugleika liggi það, hvað 
bankavaxtabrjef og ríkisskuldabrjef eiga
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örðugt uppdráttar um útbreiðslu meðal 
almennings, og væri vel farið, ef eitthvað 
væri hægt að gera til þess að bæta úr því. 
Slíkt mundi verða vel þegið, ef það mætti 
verða til þess að lækka þau afföll, sem á 
brjefunum eru nú.

Fjármálaráöherra (JÞ): Jeg vil þakka 
nefndinni fyrir góða afgreiðslu á þessu 
frv. Jeg hefi ekkert að athuga við 2. og 
3. brtt. En viðvíkjandi 1. brtt., um að 
liafa tvo flokka með mismunandi vöxtum 
starfandi í senn, vil jeg segja það, að jeg 
álít, að hún sje til bóta. En jeg hefi ekki 
orðið var við það, að fram sjeu komnar 
ástæður fyrir því, að það þurfi að ein- 
skorða uppliæð .hvors flokks við 2% milj. 
kr. Jeg er hræddur um, að það ákvæði sje 
að minsta kosti óeðlilegt og geti valdið 
erfiðleikum í framkvæmd. Ef maður hugs- 
ar sjer t. d„ að byrjað yrði með 5% 
vaxtauppliæð, en svo gæti komið til mála 
að lækka vextina niður í 4^4% ■ veit 
enginn, hve lengi sá rentufótur getur 
staðið, nje heldur hvernig gangi að selja 
bankavaxtabrjef úr þessum nýju flokkum. 
Þó tilgangurinn sje sá, að útvega betri 
lánskjör, þá ga*ti farið svo, að sala á 
bankavaxtabrjefum af lægri flokknum hadti 
áður en hann væri útseldur, en svo yrði að 
loka hærri flokknum þegar seld væri 2i,J 
milj. kr„ enda þótt nóg eftirspurn yrði 
eftir brjefum úr þeim flokki. Jeg held því. 
að þetta ákvæði sje óeðlilegt og jeg hefi enga 
gilda ástíeðu fundið fyrir því. Hinsvegar 
getur verið ástæða til þess að ákveða, hve 
lengi megi lialda flokknum opnum. ]»ví 
það tímatakmark hefir áhrif á það, hve- 
nær menn geta vænst þess, að þeir fái 
peninga sína losaða aftur. Það er því 
venjulegt í slíkum tilfellum, að það s.je 
takmarkað, hve lengi einn og sami flokkur

skuli haldast opinn. Það getur verið gott, 
enda þótt ástæða þyki til að opna alveg 
samskonar flokk aftur, vegna þess að þar 
með er endir bundinn á þá spurningu, 
livenær búið verði að skila öllu því fje, 
sem lagt hefir verið í brjef þess flokks. 
Jeg vildi gjarnan tala um þetta atriði við 
nefndina, og mætti ef til vill lagfæra þetta 
með brtt. við 3. umr. Menn verða að gæta 
þess, þegar verið er að tala um að skifta 
þessum 5 milj., að þó að það sje stærsti veð- 
deildarflokkur, sem hingað til hefir verið 
stofnaður, þá hafa miljónirnar minkað frá 
því, sem áður var. Og þó krónan nái gull- 
gengi, þá verður kaupmagn hennar ekki 
nema helmingur eða rúmlega það frá því, 
sem var fvrir styrjöldina miklu.

fm 4. brtt. er það að segja, að jeg er 
ekki sem best ánægður með hana. Mjer 
finst fyrirsögn frv. ekki verða sem lögu- 
legust, þegar búið er að gera á henni þá 
breytingu, sem hjer ræðir um. Mjer virð- 
ist það ekki venjulegt mál að tala um að 
gefa út veðdeildarflokk. Xær væri að segja : 
setja á stofn veðdeildarflokk. Jeg vildi 
óska þess, að nefndin tæki þessa till. aftur 
til nánari athugunar til 3. umr.

Ut af því, sem hjer hefir verið talað um 
sölu brjefanna. þá er það málefni, sem 
full ástæða er að taka til sjerstakrar at- 
hugunar. Það er efalaust. að það má með 
auglýsingum og þess háttar gera dálítið 
fyrir sölu brjefanna. En jeg hygg þó, að 
á meðan sparisjóðirnir gera ekki nema 
lítið að því að kaupa slík brjef, þá muni 
salan innanlands ekki aukast mikið frá 
því, sem nú er. Það eru einkum sjóðir og 
fáir einstaklingar, sem leggja fje sitt í 
svona brjef. En annarsstaðar eru spari- 
sjóðirnir aðalkaupendur að slíkum brjef- 
um. Þetta stafar af sparisjóðslögg.jöfinni 
lijer og þeirri sjerstöku þróun sparis.jóðs-
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starfseminnar, sem lijer hefir orðið, og 
sem vitanlega stafar af sjerstakri þörf, að 
sparisjóðirnir yrðu slíkir sem þeir eru. Því 
lield jeg það, að ekki sje mikils árangurs 
að vænta af auglýsingum í sambandi við 
sölu veðdeildarbrjefanna innanlands. Þess 
má og vænta, að þegar þessir flokkar 
verða opnaðir, þá berist að svo miklar um- 
sóknir um lán, sumpart af þeirri stöðvun. 
sem orðið hefir á veðdeildarlánum, og hins- 
vegar af því, að margir leggja nú hug á 
byggingar, svo það muni reynast erfitt 
fyrst í stað að selja eins mikið af veð- 
brjefum og þarf til þess að fullnægja eft- 
irspurninni. Má því búast við því, að verð 
brjefanna verði í fyrstu fremur óhagstætt. 
Það er að vísu til leið, sem hefir áður ver- 
ið farin til þess að ráða bót á þessu.

Jeg vildi gjarnan skjóta því til háttv. 
nefndar, að hún tæki til athugunar, hvort 
ekki þarf að gera sjerstakar ráðstafanir 
til þess að selja brjefin eða útvega mark- 
að fyrir þau, einkum í byrjun.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Hæstv. fjrh. 
(JÞ) hefir nú talað um brtt. nefndarinn- 
ar, og skal jeg ekki fara langt út í athuga- 
semdir hans við sumar þeirra, en jeg vil 
geta þess, að það var með ráðnum huga, 
að nefndin lagði til, að hvor flokkur yrði 

miljón. Xefndin leit svo á, að þeir 
tveir til samans þyrftu ekki að lokast fyr 
en einn flokkur lokaðist áður. 4. flokkur 
er búinn að vera 11 ár á leiðinni. Hins- 
vegar er rjett, að nefndin athugi þetta í
samráði við liæstv. fjrh. til 3. umr.

Við aðrar brtt. hafði hæstv. fjrh. ekki 
neitt sjerstakt að athuga, nema við fyrir- 
sögn frv. Frv. heitir frv. til laga um heim- 
ild fvrir Landsbanka-íslands, en ekki veð- 
deild Landsbanka Islands. (Fjrh. JÞ : Það 
er þá prentvilla í frv.L Það er alveg rjett

hjá hæstv. fjrh. Það á að vera frv. til laga 
um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Is- 
lands. En hvað sem því líður, er þó hjer 
um fleiri en einn veðdeildarflokk að ræða, 
og er ætlast til, að heimildin gildi fyrir 
fleiri flokka en einn, og fanst okkur því 
rjettara að kalla frv. heimild til útgáfu 
nýrra flokka veðdeildarbrjefa.

Xefndin talaði um sölu veðdeildarbrjefa 
í líka átt og jeg sagði fyr, en hún komst 
ekki svo langt, að hún treysti sjer til að 
gera till. um sölu brjefanna nú. En vel má 
vera, að hún reyni það síðar, og þá í sam- 
ráði við hæstv. stjórn. Jeg held það sje 
einna ríkasta ástæðan fyrir því, að nefnd- 
in vildi ekki fara lengra, hvað peningamál 
okkar eru nú ótrvgg. En mjer þætti lík- 
legt, að það tilefni, sem liæstv. fjrli. gaf 
með sinni ræðu, yrði til þess, að mál þetta 
yrði tekið til athugunar til 3. umr., og er 
gott til þess að vita, að þá má eiga von á 
góðri samvinnu við hæstv. fjrh.

Sigurður Eggerz: Þetta er aðeins stutt 
athugasemd. Jeg ætla ekki að fara út í 
brtt. hv. nefndar, en 1. brtt. tel jeg vera 
til bóta. Jeg ætla heldur ekki að tala um 
ágreininginn milli hæstv. fjrh. og nefnd- 
arinnar. Það býst jeg við, að muni lagast 
við frekari samvinnu. En jeg vil taka það 
fram, að jeg mun geyma mjer til 3. umr. 
almennar athugasemdir við þetta mál, og 
vil jeg þá sjerstaklega leggja áherslu á, að 
þetta má ekki skoðast nema sem bráða- 
birgðafyrirkomulag. Það væri ástæða fyrir 
mig að gera brtt. um að lækka 10 milj. kr. 
upphæðina, því að ef hún yrði lækkuð, 
mundi það benda í þá átt, að þetta væri 
aðeins hugsað sem bráðabirgðafvrirkomu- 
lag. En jeg ber ekki neina brtt. fram, því 
að jeg býst ekki við, að hún nái fram að 
ganga.
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Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vildi að- 
eins geta þess um 4. brtt. hv. nefndar, að 
jeg sje nú, bvernig á misskilningnum 
stendur. Nefndin hefir nefnilega ekki tek- 
ið upphaflega titil frv. upp í nál. og svo 
gengið út frá honum eins og hann er 
prentaður þar. Jeg læt mig það litlu skifta, 
hvort till. kemur til atkvæða nú, en þó 
vildi jeg heldur, að hún yrði tekin aftur 
til 3. umr. Jeg get gengið inn á, að það er 
eðlilegra að tala um nýja veðdeildarflokka 
en bankavaxtabrjef.

Bjðrn Kristjánsson: Þetta er aðeins stutt 
athugasemd út af ræðu hæstv. fjrh. (JÞ), 
af því að jeg átti skuldina fyrir að hafa 
upphæðina 2i/> miljón. Að vísu er mjer 
sama um, hvort upphæðin er ætluð 2þ^ 
eða 3 miljónir. Niðurstaðan varð 2y2, og 
hugsunin hjá mjer og öðrum, sem hafa átt 
við veðdeildatilbúning, er sú, að láta stærð 
flokksins takmarka, hvenær hann endar. 
Áður liefir ekki verið talað um að loka 
flokknum, heldur láta það ráðast, að flokk- 
urinn lokaðist af sjálfu sjer. Eins og 
hæstv. fjrh. sagði, er 4. flokkur stærsti 
flokkur, sem búinn hefir verið til. 1. fl. er 
2 milj., 2. fl. 21/2 milj., 3. fl. 3 milj. og 4. 
fl. 5 milj. Það þótti nokkuð mikið að 
hafa hann 5 milj., því að það mundi taka 
svo langan tíma að draga hann inn. I það 
hafa farið 11 ár, en til 40 ára eru lengstu 
lán veitt. Flokkurinn verður því um 52 ár 
á ferðinni. Þetta gerir brjefin tregseljan- 
legri, en það vakti fyrir okkur, að svo yrði 
ekki. Jeg held ekki, að neitt sje atliuga- 
vert við það, enda er það alveg samkvæmt 
venju. Jeg man það, að sjera Eiríkur 
Briem gætti að því, að flokkarnir væru 
ekki of stórir, til þess að þeir væru ekki of 
lengi á ferðinni. Jeg skal gjarnan ganga 
inn á að hafa flokkinn 3 miljónir.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er gott að 
tala um þetta mál á milli umræðna, en 
það er rjett, að sama hugsun vakir fyrir 
mjer og hv. nefnd, nefnilega sú, að heppi- 
legt sje, að í sama flokkinn fari ekki of 
mikill tími. Jeg áleit eðlilegra að gera það 
með því að tiltaka, að flokkurinn megi 
ekki vera opinn lengur en tiltekið árabil. 
Það er varla byggjandi á reynslu undan- 
farinna ára. Jeg held, að ef 2y2 milj. kr. 
flokkurinn væri opnaður núna, mundi 
liann ekki endast lengur en 2 ár með þol- 
anlegri brjefasölu.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Jeg vildi að- 
eins geta þess, að 4. brtt. var til orðin áð- 
ur en nál. var samið, og það var jeg, sem 
leit skakt á titil frv., þegar jeg samdi nál., 
en ekki nefndin. Nefndin hafði auðvitað 
samþykt að koma fram með brtt. áður en 
nál. var samið. Hinsvegar erum við fúsir 
til þess að verða við ósk hæstv. fjrh. og 
taka brtt. aftur til 3. umr.

ATKVGR.
Brtt. 97,1 samþ. með 11 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. 
atkv.

2. —13. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Brtt. 97,2 samþ. með 11 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. 
atkv.
Brtt. 97,3 (ný 15. gr.) samþ. með 11 shlj. 

atkv.
16.—25. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 

Brtt. 97,4 tekin aftur.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 25. fundi í Ed., fimtudaginn 11. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
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Á 27. fundi í Ed., laugardaginn 13. 
mars, var frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 115, 133).

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Síðan frv. 
þetta var til 2. umr. hjer í hv. deild, hef- 
ir fjhn. á ný athugað sumar af þeim brtt., 
er þá lágu fyrir, og sömuleiðis þá brtt., 
sem tekin var aftur við 2. umr. Nefndin 
getur fallist á að breyta 1. gr. frv. þann- 
ig, að ef tveir sjeu flokkar veðdeildar- 
brjefa, þá megi hvor vera að upphæð 3 
milj. kr., í stað 2^ milj. kr. Og vegna 
þess, að nefndin vildi ekki, að það gæti 
orðið ágreiningsatriði, livor upphæðin væri 
ákveðin, hefir hún nú tekið upp þessa 
breytingu og ber hana fram á þskj. 133, en 
lengra vill hún ekki fara í þessu efni.

I staðinn fyrir brtt. þá, er tekin var 
aftur við 2. umr. um fyrirsögn frv., hefir 
fjhn. leyfa sjer að koma með nýja brtt. á 
þskj. 133, og er það heiti á flokkunum, sem 
þar er nefnt, í samræmi við eldri löggjöf 
um sama efni, þannig, að í staðinn fyrir 
„bankavaxtabrjef“ komi: „nýja flokka 
(seríur) bankavaxtab rj efa“.

Vænti jeg svo þess, að hv. deild geti fall- 
ist á brtt. og samþykki frv. með þeim.

Sigurður Eggerz: Við 1. umræðu þessa 
máls benti jeg á, að nefndarálit meiri hl. 
í bankamálanefndinni gerði ráð fyrir því, 
að fyrst um sinn yrði ekki frekara gert til 
þess að koma föstu skipulagi á fasteigna- 
lánin, annað en það, sem gert er ráð fyr- 
ir í þessu frv. Jeg vísaði þessu til sönn- 
unar í umrnæli meiri hl. í nefndarálitinu 
og til hinna ótvíræðu ummæla háttv. 3. 
landsk (JJ), er sjerstaklega liefir rann- 
sakað þessi mál. Virðist niðurstaða meiri 
hlutans sú, að áður en lengra sje haldið út 
í rannsókn þessa máls, þurfi að fá frek- 
ari reynslu á fasteignalánafyrirkomulagi

því, sem nú er, á ræktunarsjóðnum nýja 
og svo á veðdeildinni, ef hún verður sam- 
þvkt. Þessi ummæli virðast auk þess eiga 
nokkra stoð í því frv., sem hjer liggur fyr- 
ir, þar sem gert er ráð fvrir, að gefa megi 
út bankavaxtabrjef fyrir alt að 10 miljón- 
um. I frv. eins og það kom frá nefndinni 
var gert ráð fyrir 8 miljónum, en þessar 
upphæðir virðast gera ráð fyrir, að hjer 
sje um meira en bráðabirgðaástand að 
ræða. Þessi ummæli og niðurstaða meiri 
hlutans í bankamálanefndinni virðast mjer 
benda á, að meiri hlutinn hafi ekki haft 
nægilega næman skilning á nauðsyninni á 
nýju og betra fasteignalánafyrirkomulagi. 
Jeg geri að vísu ráð fyrir, að nauðsynlegt 
liafi verið að koma með nýja veðdeild sem 
lireina bráðabirgðaráðstöfun, og æskilegt 
hefði auðvitað verið, að sú ráðstöfun hefði 
verið gerð á síðasta þingi, þar sem gamla 
veðdeildin mun hafa þrotið fyrir jól, svo 
um nokkurt skeið var ekki einu sinni hægt 
að fá veðdeildarlán, en eins og kunnugt 
er, lána bankarnir alls ekki til húsabygg- 
inga. En svo vikið sje nú að áliti meiri 
hlutans í bankamálanefndinni, þá spyr jeg 
nú, hvaða reynslu þarf að bíða eftir áð- 
ur en ákvörðun er gerð um endanlega 
skipun fasteignalánanna. Veðdeildin er nú 
búin að standa svo lengi og svo mikil 
reynsla fengin fyrir henni, að varla er nú 
ástæða til að biðja um meiri reynslu að 
því er hana snertir. Jeg tel víst, að sú 
reynsla, sem fengin er, telji þetta fyrir- 
komulag með öllu ófullnægjandi. Mjer þyk- 
ir nú rjett að vekja athygli hv. deildar 
á því, hvað óhagstæð veðdeildarlánin eru. 
Og þó standa brjefin í sjálfn sjer óvenju 
vel nú; jeg tel víst að selja megi þau á 
kr. 80,00. Jeg geng út frá þessu verði á 
brjefunum og hefi á þeim grundvelli beð- 
ið dr. Ólaf Dan. Daníelsson að reikna út 
fyrir mig hvað hinir „effektivu“ vextir
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væru; eða þeir vextir, sem komi fram þeg- 
ar afföllunum af lánunum er jafnað nið- 
ur á öll árin og lögð við liina eiginlegu 
vexti.

Xiðurstaðan verður þá þessi:
„Effcktiv renta“ verður:

Af 20 ára lánum ............... 7,80
— 25 — —   7,35
— 30 — —   7,09
— 35 — —   6.90
— 40 — —   6,75

Getur nú nokkrum vilst sýn um það, að 
hjer er að r;eða um óviðunandi fasteigna- 
lánakjör ? Og þarf frekari revnslu en feng- 
in er fyrir þessum lánum?

Þá er að atliuga ræktunarsjóðinn nýja. 
Það er að vísu rjett, að lítil reynsla er 
fengin fyrir honum. Og lánskjörin liafa 
verið miklu aðgengilegri en þau, sem lijer 
er um að ræða, eða um 6%. En sannleik- 
urinn er sá, að mjög lítið mun selt af 
brjefum sjóðsins, og sala, sem fram hefir 
farið, mun af sjerstökum ástæðum hafa 
tekist vel. En hinsvegar er engin reynsla 
fengin um það, hvort takast muni að 
selja brjef í stærri stíl, og er hætt við, að 
þar komi fram allir sömu annmarkarnir og 
á sölu veðdeildarbrjefanna. En þó ekki 
sje nú farið frekara inn á þetta, þá má 
öllum vera það ljóst, að ræktunarsjóður- 
inn nýi er þannig úr garði gerður, að 
hann getur ekki á neinn hátt fullnægt-hin- 
um miklu kröfum, sem gerðar eru til vaxt- 
arins í landbúnaðinum. Xægir að vísa til 
þess, hvað verksvið sjóðsins er takmark- 
að og miklar og óeðlilegar hömlur á lán- 
um úr honum. Maður, sem t. d. hefir safn- 
að fje til þess að kaupa jörð, hann getur 
ekki fengið lán úr ræktunarsjóðnum nýja 
til þess að kaupa áhöfn á jörðina. Lánin 
eru að mestu veitt eftir á. En hvar á hlut- 
aðeigandi að fá lán til bráðabirgða ? Sum

lán, t. d. til raflýsinga og vatnsveitu, eru 
ekki aðeins veitt eftir á, lieldur er það enn- 
fremur gert að skvldu, að verkið hafi 
reynst vel. L.ánið f;est því ekki fyr en 
vissa ei' fengin fyrir þessu. En hvernig fer 
nú fvi'ir bóndanum, ef verkið mishepn- 
ast ? Þá verður örðugt fvrir hann um úr- 
ræðin.

Það ;ettu níi allir að skilja, hvað þýð- 
ingarmikið það er, að fasteignalánastarf- 
seminni sje komið fvrir á rjettan hátt. 
Yið ótal tækifæri hefir verið sýnt fram á 
það, livað þörfin er knýjandi fyrir hag- 
stæð lán til landbúnaðarins, svo hann geti 
færst í snið, sem samrýmanlegt sje kröf- 
um nútímans. Þá er og þörfin mjög knýj- 
andi fyrir hagstæð lán til húsabygginga í 
kaupstöðum. Húsaleigan, hin afarháa húsa- 
leiga, er örðugasti þátturinn í dýrtíðinni 
í bæjunum. En hún færist varla í betra 
horf fyr en kleift verður að byggja ódýr- 
ari hús, en aðalþátturinn í því máli er að 
fá góð og löng lán. Xu veita bankarnir 
engin lán til húsabygginga. Þeir,' sem 
byggja, verða því að fara í veðdeildina eða 
leita til „privat“-manna, er munu lána 
með mun hærri vöxtum heldur en bank- 
arnir. En þetta sýnist ekki mega Jengur 
við svo búið standa. En hvernig á þá að 
sjá fvrir nægu fjármagni bæði tii land- 
búnaðarins, þar með einnig til húsabvgg- 
inga í sveitum, og til fasteignalána í bæjun- 
um? Og hvernig á að sjá fyrir því, að þessi 
lán verði ekki of dýr ?

Fyrsta boðorðið í þessu máli mun vera 
það. að fasteignalánastarfseminni sje veitt 
örugg forstaða. Stjórn Landsbankans, sem 
hefir haft veðdeildina undir sinni stjórn, 
hefir verið svo önnum kafin við ýmisleg 
margþætt bankastörf, að varla verður gert 
ráð fyrir, að hún hafi getað lagt eins 
mikia rækt við hana eins og skyldi. Það er
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að vísu góður maður, sem veitir hinum 
nvja ræktunarsjóði forstöðu, en forstaða 
sjóðsins er aðeins lijáverk. Aðalstarf lians 
er annað, margþætt og mikil málafærslu- 
starfsemi. Fyrsta hoðorðið er því marg- 
brotið. Fasteignalánastarfsemin hefir að- 
eins verið hjáeerk. Eina viturlega ráðið er 
að sameina fasteignalánastarfsemina í ein- 
um banka. Með því er unt að sjá fyrir 
því, að forstaðan verði örugg. Þetta er sú 
leið, sem minni hluti bankamálanefndar- 
innar leggur til. Hann vill, að ríkisveð- 
bankalögin komi í framkvæmd. Og fyrir 
hann vill hann setja örugga stjórn. Stjórn- 
in rannsakar svo, hvernig brjefin skuli út- 
búin, svo sölumöguleikar þeirra verði sem 
bestir erlendis. Og í gegnum sölu brjef- 
anna á svo, eins og annarsstaðar, að draga 
erlent fjármagn til fasteignalána inn í 
landið. En mikið starf, mikinn áhuga, 
mikla árvekni þarf til þess að koma þessu 
máli í rjett horf. Og óhugsandi er að liafa 
þetta starf í lijáverkum. í umræðum, sem 
fóru hjer fram við 1. umr. þessa máls, var 
því lialdið fram, að þar sem ræktunarsjóð- 
urinn nýi væri nú tekinn að starfa, væri 
ekki hægt að sameina liann við ríkisveð- 
bankann. En þetta er hin mesta fjarsta'ða. 
Á síðasta þingi var og samþykt í Xd., er 
málið kom þaðan fyrst í þessa liv. deild, 
að ræktunarsjóðurinn nýi skyldi sameinast 
ríkisveðbankanum, er hann væri settur á 
fót. En svo var þessu breytt hjer í þess- 
ari háttv. deild gegn mótmælum mínum. 
Það er nú ljóst, að ekkert væri til fyrir- 
stöðu að gera ræktunarsjóðinn nýja að 
sjerstakri deild í ríkisveðbankanum, en 
auk þess væri mjög auðvelt að innleysa 
ræktunarsjóðsbrjefin með ríkisveðbanka- 
brjefum. Þó ræktunarsjóðurinn hafi þann- 
ig byrjað að starfa, þá er ekkert því til 
fyrirstöðu, að nú megi koma allri skipun

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

fasteignalánanna undir einn hatt. Og sjer- 
staklega verður þetta alt á allan liátt ör- 
uggara, ef tillögur hv. minni lil. í banka- 
málanefndinni verða samþyktar á liinu háa 
Alþirigi, því að þá yrði fasteignastofnun- 
in eða ríkisbankinn einnig seðlastofnun. 
Jeg mun ekki fara inn á þessa hlið máls- 
ins, en vil aðeins leggja áherslu á, að með 
þessu væri 2 stórmálum þjóðarinnar ráðið 
til lykta á ákjósanlegan liátt, fyrirkomu- 
lagi fasteignalánanna og seðlaútgáfunni.

Svo jeg víki nú aftur að fasteignalána- 
fvrirkomulaginu, þá sjá allir, hvílík trygg- 
ing það væri fyrir landbúnaðinn og fyrir 
fasteignalánin yfirleitt í kaupstöðunum, ef 
forstjórar seðlabankans liefðu þessi mál 
með höndum. Með því væri fasteignamál- 
ununi skipað það öndvegissæti, sem þau 
eiga skilið.

Það má fullyrða, að þjóðin bíði með 
óþreyju eftir því, hvernig ráðið verði fram 
úr þessum málum. Flest frv. þau, sem lögð 
hafa nú verið fyrir Alþingi, eru smávægi- 
leg og fremur ómerkileg. Engin þeirra 
marka neinar línur í þjóðmálum vorum, 
en ef takast mætti að leggja hjer grund- 
völlinn að heppilegu fyrirkomulagi fast- 
eignalánanna, þá mætti með sanni segja, 
að stórt spor væri stigið. Jeg segi það með 
öllu áreitnislaust, jeg býst ekki við þvi, þó 
að meiri hluti bartkamálanefndarinnar 
hjeldi áfram með frekari undirbúning fast- 
eignamálanna, þá held jeg ekki, að það 
mundi bera neinn sjerstakan árangur. Jeg 
tek undir með háttv. 3. landsk. (JJ), að 
undirbúningur Böðvars Jónssonar undir 
ríkisveðbankann var mjög mikils virði. Rit- 
gerð hans um það mál var óvenju ljós og 
skýr. Sá grundvöllur, sem þá var lagður, 
var góður. Mjer voru það mikil vonbrigði, 
að háttv. 3. landsk. skyldi yfirgefa þann 
grundvöll svo fljótt. — Mjög mikilsmetinn
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þingmaður sagði, er jeg spurði liann um, 
hvort liann væri með sjerstökum seðla- 
banka í sambandi við ríkisveðbankann: I 
mínu kjördæmi var samþykt tillaga um að 
styðja Landsbankann. Jeg sagði við hann, 
að jeg hefði getað samþykt þessa tillögu 
með mikilli ánægju, því sannarlega er það 
skylda vor allra að styðja þá stofnun. En 
auðvitað er það skylda vor að styðja yfir- 
leitt peningastofnanirnar í landinu; svo 
samtvinnaðir eru báðir bankarnir atvinnu- 
vegunum, að það er höfuðstuðningur fyr- 
ir hvorn bankann um sig, að liinn standi 
vel. Háttv. 3. landsk. lijelt, að það væri 
hræsni, er jeg mælti svo um, að ef lslands- 
banka væri boðin seðlaútgáfan, þá mundi 
jeg segja nei við því, en þetta mælti jeg af 
heilum liug, og af sama hug mælti jeg það, 
að jeg tel óhapp fyrir Landsbankann að 
fá seðlaútgáfuna, Og því tel jeg, að þeir, 
einmitt þeir, sem vilja styðja Landsbank- 
ann, eigi að vinna á móti því, að honum 
verði afhent seðlaútgáfan. En að þessu 
mun jeg víkja nánar við annað tækifæri.

Jeg hefi reynt á alla vegu að setja mig 
iun í bankamálin og sannfærst meira og 
meira um það, að það er hrein og bein 
nauðsyn að vinna að því, að fasteignalána- 
fyrirkomulag okkar koinist í sem best liorf. 
Jeg sannfærist meira og ineira iun það, að 
ríkisveðbankiiui er sá rjetti gnuidvöllur í 
því máli. Jeg mundi telja það skifta miklu 
niáli, að hæstv. landsstjórn sæi sjer fært 
að fallast á tillögu minni hlutans. Það 
mundi auka stjórninni mikinn innri styrk, 
ef hún skæri nú á Gordionshnútinn í þessu 
mikla máli og leiddi það til lykta á þann 
hátt, sem háttv. minni liluti bankainála- 
nefndarinnar leggur til. Það eru sum mál, 
sem eru svo sterk í eðli sínu, að það er 
óvarlegt að standa á móti þeim. Jeg er viss 
um, að þetta er eitt af þeim málum.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg sje ekki 
ástæðu til að fara mikið út í það, sem hv. 
1. landsk. (SE) sagði um ræktunarsjóðinn, 
því að það liggur alveg utan við þetta 
mál. En út af því, sem liann sagði, að 
ræktunarsjóðurinn reyndist ekki fullnægj- 
andi fyrir landbúnaðinn, skal jeg láta þess 
getið, að eftir framkominni reynslu má 
fyllilega gera sjer von um, að honum tak- 
ist að fullnægja því takmarkaða verkefni, 
sem honum er sett með lögum, sem sje að 
veita lán gegn fasteignaveði til ræktunar 
landsins, og húsbygginga í sveitum eftir 
kringumstæðum.

Jeg held því líka fram, að þessum sjóði 
hafi verið fengin fullforsvaranleg forstaða, 
og að sá maður leggi þá stund á forstöð- 
una, er vera þarf. Jeg veit, að hann hefir 
ástæður til að stunda þetta starf og að 
hann gerir það.

En launin fyrir þetta starf eru í lögun- 
um ákveðin svo, að gert var ráð fyrir, að 
hæfur maður, sem til þess fengist, yrði að 
hafa önnur störf jafnframt til framfærslu 
sjer.

Uin veðdeildarlöggjöfina get jeg tekið 
undir með hv. 1. landsk., að æskilegt hefði 
verið að fá fyrir þetta þing tillögur um 
frambúðarskipulag. En jeg verð að viður- 
kenna ástæður meiri hl. bankanefndarinn- 
ar, að ekki sje tiltækilegt að koma fram 
með fullnaðartillögur eins og á stendur. 
Jeg tek því ekki þátt í ásökunum út af 
þessu, þó að jeg hinsvegar játi, að því fyr, 
sem fullnaðarskipulag kemst á í þessum 
málum, því betra.

Það hefir verið mikið látið af, hve 
óhentug tilhögun væri á þessu sviði. Jeg 
held samt, að hv. 1. landsk. hafi gert full- 
mikið úr því, hve háir væru vextir af veð- 
deildarlánum. Jeg tók svo eftir, að hann 
segði, að þeir væru hærri en útlánsvextir
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Landsbankans; en jeg held, að það fari 
eitthvað á milli mála. (SE: Jú, miklu 
hærri). Jeg ætla nú samt að halda hinu 
fram, þar til jeg hefi endurskoðað þá út- 
reikninga. Hvað vextir eru háir, stafar 
auðvitað af því, hve vextir hafa verið háir 
yfirleitt undanfarin ár. Það þarf ekki að 
stafa neitt af tilhögun stofnunarinnar. ■— 
Jeg held, að ekki verði bætt úr á sviði 
fasteignalánanna með breyting á fyrir- 
komulaginu, meðan bygt er á innlendum 
peningamarkaði. Það mundi víst ekki selj- 
ast mikið meira innanlands, þó að önnur 
tilhögun væri tekin upp. Ef gera á breyt- 
ingu, verður að stíga það spor, að láns- 
stofnunin geti dregið að sjer erlent fje. 
Jeg játa, að núverandi tilhögun er eliki 
vel fallin til þess.

Jeg skal geta þess, að jeg bað fjhn. að 
athuga milli 2. og 3. umr., hvort hún gæti 
sjeð nokkurt ráð til þess að afla útlends 
markaðs. En á því munu vera miklir örð- 
ugleikar, einkum vegna óvissunnar um 
gengi peninganna. Það varð því ofan á, 
að fjhn. sá sjer ekki fært að gera neinar 
ráðstafanir til þess að koma brjefunum á 
útlendan markað. Það er auðvitað, að ef 
þrjefin væru boðin út nú, yrði talsverð 
áhætta fyrir annaðhvort lánveitanda eða 
lántakanda, eftir því í hvaða átt gengið 
breytist, og það gæti valdið talsverðum 
erfiðleikum. — Það er viðurkent af öllum, 
að sú ráðstöfun, sem lijer er stofnað til, 
er aðeins til bráðabirgða. Það er á valdi 
þings og stjórnar, hve lengi verður unað 
við það bráðabirgðafyrirkomulag. Lögin 
kveða svo á, að liægt sje að loka þessum 
veðdeildarflokkum þegar lienta þykir.

Jónas Jónsson: Það eru aðeins fáein 
orð út af ræðu hv. 1. landsk. (SE). Við 
höfum nú tekið fram ýmislegt viðkoinand'

þessu máli við 1. umr., en þó eru ýms 
smáatriði, sem hv. þm. (SE) virðist ekki 
liafa skilið þá. Það voru víst mismæli lijá 
hv. þm., en bentu þó í ákveðna átt, þegar 
hann kallaði bankanefndina Landsbanka- 
nefnd. Það bendir á, hve hv. þm. er rík 
í huga niðurstaða sú, sem nefndin komst 
að. En aðalaðfinslur þær, sem hann bein- 
ir til okkar út af veðdeildarfrumvarpinu, 
eru af því, að við tökum fram, að óhjá- 
kvæmilega verði að líða nokkur ár þar til 
hægt verði að koma á viðunandi framtíðar- 
skipulagi um veðlán. Af því, sem jeg skrif- 
aði í nál., getur hv. þm. (SE) sjeð, hvað 
fyrir mjer vakir í þessu máli. Jeg lít svo 
á, að við eigum eftir að finna okkur fyr- 
irkomulag og getum ekki í þessu efni liaft 
sömu tilhögun og aðrar þjóðir. Jeg er 
alveg samdóma hv. 1. landsk., að hvorki 
ræktunarsjóðurinn nje fyrirkomulag veð- 
deildarinnar geti verið frambúðarskipu- 
lag. En það er margbúið að taka fram, 
að vegna óvissu um gengi ísl. krónunnar 
er ekki hægt að gera fast skipulag að svo 
komnu. Til þess að það sje liægt, verðum 
við að fá ósvikna peninga, þ. e. peninga, 
sem eru innleysanlegir með gulli og ekki 
breyta verðgildi sínu frá degi til dags.

Jeg bygði mitt álit í nál. á því, að 
nokkur ár sje sá minsti reynslutími, sem 
við getum komist af með. Það er út frá 
þessari óhjákvæmilegu staðreynd, að jeg 
sje ekki til neins að berja höfðinu í stein- 
inn. Peningar okkar eru sviknir. Það er 
ekki neisti af von um það, að liægt sje að 
selja á erlendum markaði íslensk vaxta- 
brjef nema því aðeins, að þau sjeu miðuð 
við útlenda mynt. En það hefir aftur svo 
mikla ágalla, eins og hv. 1. landsk. lilýtur 
að sjá, að jeg held, að enginn geti hallast 
að því, einmitt vegna óvissunnar um ís- 
lenska krónu.
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Ef liv. 1. landsk. tekst — og það getur 
honum tekist talsvert, bæði sem þing- 
manni en ekki síst sem bankastjóra, — að 
vinna að því, að við fáum aftur verð- 
fasta peninga, þá liefir hann leyst vanda- 
samasta hnútinn. Og þegar það er búið, 
þá mun ekki standa á mjer, verði jeg 
fulltrúi á Alþingi, að vilja finna fram- 
tíðarskipulag á fasteignalánum, sem mið- 
að væri við okkar þarfir.

Sigurður Eggerz: Jeg liefi í raun og 
veru ekki mjög miklu að svara. Ilæstv. 
fjrh. sagði lítið um ræktunarsjóðinn, en 
ummæli hans undirstrikuðu skýrlega stað- 
hæfingar mínar um, að verksvið hans 
væri takmarkað. Sú yfirlýsing er nægileg 
fyrir landbúnaðinn. Sjóðurinn fullnægir 
honum ekki.

Jeg vil aðeins víkja enn að því, að til 
þess að forstaðan fyrir fasteignalánsstofn- 
un geti verið örugg, þarf að sameina fast- 
eignalána.starfsemina sem mest, svo að ráð 
verði á því að greiða kostnað við stjórn 
stofnunarinnar. Jeg get skilið, að þegar 
um jafnlitla peningastofnun og ræktunar- 
sjóðinn er að ræða, hafi fjrli. vaxið það í 
augum að setja hankastjóra við hann. sem 
hefði stjórn stofnunarinnar sem aðalstarf. 
Jeg veit, að forstjóri ræktunarsjóðsins er 
góður og áhyggilegur maður, og eftir 
minni þekkingu mun óliætt að trúa honum 
fyrir starfi sínu. En það er í rauninni 
ósamrýmanlegt, að sameina margþætta 
málfærslustarfsemi við forstöðu fasteigna- 
lánastofnunar.

Jeg vil levfa mjer að vekja eftirtekt liv. 
deildar á því, að jafnvel ha*stv. fjrh. (JÞ) 
varð alveg hissa, þegar jeg sagði lionum, 
livernig lánin væru úr veðdeildinni, sem 
sje, að ef maður tekur lán til 20 ára, þá 
er sú „effektiva“ renta af því 7.80, sú

renta, sem kemur fram, þegar maður jafn- 
ar afföllum niður á vextina allan tímann. 
En útlánsvextir Landsbankans eru 7f/<. 
Fasteignalán til 20 ára eru með hærri 
„effektivum“ vöxtum en víxillán í Lands- 
bankanum. í þessum tölum liggur sá þungi 
áfellisdómur yfir þessu fyrirkomulagi á 
fasteignalánunum.

Ilæstv. fjrli. kvaðst levfa sjer að efast 
um, að útreikningar þessir væru rjettir. 
En þeir eru gerðir af færasta manni, sem 
hægt er að fá á þessu landi, dr. Olafi Dan, 
og hann mun standa við sína útreikninga.

Jeg geri ráð fyrir, að jeg, með því að 
leggja fram þessar tölur, hafi sýnt fram 
á með rökum, að það þolir enga bið, að 
þessum málum verði komið í annað horf. 
Óneitanlega eru fasteignalánin venjulega 
ódýrari en önnur lán. Er því alveg óskilj- 
anlegt, að þau þurfi að vera dýrari hjer 
á landi en stutt lán.

Það, sem jeg átaldi meiri hluta banka- 
málanefndarinnar fyrir, var það, að hann 
sem hlýtur að þekkja þörfina í sveitunum 
fyrir ódýr lán, og einnig í bæjum á hent- 
ugurn lánum til liúsa, hann skvldi með 
köldu hlóði leggja það til, að bíða með úr- 
lausn þessa máls um ófyrirsjáanlegan tíma. 
Og mig furðar, þegar jeg heyri hæstv. 
fjrh. fallast á þetta. Því að jeg sá ekki 
annað en að hann hæri fullkomlega blak 
af nefndinni. Jeg skal samt ekki trúa, að 
hæstv. forsrh. (JM) líti svo á þetta mál. 
Ilann er húinn að vera hjer búsettur það 
lengi, að liann lilýtur að skilja, hvað láns- 
þörfin er mikil og lítið til að hæta úr 
henni.

Það getur vel verið, að liæstv. stjórn 
brosi meðan jeg er að skýra frá þessu 
hjer í liv. deild, en það eru menn hjer 
fyrir utan þingsali, sem þurfa að byggja, 
sem ekki hrosa að þessum hlutuin.
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Þar sem liv. 3. landsk. (JJ) var að tala 
um, að ekki væri hægt að útvega erlend- 
an markað fyrir þessi brjef vegna gengis- 
ins, þá vil jeg víkja enn að því, sem jeg 
sagði við 1. umræðu, að það er ómögulegt 
að segja um það, hvenær þau mál komast 
í rjett horf. En það er líka ómögulegt að 
stöðva starfseniina í landinu þangað til 
fullkomið jafnvægi fæst. Hvað sem er 
gert, bygð bryggja í Borgarnesi, lagður 
vegarspotti, — aLstaðar grípur gengisspurs- 
málið inn í. Lífið þolir ekki kyrstöðu; það 
verður að ganga sinn gang. Menn verða 
að útvega markaðinn þrátt fyrir gengis- 
breytingu.

Hv. 3. landsk. spurði, hvort jeg byggist 
við, að okkar króna yrði búin að ná gull- 
gengi eftir þrjú ár. Xei, sannarlega Hýst 
jeg ekki við því. En annars er ekki á neins 
færi að svara spursmálum eins og þessu, 
því úrlausn þeirra er bundin við svo mörg 
atriði, sem enginn ræður yfir.

Jeg vil enn víkja að því, sem jeg tók 
fram við 1. umræðu, að þau mál, sem lögð 
hafa verið fvrir þetta þing, eru yfirleitt 
mjög ómerkileg, þau ómerkilegustu, sem 
jeg hefi sjeð, og þess vegna væri það mjög 
hamingjudrjúgt, ef þessu þingi tækist nú 
að ráða fram úr bankamálunum, svo þing- 
ið markaði eitt ærlegt spor. En það er 
sagt, að í stjórnarflokknum sje hver hönd- 
in upp á móti annari, bæði í þessu og öðr- 
um stórmálum. Það er vissulega mjög 
hörmulegt, að sá flokkur, sem á að bera 
ábyrgð á landinu, skuli liafa slíka aðstöðu 
í stórmálunum. Jeg vil mjög gjarnan 
auka friðinn á þessu þingi og bendi nú 
þeim tilmælum til hæstv. forsrb.. sem jeg 
treysti best af stjórninni, að hann beini 
nú landsstjórninni inn á rjetta braut í 
þessu máli. Og ef þetta er gert, þá mun 
hæstv. stjórn standa fastari fótuin en nú. 
En jeg hygg þeir fari nú brátt að bila.

ef hún reynir ekki að gera eitthvað af 
viti í stórmálunum.

Forsætisráðherra (JM): Jeg get ekki 
vel viðurkent, að það sje sjerstök ástæða 
til að fara út í stórpólitík út af þessu veð- 
deildarfrv. Það sýnist nijer dálítið óskylt 
mál-inu. Það var búið að ræða eitthvað 
svipað við 1. umræðu, og þetta því senni- 
lega að miklu leyti endurtekningar.

Jeg var ekki inni, þegar hv. 1. landsk. 
(SE) var að tala um þessa háu vexti af 
veðdeildarbrjefunum og að ríkisveðbank- 
inn væri sá rjetti grundvöllur undir fast- 
eignalánum. Hvað snertir háa vexti af 
veðdeildarbrjefunum vil jeg segja það, 
að J>eir hafa verið svipaðir frá því snemma 
á árinu 1922 þangað til snemma 1921. Og 
þá voru til lög um ríkisveðbanka, og þurfti 
ekki annað en að skipa mann og koma hon- 
um af stað. Ef það því er tómlæti af þess- 
ari stjórn að koma ekki ríkisveðbanka á 
fót, þá var það tómlæti af þeirri stjórn, 
sem þá fór með mál landsins, að koma 
honum ekki á á þeim tíma. Xei, mjer finst 
ekki full ástæða fyrir hv. 1. landsk. að 
álasa stjórninni fjarska mikið fyrir að 
hafa ekki tekið þá aðstöðu að stofna rik- 
isveðbanka.

Að öðru leyti er jeg ekki vanur að ræða 
mikið um þau mál, sem sjerstaklega heyra 
undir aðra ráðherra. Við hv. 1. landsk. 
liöfum líka dálítið aðra skoðun um það, 
hver afskifti forsætisráðherra, sem líka er 
fagráðherra, eigi að hafa af störfum hinna 
fagráðherranna.

Annars held jeg. að hæstv. fjrh. hafi 
svarað öllu nægilega. Hv. 1. landsk. hefir 
lieldur ekki lieimtingu á neinum svörum 
um þessi mál undir þessum umræðum.

Það er engin ástæða til að draga seðla- 
bankann inn í þetta mál. En mjer þykir 
skiljanlegt. að hv. 1. landsk. vilji sýna
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sína fjármálavisku í tíma og ótíma. Jefi 
verð að segja, að hún er varla svo mikil 
kjá mjpr, að jeg þori að fara inn á lians 
lærðu kenningar.

Jónas Jónsson: Jeg tók af ásettu ráði 
ekki nema eitt atriði úr ræðu liv. 1. landsk. 
(SE) til skýringar, af því liinu hafði ver- 
ið meira og minna svarað við 1. umr. Jeg 
vjek þá meðal annars að aðstiiðu Tslands- 
banka. Jeg hverf ekki frá því, að það 
hafi fyr og síðar sýnt sig, að þeir, sem 
voru vinir íslandshanka, hafi haft miklar 
mætur á seðlaútgáfunni fvrir þann hanka 
eins lengi og þess var kostur. Og sú geð- 
brevting, sem hv. 1. landsk. komst í við 
1. umr., stóð óneitanlega í sambandi við 
þetta atriði, missi seðlaútgáfunnar.

Hv. þm. hefir nú svarað mjer hreint og 
ljóst út af því, sem er aðalatriðið, en það 
er gengismálið. Hann játaði, að ekki væri 
líkur til, að við verðum búnir að fá inn- 
levsanlega krónu eftir 3 ár. En þá um 
leið er liv. þm. búinn að fá fullkomið 
svar við því, hvers vegna við í banka- 
nefndinni gátum ekki annað en gert ráð 
fvrir millibilsástandi.

Jeg er þakklátur hv. þm. fvrir, að hann 
hefir látið okkar ágæta reikningsmann 
reikna tit ókjörin á veðdeildarbrjefunum. 
Jeg vil, að það sje öllum lýðum ljóst, hvað 
við eigum erfiða aðstöðu. Mig langar sann- 
arlega ekki að verða til þess, viljandi eða 
óviljandi. að þetta ástand verði lengur en 
hægt er að komast hjá. En lausnin liggur 
ekki í seðlamálinu nje í veðdeildarmálinu, 
heldur í gengismálinu. Og einmitt hv. 1. 
landsk., bæði sem þingmaður og banka- 
stjóri, getur haft mikil áhrif á það, ef 
honum er það áhugamál að koma pen- 
ingamálunum í fast horf.

Hv. þm. hefir játað það, — eins og 
allir skvnsamir jnenn hljóta að játa, —

að ef við treystum útlendum markaði með 
okkar fasteignalán, þá er ekki til neins 
annað en viðurkenna, hvaða álirif okkar 
sviknu peningar hafa í því efni. Þeir eru 
sú sterka ástæða fyrir því, að við getum 
ekki í hili komið þessum málum í fast horf.

Jeg lield .jeg verði að henda á það aft- 
ur, sem jeg mintist á við 1. umræðu, að í 
löndum, sem hafa gengið gegnum börm- 
ungar svikinna peninga, eins og Finnland, 
var mvntlögunum breytt og komið á fót 
guliinnlausn. Peningunum hefir verið hald- 
ið föstum þar í 3 ár, áður en byrjað var 
á innlausn. Þá breyttist þetta eins og af 
töfrakrafti. Mjer var sagt í Finnlandi, að 
þeir hefðu aðeins beðið eftir breytingu á 
myntlögunum og gullinnlausn, áður en 
þeir færu að selja vaxtabrjef sín á mark- 
aði stóru landanna. Meðan sviknir pening- 
ar voru í Finnlandi, voru vextir 12—-14%.

Mjer finst undarlegt, að svo skýr mað- 
ur sem hv. 1. landsk. er skuli ekki sjá, að 
lausn þessa máls liggur í öðru máli, sem 
er á ferð í þinginu. Ilann getur ekki með 
nokkrum rjetti áfelt okkur í milliþinga- 
nefndinni, þótt við tækjum tillit til þess, 
að okkar peningar væru í ólagi. Við höf- 
um peninga, sem ekki eru peningar, og 
hv. þm. játaði, að það myndi taka mörg 
ár að fá rjettgilda peninga.

Við getum búið til eins mörg lög og 
vera skal um ríkisveðbanka, veðdeildir og 
ræktunarsjóði, eða hvað sem er, en meðan 
við höfum svikna peninga, þá getum við 
ekki selt neitt sem heitir af þessum vaxta- 
brjefum á erlendan markað. Þess vegna 
verðum við allir að sameinast um það að 
fá peninga, sem eru peningar, og taka það 
mál rjettum tökum.

SigurGur Eggerz: Seinasti liðurinn hjá 
hv. 3. landsk. (JJ) var ekki annað
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endurtekning á umr. við 1. umr. Það er 
því ekki mörgu að svara.

Það er ómögulegt að stöðva framkvæmd- 
ir til þess að bíða eftir því, að peninga- 
markaðurinn lagist fullkomlega. Hv. þm. 
getur alls ekki neitað því, að ef bj’ggja 
ætti bryggju í Borgarnesi t. d., og krónan 
kemst svo í gullgildi einu ári seinna, þá 
var langtum betra að bíða. Svona er þet a 
á öllum sviðum. Eins er auðvitað, að þessi 
aðstaða krónunnar liefir einnig áhrif á 
fasteignalánin, en þar fyrir má til að 
hugsa um að bæta þau. Iíæstv. fjrh. rak 
í rogastans þegar liann lieyrði um þá „ef- 
fektivu“ vexti af fasteignalánunum. Ilvað 
mundi þá ekki almenningurinn segja, ef 
hann gerði sjer grein fyrir þessu?

Það er auðvitað, að jafnvel þó að meiri 
lil. milliþinganefndarinnar hefði atliugað 
þetta í sambandi við gengið, þá var hægt 
að hugsa sjer fyrirkomulagið á fasteigna- 
lánunum, þótt ekki væri það sett í fram- 
kvæmd strax.

Jeg sje ekki, að þýði að svara hv. 3. 
landsk. meira en þetta.

Þó er eitt atriði, sem ,sje, að jeg óski að 
íslandsbanki fengi alla seðlaútgáfuna. Jeg 
teldi það einmitt mikið óhapp fvrir bank- 
ann. Jeg tel reynsluna hafa sýnt, að það 
var honum óhapp, en ekkert, liapp.

Þar sem hæstv. forsrli. (JM) var ao 
segja, að jeg blandaði hjer óskvldum mál- 
um saman, þá levfi jeg mjer að mótmæla 
því. Þetta mál var komið frá milliþinga- 
nefnd í bankamálum. Þessi nefnd, sem 
kemur með frv., var sett til þess að rann- 
saka fa.steignalánafyrirkomulag og banka- 
fyrirkomulag. Og þá er ómögulegt að 
ámæla þingmanni fyrir það, þótt hann 
komi inn á bankamálin. En jeg fór þó 
sjerstaklega lítið inn á sjálft fyrirkomu- 
lag á seðlaskipuninni. Ef jeg hefði ætlað 
að fara inn á þau mál, þá hefði jeg þurft

að tala meira en hálftíma og klukkutíma, 
Mig furðar, að hæstv. forsrh. skuli víta 
mig fvrir þetta. Jeg sje ekki, að hann 
hafi neina ástæðu til að gera mjer get- 
sakir um, að jeg hafi viljað koma að 
einhverri kunnáttu í bankamálum. Jeg 
get ekki litið öðruvísi á en að jeg liafi 
skyldu til að koma með þær litlu upplýs- 
ingar í þinginu, sem jeg hafði ráð á, bvort, 
svo sem jeg er bankastjóri eða ekki. Jeg 
skil ekki, að hæstv. forsrh. þurfi að taka í 
strenginn með liv. 3. landsk. En aðstaða 
hæstv. stjórnar er orðin að aðstöðu hv. 3. 
landsk. í bankamálunum. Það er auðsjeð, 
að háttv. 3. landsk. er blátt áfram að soga 
landsstjórnina niður í vasa sinn í banka- 
málunum.

Jeg þarf ekki að bera neinn kinnroða 
eða sæta neinum ásökunum af hæstv. fors- 
rh. fyrir það, að jeg tala um bankamálin, 
ekki meira en jeg fór inn á þau í sambandi 
við þetta mál, sjerstaklega þegar hæstv. 
stjórn veit ekkert, livað sú „effektiva“ 
renta er af fasteignalánum í landinu. Það 
er sannarlega ekki úr vegi, þótt jeg láti 
þessa þekkingu mína koma fram, sem jeg 
hefi útvegað með því að láta fagmann 
reikna út.

Ilæstv. forsrh. sagðist ekki vera skvld- 
ugur til að láta sína meiningu í ljós um 
bankamálin undir þessum umræðum. Vit- 
anlega er hæstv. forsrh. ekki skyldugur til 
þess. En jeg hjelt, að jeg hefði gert hon- 
um greiða með því að gefa honum tilefni 
til að láta sínar skoðanir í ljós, ef þær 
kynnu að vera sæmilega heilbrigðar. En 
nú sje jeg, að hann hefði ekki grætt á því, 
hæstv. forsrh., þótt liann færi að láta 
þær skína.

Þá var liæstv. forsrh. að ámæla mjer 
fyrir að hafa ekki sett ríkisveðbankann á 
stofn. Það getur verið, að hæstv. forsrh. 
hafi rjett fyrir sjer í því, að jeg hefði átt
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að ganga betur fram í því máli. En jeg 
færi nijer það til afbötunar, að þegar fjár- 
niálaráðherrann, sem þá var. spurði mig 
um það. livort jeg vildi gjalda því já- 
kva*ði, að ríkisveðbankinn yrði stofnaður, 
sagði jeg hvað eftir annað, að jeg sam- 
þvkti það. Jeg skal játa, að ef jeg liefði 
þá verið bíiinn að setja mig inn í banka- 
málin eins og jeg hefi gert í seinni tíð, þá 
hefði jeg verið ennþá harðari og ákveðn- 
ari að heimta, að þetta yrði gert.

Jeg sje. að h.æstv. forseti (IlSteins) gef- 
ur mjer bendingu um, að atbs. s.je orðin 
nokkuð löng, svo máli mínu verður að 
vera lokið að þessu sinni. Aðeins vil jeg 
benda á, að það var engin áreitni í því 
fólgin í garð h.Tstv. stjórnar, þótt jeg 
segði við 1. umr., að hæstv. stjórn ætti 
að leitast við að komast inn á rjetta braut 
í þessu máli, þá braut, sem lögð er í áliti 
minni hluta bankamálanefndarinnar. Ef 
stjórnin fylgdi þessu heilræði mínu, þá 
mundi henni áreiðanlega ljettara um vik.

Forsætisráðherra (JM): Var það ekki 
satt, sem jeg sagði, að hv. 1. landsk. (SE) 
hafi lært betur bankamál síðan 1922 ? Og 
hví skyldi liann þá ekki láta nú ljós sitt 
skína ?

Eftir því, sem honum fórust orð um 
ráðin í stjórninni á þeim tíma. sem hann 
var forsætisráðherra, þá er svo að lieyra. 
að fjármálaráðherrann hafi haft nokkuð 
mikið að segja. Að minsta kosti er svo að 
skilja. að hv. 1. landsk. hafi ekki ráðið 
því vegna fjármálaráðherra síns að stofna 
ríkisveðbankann.

Annars vil jeg segja honum það. að 
þetta út af fyrir sig er ekkert einsdæmi. 
Því síðan á stríðsárunum hefir það verið 
svo í öllum löndum. að fjármálaráðherr- 
ann hefir verið sá, er einna mest hefir þótt 
vera undir komið. Og hefir þetta verið oft

sagt annarsstaðar. Nú hefir það viljað svo 
vel til, að síðustu tvö árin höfum við Is- 
lendingar átt því láni að fagna að eiga 
þann mann í fjármálaráðherrasætinu, sem 
ha’gt ei' að treysta, og þjóðin líka treystir. 
Hann hefir því ráðið miklu, og það eðli- 
lega, um viðreisn fjárhagsins. Það hefir 
farið svo í þessum síðustu tveimur ráðu- 
nevtum, að f jármálaráðherrarnir hafa ráð- 
ið miklu. eins og vera ber. (SE: Ekki 
í minni stjórnartíð). Ja, hv. 1. landsk. 
hefir nýlega sagt, hvers vegna ríkisveð- 
bankinn hafi ekki verið stofnaður, og jeg 
tel ekki nema rjett af þáverandi forsrh. 
(SE) að beygja sig fyrir fjármálaráð- 
herranum þá.

Annars veit jeg ekki, hvers vegna hv.
1. landsk. fór að ávarpa mig. Jú, jeg brosti. 
en það var ekki af því, sem hann sagði, 
heldur af alt öðru. Jeg hefi ekki sagt, að 
hv. 3. landsk. sje stjórnarhneigður, enda 
mun hv. 1. landsk. það kunnugt, að stjórr- 
in muni eiga þar lítils trausts að vænta.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Umr. hafa 
nú að mestu leyti snúist um annað en 
brtt. þær, sem liggja fyrir. (SE: Þær eru 
heldur ekki svo merkilegar). Það getur nú 
verið, en um þær var þó deilt við 2. umr., 
svo gera hefði mátt ráð fvrir því, að eitt- 
hvað yrði á þær minst nú við þessa umr. 
Af því að hv. 1. landsk. (SE) er dauður, 
vil jeg ekki fara að rifja upp sum atriði 
í ræðu hans: jeg leiði því hjá mjer að 
svara lionum að þessu sinni.

Það er ekki nema fallegt að skora á 
þing og st.jórn að koma fasteignalána- 
stofnunum betur fyrir en nú á s.jer stað. 
Þetta kom berlega í ljós á þinginu 1921, 
ei' lögin um stofnun ríkisveðbanka voru sett. 
Þó sögðu þá ýmsir þeir, er best vit liafa á 
þessum málum, að lítil von mundi þess, 
að sá banki, nýr og óþektur, ætti hægri
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aðstöðu um að selja sín vaxtabrjef lieldur 
en veðdeildin, sem bjó að eldri reynslu.

Þetta hefir líka komið fram undir umr. 
nú á milli hv. 1. landsk. (SE) og hv. 3. 
landsk. (JJ), að ekki sje auðvelt að selja 
brjefin. En þeir eru ekki sammála um 
ástæðuna fyrir því, að brjefin sjeu ekki í 
hærra verði.

Það er vitanlegt, að það er ekki auð- 
hlaupið að því að ráða bót á fyrirkomu- 
laginu um sölu brjefanna, en þó er það 
engin ástæða gegn því að samþykkja frv., 
enda hefir ekkert það komið fram, sem 
mælir móti því, að frv. nái fram að ganga. 
Með ríkisbankalögunum var svo ákveðið, 
að veðdeildin gengi inn í bankann jafn- 
skjótt og liann tæki til starfa. Sama mundi 
og verða upp á teningnum nú, ef ríkisveð- 
bankinn yrði stofnaður, að veðdeildin yrði 
látin hverfa inn í hann.

Fjárhagsnefnd hefir hvergi sagt, að með 
þessu frumvarpi væri komið endanlegu 
skipulagi á fasteignalánafyrirkomulag okk- 
ar. Aðeins er nú haldið áfram í sama 
horfi og verið hefir, á meðan ekki er kom- 
ið á öðru eða betra skiprdagi. Það virðist 
líka bráðnauðsynlegt, að veðdeildin starfi 
áfram á meðan ekki er í .annað hús að 
venda. Það er kunnugt, að veðdeildarlán 
hafa ekki fengist mánuðum saman og að 
fjöldi manna bíður mi eftir lánum og hef- 
ir pantað þau, þegar þessi nýi flokkur 
kemur til framkvæmda. sem nú er verið 
að setja lög um.

Það er því augljóst, að þótt frv. þetti 
nái fram að ganga, er engu spilað úr hönd- 
um okkar að því er bætt fyrirkomulag á 
fasteignalánum snertir.

ATKVGR.
Brtt. 133,1 samþ. með 11 shlj. atkv.

— 133,2 samþ. með 11 shlj. atkv.
Alþt. 1926, B. (3S. löggjafarþing).

Frv., svo breytt, samþ. með 12 shlj. at- 
kv. og afgr. til Xd. með fvrirsögninni:

Frr. til taga tim heintild fyrir eeðdeild 
Landsbattka Istands til afí gefa iit nýja 
flokka (serítir) bankaeaxtabrjefa.

Á 31. fundi í Nd., mánudaginn 15. mars, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
3. umr. í Ed. (A. 150).

Á 34. fundi í Xd., fimtudaginn 18. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (JÞ): Þetta frv. er 
borið fram af stjórninni og var að mestu 
leyti samliljóða frv. um sama efni, sem 
milliþinganefndin í bankamálum bar fram. 
Það er nú komið frá liv. Ed., og þykir 
mjer því ekki ástæða til að fjölyrða um 
það frekar að þessi sinni, en vona, að það 
fái að ganga til 2. umr., og geri þá að till. 
minni, að því verði að þessari umr. lokinni 
vísað til fjlin.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 20 shlj. atkv.

Á 48. fundi í Xd., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 54. fundi í Xd., fimtudaginn 15. 

apríl, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 150, n. 274).

Frsm. (Jón Auðunn Jónsson): Það þarf 
ekki langa framsögu um þetta mál. Frv. 
er að mestu leyti sniðið eftir lögunum frá 
1913 um 4. flokk veðdeildarinnar. En sú
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brevting er þó lijer frá lögum nm liina 
fvrri flokka veðdeildar, að eftir frv. er 
Landsbankanum leyfilegt að stofna fleiri 
flokka (seríur), og það jafnvel samtímis, 
með alt að 10 milj. kr. Þá er því eins var- 
ið með þá flokka, sem hjer eftir verða 
stofnaðir, og 4. flokk, að lántakendur 
ábyrgjast hver með öðrum (in solidum) 
með alt að 10% af láninu eins og það er 
á hverjum tíma, að veðdeildin standi í skil- 
um með greiðslu vaxtabrjefanna og vaxta 
af þeim.

Eins og menn vita, þá er hjer venjulega 
talsverður skortur á veltufje handa at- 
vinnuvegunum, og þá einkurn nú, þegar 
að kreppir að öðru levti. Hjer er nú kom- 
in talsverð kreppa, og er ekki líklegt, að 
henni ljetti mjög bráðlega. Sökum þessa 
má búast við, að vextir verði liærri og því 
minni hvöt fvrir menn að festa fje sitt í 
skuldabrjefum. En það er eingöngu á 
þann hátt, sem veðdeildin útvegar sjer 
veltufje, að hún selur bankavaxtabrjef 
fyrir sömu upphæð og lán eru veitt. Það 
er því mjög mikil þörf á því að útvega á 
einhvern hátt fje til veðlána öðruvísi en 
selja veðdeildarbrjef hjer innanlands.

Nefndin hefir nú í samráði við hæstv. 
fjrli. stungið upp á þeirri leið, að stjórn- 
inni skuli lieimilað að taka alt að 3 milj. 
kr. lán til þess að kaupa brjef af veðdeild- 
inni. Þetta er sama leið og farin var 1903, 
er veðdeildin var stofnuð. Jeg skal geta 
þess, að frá mínu sjónarmiði álít jeg ekki- 
rjett að taka slíkt lán, nema því aðeins, 
að sæmileg vaxtakjör fáist. Jeg tel líka 
heppilegra, að lánin verði til stutts tíma, 
og þá með minni afföllum, heldur en þau 
sjeu veitt til langs tíma, en afföllin mikil. 
Því þótt þessir flokkar veðdeildar, sem 
teiknaðir hafa verið með það fyrir augum, 
að ríkissjóður útvegaði fje til þess að 
kaupa brjefin, sjeu til stutts tíma, þá ger-

ir það ekki mikið til, þar sem gert er ráð 
fyrir því, að 2 flokkar megi starfa sain- 
tímis með mismunandi vaxtakjörum.

Sumir óska að fá lánin til sem lengst 
tíma, þ. e. með sem minstum afborgunum, 
og vil.ja þá beldur borga hær.ri vexti. Þetta 
á einkuin við um jarðakaupalán. Aðrir 
vilja fá lánin með sem lægstum vöxtum, 
en borga þau á styttri tíma, einkum húsa- 
bvggingalán.

Væri því best að geta orðið við óskum 
beggja.

Það er vitanlega mjög mikil þörf á láns- 
fje til veðlána, og ef það tækist að fá 
sæmileg vaxtakjör, þá væri stórt skref stig- 
ið í þá átt að lækka dýrtíðina í landinu. 
Því það er álit margra skynbærra manna, 
að dýrtíðin muni ekki lækka eins verulega 
og allir óska, nema húsaleiga í Rej’kjavík 
geti lækkað. En húsaleiga í Reykjavík get- 
ur ekki lækkað nema menn geti fengið lán 
til húsabygginga með sæmilegum kjörum.

Jeg skal geta þess, að ef horfið verður 
að því ráði að stofna Ríkisbanka íslands, 
eins og frv., sem hjer liggur fyrir deild- 
inni, fer fram á, þá virðist sjálfsagt, að 
veðdeildin falli til þess banka. Og ef ekki 
er áður búið a$ taka lán til þess að útvega 
fje handa veðdeildinni, þá megi alveg eins 
taka lánið til þess að kaupa vaxtabrjef af 
ríkisbankanum.

Jakob Möller: Það er aðeins vegna þess, 
að jeg skrifaði undir nál. með fyrirvara, 
að jeg segi bjer örfá orð, sem jeg að vísu 
geri ekki ráð fyrir, að þurfi að lengja umr. 
mikið. -Jeg vildi aðeins láta þess getið, að 
jeg skoða þessa ráðstöfun aðeins til 
bráðabirgða. Því að jeg tel ekki fasteigna- 
lánum komið í það horf, sem þarf, fyr en 
komin er á fót sjerstök stofnun, er hafi 
þau með liöndum, eða þau eru a. m. k. 
rekin af sjerstakri bankastjórn. Annars
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Landsbankanum til bráðabirgða leyfi til 
þess að gefa út nýjan flokk veðdeildar, til 
þess að bæta úr þeirri þörf, sem nú er 
fyrir bendi um veðlán. Því að ef frv. um 
Ríkisbanka verður ekki samþykl, þá er 
ekki hægt að ætlast til þess, að veðbankinn 
verði bráðlega stofnaður.

Fjármálaráðherra (JÞ): .Teg vil þakka 
háttv. fjbn. fyrir nndirtektir hennar og 
afgreiðslu að því er kemur til þessa máls. 
Og jeg vil fastlega mæla með því, að till. 
á þskj. 274 verði samþykt. Það liefir orðið 
niðurstaðan eftir mjög ítarlega yfirvegun, 
að sú leið, sem þar er orðuð til þess að 
tryggja sölu brjefa næstu veðdeildarflokka, 
eftir því sem þarf fyrst um sinn til þess 
að fullnægja nokkurnveginn eftirspurn- 
inni, sje eina færa leiðin eins og nú stend- 
ur, og jeg býst við því, að ekki verði haft 
neitt á móti þessu af fjárhagsástæðum, því 
þetta er aðeins endurtekning á því, sem 
gert var áður á þeim tíma, þegar allir 
viðurkenna, að fjármálastjórn landsins 
hafi verið hin gætilegasta, þegar keypt 
voru brjef 3. flokks veðdeildar.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2. —10. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
11.—20. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
21.—24. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 274 (ný gr., verður 25. gr.) samþ. 
með 18:1 atkv.

25. gr. (verður 26. gr.) samþ. með 18 
shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 355). 
Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og endur- 

sent Ed.

Á 53. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 355).

A 56. fundi i Ed., miðvikudaginn 21. 
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 355, n. 378).

Frsm. (Jóhann Jósefsson:) Fjhn. þess- 
arar deildar hefir athugað þann viðauka, 
er gerður var við frv. þetta í hv. Nd., 
og fellst á hann að öllu leyti. Þessi viðauki 
er í raun rjettri áframhald þess, sem ti' 
orða kom í þessari deild, að fela stjórn- 
inni að stuðla að sölu þeirra bankavaxta- 
brjefa, sem væntanlega verða gefin út 
samkv. þessum lögum. Með því eru brjef- 
in gerð verðmeiri og lánskjör jafnframt 
aðgengilegri.

Nefndin fellst á frv. með þessum við- 
auka og leggur til, að deildin samþykki 
það.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 399).
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13.«Veiting ríkisborgararjettar.
Á 29. fundi í Nd., föstudaginn 12. mars, 

var útbytt:
Frv. til laga um veiting ríkisborgara- 

rjettar (stjfrv.. A. 137).

Á 31. fundi í Nd., mánudaginn 15. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (JM): Eins og getið 
er um í greinargerðinni fyrir frv., hafa 2 
menn af þeim, sem sóttu um íslenskan 
borgararjett í fyrra, endurnýjað umsókn 
sína til ráðuneytisins.

Jeg skal ekki tala neitt um rök þau, sem 
til þess liggja, að rjett er, að menn þessir 
öðlist borgararjett, því að hv. deild eru 
þau kunn frá því í fyrra. Aðeins vil jeg 
mælast til þess, að hv. allshn., sem hafði 
málið til meðferðar í fyrra, taki nii vin- 
samlegar í erindin en þá. Jeg var satt að 
segja hissa á því, sjerstaklega um þessa 
tvo menn, að þeir skvldu ekki fá áheyrn. 
Vona jeg, að þeir fái betri undirtektir nú. 
og frv. sæmilega meðferð.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. 

og til allshn. með 17 shlj. atkv.

Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 137, n. 
204).

Frsm.. (Jðn Baldvinsson).: Allshn. hef- 
ir athugað þetta frv., og leggur hún til við 
þessa háttv. deild, að það verði samþykt. 
Nefndin hefir við nána athugun málsins 
ekki fundið neitt athugavert við að veita

þessum mönnum íslenskan ríkisborgara- 
rjett.

Ilæstv. forsrli. (JM) var í framsögu- 
ræðu sinni, er hann lagði þetta frv. fram 
fyrir þessa deild, allóbilgjarn í garð alls- 
herjarnefndar síðasta þings og brá henni 
um ósanngirni og óviðeigandi meðferð á 
þessu máli, þegar nefndin hafði það til 
meðferðar á síðasta þingi. En sannleikur- 
inn í þessu er sá, að þegar nefndin hafði 
rannsakað málið, sá hún, að þar var fyrst 
og fremst um einn íslenskan mann að 
ræða, sjera Friðrik Hallgrímsson, og þótti 
því sjálfsagt að taka hann út úr og flytja 
um hann sjerstakt frv. Jeg þarf ekki að 
endurtaka nú þær rökfærslur, sem þá voru 
færðar fvrir þessu, en jeg vísa algerlega á 
bug öllum aðdróttunum hæstv. forsrh. við- 
víkjandi starfi nefndarinnar á síðasta 
þingi.

Forsætisráðherra (JM); Jeg get verið 
þakklátur háttv. allshn. þessa þings fvrir 
meðferð hennar á þessu máli nú; en jeg 
tek ekkert aftur af því, sem jeg sagði um 
allshn. þá, sem var á síðastliðnu þingi, 
því henni er jeg gramur. En það var önn- 
ur nefnd en sú, sem nú situr, og því kem- 
ur það, sem jeg sagði, þessari allshn. ekk- 
ert við. Allshn. í fyrra efndi ekki einu 
sinni loforð, sem gefið var um frekari at- 
hugun á umsóknum þeirra manna, sem 
hjer um ræðir. Og það vítti jeg við 1. um- 
ræðu þessa máls.

Árni Jónsson: Það er gott til þess að 
vita, að hæstv. forsrh. hefir þó ekki nema 
gott eitt um þessa árs allshn. að segja. 
En þó eru nú þrír menn í þessa árs alls- 
lin., sem áttu sæti í henni í fyrra. Það er 
rjett, að því var heitið að bera fram nýtt 
frv., en jeg man ekki betur en að það
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kæmi út og því væri útbýtt hjer í deild- 
inni, en af hvaða ástæðuni það var aldrei 
tekið á dagskrá, er mjer ókunnugt um.

Um þessa menn, sem sóttu um íslenskan 
ríkisborgararjett og ekki voru íslenskir, er 
það að segja, að við athugun málsins varð 
ekki nóg upplýst um, hversu langa dvöl 
þeir voru búnir að eiga lijer á landi o. fl.

Forsætisráðherra (JM): Það er rjett, að 
óákveðið er í lögunum um árafjölda dval- 
ar hjer á landi sem skilyrði fyrir ísl. rík- 
isborgararjetti. Jeg man ekki eftir því, að 
nokkuð væri tekið fram í fyrra um vönt- 
un skilyrða fyrir þessa menn; jeg man 
heldur ekki, livort frv. kom nokkurntíma 
fram í fyrra, en gerð nefndarinnar er söm 
í því efni, þó svo hafi verið, því það hefir 
þá komið svo seint fram, að engin von hef- 
ir verið um, að það kæmist í gegnum 
þingið.

Frsm. (Jón Baldvinsson): Jeg get upp- 
lýst hæstv. forsrh. um það, að frv. kom 
fram í fvrra; því var útbýtt hjer í deild- 
inni 7. apríl og var þskj. 313. Jeg er viss 
um, að það var ekki um þessa menn, sem 
hjer ræðir um, heldur voru það alt aðrir, 
sem nefndin flutti frv. um samkvæmt um- 
tali við hæstv. forsrh. (JM). Þegar hæstv. 
forsrli. ásakar allshn. þá, sem sat í fyrra, 
þá ásakar hann einnig þessa árs nefnd, þyí 
í henni eru nú 3 menn hinir sömu, sem þá 
áttu þar sæti. Það er alls ekki rjettmætt 
að ásaka nefndina og tala um ósæmilega 
meðferð liennar á þessu máli; nefndin rök- 
studdi aðferð sína þá, og hæstv. forsrh. 
liefir heldur ekki í þetta sinn komið með 
frv. um þessa sömu menn. Þeir liafa lield- 
ur ekki sótt um þetta aftur; hafa líklega 
ekki treyst til þess. Hæstv. forsrh. hefir 
engin ný skjöl lagt fram í máli þessu, en 
þar sem þessir menn, sem nú ræðir um,

liafa verið einu ári lengur í landinu, þá er 
dálítið meiri ástæða til að veita þeim 
þennan rjett nú.

Forsætisráðherra (JM); Það er langt 
frá því, að jeg ásaki núverandi allshn., 
jafnvel þó að þar sjeu enn nokkrir liinir 
sömu menn og voru þar í fyrra. Jeg tel 
þeim sóma að því að hafa nri bætt ráð sitt, 
og get ekki annað en glaðst yfir þyí.

ATKVGR.
Prvgr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 43. fundi í Nd., mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 137, 242).

Bemharð Stefánsson: Jeg á brtt. við 
þetta frv. á þskj. 242. Hún fer fram á það, 
að þriðja manninum sje veittur ríkisborg- 
ararjettur, Laurits Kristiansen í Krossa- 
nesi. Þessi maður sendi umsókn um ríkis- 
borgararjett til dómsmálaráðherrans í hitt- 
eðfvrra, en jeg varð ekki var við, að þessi 
málaleitun kæmi þá fvrir þingið. En í 
fyrra var liann einn af þeim, sem hæstv. 
stjórn lagði með, að fengju ríkisborgara- 
rjett, og hafði allshn. skjölin til athugun- 
ar. En hann fjekk aldrei svar, því mál 
lians var ekki borið undir þingið. Jeg ber 
þessa till. fram nú til þess að maðurinn 
fái svar, hvernig sem það verður. Því 
fremur geri jeg það, sem jeg sje enga 
ástæðu á móti því, að honum verði veitt- 
ur ríkisborgararjettur. Ilann hefir verið 
búsettur hjer síðan 1912 og er kvæntur 
íslenskri konu, og jeg skal geta þess, að 
lienni er mikið áhugamál, að honum sje 
veittur íslenskur ríkisborgararjettur. Hanu
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er mjög vinsæll 1 sinni sveit, sem sjá má 
af því, að lilutaðeigandi hreppsnefnd — 
hreppsnefndin í Glæsibæjarhreppi — hef- 
ir mælt með þessu og sömuleiðis hlutað- 
eigandi yfirvald, sýslumaðurinn í Eyja- 
fjarðarsýslu. Um kunnáttu hans í íslenskri 
tungu liggur ekkert vottorð fyrir, en jeg 
hefi talað við hann og get vottað það, að 
hann skilur íslensku til hlítar, en á erfitt 
með að tala hana svo vel sje, en jeg hygg, 
að svo sje einnig um marga aðra útlend- 
inga, sem fengið hafa ríkisborgararjett, að 
þeir tali ekki sem hest íslensku. Allshn. 
hefir nú haft skjöl þessa máls til athugun- 
ar, og jeg vænti nú að fá að heyra álit 
hennar. Jeg sendi henni málið og baðst 
þess, að hún tæki afstö'ðu til þess, en hún 
hefir ekki gert það og sagðist ekki gera 
það fyr en bein tillaga lægi fyrir. Jeg býst 
nú við, að nefndin hafi átt kost á að 
kynna sjer brtt. mína og hafi því nú tekið 
afstöðu, og væri þá gott að fá að heyra 
hana. Sömuleiðis vildi jeg gjarnan fá að 
heyra, hvort hæstv. dómsmálaráðherra hef- 
ir nokkuð við þetta að athuga.

Frsm. (Jón Baldvinsson): Það er ekki 
nákvæmlega rjett hjá háttv. 2. þm. E>f. 
(BSt), er hann segir, að þessi maður hafi 
ekki fengið svar frá allshn. í fyrra. Hann 
fjekk það svar, sem venja er að gefa, þeg- 
ar ekki er fallist á málaumleitanir; það 
var lagt til, að þetta yrði ekki samþykt. 
Þessi maður hefir nú ekki farið sömu leið 
og sumir þeir, sem svnjað var í fyrra, að 
leita til stjórnarinnar, en það er rjettasta 
leiðin í máluin sem þessuni. Jeg vil nú 
segja hv. 2. þm. Eyf. það, að ástæður, sem 
kunna að vera með því eða móti að veita 
ríkisborgararjett, eru þess eðlis, að það 
er viðkunnanlegra, að þær sjeu ræddar í 
nefndum. Það getur verið óviðkunnanlegt

fyrir lilutaðeigandi menn, að þær sjeu 
dregnar inn í umræður í þinginu. Jeg 
skal taka það fram fyrir hönd nefndar- 
innar, að hún hefir óbundnar hendur 
með það, hvað gera skuli viðvíkjandi þess- 
um manni. Hinsvegar var hv. 2. þm. Eyf. 
í allshn. í fyrra og vissi þá um afstöðu 
nefndarinnar, og meiri hlutinn er hinn 
sami og var í fyrra, og jeg býst við því, 
að afstaða nefndarinnar sje lík og hún var 
þá.

Forsætisráðherra (JM): Eins og háttv. 
flm. brtt. á þskj. 242 (BSt) tók fram, hef- 
ir ekki í ár komið nein umsókn til stjórn- 
arinnar frá þeim manni, er þar ræðir um, 
en liann var tekinn í frv. stjórnarinnar í 
fyrra. Jeg hygg, að jeg fari rjett með 
það, að hann hefir dvalið hjer mörg ár, 
er giftur íslenskri konu og talar sæmilega 
íslensku. Jeg er ekki alveg samdóma hv. 
frsm. allshn. (JBald) um það, að hann 
hafi fengið svar frá allshn. í fyrra. Það 
var heldur tregt um greið svör þaðan. En 
hvað um það; jeg sje ekki ástæðu til þess 
að leggja nokkuð sjerstaklega til um þenn- 
an mann núna, úr því að hann hefir ekki 
snúið sjer til stjórnarinnar. Það er ekki 
heldur eins rnikil ástæða til þess að veita 
honum ríkisborgararjett nú sem í fyrra. 
Það er harðast gagnvart konu og börn- 
um, ef erlendur maður, sem er giftur ís- 
lenskri konu, getur ekki öðlast ríkisborg- 
ararjett. En ef frv. það um breytingu á 
lögunum um ríkisborgararjett, sem nú er 
í hv. Ed., gengur fram, þá er sú ástæða að 
miklu burtu numin. Þar er gert ráð fyrir 
því, að kona missi ekki ríkisborgararjett í 
föðurlandi sínu meðan hún dvelst þar, 
þótt hún sje gift erlendum ríkisborgara. 
En jeg geri ráð fyrir, að það frv. nái fram 
að ganga. En annars vil jeg segja það, að 
alment tekið -er ekki ástæða til þess að
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lialda mjög aftur af í þessu efni. Það eru 
ekki svo margir, sem sækja um að fá ís- 
lenskan ríkisborgararjett, að ekki sje óhætt 
að veita hann flestum, sem um hann sækja, 
ef þeir tala íslensku og hafa átt hjer heima 
nokkuð mörg ár.

Magnús Torfason: Yið 1. umr. þessa 
máls mátti skilja það á hæstv. forsrli. (J- 
M), að lionum líkaði ekki framkoma allshn. 
í þessu máli í fyrra. Mjer er sagt, að hann 
hafi kveðið enn fastara að orði við 2. um- 
ræðu, en þá var jeg ekki viðstaddur. Þá 
liafði hann þakkað núverandi nefnd fyrir 
till. hennar, en um leið ekki getað annað 
en lmýtt í nefndina frá í fyrra fyrir af- 
skifti hennar af málinu. Jeg bjóst ekki við 
því að þurfa að taka til máls. Jeg er sam- 
þykkur þessu frv., en úr því að hæstv. 
forsrh. fór að fetta fingur út í gerðir 
nefndarinnar í fyrra, vil jeg skýra frá 
því, hvað olli drættinum í nefndinni. Með- 
al annars var hann af því, að upplýsingar 
ýmsar, sem nefndin vildi fá, komu ekki fyr 
en seint og síðar meir, og þegar þær komu, 
voru þær þess eðlis, að nefndin gat ekki 
lagt til að samþykkja veiting ríkisborgara- 
rjettarins. Hvað þann mann snertir, er 
brtt. hv. 2. þm. Eyf. (BSt) á við, þá var 
það sárt mál í fyrra, og jeg býst við því, 
að svo geti verið enn, ef farið væri út í 
það. Þannig leit nefndin á það, og jeg 
held, að stjórnin og flokksmenn hennar 
ættu. að vera henni sammála um, að það 
sje ekki rjett að fara að deila um slíkt 
hjer á þinginu. Eins og hv. frsm. allslin. 
(JBald) tók fram, álít jeg, að slík mál 
eigi að afgera í nefndum, en ekki að 
draga þau inn í þingið, og er það gert af 
hlífð við hlutaðeigandi menn. Ennfremur 
verð jeg að telja það rjett, að slík mál sem 
þessi komi frá stjórninni, en ekki einstök- 
um þm. Jeg vil því styðja hæstv. forsrh.

með því að láta hans frv. ganga fram 
óbreytt.

Jeg lield, að jeg liafi nú gert grein fyrir 
því, að það er síður en svo ástæða fyrir 
liæstv. forsrli. að áfellast allshn. í fyrra 
fyrir afskifti liennar af rnálinu. Miklu 
fremur ætti hann að vera nefndinni þakk- 
látur fyrir, livernig hún fór með það.

Forsætisráðherra (JM): Jeg veit nú 
ekki, hvort jeg get verið hv. 1. þm. Árn. 
(MT) þakklátur fvrir afskifti lians af frv. 
stjórnarinnar í fyrra um veiting ríkisborg- 
ararjettar, og efast um liollustu hans þar. 
Jeg hefi ekki lieyrt, að liinum umrædda 
manni hafi verið borið neitt ósæmilegt á 
brýn, svo að þess vegna held jeg, að ekki 
þurfi að neita honum um ríkisborgararjett 
hjer. Annars læt jeg algerlega liggja milli 
hluta, hvernig hv. deild fer með þetta at- 
riði; jeg liefi aðeins álitið rjett að benda 
á það, sem jeg sagði um dálítið breyttar 
kringumstæður, en hitt get jeg ekki tekið 
undir með hv. 1. þm. Arn., að það sje í 
þessu tilfelli neitt á móti því, að einstakir 
þm. beri svona brtt. fram, úr því að mað- 
urinn var tekinn upp í stjórnarfrumvarp 
í fyrra.

Bjfirn Lindal: Jeg vil leyfa mjer að 
mæla eindregið með því, að þessi brtt. á 
þskj. 242 verði samþ. Jeg þekki manninn 
persónulega, og aðeins að góðu, og veit 
ekki til, að hann hafi hjá nokkrum manni 
áunnið sjer annað en gott álit. Ilann er 
mjög vinsadl maður í sinni sveit. Upp- 
lýsingar um hann í stjfrv. í fyrra eru á þá 
leið, að hann sje fætldur í Noregi 20. 
sept. 1882. Ilann hefir nú dvalið hjer á 
landi í 12 ár og er giftur íslenskri konu. 
Ilann talar að vísu ekki lýtalausa íslensku, 
enda mun það ekki svo títt um menn, sem 
ekki hafa dvalið hjer lengur. En hann
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skilur þó íslensku fullkomlega, og hver 
maður, sem ekki kann annað en íslensku, 
skilur hann vel. En mjer er ekki grunlaust 
um, að ástæðan til þess, að lionum var 
synjað um ríkisborgararjett í fyrra, liafi 
verið sii, að liann átti heima í Krossanesi 
og er í þjónustu verksmiðjunnar þar. En 
það var algerlega rangt að láta hann 
gjalda þess, að þarna kom upp ágreining- 
ur út af mælingu síldar. Hann hefir þar 
alt annað starf með höndum en mælingu 
á nýrri síld. Hann liefir þar einkum á 
hendi umsjón með síldarmjöli og sölu á 
því hjer innanlands, og hefi jeg engan 
heyrt kvarta undan þeim viðskiftum. — 
Hæstv. forsrli. gat þess, að það kynni að 
vera minni ástæða til þess nú en áður að 
veita honum íslenskan ríkisborgararjett, 
þar sem hann væri giftur íslenskri konu, 
og þar sem fyrir þinginu lægi nú frv. um 
það, að kona glataði ekki ríkisborgara- 
rjetti sínum, þótt hún giftist útlendingi, 
ef hún dveldist eftirleiðis í landinu. Þetta 
er að vísu mikil bót, en því aðeins kemur 
slík löggjöf að fullu gagni, að hún sje í 
samræmi við löggjöf annara þjóða, og þá 
sjerstaklega þeirra, sem næstar okkur eru 
og við höfum mestar samgöngur við og 
viðskifti. Osamræmi í löggjöf nágranna- 
landa í þessum efnum getur liaft ým- 
iskonar alvarleg óþægindi í för með sjer. 
Af því getur meðal annars leitt, að sami 
maður hafi samtímis ríkisborgararjett í 
tveim löndum, og er það litlu betra stund- 
um og undir vissum kringumstæðum en 
að eiga hvergi þennan rjett, og getum við 
búist við, að óþægindi geti leitt af, ef 
hvortveggja löggjöfin er ekki í neinu sam- 
ræmi. Jeg vil eindregið mæla með því, að 
þessi brtt. verði samþykt, og jeg þori óhik- 
að að fullyrða, að við það verður íslenska 
þjóðin einum góðum borgara ríkari en 
áður.

Bemharð Stefánsson: Það er aðeins ör- 
lítið, sem jeg þarf að segja, því að mjer 
hefir aldrei dottið í hug að gera þessa brtt. 
að beinu kappsmáli. Hv. frsm. nefndar- 
innar (JBald) hjelt því fram, að maður- 
inn hefði fengið svar í fyrra, þar sem 
nefndin hefði ekki viljað taka liann upp 
og leggja til, að hann fengi ríkisborgora- 
rjett. Þetta kom í raun og veru hvergi 
fram, því að það stóð ekkert um það í 
neinu nál. eða nein neitun um það frá 
nefndinni að bera málið fram, nje heldur 
neinar ástæður fyrir því, að það var ekki 
gert, heldur þagði nefndin um málið. Hv. 
frsm. sagði, að hann áliti það rjett, að 
svona mál væru afgreidd í nefndum; það 
væri verra að vera að ræða þau fram og aft- 
ur í þingsölunum. Jeg get verið hv. frsm. 
sammála um þetta, en vil geta þess, að það 
hefir ekki fengist, að liáttv. nefnd tæki 
ákvörðun um málið. Jeg sneri mjer til 
hennar með málið, með tilmælum um, að 
hún tæki afstöðu til þess, og hefði nefnd- 
in tilkynt mjer það, að hún hefði bein 
línis á móti því, að þessum manni væri 
veittur • ríkisborgararjettur, þá hefði jeg 
látið þar staðar numið. En þegar jeg kom 
á fund nefndarinnar til að ræða þetta við 
hana, þá var það svar hennar, að nefndin 
tæki ekki ákvörðun um þetta fvr en bein 
till. kæmi um það. Jeg gat því ekki sjeð, 
að hægt væri að fá svar með öðru móti en 
því að bera fram slíka brtt. Hv. frsm. 
gat þess, að jeg hefði átt sæti í nefndinni 
í fyrra, og er það rjett; en nefndin stakk 
þá undir stól frv. stjórnarinnar um veit- 
ing ríkisborgararjettar, en flutti í þess 
stað frv. um að veita aðeins einum manni 
ríkiáborgararjett. Og þótt jeg gerði ekki 
ágreining, þá býst jeg við, að hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) muni það, að jeg var 
ekki allskostar ánægður með þessa aðferð. 
Út af því, sem háttv. 1. þm. Árn. (MT)



105? Lagafrumvörp samþykt. 1Ó5Ö
Veiting rikieborgararjettar.

sagði, að það væri eðlilegast, að slík mál 
sem þessi kæmu frá stjórninm sjálfri, þá 
hefir hæstv. forsrh. vikið að því, að 
stjórnin hefir áður flutt tillögu um að 
veita þessum manni ríkisborgararjett. I 
þessu sambandi skal jeg einnig geta þess, 
að áður en jeg flutti þessa brtt., spurði 
jeg hæstv. dómsmálaráðherra að því, hvort 
hann hefði nokkuð á móti því, að þessi 
tiil. kæmi fram, og kvað hann það ekki 
vera. En livað það snertir, sem hæstv. 
forsrh. mintist á, að maðurinn hefði ekki 
nú snúið sjer til stjórnarinnar, og liún 
þess vegna ekki borið fram málið, þá mun 
orsökin vera sú, að liann áleit, að beiðnin 
lægi enn fyrir, þar sem liann hefir ekki 
fengið svar við þessari málaleitun sinni, 
því eins og eðlilegt er, er liann ekki svo 
kunnugur því, hvernig svona mál eru rek- 
in hjer.

Jeg ætla ekki að lengja mál mitt frekar; 
hv. þm. verða að eiga það við sjálfa sig, 
hvort þeir vilja líta sanngjarnlega á mál- 
efni þessa manns eða ekki.

Frsm. (Jón Baldvinsson): Við erum að 
deila um það, hv. 2. þm. Eyf. (BSt) og 
jeg, hvort þessi maður í Krossanesi hafi 
fengið svar hjá allshn. við umsókn sinni 
um ríkisborgararjett eða ekki. Hv. þm. 
(BSt) verður að kannast við það, að 
nefndin sagði, að liún vildi ekki flytja 
þessa brtt. Það er svar liennar, og þar að 
auki mun háttv. þm. (BSt) fullkomlega 
hafa orðið var við óvilja nefndarinnar til 
að sinna þessu máli. Jeg verð að líta svo 
á, að það hafi verið fullkomið svar í 
fyrra, þegar nefndin vildi ekki leggja til. 
að þessum manni yrði veittur ríkisborgara- 
rjettur, og enginn þm. vildi taka það upp. 
Verð jeg að telja það alveg fullkomið svar 
frá nefndinni. (BSt-. IIví leggur nefndin

þá til að veita manni, sem hún ekki vildi 
taka upp í fyrra?). Jeg gat þess, að nefnd- 
in hefði nú athugað málið, og svo er þess 
að gæta, að heilt ár er liðið síðan, og get- 
ur verið meiri ástæða til að veita þennan 
rjett nú en áður. Annars er, eins og jeg 
gat um áðan, leiðinlegt að vera að tala 
fyrir svona málum, því að það eru engin 
takmörk fyrir því, livað menn geta hafið 
umsækjendur til skýjanna, en andmælend- 
um, sem kunna að vita eitthvað misjafnt 
um mennina, þykir illa við eiga að kasta 
því fram. IIv. þm. Ak. (BL) og hv. 2. þm. 
Eyf. (BSt) liafa lofað þennan mann mjög, 
en að svo komnu er þó kannske ekki ástæða 
til að veita honum þennan rjett. Hæstv. 
forsrh. sagði, að liann hefði ekki lieyrt 
þessum manni borið neitt ósæmilegt á 
brýn, og það hefi jeg heldur ekki heyrt, 
en það er alveg ástæðulaust fyrir hæstv. 
ráðherra að vera að blanda því, sem eng- 
inn liefir sagt, inn í umr., og er auðheyrt, 
að liæstv. ráðh. er ennþá sár við nefndina 
síðan í fyrra, og er það undarlegt, að við 
allar umr. skuli hæstv. ráðherra rísa upp 
til þess að kvarta yfir aðferð nefndarinn- 
ar, sem þessi mál hafði til meðferðar í 
fyrra. Hefir hann þó stundum ekki verið 
svo fastur á að halda málunum til streitu, 
sem hann virðist nú um veitingu ríkis- 
borgararjettar til þessa Krossanesmanns. 
Hæstv. ráðh. (JM) sagði, að það væru 
treg svör hjá nefndinni, en mjer finst, að 
hann hafi fengið nógu skýrt svar frá 
nefndinni í fyrra, þegar liún lýsti því yf- 
ir, að hún vildi ekki flytja nema einn 
mann af þeim fimm, sem sóttu um ríkis- 
borgararjett þá, og svo í þinglokin lýsti 
nefndin því yfir, að hún vildi mæla með 
öðrum manni til. Ilugsa jeg, að margir 
mæli svo, að frekar þurfi að toga orð úr 
liálsi hæstv. íorsrli. í þeirn málum, sem
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hann á að svara fyrir, heldur en að það 
þurfi að toga svör úr allshn. í þeim mál- 
um, sem hún hefir til meðferðar.

ÁTKVGR.
Brtt. 242 samþ. með 14: 7 atkv.

Prv., svo breytt, samþ. með 15: 2 atkv.
og afgr. til Ed.

Á 41. fundi í Ed., þriðjudaginn 30. 
mars, var frv. útbýtt eins og það var samþ. 
við 3. umr. í Nd. (A. 252).

Á 43. fundi í Ed., þriðjudaginn 6. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 10 slilj. atkv. 

og til allshn. með 8 shlj. atkv.

Á 61. fundi í Ed., miðvikudaginn 28. 
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 252, 
n. 417).

Frsm. (Eggert Pálsson): Eins og nál. 
ber með sjer, leggur allshn. til, að frv. 
verði samþykt eins og það kom frá háttv. 
Nd. Þegar frv. kom fyrir liáttv. Nd., þá 
var ekki um að ræða nema tvo menn, sem 
lagt var til að veita ríkisborgararjettindi. 
En síðan var bætt við einum manni enn. 
En að stjórnin upphaflega tók ekki þenn- 
an þriðja mann upp í frv., mun hafa 
stafað af því, að umsókn hans, sem er 
dagsett 2. jan. 1924, var að áliti stjórnar- 
innar ekki í fullu lagi, þar sem vantaði 
bæði meðmæli frá viðkomandi lögreglu- 
stjóra og hreppsnefnd. Nú hefir verið bætt 
úr þessu hvorutveggja. Hefir bæjarfóget-

inn á Akureyri sent símskeyti, þar sem 
eindregið er mælt með þessu, og samskon- 
ar símskeyti hefir borist frá hreppsnefnd 
Glæsibæjarhrepps, undirritað af 5 hrepps- 
nefndarmönnum. Samkvæmt þessu flutti 
hv. 2. þm. Eyf. (BSt) till. í hv. Nd. um 
að taka þennan mann, Laurits Parelius 
Kristiansen í Krossanesi, upp í frv. Háttv. 
Nd. samþykti þessa till. og allshn. sjer 
ekki ástæðu til þess að gera röskun á sam- 
þvkt hv. Nd. í þessu máli.

ATKVGR.
1. liður samþ. með 11 shlj. atkv.
2. liður samþ. með 11 shlj. atkv.
3. liður samþ. með 10:2 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 63. fundi í Ed., föstudaginn 30. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Jóhann Jósefsson: Jeg vildi mælast til 
þess, að þetta mál væri tekið af dagskrá til 
næsta fundar, vegna þess, að jeg hefi 
heyrt, að það gæti verið dálítið vafamál 
með 3. liðinn, hvort rjett væri að sam- 
þykkja hann; en þar sem þessu hefir, mjer 
vitanlega, ekki verið hreyft fyr en nú, hefi 
jeg ekki átt kost á að koma með athuga- 
semd um það.

Forseti (HSteins): Jeg vil beina því til 
liv. nefndar, sem hefir liaft þetta mál til 
meðferðar, hvort hún fyrir sitt leyti sjái 
ástæðu til þess að taka málið af dagskrá.

Jóhannes Jóhannesson: Nefndin hefir 
athugað þetta mál allvandlega og skrifað 
nefndarálit um það. Ennfpemur hefir mál- 
ið verið rætt við tvær umr., svo að það
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er hv. þm. sjálfum að kenna, ef þeir hafa 
ekki tekið eftir því, sem þar fór frani.

Sigurður Eggerz: Jeg greiddi atkvæði 
á móti þessum 3. lið síðast. Mjer finst til- 
mæli hv. þm. Vestm. (JJós), um að málið 
verði tekið af dagskrá, sanngjörn og 
vildi mælast til þess við hæstv. forseta, að 
þau vrðu tekin til greina. Að því er snert- 
ir 1. og 2. liðinn, þá liefir liæstv. stjórn 
athugað þá, og treysti jeg þeirri athugun 
til þess að greiða atkvæði með þeim. Aft- 
ur á móti hefir hún ekki athugað 3. liðinn, 
og er því meiri ástæða til að taka beiðni 
hv. þm. (JJós) til greina, einkum þar sem 
það er ákaflega þýðingarmikið atriði, að 
veita útlendingum ríkisborgararjett, og 
verður að athugast vandlega.

Jónas Jónsson: Jeg hefi ástæðu til að 
halda, að það væri ekki óviðeigandi að 
verða við ósk háttv. þm. Vestm. (JJós) í 
þessu máli, sjerstaklega þar sem fyrir 
þinginu liggja ráðstafanir í þá átt að gera 
útlendingum ekki eins auðvelt og verið 
hefir að reka hjer atvinnu. Mjer er per- 
sónulega kunnugt um það, að menn, sem 
kunnugir eru þar nyrðra, álíta, að það 
geti stafað nokkur hætta af því, ef þessi 
liður verður samþyktur óbreyttur, því að 
þar sje verið að vinna á móti þeirri hugs- 
un, sem vakir fyrir Alþingi, að Islending- 
ar fái sem mest að njóta gæða landsins.

Frsm. (Eggert Pálsson): Mjer þykja 
allundarleg mótmæli þau, er nú koma fram 
gegn frv., og þykir mjer þau koma nokkuð 
eftir dúk og disk. Málið hefir verið hjer 
tvisvar til umræðu, og gefið eftir liætti all- 
greinilegt nál. um það, og einmitt í nál. 
gerð grein fyrir því, hvers vegna þriðji 
liðurinn kom fyrst inn við meðferð máls-

ins í hv. Nd. Við framsögu hjer skýrði 
jeg frá því, að eftir því, seni fyrir lægi í 
skjölunum, væri ekki annað að sjá en að 
stjórnin hefði haft það eitt til afsökunar 
því eða ástæðu, að 3. liðurinn var ekki tek- 
inn strax í byrjun með, að það vantaði 
vottorð frá sveitarstjórn og lögreglustjóra. 
En áður en málið fór úr liv. Nd. lágu þessi 
vottorð fyrir, og var þá lokið því, sem 
liæstv. stjórn þótti á vanta, til þess að rík- 
isborgararjett mætti veita þessum um- 
rædda manni. Hv. Nd. hefir látið þetta 
nægja og samþykt, að þessum manni væri 
bætt við. Skil jeg því ekki, hvers vegna 
þessi alda rís nú upp við 3. umr. málsins, 
þegar öll skjöl liggja fyrir. Það er eins og 
menn hafi ekkert tekið eftir, hvað var 
verið að gera við 2. umr.

Sigurður Eggerz: Jeg greiddi atkvæði 
á móti þessum lið, þegar málið var lijer 
til umræðu síðast; en þar sem jeg er sann- 
færður um það, að hv. þm. Vestm. (JJós) 
muni ekki hafa beðið um þennan frest, 
nema því aðeins að vera viss um, að hjer 
væri eitthvað athugavert, finst mjer, að 
hv. deild geti ekki neitað að verða við 
þessum tilmælum, og satt að segja á jeg 
erfitt með að skilja það kapp, sem lagt er 
á það, að málið verði ekki tekið út af 
dagskrá.

Jóhann Jósefsson: Jeg get svarað háttv. 
frsm. allshn. (EP) því við hans ræðu, að 
málið getur lialdið áfram að upplýsast á 
meðan það er óafgreitt, og jafnvel á milli
2. og 3. umr., og það er einmitt svo um 
þetta atriði, að mjer var bent á það af 
skilríkum manni, að það kynnu að vera 
talsverðir annmarkar á þessari veitingu; 
og það er í því skyni að komast að því
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sanna, að jeg liefi beðið um, að málið yrði 
tekið út af dagskrá í dag.

Jóhannes Jóhannesson: Xefndin er í 
sjálfu sjer ekkert á móti því, að málið 
verði tekið út af dagskrá að þessu sinni, 
því að það er enn nægur tími til að af- 
greiða það. Það eitt er athugavert, þegar 
svo mjög er liðið á þingtímann, að vera 
að tefja tírnann með frestun á afgreiðslu 
mála, sem svo kann að reynast alveg 
ónauðsynleg.

Forseti (HSteins): Þar sem jeg býst 
við, að hv. þm. Vestm. (JJós) hugsi sjer 
að koma með brtt., ef málið verður tekið 
af dagskrá í dag, þykir mjer rjett að 
meina liv. þm. það ekki, heldur verða við 
ósk hans. En jeg skal geta þess, að málið 
verður aftur tekið á dagskrá nú fyrri 
hluta næstu viku.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 66. fundi í Ed., þriðjudaginn 4. maí, 
var frv. aftur tekið til 3. u m r.

Jóhann Jósefsson: Þegar þetta mál átti 
að vera hjer til 3. umræðu fyrir nokkrum 
dögum, bað jeg um, að það yrði tekið út 
af dagskrá vegna lítilsháttar aths., sem 
mjer hafði borist viðvíkjandi 3. lið frv. 
Vildi jeg út af þessari athugasemd gera 
tilraun til að ganga úr skugga um, hvort 
veruleg ástæða væri til þess að gera brtt. 
við þennan lið við 3. umr. Jeg hefi nú 
komist að þeirri niðurstöðu, að til þess 
sje ekki fullnægjandi ástæða, þar sem um- 
sækjandi sá, er um er að ræða, hefir öll 
skjöl í lagi, sem þurfa þykir til þess að 
öðlast þennan rjett, sem um er að ræða. 
Það, sem fært hefir verið fram til mót-

mæla því, að liann fengi þennan rjett, er 
það, að sumarið 1924 er liann skráður eig- 
andi skips, sem komst undir rannsókn 
sumarið á undan vegna vöntunar á þjóð- 
ernisskírteini. Jeg skal taka það fram, að 
þegar skipið var sett fast, var ekki hægt 
að sjá, að þessi maður væri neitt við það 
riðinn. Hann kemur fyrst til sögunnar í 
sambandi við þetta skip árið eftir. Um 
skip þetta liggja fyrir þessar upplýsingar: 
Það lieitir „Rolf“ og var fært til Siglu- 
fjarðar sumarið 1923 af því að ekki var 
hægt að sjá, að það væri íslenskt skip. 
Meðferð málsins sýnist hafa verið næsta 
kynleg. Það er ekki til lykta leitt þar á 
staðnum, heldur eru öll skjöl þess send 
til Akureyrar. Núverandi forseti Fiskifje- 
lagsins segir mjer, að hann viti ekki til 
þess, að meira liafi verið gert í málinu. 
Jeg leyfi mjer að beina því til stjórnar- 
innar, að liún hafi betra eftirlit með því, 
hvernig lögunum er framfylgt í þessu 
efni.

Viðvíkjandi þessum umsækjanda er það 
að segja, eins og jeg hefi tekið fram, að 
þó hugsast geti, að hann sje skrásettur 
fyrir skipi, sem hann ekki á, þá eru ekki 
svo miklu meiri líkur til þess um hann en 
suma aðra, að ástæða sje til þess að neita 
umsókn hans, þar sem öll skjöl hans við- 
víkjandi þessari rjettarveitingu eru í lagi. 
Jeg sje því ekki ástæðu til að koma fram 
með brtt.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12:1 atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 483).
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14. Ríkisborgararjettur.
A 37. fundi í Ed.. fimtudaginn 25. mars, 

var útbýtt:
Frv. til laga um ríkishorgararjett, hversn 

menn fá hann og missa (stjfrv., A. 215).

Á 39. fundi í Ed., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Ed., mánudaginn 29. mars, 

var frv. aftur tekið til 1 . u m r .

Forsætisráðherra (JM): Þetta mál hef- 
ir verið til umr. áður í þessari liv. deild, 
svo að óþarft er að tala um það nú. IIv.
4. landsk. (IHB) bar fram þáltill., eins 
og menn muna, um það, að þannig lagað 
frv. yrði lagt fyrir Alþingi. Var sú till. 
samþ., og er þetta frv., sem lijer er lagt 
fram, þess vegna fullnæging þeirrar till. 
Hvgg jeg frv. í öllum verulegum atriðum 
vera eins og liv. flm. till. ætlaðist til. 
Vona jeg, að hv. deild geti áttað sig á 
málinu, og er það því hægara sem sams- 
konar lög eru komin á um öll Norðurlönd. 
Er það heppilegt, að samskonar lög gildi 
hjá þjóðum, sem eru skyldar og eiga mik- 
ið saman að sælda.

Jeg fer ekki út í einstakar greinar frv. 
Markið er að gera konur í þessu efni 
jafnrjettháar sem karla, svo langt sem 
mögulegt er með því þjóðskipulagi, sem 
við búum við.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg get verið
þakklát hæstv. stjórn fyrir fljóta og góða 
afgreiðslu á þáltill. þeirri á þskj. 82, sem 
jeg flutti fyrir skömmu hjer í hv. deild 
og sem hv. deildarmenn samþvktu þá með 
10 shlj. atkv. Jeg vona því, að liv. þdm. 
sýni frv. því, sem hæstv. stjórn leggur nú

fyrir deildina, sama velvilja, svo að efni 
till. verði sem fyrst að lögum.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 12 slilj. atkv. 

og til alLshn. með 9 shlj. atkv.

Á 51. fundi í Ed., fimtudaginn 15. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 215, n. 326).

Eggert Pálsson: Eins og hæstv. forseti 
tók fram er form. og frsm. allslin. (Jóh- 
Jóh) fjarverandi. En hann fór þess á leit 
við mig, að jeg fylgdi frv. úr hlaði með 
fáeinum orðum. Býst jeg við, að það 
verði vandalítið, enda mun enginn ágrein- 
ingur vera um þetta mál.

Eins og tekið er fram í nál., álítur 
nefndin frv. þannig vaxið, að sjálfsagt 
sje að samþvkkja það. Tilgangurinn með 
því er að samræma löggjöf vora löggjöf 
þeirri, er gildir á Norðurlöndum um þessi 
efni, og haga lienni eftir brevttum kring- 
umstæðum að því er snertir konurnar. Því 
að nú liafa þær jafnrjetti við karlmenn, 
og þykir rjett, að það komi fram í lög- 
unum.

Nefndin hefir gert nokkrar breytingar 
á frv., en það eru ekki efnisbreytingar, 
heldur aðeins orðabreytingar.

I 1. gr., upphafi 2. málsgr., fanst okk- 
ur óviðfeldið að tala um, ef barn fyndist, 
eins og einhver hlutur hafi týnst, en vild- 
um leggja til, að það yrði orðað eins og 
í brtt. Er það líka í samræmi við lögin, 
því að 8. gr. byrjar á sömu orðum.

2. brtt. þarf engrar skýringar við. í
4. gr. 2. málsgr. stendur: samkvæmt 1. 
málsgr. En það bendir til, að um fleiri 
málsgreinar sje að ræða. Þótti pefndinni
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því viðfeldnara að liafa í staðinn: und- 
anfarandi málsgr.

Ilvað snertir 3. brtt., við fi. gr., þá er 
það aðeins orðabreyting, eins og allir sjá. 
Þar stóð áður: „sem fæddur er“, en verði: 
„sem fædd er“, — og lagi sig þannig livað 
eftir öðru.

Ilygg jeg svo, að ekki þurfi hjer meira 
að segja, en eins og jeg tók fram áðan, 
leggur nefndin til, að frv. verði samþ.

Forsætisráðherra (JM): Jeg hefi ekki 
annað að segja en að þakka háttv. nefnd 
fvrir afgreiðslu þessa máls.

Brtt. á þskj. 326 eru allar orðabreyt- 
ingar, og er ekkert sjerlegt við þær að 
athuga. Verð jeg að játa, að líklega þykir 
alment málið liðlegra með því orðalagi, 
sem nefndin vill hafa. Aðeins skal jeg taka 
það fram, að jeg er ekki viss um, að 2. 
brtt. sje til bóta, að í stað orðanna: „1. 
málsgr.“ komi: undanfarandi málsgr. Ekki 
skal jeg þó hafa á móti því. Heldur hefði 
þar samt átt að standa „fvrri málsgr.“, 
þar sem þær eru ekki nema tvær. Annars 
er þetta orð „undanfarandi" óíslenskulegt 
orð. Og ef farið er út í klassiskt mál, hefði 
átt að standa þar ,,undanfarinni“.

Jeg finn að öðru leyti enga ástæðu til 
þess að ræða frekar hjer um.

Eggert Pálsson: Jeg skal aðeins geta 
þess, að þetta orðalag, fvrsti, fyrri og 
undanfarandi, kom alt til tals í nefndinni. 
En okkur fanst fara best að hafa orðalag- 
ið undanfarandi. En vitanlega er slíkt 
aðallega álitamál.

ATKVGR,
Brtt. 326,1 samþ. án atkvgr.

1. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

2. —3 gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 326,2 samþ. an atkvgr.
4. gr„ svo breytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv.
5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 32fi,3 samþ. án atkvgr.
fi. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
7.— 9. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 53. fundi í Ed„ laugardaginn 17. 
apríl, var frv. tekið til 3 . u m r . (A. 348).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 56. fundi í Nd„ s. d„ var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 58. fundi í Nd„ þriðjudaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r .

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 60. fundi í Nd„ föstudaginn 23. apríl, 

var frv. aftur tekið til 1 . u m r .

Forsætisráðherra (JM): Frv. þetta er 
fram komið eftir áskorun í þáltill. frá hv. 
efri deild. Slík lagasetning sem þessi er 
afleiðing af auknum rjettindum kvenna. 
Iljer er með löggjöf verið að veita þeim 
sjálfstæðari ríkisborgararjett en þær hafa 
haft hin síðustu ár. Það virðist sem sje 
ekki nema eðlilegt, þegar konur hafa yf- 
irleitt fengið sömu rjettindi og karlmenn, 
að giftar konur íslenskar sjeu ekki leng- 
ur eins háðar erlendum mönnum sínum 
hvað þetta snertir eins og verið hefir.

Frv. þetta er sniðið eftir lögum ná-
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íst það ekki nema heppilegt, að ríkisborg- 
aralög vor, sem yfirleitt eru almenns eðlis, 
sjeu í samræmi við lög þessara þjóða hvað 
þetta snertir.

Vænti jeg þess, að hv. deildarmenn geti 
fallist á frv. óbreytt, en þó tel jeg rjett- 
ara að vísa því til nefndar, og geri þá að 
till. minni, að því verði vísað til liv. 
allshn., að umræðunni lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. 

og til alLshn. með 15 shlj. atkv.

Á 66. fundi í Nd., föstudaginn 30. apríl, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 348, n. 
438).

Frsm. (Jón Kjartansson): Jeg stend
aðeins upp til að lýsa því yfir fyrir hönd 
allslm., sem hefir liaft mál þetta til með- 
ferðar, að hún hefir ekkert fundið við 
það að athuga, og leggur því til, að það 
fái greiðan gang gegnum deildina. Frv. 
þetta er komið frá stjórninni og fylgir 
því ítarleg greinargerð, sem jeg býst við, 
að allir hv. deihlarmenn hafi kynt sjer, 
og nægir því að vísa til hennar.

Aðalefni þess er að samræma lögin um 
ríkisborgararjett við samskonar löggjöf á 
Norðurlöndum.

Nefndin liefir flutt eina brtt. við frv., 
og er það aðeins orðahreyting. Efri deild 
hafði og gert svipaða hrtt. við 6. gr., og 
hefir því líklega skotist vfir þetta.

Legg jeg svo til, að frv. verði samþykt.

Forsætisráðherra (JM): Jeg get verið 
þakklátur hv. nefnd fyrir skjóta og góða 
afgreiðslu þessa máls, því jeg hefi ekk-

þó jeg hinsvegar telji hana óþarfa, eins 
og orðabreytingu þá, sem gerð var á frum- 
varpinu í Ed. Sje jeg því ekki ástæðu til 
að senda frumvarpið milli deilda vegna 
þessarar brtt. Væri heppilegast, að liún 
yrði ekki samþykt.

Frsm. (Jón Kjartansson): Nefndin gerði 
þessa brtt. til samræmis við breytingu þá, 
sem efri deild gerði.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 438 samþ. með 14: 2 atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 17 sldj. 

atkv.
3. —9. gr., samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atk\.

Á 68. fundi í Nd., mánudaginn 3. maí, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 459).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og end- 

ursent Ed.

Á 65. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 67. fundi í Ed., miðvikudaginn 5. maí, 
var frv. tekið til einnar umr.

Frsm. (Jóhannes Jóhannesson): Jeg
skal aðeins geta þess, að frv. þetta kem- 
ur nú frá hv. Nd., og hefir hún gert á 
því lítilfjörlega orðabreytingu, í samræui' 
við breytingu, sem áður hafði verið ge; j
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hjer í hv. deild. — Leyfir allshn. sjer afS 
leggja til, að frv. verði samþ. óbreytt.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 sblj. atkv. og afgr. 

.sem lög frá Alþingi (A. 501).

15. Fjáraukalög 1924.
A 1. fundi í Nd., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 192í 

(stjfrv., A. 2).

Á 3. fundi í Nd., miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 24 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 24 shlj. atkv.

A 57. fundi í Nd., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 2 . u m r . (A. 2, n. 367).

Frsm. (Jakob Möller): Það eru aðeins 
nokkrar upphæðir á þskj. 367, sem nefnd- 
in leggur til, að bætt sje við. Tvær fyrstu 
brtt. eru um gjöld til póstafgreiðslumanna 
utan Reykjavíkur. Þau eru ákveðin í fjár- 
lögunum aðeins sem áætlunarupphæð. Upp- 
hæðin getur farið eftir því, hvernig á er 
haldið. Það hefir verið siður að taka þess- 
ar upphæðir upp í fjáraukalög; það kom 
aðeins ekki til þess á síðustu þingum, 
því að engar umframgreiðslur hafa átt 
sjer stað síðan 1921.

Fjárveiting fyrir hinum 2 liðunum er

— Fjáraukaliig 1924.

í fjáraukalögum fyrir 1923, en hefir ekki 
komið til greiðslu fyr en 1924, svo heim- 
ildin var formlega rtr gildi gengin. Því 
þótti nefndinni rjett að taka þetta upp.

Að öðru leyti er ekki mikið um frv. að 
segja. Að vísu hefði mátt fella burt 2 
upphæðir. I 3. gr. B-lið brunaábvrgðar- 
og sótaragjöld. Þetta eru lögboðin gjöld, 
sem strangt tekið er ekki ástæða til að 
taka upp í fjáraukalög.

Þá vil jeg vekja athvgli á kostnaðinum 
við sambandslaganefndina. Nefndinni þótti 
sá kostnaður nokkuð mikill; fundur sam- 
bandslaganefndarinnar var haldinn heima 
og þessi upphæð er umfram föstu launin. 
Þá er 2. liður sömu greinar, 2000 kr. 
kostnaður við ríkisráð. Nefndin vildi g.jarn- 
an fá upplýsingar um þetta.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er altaf 
álitamál. bvað upp skuli taka í fjárauka- 
lög og bvað ekki. Jeg hefi ekkert að at- 
huga við breytingar þær, sem liv. fjhn. 
hefir gert. Jeg hefi tilhneigingu til þess 
að fara heldur lengra en skemra í því að 
taka fjárgreiðslur upp í fjáraukalög. Jeg 
er nrt ekki með öllu viðbúinn að svara því, 
sem liv. frsm. fjhn. (JakM) mintist á. Við- 
víkjandi sambandslaganefndinni, þá skild- 
ist mjer það ekki vera bein fyrirspurn, 
heldur nokkurskonar áminning um. að 
greiða ekki meira en nauðsyn krefði til 
hennar. Jeg held, að þeir nefndarmenn, 
sem búsettir eru hjer, komist ekki hjá 
nokkrum aukaútgjöldum vegna veru dönsku 
nefndarmannanna hjer, þegar fundir eru 
haldnir hjer heima, til þess að lialda 
uppi samræmi á framkomu nefndarhlut- 
anna hjer og í Danmörku. Þá er ríkisráðs- 
kostnaðurinn, 2000 kr. Það er sama veit- 
ing og tekin var upp í fjárlögin 1925. 
Þá var þessi kostnaður liækkaður um 2000 
kr. Allar sömu ástæður fyrir hækkuninni
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voru til staðar 1924. Því þótti stjórninni 
rjett að greiða þessa upphæð.

Frsm. (Jakob Möller): Jeg hefi ekki 
umboð frá fjhn. til þess að áfellast hæstv. 
stjórn fyrir þessar greiðslur. Jeg greiddi 
sjálfur atkvæði með liækkuninni á ríkis- 
ráðskostnaðinum í fjárlögunum 1925. Það 
er rjett til getið hjá hæstv. fjrh. (JÞ), að 
það var ekki meining fjhn. að finna að eða 
áfellast stjórnina fyrir greiðsluna til sarr- 
bandslaganefndarinnar. En henni fr.nst 
upphæðin samt nokkuð há, þótt gert væri 
ráð fvrir risnu af hálfu íslensku nefnd- 
armannanna.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 19 slilj. atkv.

Brtt. 367,l.a—b samþ. með 18 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. 

atkv.
Brtt. 367,2 samþ. með 18 shlj. atkv.

6. gr., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. 
atkv.
Brtt. 367,3 samþ. með 20 slilj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. 
atkv.

8. —9. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 59. fundi í Nd., miðvikudaginn 21. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 384).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

A 56. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 58. fundi í Ed., laugardaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 10 shlj. atkv.

Á 68. fundi í Ed., fimtudaginn 6. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 384, n. 
477).

Frsm. (Ingvar Pálmason): Jeg þarf 
ekki mikið að segja viðvíkjandi þessu frv. 
Nefndin hefir athugað það og borið sam- 
an við landsreikningana. Einnig hefir 
hún athugað breytingar þær, sem fram 
komu í hv. Nd., og telur þær rjettar vera. 
Viðvíkjandi þessum 8400 kr., sem fjár- 
aukalögin voru hækkuð við þá brevtingu. 
sá nefndin ekki annað en að sú upphæð 
væri á fullum rökum bygð. Ilefi jeg svo 
ekki meira að segja, en geri ráð fyrir, að 
óhætt sje að samþvkkja frv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —9. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 70. fundi í Ed., laugardaginn 8. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.
Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 68
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 551).

16. Landsreikningur 1924.
A 1. fundi í Nd., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga um samþykt á landsreikn- 

ingnurn 1924 (stjfrv., A. 4).

Á 3. fundi í Nd, miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 sblj. atkv. 

og til fjbn. með 25 shlj. atkv.

Á 57. fundi í Nd., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 4, n. 368).

Frsm. (Jakob Möller): Það stóð svo á í 
fvrra, þegar frv. til laga um samþykt 
landsreikningsins kom til 2. umr., að jég 
var ekki viðstaddur og gat því ekki tekið 
til máls. Nú skal jeg því votta það, að 
fjhn. kann vel þeirri breytingu á reikn- 
ingnum, sem tekin hefir verið upp hin 
síðari ár. Hún gerir reikninginn gleggri 
vfirlits. Annars hefi jeg ekki mikið um 
frv. að segja, eins og nál. ber með sjer. 
Nefndin hefir aðeins óskað eftir upplýs- 
ingum um nokkra liði, sem nefndir eru á 
þskj. 368. Þeir eru sumpart þess eðlis, að 
nefndinni finst þeir ekki eiga heima þar, 
sem þeir eru settir, og sumpart veit nefnd- 
in ekki, hvernig þeir eru tilkomnir. T. d.

Landareikningur 1924.

greiðsla samkv. þál. 15. sept. 1917, um 
skipun fossanefndar. Sú nefnd hefir lokið 
störfum sínum fyrir löngu, en þó er 
greiðsla til hennar kr. 1751,42. Þetta kem- 
ur nefndinni nokkuð undarlega fyrir sjón- 
ir. Þá er veitingin til alþýðuskólans á Eið- 
um, 625 kr. Það er ólíklegt, að hún standi 
í samhandi við stofnun skólans. Ilún ætti 
því að standa í sama lið í fjárlögunum og 
aðrar veitingar til skólans. Hjer virðist 
vera um misfærslu að ræða.

Af því, sem ekki er tekið upp í þetta 
þskj., mætti náttúrlega benda á útgjöld til 
Flóaáveitunnar, þó að þar sje revndar 
sjerstaklega ástatt, því að ætla má, að þau 
útgjöld væntanlega hverfi algerlega með 
tímanum. Ennfremur útgjöld, er snerta 
skipulag kauptúna og sjávarþorpa, er nú 
hafa verið tekin upp í fjárlög, og jarð- 
ræktarlögin sömuleiðis. En hitt virðist ekki 
skifta máli, ef hæstv. stjórn er eitthvað 
vant við látin að gefa upplýsingar um 
þessar greiðslur, sem tilfærðar eru í nál., 
og jeg leyfi mjer þá að vænta þeirra við
3. umr. málsins.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg hafði ekki 
gætt þess að grenslast nægilega eftir því 
hjá ríkisbókhaldinu, til hvers þetta hefði 
gengið, og vildi jeg því heldur láta bíða 
til 3. umr. að svara fvrirspurn hv. nefnd- 
ar, til þess að vera viss um að fara öld- 
ungis rjett með. Aðeins skal jeg nefna 
það, sem talað var um viðvíkjandi fossa- 
nefndinni og fært hefir verið þannig í 
mörg ár. Þetta er kostnaður við árlegar 
vatnsrenslismælingar. Það er mæling á 
vatnsrensli í nokkrum vatnsföllum á land- 
inu, sem byrjað var á eftir tillögum fossa- 
nefndar á sínum tíma og er stöðugt fram- 
kvæmd undir stjórn vegamálastjóra. Að 
bendla fossanefndina við það kemur ekki 
til af neinu öðru en því, að byrjað var á
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því á sínnm tíma eftir tillögum frá þess- 
ari nefnd.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 20 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 59. fundi í Nd., miðvikudaginn 21. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Fjármálaráðherra (JÞ): í nál. hv. fj- 
hn. á þskj. 368 er óskað eftir því, að gerð 
sje grein fyrir því, hvernig standi á nokkr- 
um greiðslum, sem færðar eru til útgjalda 
í 24. gr. fjárlaganna, samkvæmt lögum og 
þingsályktunum.

Fvrsta greiðslan, 5 þús. kr„ er færð 
samkvæmt lögum um kaup á skipum frá 
1917. Það eru eftirstöðvar af kostnaði við 
viðgerð á e/s „Borg“, sem landið átti, 
og greitt til skipasmíðastöðvar í Kaup- 
mannahöfn.

Því næst eru 625 kr., sem greiddar hafa 
verið samkvæmt lögum frá 1917, um stofn- 
un alþýðuskóla á Eiðum. Eru það vextir 
og afborgun af láni, er á eigninni hvíldi, 
er ríkið tók skólann að sjer til rekstrar, og 
það hefir verið siður fram að þessu að 
færa þetta í þessa grein fjárlaganna, þótt 
það raunar ætti betur heima í 7. gr. ásamt 
öðrum slíkum greiðslum.

Þá er greiðsla til kornforðabúrs, 102 kr„ 
sem er styrkur til Fellahrepps 1923—24, 
fyrir þá sök, að þessi hreppur hefir full- 
nægt þeim skilyrðum, sem lögum sam- 
kvæmt gefa þennan rjett.

Enn eru 11 þús. kr., sem greiddar hafa 
verið samkvæmt lögum um húsagerð ríkis- 
sjóðs, frá 1919- Þessu fje var varið til

undirbúnings viðbótarbvggingar spítalans 
á Kleppi veturinn 1923—24, áður en sú 
stjórn tók við, er nú situr.

Loks eru 1750 kr„ sem greiddar hafa 
verið í sambandi við þál. frá 1917, um 
skipun fossanefndar. Er það kostnaður við 
vatnsrenslismælingar, sem framkvæmdar 
hafa verið á ýmsum stöðum nú í nokk- 
ur ár.

Frsm. (Jakob Möller): Jeg þakkahæstv. 
fjrh. fyrir góð og gild svör. í sjálfu sjer 
er ekkert að athuga við þessar færslur 
annað en það, sem hæstv. fjrh. tók fram 
um greiðsluna til Eiðaskólans, að hana 
bæri að færa með öðrum lánum. Greiðslan 
fyrir „Borg“ er auðvitað heldur ekki bein- 
línis eftir lögunum um kaup á skipum frá 
1917. En úr því að búið er að selja 
„Borg“, þá má þetta svo vera.

Að öðru leyti væntir nefndin þess, að 
haldið verði áfram framvegis að koma 
sem flestum færslum af þessari grein og í 
aðrar greinar, þar sem þær eiga betur 
heima, svo sem reynt hefir verið undan- 
farin ár.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 56. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 58. fundi í Ed„ laugardaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 1 . u m r .

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 11 shlj. atkv.

«8*
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Á 68. fundi í Ed., fimtudaginn 6. maí, 
var frv. tekið til 2. u ni r. (A. 4, n. 478).

Frsm. (Ingvar Pálmason): Viðvíkjandi
samþykt landsreikninganna hefi jeg ekki 
annað að segja en það, sem í nál. stendur, 
og legg því til, að frv. verði samþvkt.

ATKVGR.
Tekjubálkurinn samþ. með 13 slilj. atkv. 
Gjaldabálkurinn samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 sblj. atkv.

A 70. fundi í Ed., laugardaginn 8. maí, 
var frv. tekið til 3 . u m r .

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 slilj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 552).

saman um þetta. Iljer er ekki um nemn 
verulegan kostnaðarauka að ræða, en reynt 
að gera haganlegri og skýrari ákvæði um 
ýms atriði. Frv. hefir vfirleitt lítið verið 
brevtt frá því, sem það var frá hendi 
mentamálanefndarinnar, sem upphaflega 
samdi það.

Mjer þykir ekki þörf á að tala frekar um 
þetta nú. Jeg skal aðeins geta þess, að 
mjer datt fyrst í hug að láta fylgja þessu 
frv. annað frv. frá sömu nefnd, um stjórn 
skólanna. Jeg hvarf þó frá því aftur, af 
því að mjer fanst þau ákvæði, sem það 
frv. hafði inni að halda, að ýmsu levti 
ófullnægjandi. Jeg hygg, að hjer þyrfti 
sterkari yfirstjórn, lielst sjerstakan mann, 
sem hefði yfirumsjón allra skóla landsins.

Jeg skal geta þess. að eftir að jeg hafði 
ákveðið að hætta við að leggja frv. fram, 
átti jeg tal um þetta atriði við vfirkenn- 
ara Jón Ófeigsson, og var liann mjer sam- 
mála í þessu efni.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 17 sldj. atkv.

17. Fræðsla barna.
A 1. fundi í Nd., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga um frœðslu barna (stjfrv., 

A. 7).

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 11. febr., 
var frv. tekið til 1 . u m r .

Forsætisráðherra (JM): Frv. þetta er 
bv. deild talsvert kunnugt, og að vísu hef- 
ir það átt nokkuð misjöfnum viðtökum að 
mæta. En jeg vona samt, að það verði nú 
látið ganga fram. Jeg held, að alls vegna 
væri heppilegast að reyna að koma sjer

Á 38. og 41. fundi í Nd., dagana 23. og 
26. mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 6. apríl, 

var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 7, n. 
146, 237).

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Jeg vil hefja 
mál mitt á því að þakka hæstv. stjórn 
fyrir það að hafa borið fram frumvarp 
þetta.

Fræðslulögin frá 1907 sýndu það ljóst 
fram að ófriðnum mikla, að þau voru vel 
við hæfi landsmanna og fullnægðu þeim
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kröfum, sem til þeirra bar að gera. Hag- 
skýrslur um barnafræðslu sýna það, að 
hjer tók það skemmri tíma en meðal ann- 
ara þjóða að koma slíkri breyting í fram- 
kvæmd. Svo kom stríðið og þá kom aftur- 
kippur í þetta. Þá var hætt að reisa skóla 
og jafnframt dregið úr kenslunni. A þeim 
tímum gerðu þeir einir till. um fræðslu- 
málin á Alþingi, er vildu hopa frá því, er 
áður hafði gert verið. En þetta frv., sem 
hjer liggur fyrir, er fyrsti votturinn um 
stefnubreytingu í þessu máli og ber vott 
um, að þingið vilji nú reyna að bæta þá 
höfuðgalla, er verið hafa á fræðslulög- 
gjöfinni að undanförnu.

Að svo mæltu skal jeg minnast á nokk- 
ur helstu atriði í frv. sjálfu og áliti 
mentamálanefndar.

Arið 1922 var með löguin samþykt und- 
anþága frá farskólaskyldunni og þar með 
geigað stórlega frá þeirri meginreglu, sem 
lögin 1907 voru bygð á, að hvert barn í 
landinu skyldi eiga kost á þeirri fræðslu, 
sem því væri nauðsynleg.

Það er nú að vísu svo, að kensla getur 
farið vel úr hendi, enda þótt ekki sjeu 
fastir kennarar, og jeg þekki að minsta 
kosti tvo hreppa, sem jeg treysti vel til 
slíks. Nefndin hefir því ekki viljað fella 
burtu undanþáguna, því að hún vill, að 
lögin hafi hann tevgjanleik, sem nauðsyn- 
legur er, og að þau sjeu löguð eftir 
þörfum landsmanna. Þau eiga að vera 
þannig, að þau kreppi að á sumum stöð- 
um, en geti gefið eftir á öðrum.

Breytingartill. nefndarinnar 2. B. niiðar 
að því að veita sjerstakt aðhald þeim 
skólahjeruðum, er undanþáguna vilja nota. 
En lijer er eins og annarsstaðar í frv. lagt 
mikið vald í hendur fræðslumálastjórnar- 
innar, þar sem lienni er falið að ákveða, 
hvar skólaskylda skuli vera. Nefndin er 
þeirrar skoðunar, að þetta vald verði að

leggja í hendur fræðslumálastjórnarinnar, 
því að það verður að gera ráð fyrir, að 
henni sje best treystandi til þess að sjá um 
góða framkvæmd fræðslulaganna.

Þá er brtt. nefndarinnar um kristin- 
dómsfræðsluna. Ilygg jeg, að ef frv. verð- 
ur samþykt með þeirri breytingu, þá sje 
það komið í það horf, sem því ber. Það 
eru margir kostir því samfara að hafa 
glögga verkaskiftingu milli presta og kenn- 
ara um kristindómsfræðsluna. Og verka- 
skiftingin er þessi, að kennarar eiga að 
hafa með liöndum hina sögulegu kristin- 
dómsfræðslu, en prestarnir trúfræðiskensl- 
una. Býst jeg við, að hv. þdm. geti orðið 
sammála um að gera þessa breytingu, sem 
margir ágætir menn hafa lagt til, að gerð 
verði, enda væru þá lagafyrirmæli um þá 
kenslu komin í gott horf. Þessari breyt- 
ingu ætti þó að sjálfsögðu að fylgja hitt, 
að kirkjunnar menn sjái sig knúða til að 
bæta um undirbúninginn undir ferming- 
una að því er kenslubækurnar snertir. Á 
kirkjan að vera einráð um það, því að jeg 
hygg, að það sje ekki vert, að hið háa 
Alþingi fari að skifta sjer af því, hverjar 
kröfur kirkjan vill gera til feriningar- 
barna. Þess vegna hefir nefndin ekki kom- 
ið fram með neina brtt. í þá átt, en henni 
er ljóst, að víkja verður frá nokkrum þeim 
kenslubókum, sem nú eru notaðar, og 
semja nýjar. Treystir hún kirkjumála- 
stjórninni vel til þess að sjá um það.

Þá kem jeg að því ákvæði frv., að rík- 
issjóður leggi fram % kostnaðar við bygg- 
ingu skólahúsa utan kaupstaða. Þetta hefir 
verið svo áður í fjárlögum, en nefndin er 
öll sammála um, að þessu sje breytt þann- 
ig, að ríkissjóði sje jafnan skylt að greiða 
% hluta kostnaðar við byggingu skólahúsa, 
án tillits til þeirrar upphæðar í fjárlögum, 
sem til þess er ætluð. Þetta mundi valda 
nokkurri breytingu frá því, sem nú er, en
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hún hefir þó engan beinan útgjaldaauka 
í för með sjer. Niðurstaðan yrði sú, að 
sum árin yrði ríkissjóður að leggja fram 
meira fje en ætlað er í fjárlögum, en það 
jafnast þannig, að sum árin verður upp- 
hæðin minni en ætlað er. Og það er ein- 
mitt sjerstök ástæða til þess nú að veita 
öllum þeim hjeruðum, er þess óska, V3 
kostnaðar við skólabyggingar, þar sem 
skólahúsbyggingar hafa nú legið niðri í 
10 ár, svo að segja. Fræðslumálastjóri hef- 
ir skýrt frá því, að nú liggi fyrir 14 um- 
sóknir í þessa átt, en öll fjárhæðin, sem 
fram á er farið, er þó ekki meira en 30 
þúsund kr., og þegar það er borið saman 
við hitt, að hv. fjvn. vill verja 27 þús. 
kr. til nýbygginga á prestssetrum, þá er 
sú upphæð ekki gífurleg. Og þegar þess 
er ennfremur gætt, að ríkið hefir lagt 
fræðsluskyldu á herðar hjeraðanna, með 
sjerstökum skilyrðum um kenslustofur og 
lækniseftirlit, þá ætti ekki að standa á rík- 
inu að hjálpa hjeruðunum til þess að upp- 
fylla þær kröfur, sem til þeirra eru gerðar. 
Og þar sem hjeruðin eiga sjálf að leggja 
fram % kostnaðar, er þeim það nægilegt 
aðhald til þess að flana ekki út í bygg- 
ingar að óþörfu nje láta kostnað við þær 
fara fram úr hófi. .

Þá er brtt. nefndarinnar 6. c. um kostn- 
að við eftirlit og próf í skólunum, að hann 
verði greiddur af ríkissjóði, en ekki sveit- 
arsjóði. Virðist það rangt að leggja það 
á hjeruðin, að þau hafi eftirlit með sjálf- 
um sjer, enda hefir þessi kostnaður áður 
verið greiddur úr ríkissjóði.

Um skólanefndir hafa verið gerðar 
nokkrar brevtingar. Telur nefndiu nægi- 
legt, að 5 inenn sjeu í skólanefnd í kaup- 
túnum og 3 í sveitum. Nefndin getur fall- 
ist á þá breytingu stjfrv., að fræðslumála- 
stjóri skipi formann nefndanna, því að 
það mundi skapa aðhald um það, að

fræðsluskyldunni væri vel sint, og er þess 
ekki vanþörf sumstaðar.

Nefndin er þakklát hæstv. stjórn fyrir 
það, að frv. þetta á að tryggja það, að 
fræðslulágmarkinu sje alstaðar náð, og 
að fræðslumálastjóra sje gefið vald til 
að sjá um, að svo verði. Ratar frv. í þessu 
efni meðalveginn milli þeirra tveggja 
stefna, sem uppi hafa verið í skólamálun- 
um, svo vel, að allir mega vel við una.

Nú sem stendur nær heimafræðslan til 
barna frá 8—10 ára, og á að hafa eftirlit 
með því, að hún sje framkvæmd. En skóla- 
skylda nær til 10—14 ára barna, en þó 
á heimakensla altaf að vera við hlið henn- 
ar. Vil jeg hjer taka það fram, að það 
er fjarri sanni, er sumir halda fram, að 
heimafræðslan sje gefin upp. Það er senni- 
legt, að hvergi í Evrópu sjeu gerðar eins 
miklar kröfur til heimafræðslu eins og 
lijer á landi, og eins mundi verða, þótt 
þetta frv. yrði samþykt.

Það er aðalkostur þessa frv., að það 
skapar það aðhald, er nægja mætti til þess 
að lögin nái tilgangi sínum. Oll börn eiga 
heimtingu á fræðslu, og þann rjett verð- 
ur að vernda. Misrjettið verður nóg síðar 
í lífinu, þótt það bitni ekki á mönnum á 
barnsaldri.

Jeg hygg, að enginn geti verið á móti 
þessu frv. nema þeir, sem vilja gera sig 
bera að því að vilja draga úr fræðslu- 
kröfunum, en jeg veit ekki til þess, að 
neinn vilji láta það um sig spyrjast.

Að lokum vil jeg geta þess, að nefnd- 
inni virðist svo, að verði frv. þetta sam- 
þykt, þá vanti lagabálk um skyldur og 
störf fræðslumálastjóra. Jeg býst við. að 
það sje eitt af því lielsta, sem löggjafar- 
valdið gteti unnið barnafræðslunni til 
gagns, ef það setti lög um starfsvið og 
skyldur fræðslumálastjóra. Nú þegar eru 
til drög til slíkra laga í frv., sem milli-
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þinganefnd um mentamál saindi. Vildi jeg 
bæði fyrir eigin liönd og mentmn. óska 
þess, að hæstv. stjórn legði slíkt frv. fyrir 
næsta þing. Jeg álít, að það eigi að vera 
stjórnin, sem ber fram slíkt frv., meðfram 
sakir þess, að jeg vil, að löggjöfin komist 
sem mest í það borf, að stjórnin beri fram 
frv., en ekki einstakir þm.

Þar sem þetta frv. er stjfrv. og fáar 
brtt. hafa fram komið við það frá ein- 
stökum þm., tel jeg það vitni um, að nú 
eigi að hefja nýja framsókn í kenslu- 
starfseminni, til þess að það fje, sem veitt 
er til þeirra hluta, verði að sem bestum 
notum.

Forsætisráðherra (JM): Jeg vil votta 
háttv. mentmn. þakklæti mitt fyrir með- 
ferðina á þessu frv. Við brtt. hennar hefi 
jeg ekkert sjerstakt að athuga; þær raska 
ekki aðalatriði frv. í neinu, en nauðsyn- 
legar eru þær víst ekki.

Brtt. um að ríkissjóður skuli greiða 
kostnaðar við barnaskólabygging, án til- 
lits til þess, hvort fje sje til veitt í fjár- 
lögum, hygg jeg varhugaverða. Jeg geri 
ekki ráð fyrir, að fjrh. muni telja sig 
skyldan til að borga meira en veitt er í 
fjárlögum.

Að öðru leyti þykir mjer ekki ástæða 
til að orðlengja um brtt. þessar.

Þórarinn Jónsson: Það er aðeins örstutt 
aths. Jeg vildi aðeins geta þess, að jeg er 
ekki samdóma hv. nefnd um eina brtt., nr. 
5 á þskj. 146. Brtt. er um það, að fella 
niður það ákvæði frv., að fara skuli eftir 
fjárveitingu fjárlaganna um tillag til 
byggingar skólahúsa, heldur veita úr rík- 
issjóði eins og um væri beðið til þessara 
bygginga, án íhlutunar þingsins, að % 
hluta. Það er alveg rjett, sem hv. frsm. 
(ÁÁ) tók fram, að um nokkurra ára bil

hafa legið niðri byggingar skólahúsa, svo 
að þörfin er orðin nokkuð brýn, en það 
verða menn að athuga, að búast má við, 
að kröfurnar verði líka miklar. Það eru 
sjálfsagt 6—7 af hverjum 10 hreppum á 
landinu, sem ekki hafa bygt sjer skólahús, 
svo að búast mætti við, að fram gætu 
komið kröfur um 100 þús kr. eða meira til 
skólabygginga á næstunni árlega. Það er 
líka rjett lijá hv. frsm., að ríkissjóður á 
ekki að greiða nema nokkurn hluta af 
þessum kostnaði, en það hlýtur að valda 
ósamræmi við aðrar fjárveitingar, sem 
geta verið eins þarfar, ef þetta þarf ekki 
að vera komið undir vilja þingsins á hverj- 
um tíma. Heimilin hafa nú að undanförnu 
verið notuð til þessarar fræðslu, og þótt 
það sje ekki allskostar gott og fullnægi 
ekki þeim kröfum, sem gera má, held jeg, 
að ekki saki, þótt það dragist í 3—4 ár 
að bæta úr því.

Menn hafa talið það töluverða ástæðu 
fyrir því, að lirepparnir ráðist ekki í skóla- 
húsbyggingu nema vel ári, að þeir eigi 
sjálfir að greiða % af kostnaðinum. En 
nú er það að athuga, að margir hreppar 
eiga óuppkomin samkomuhús, sem hafa 
mætti í sömu byggingu og skólahúsin, og 
mundi það ýta undir marga þeirra að 
ráðast sem fyrst í bygginguna, einkum 
þegar þeir vissu, að þeir ættu von á þess- 
ari hjálp frá ríkissjóði hvenær sem þeir 
óskuðu. Jeg hygg því varhugavert að taka 
þessi mál undan meðferð þingsins, og álít 
betra að halda þeim í sama horfi og áður.

Hv. frsm. sagði, að 14 hjeruð hefðu sótt 
um styrk á þessu ári til bvggingar skóla- 
húsa og að fræðslumálastjóri hafi sagt, 
að 30 þús. kr. mundu vera nægilegt fje. 
í þessu liggur auðvitað þannig, að hann 
álítur ekki farandi lengra á þessu ári en 
að veita 30 þús.

Jeg er hv. nefnd sammála að öðru leyti,
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en vil leggjast eindregið á móti þessari 
brtt. hennar.

Jón Sigurðsson: Jeg á eina litla brtt. 
við 7. gr., á þskj. 237, þar sem farið er 
fram á það, að ekki þurfi að sækja um 
leyfi fræðslumálastjóra til að hafa 8 vikna 
kenslu, þar sem staðhættir eru slíkir, að 
ekki verður hjá því komist að þrískifta 
kenslunni. IIv. nefnd vill einnig heimila 
þetta, en aðeins láta sækja um það til 
fræðslumálastjóra í hvert einstakt skifti. 
Jeg tel það algerðan óþarfa að viðhafa 
slíka skriffinsku, þar sem fræðslumála- 
stjóri mun aldrei neita um slíka undan- 
þágu, sje liún á viti bygð, og örðugt að 
ná saman nefndunum á tveini stöðum, 
nema með stórkostnaði. Vona jeg, að þessi 
litla brtt. finni náð fvrir augum hv. þd., 
og ræði ekki frekar um liana.

Þótt jeg liafi ekki borið fram nema 
þessa einu brtt., er jeg engan veginn alls- 
kostar ánægður meá frv.; jeg er því ósam- 
þykkur í ýmsum grundvallaratriðum, þótt 
jeg fari ekki út í það að sinni. — Jeg álít, 
að margar brtt. hv. mentmn. sjeu til bóta, 
og sumar til allverulegra bóta. En jeg 
verð að taka undir óánægjuna með þá 
brtt., að eigi þurfi heimild í fjárlögunum 
til þess að leggja megi úr ríkissjóði til 
byggingar skólahúsa. Jeg álít, að þingið 
eigi ekki að ganga inn á þá braut að af- 
sala sjer rjettinum til að sníða fjárveit- 
ingar eftir ástæðum ríkissjóðs á hverjum 
tíma. Það hefir þegar verið gengið alt 
of langt inn á þá braut, og ættu hv. þm. 
að hugsa sig um, áður en þeir slá þetta 
vald úr hendi sjer frekar en orðið er.

Jeg vil ekki gera mikið úr því, þótt 
áætlað hafi verið, að 30 þús. kr. færu til 
skólabygginga. Við þekkjum líklega allir 
þessar áætlanir og livernig þær hafa

reynst; reikningum og bakreikningum 
stundum rignt að upp á marga tugi þús- 
unda. Nei, jeg lield, að það sje ekki mikið 
leggjandi upp úr áætlunum byggingameist- 
aranna, sem lagðar hafa verið fyrir þing- 
ið. — Hv. frsm. gat þess til' samanburðar, 
að veita ætti 27 þús. kr. til byggingar í 
prestssetrum. En þetta fje er aðeins lán- 
að og greiddir af því vextir.

Loks langar mig til að spyrja hv. frsm., 
hve því eigi að vera háttað, þegar talað 
er um, að fræðslumálastjórnin eigi að skipa 
formann skólanefnda. A þessi formaður 
þá að vera búsettur í hjeraðinu, þar sem 
skólinn er, eða á það ekki að vera skylda ? 
Þar sem þetta er ekki greinilega orðað, 
vil jeg skjóta því til liv. nefndar, livernig 
hún lítur á þetta. Hefi jeg svo ekki meira 
að segja að sinni.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Jeg vil
fyrst svara síðustu spurningu hv. 2. þm. 
Skagf. (JS). Það er auðvitað, að form. 
skólanefndar skal vera búsettur í skóla- 
hjeraðinu. Þetta er að vísu ekki skýrt tek- 
ið fram í brtt. mentmn., en jeg held, að 
það sje svo sjálfsagt, að ekki þurfi nema 
þessa athugasemd fyrir nefndarinnar hönd 
til að binda það fastmælum.

Um brtt. hv. 2. þm. Skagf. vil jeg geta 
þess, að nefndin heldur fast við sína til- 
högun. Þetta er að vísu engan veginn stórt 
atriði, og alveg rjett, að skólanefndir hafa 
alveg eins góða aðstöðu til að vita þarfir 
hjeraðsins, hvort það þarf að hafa 2 eða 
3 skólastaði. En það hefir viljað brenna 
við hjá einstaka hreppi, að meira hefir 
verið hugsað um, hvað væri ódýrast, held- 
ur en það, hvað best væri fyrir barna- 
fræðsluna. Mentmn. ætlast til þess, að 
fræðslumálastjóri geri sjer sem mest far 
um að athuga, hvort ekki sje mögulegt að
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tvískifta aðeins kenslunni, og að liann 
verði skólanefndunum til aðhalds í þeim 
efnum. — 8 vikna kensla er nokkuð lítið, 
enda er víðast kent 12 vikur, og stjfrv. 
gerði ráð fyrir að hafa hana altaf 12 vik- 
ur. Nefndin tekur undir það, að ástandið 
verði aðeins lakara, ef gerðar verða mjög 
einstrengingslegar kröfur í þessum efnum, 
og hefir því viljað leyfa undanþágu, þeg- 
ar sjerstaklega stendur á.

Hið eina, sem mönnum virðist vera sjer- 
staklega illa við í brtt. nefndarinnar, er 
það, að framvegis verði fjeð, sem veitt er 
í fjárlögum til skólabygginga, aðeins áætl- 
unarupphæð, en þingið ráði því ekki, í 
hve miklar framkvæmdir verði ráðist.

Hæstv. forsrh. (JM) sagði, að það væri 
ekki víst, að þessi brtt. yrði til bóta, því 
að fjrh. myndi ekki greiða meira en í 
fjárlögum stæði. En jeg vil halda því fram 
um þessar áætlunarupphæðir eins og aðr- 
ar, að það verði borgað, sem eyðist, eins 
og t. d. þegar áætlað er um eyðslu á kol- 
um og þess háttar. Jeg hygg, að um þessi 
framlög mætti einnig gera sæmilegar áætl- 
anir, og ef brtt. mentmn. væri samþ., 
myndi fjrh. borga, ef ríkissjóði væri það 
ekki algerlega ofvaxið. Enda er varla 
hætta á, að mikið eyddist í þetta í slæmu 
árferði, heldur færi saman mestar kröfur 
og gott árferði, því að í hallæri gætu sveit- 
irnar ekkert lagt fram sjálfar. Jeg held, 
að það væri einmitt þægilegt að gera fjár- 
framlögin til þessara bygginga ójafnari 
en verið hefir. Hitt er náttúrlega ómögu- 
legt að segja með neinni vissu, hve háar 
kröfurnar gætu orðið. Hv. þm. V.-Húnv. 
(ÞórJ) hjelt því fram, að þær gætu orðið 
mjög háar, en jeg held, að þær verði það 
nú varla. Því að stærstu styrkirnir hlytu 
að verða til þorpa og kauptúna, en þau 
voru flest búin að koma sjer upp sæmi-

legum húsum fyrir 1914, og ættu þau að 
geta dugað enn um liríð. Umsóknirnar, sem 
koma á næstu árum, verða því sennilega 
allflestar frá þeim sveitum, sem hingað til 
hafa orðið að notast við stofur á bæjun- 
um, en vilja nú 'byggja sjerstök hús, því 
að fólki er illa við að lána liíbýli sín til 
barnakenslu.

Hv. þm. V.-Húnv. (ÞórJ) gat þess, að 
6 af hverjum 10 sveitum hefðu þegar 
komið sjer upp skólahúsum. Jeg geri ráð 
fyrir, að nálægt hluti muni aldrei koma 
sjer upp skólahúsum, svo að munurinn 
verður ekki svo mikill fyrir ríkissjóð, hvort 
það eru 6 eða 8 af hverjum 10 hjeruðum, 
sem hafa bygt.

Hv. 2. þm. Skagf. varaði menn alvar- 
lega við byggingameisturunum og lagði 
áherslu á, live lítið væri að marka áætl- 
anir þeirra. Jeg vil nú ekki rengja hann 
neitt sjerstaklega í þessu, en vil aðeins 
segja það, að hjer er um svo smáar fjár- 
hæðir að ræða, að það getur aldrei mun- 
að miklu. Mörg eða flest skólahúsin kosta 
þetta 3—5 þús. kr., og þegar framlag ríkis- 
sjóðs er aðeinsþshluti, verðaþað ekkinema 
1—2 þús. úr ríkissjóði. Það er annað mál, 
þótt menn sjeu deigir við járnbrautir og 
önnur miljónafyrirtæki og sjeu þar hrædd- 
ari við áætlanirnar.

Forsætisráðherra (JM): Jeg gleymdi 
áðan að svara einu atriði hjá hv. frsm. 
(ÁÁ), þar sem hann talaði um, að þörf 
væri á nánari ákvæðum í lögum um yfir- 
stjórn fræðslumálanna. Jeg sagði það við
1. umr. þessa máls, að mjer liefði komið 
til hugar að leggja fyrir þingið frv. líks 
efnis sem það, er milliþinganefndin hafði 
samið, en hætt þó við það. Það er alveg 
rjett athugað hjá hv. frsm., að hjer vant-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþlng). 69
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ar nokkuð í löggjöfina, sem verður að 
lagfæra áður en langt um líður.

Um brtt. liv. 2. þm. Skagf. get jeg ver- 
ið fáorður; jeg sje ekki, að liún sje til 
neinna bóta, en er þó tiltölulega meinlaus.

Fjármálaráðherra (JÞ): Út af uminæl- 
unum um 5. brtt. liv. nefndar, sem fer 
fram á að fella úr 14. gr. orðin: „af því 
fje, sem veitt er í fjárlögum ár hvert“, 
vil jeg levfa mjer að segja, að þe.ssi brtt. 
er ákaflega ómerkileg og þýðingarlítil. Því 
að þessi lög geta á engan hátt breytt 
ákvæðum 37. gr. stjórnarskrárinnar, um 
það, að ekki megi gjalda annað fje úr rík- 
issjóði en lieimilað sje í f járlögum eða f jár- 
aukalögum ár hvert. Það eina, sem maúti 
segja, er, að ef þessi brtt. væri samþ., hefði 
þingið veikari aðstöðu til að finna að við 
ráðherra; þótt hann færi út fyrir fjárlögin. 
En jeg lít svo á, að ef fjárveitingin er 
nú tekin upp í fjárlögin, hvort sem hún er 
há eða lág, liafi stjórnin sömu skyldur til 
að lialda sjer við þá upphæð, alveg án 
tillits til þessárar brtt., og megi ekki taka 
upp þá reglu að greiða alt, sem farið er 
fram á, án þess að þingið fái að leggja 
þar orð í belg. — Þó að jeg gæti nú ekki 
haft á móti slíku auknu valdsviði fyrir 
núverandi stjórn, þá vil jeg þó enganveg- 
inn mada með till. þessari.

Jón Sigurðsson: Jeg vil aðeins benda 
liv. frsin. (ÁÁ) á það, að eftir stjfrv. á 
fræðslumálastjóri að hafa fulltrúa í skóla- 
nefndinni. En það má undarlegt heita, ef 
fræðslumálastjórinn, sem búsettur er hjer 
suður í Reykjavík, er færari að dæma um, 
hvað okkur hentar best norður á landi 
eða austur á Langanesi, þar sent hann lief- 
ir kannske aldrei stigið fæti sínum. heldur 
en skólanefndin, sem starfar þar á staðn- 
um, og þar á meðal trúnaðarmaður

fræðslumálastjóra. Iláttv. þm. drap á að- 
haldið, en jeg fæ ekki betur sjeð en að 
nægilega sje sjeð fvrir því.

En með frv. þessu er fræðslumálastjóra 
frekar fengið of mikið vald en of lítið, 
en það fer auðvitað alt eftir þeim manni, 
hvernig hann fer með vald sitt.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Það er að
vísu rjett hjá hv. 2. þin. Skagf. (JS), að 
brtt. hans verður minni, þar sem fræðslu- 
málastjóri á fulltrúa í skólanefndum. En 
hitt er ekki rjett, að það, sem mentmn. 
lieldur fram, verði ekki það hentasta í 
þessum sökum.

Því skal ekki neitað, að skólanefndirnar 
munu oft hafa næga staðarþekkingu til 
að bera. En þær vilja bara ekki altaf hið 
besta, heldur hið billegasta. Og hefir þetta 
oft legið hjer í landi. Þess vegna virðist 
rjettast, að úrskurðarvaldið sje hjá 
fræðslumálastjóra. Skal jeg svo láta út- 
rætt um þetta.

Að vísu er það rjett hjá hæstv. fjrh. 
(JÞ), að þetta eru aðeins einföld lög. En 
það gerir þó ekki það að verkum, að brtt. 
5 á þskj. 146 kunni að verða þýðingarlaus 
eða áhrifalaus með öllu. Því að ef tillagan 
verður samþykt, þá er það víst, að stjórn- 
in mun setja í fjárlögin áætlunaruppliæð 
eftir tillögur fræðslumálastjóra og sam- 
kvæmt aðfengnum skýrslum. Og aðalbreyt- 
ingin yrði þannig, að meira tillit yrði tek- 
ið til fræðslumálastjóra og álits hans en 
áður hefir verið. I ár hafa t. d. óskir 
fræðslumálastjóra ekki verið teknar til 
greina nema að litlu leyti. En með sam- 
þykt tillögu nefndarinnar eru miklar lík- 
ur til, að þetta breytist til batnaðar, og 
þá er tillagan alls ekki þýðingarlaus.

Það er ekkert á móti því, að ýrnsar fjár- 
upphæðir sjeu lögbundnar með almennum 
lögum. Auðvitað er hægt að neita þessum



1093 Lagafrumvörp samþykt.
Fræðsla barna.

lögum um rjett sinn. En það er bara ekki 
gert. Jeg skal aðeins nefna kostnaðinn af 
jarðræktarlögunum. Ilann mun vera áætl- 
uð upphæð. En skyldi stjórnin ekki sinna 
þeim kröfum, er þar koma fram, og borga 
út eftir gjaldþoli ríkissjóðs? Jeg býst 
við því.

Annars skal jeg ekki þrátta meira um 
þetta, og er því útrætt um það af minni 
hálfu og nefndarinnar.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg held, að 
ómögulegt sje að fá það út úr 14. gr. frv. 
með brtt. nefndarinnar, að ríkisstjórnin 
sje bundin til að fara eftir till. fræðslu- 
málastjóra um framlög á þessuni lið íjar- 
laganna. Það væri þá fremur hægt að 
hugsa sjer það, eins og háttv. frsm. (ÁÁ) 
sagði síðast, að tillagan þýði það, að 
umræddur liður í fjárlögunum verði skoð- 
aður sem áætlunarliður. (ÁÁ- Hvort- 
tveggja). Nei, alls ekki hvorttveggja. 
Stjórnin hefir óbundnar hendur gagnvart 
tillögum þeim og skýrslum, er hún útveg- 
ar sjer við samning fjárlagafrv., hvort 
sem þær eru frá fræðslumálastjóra eða 
öðrum. Nema þá að sjerstaklega sje ákveð- 
ið með lögum, að hendur hennar skuli 
vera bundnar. En því er ekki hjer til að 
dreifa. Er þetta því nokkuð hæpin skýr- 
ing hjá nefndinni eða háttv. frsm. (ÁA).

Greinin gerir ekki annað en að ákveða 
hlutfallið á milli þess, sem ríkissjóður á 
að greiða annarsvegar, en sveitarsjóður 
hinsvegar. En það er aldrei vant að skoða 
slíkar fjárveitingar sem áætlunarupphæð- 
ir. Það er eðlilegt, að fjárveitingar til 
þeirra mannvirkja, sem ætlast er til, að 
lokið sje við fyrir fjárveitinguna, sjeu 
skoðaðar sem áætlunarupphæðir. En jeg 
veit ekki, hvort unt er að skoða slíkar 
fjárveitingar, til að byggja fyrirfram óá-
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kveðna tölu barnaskólaliúsa, sem áætlunar- 
upphæðir.

Jeg held, að það færi illa á því, ef 
stjórnin teldi sig hafa óbundnar hendur 
um þennan lið. Ef kæmi t. d. fram í þing- 
inu tillaga um hækkun á liðnum, sökum 
mikillar eftirspurnar, en væri feld af fjár- 
hagsástæðum, þá hefði stjórnin alveg eins 
slæma aðstöðu til þess að verða við beiðn- 
unum, þó að þessi brtt. yrði samþykt.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Jeg ætlaði 
mjer ekki að tala aftur, en verð þó að gera 
það út af ummælum hæstv. fjrli. (JÞ). 
Það nær vitanlega engri átt hjá honum, að 
stjórnin sje ekki skyldug að taka tillit til 
álits fræðslumálastjóra. En það er auðvit- 
að „teoretiskt“ rjett, að stjórnin er ekki 
bundin, hvorki í þessu máli nje öðru. En 
í framkvæmdinni er það aldrei svo. Stjórn- 
in hlýtur að taka tillit til laganna og til 
skýrslna og tillagna embættismanna ríkis- 
ins. Og hún gerir það altaf.

Fjármálaráðherraj (JÞ): Það er alger 
misskilningur hjá háttv. þm. (ÁÁ), að 
stjórnin sje bundin af slíku lagaákvæði 
sem brtt. fer fram á. Hún áætlar aðeins 
eftir bestu vitund og skoðun sinni á gjald- 
þoli ríkissjóðs. Og einmitt þar sem fjár- 
upphæðin er ekki bundin af lögum, hefir 
stjórnin frjálsar hendur við samning fjár- 
lagafrv. og þingið við afgreiðslu þess. En 
það verður naumast hægt að segja, að 
þingið hafi frjálsar hendur um fjárhæð- 
ir, sem bundnar eru af löggjöfinni.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.

Brtt. 146,l.a samþ. með 12:8 atkv.
— 146,l.b samþ. með 14:1 atkv.
— 146,l.c samþ. með 14 shlj. atkv.
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Brtt. 146,l.d samþ. með 13 slilj. atkv.
— 146,l.e samþ. með 14:11 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IngB, JakM, JS, JÞ, KIJ, MG, MJ, 

ÓTh, PO, SigurjJ, ÞorlJ, ÞórJ, ÁÁ, 
BSt.

nei: BL, HStef, HK, JAJ, JBald, JK, P- 
Þ, SvÓ, TrÞ, ÁJ, BSv.

Þrír þm. (BJ, JörB, MT) fjarstaddir.
2. gr., svo breytt, samþ. með 14 slilj. 

atkv.
3. —6. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Brtt. 237 samþ. með 13:11 atkv.
— 146,2.a, svo breytt, samþ. með 16 

slilj. atkv.
— 146,2.b samþ. með 17 shlj. atkv.
7. gr., svo breytt, samþ. með 16 shlj. 

atkv.
8. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Brtt. 146,3 samþ. án atkvgr.
9. gr., svo breytt, samþ. með 15 shlj. 

atkv.
Brtt. 146,4 samþ. án atkvgr.

10. gr., svo breytt, samþ. með 16 shlj. 
atkv.

11. —13. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Brtt. 146,5 feld með 14:9 atkv.

14. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
15. —17. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.

Brtt. 146,6.a samþ. með 13 shlj. atkv.
— 146,6.b samþ. með 15 shlj. atkv.
— 146,6.c samþ. með 15 shlj. atkv.
18. gr., svo breytt, samþ. með 14 shlj. 

atkv.
19. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 146,7 samþ. með 17 shlj. atkv.
20. gr., svo breytt, samþ. með 16 slilj. 

atkv.
21. —23. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Brtt. 146,8.a samþ. með 17 shlj. atkv.
— 146,8.b samþ. með 13 shlj. atkv.
24. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj.

atkv.
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Brtt. 146,9 samþ. með 13 shlj, atkv.
25. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. 

atkv.
26. —28. gr. samþ. með 15 shlj. atkv. 

Brtt. 146,10.a samþ. án atkvgr.
— 146,10 b samþ. með 13 shlj. atkv.
29. gr., svo breytt, samþ. með 14 slilj. 

atkv.
30. —32. gr. samþ. með 15 shlj. atkv. 
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess

samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 48. fundi í Nd., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 285).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16: 4 atkv. og afgr. til Ed.

Á 45. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 285).

Á 47. fundi í Ed., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (JM): Þó að þetta 
frv. eða annað líkt hafi — eftir því sem 
jeg hygg — ekki verið fyrir þessari hv. 
deild, þá veit jeg, að háttv. deildarmönn- 
um er málið mjög kunnugt. Það er aðal- 
lega komið frá utanþingsnefnd, sem til 
þess var skipuð að rannsaka fræðslumálin. 
Breytingar, sem gerðar voru í hv. Nd. á 
frv. stjórnarinnar, eru smávægilegar og 
snerta engin aðalatriði. Jeg má þess vegna 
segja, að engin deila hafi orðið um málið 
í hv. Nd., og jeg vona, að þessi liv. deild 
geti fallist á að láta það sæta svipaðri 
meðferð. Það hefir verið margtekið fram,
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— eins og væntanleg nefnd mun sjá, — 
að kostnaðurinn við framkvæmd frv. verð- 
ur enginn — eða sama sem enginn meiri 
en nú er — vegna breytinganna. Það mun 
alveg óhætt að segja það. Aðalatriði frv. 
er þetta, að gera fræðslukröfurnar skýr- 
ari en þær voru áður. Sömuleiðis að gera 
stjórn þessara mála nokkru hægra fyrir og 
gera hana um leið trvggari og sterkari.

Það var að vísu ætlast til þess af 
nefndinni, sem jeg áður mintist á, að sam- 
fara þessu frv. væri borið fram frv. um 
yfirstjórn skólamálanna. Jeg hefi ekki 
treyst mjer til að leggja slíkt frv. fyrir 
nú, með því að jeg er ekki að öllu leyti 
ánægður með till. nefndarinnar. En jeg 
ætla ekki að fara neitt út í það mál hjer. 
Býst við, að það líði ekki á löngu áður en 
það verður nauðsynlegt að taka það mál 
upp, og það á öðrum grundvelli en hing- 
að til hefir verið ætlast til. Það má vel 
vera, að það væri ekki óhugsandi að setja 
stjórn fræðslumálanna undir einn hatt.

Jeg hvgg jeg þurfi ekkert frekar um 
þetta frv. að segja, en óska, að því verði 
vísað til hv. mentmn. að lokinni þessari 
umræðu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 11 shlj. atkv.

Á 66. fundi í Ed., þriðjudaginn 4. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 285, n. 
466).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Jónas Jónsson): Mentamálanefnd 
Ed. hefir tekið þetta frv. til ítarlegrar
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meðferðar og gert við það nokkrar brtt., 
en þær eru allar þess eðlis, að þær snerta 
ekki aðalkjarna frv., heldur minni háttar 
atriði. Stjórnin hefir borið þetta frv. fram, 
og í Nd. hefir því verið brevtt til bóta að 
ýmsu leyti. Mentamálanefnd þessarar deild- 
ar er öll á sama máli um það, að tals- 
verður ávinningur sje að fá frv. samþvkt, 
og hefir því flýtt málinu eftir föngum. 
Ilún ætlar ekki að gera till. sínar að veru- 
legu ágreiningsmáli og vill, að frv. gangi 
fram, hvað sem smábreytingum líður. Jeg 
hefi raunar að nokkru leyti sjerstöðu í 
þessu máli. Jeg álít, að þörf sje á nýju og 
ítarlegu skipulagi um þetta fræðslukerfi 
og ýmsum töluvert djúptækum breyting- 
um, svo sem fækkun kennara, betri húsa- 
kynnum, fullkomnari kenslutækjum o. s. 
frv. En þetta þarf nokkurn tíma til að 
vinna fylgi. Jeg vildi aðeins taka það 
fram, að þó jeg álíti þetta frv. til bóta, 
ætlast jeg ekki til, að það standi til lengd- 
ar óbreytt, þó að það nái samþvkki.

Það kpm til orða í nefndinni að bera 
fram brtt. um, að fræðsluskylda gæti bvrj- 
að þegar börn væru 7 ára, en hún hætti 
við að bera þá brtt. fram, af því að henni 
hefði fylgt aukinn kostnaður og hún ef til 
vill tafið frv. um of í deildinni. Þetta 
liefði vitanlega aðeins komið til fram- 
kvæmda í kaupstöðum, því þar mun þörf- 
in vera brýn á nýju fyrirkomulagi í þessu 
efni. Skólastjóri barnaskólans hjer í Reykja- 
vík lítur svo á, að rekja megi alla galla 
á námsárangri barnanna til þess, að þau 
koma ólæs í skólann, og sum haldi áfram 
að vera þar ólæs. Nefndin fjell frá að gera 
tillögu um þetta, enda eru í stjfrv. ákvæði, 
sem gera mögulegt, að kensluskylda byrji 
við 8 ára aldur, og býst nefndin við, að 
sú breyting verði til verulegs gagns. Ein 
þýðingarmikil brevting frá fyrri ákvæð- 
um er í stjfrv, og hefir verið gerð gleggri
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í háttv. Nd. Hún er um kristindómsfræðsl- 
una. Kverið hættir að vera hin löghoðna 
hók. T stað þess koma valdir kaflar úr 
biblíunni. Xú er það líf og kenning Krists, 
sem leggja skal áherslu á, í stað flókinnar 
miðaldaguðfræði, sem kverið hafði að 
bjóða.

Við höfum gert nokkrar smábrtt., aðal- 
lega við 2. gr. Þær miða allar í þá átt að 
gera kröfurnar til fermingarbarna einfald- 
ar og óbrotnar og meira við hæfi harna. 
Brtt. við 1. tölul. 2. gr. fer í þá átt, að 
harnið skuli geta sagt frá aðalatburðunum 
í þrem helstu Tslendingasögum. Með þessu 
er ætlast til, að ekkert sæmilega skvnsamt 
barn sje fermt án þess að hafa lesið Xjálu, 
Egilssögu eða einhverjar aðrar af hinum 
stærri Islendingasögum. Það er ekki ætlast 
til, að bækurnar sjeu lesnar í skólanum, 
heldur heima undir umsjón kennarans, 
þannig að barnið geti sagt frá aðalatburð- 
um sögunnar. Sá, sem t. d. kannast ekki 
við Xjálshrennu eða víg Gunnars á Hlíð- 
arenda, þekkir ekki aðalatburði í Xjálu. 
-Teg veit, að mörg kaupstaðabörn hafa 
ekki smekk fvrir svona hluti, en það er 
níi einu sinni svo, að skólinn er ekki ein- 
tómt meðlæti, og það má ekki fvr en í 
síðustu lög gefa upp þá von, að allir sæmi- 
lega skynsamir menn hafi einhver kynni 
af gullaldarbókmentum okkar. Það væri 
híægilegt, ef líf þjóðarinnar væri talið 
bvggjast mest á frægð fornbókmentanna, 
og svo vissi helmingur þjóðarinnar ekkert 
um þessar bókmentir. Xefndin ætlar ekki 
að gera þessa brtt. að kappsmáli, en þykir 
betur, ef deildin fellst á hana.

Við tölul. 4 gerum við þá brtt. að fella 
niður ákvæði um skyldu fermingarbarna til 
að kunna almenn brot, að öðru Teyti en því 
að breyta almennum brotum í tugabrot. Al- 
menn brot eru lítið notuð í daglegu lífi 
og eru ekki nauðsynleg frá því sjónarmiði.
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Þau eru hugræns eðlis og því fjarri skiln- 
ingi harna. Flest hörn læra þau án þess að 
skilja þau, og hjálpa þau því ekki til að 
efla skilninginn. Annars er hjer að ræða 
um lágmark þess, sem kent skuli, og er 
ekkert til fyrirstöðu því, að fleira sje 
kent, þar sem henta þykir.

Þá er brtt. við 5. lið. í frv. stendur, 
að börnin skuli vita nokkuð um merkustu 
menn þjóðarinnar að fornu og nýju og 
þau tímabil, er þeir lifðu á. Við viljum 
fella þetta niður og setja í staðinn, að þau 
viti nokkuð um æfiatriði merkustu manna 
þjóðarinnar og þektustu menn veraldar- 
sögunnar. Það er gert ráð fvrir. að börnin 
viti t. d„ að Xapóleon var ekki stórkaup- 
maður í venjulegum skilqjngi. Það er ekki 
hægt að segja, að það sje lífsnauðsvnlegt 
fvrir nokkurn Islending að kynnast þeirri 
tegund veraldarsögunnar, sem hjer um 
ræðir. En það er þó dálítið óþægilegt, ef 
almenningur verður án þessarar bvrjunar- 
þekkingar, sem álitið er, að heyri til borg- 
aralegri mentun. f staðinn fvrir þetta höf- 
um við felt niður tímabil sögunnar. Það 
er áreiðanlega rjett spor. Því að tímabil- 
in eru eins og brotin, hugræn þekking og 
börnum framandi, þar sem þeim þvkir 
aftur á móti mjög skemtilegt að læra æfi- 
sögur.

f greinina um landafræðiþekkingu hefir 
verið badt við, að barnið þyrfti að vera 
leikið í að nota jarðlikan. Jeg skal taka 
það fram, að þar er dálítil prentvilla, á 
að vera komma á eftir ,,jarðlíkan“ ; því 
að annars mætti ætla, að „tellurium“ og 
jarðlíkan væri nákvæmlega sami hlutur. 
Iljer vantar íslenskt órð, og ljetum við því 
iitlenda orðið standa. Verði þessi brtt. 
samþvkt, má laga þetta í endurprentun. 
Þar sem góður hnöttur kostar ekki nema 
50 kr„ þá er engin ofætlun fvrir hvaða 
skóla sem er að eiga einn slíkan hlut. En
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það gerir kensluna miklu ljosan. Stund- 
um hefir verið siður að kenna landafræði 
þannig, að taka aðeins Island og Evrópu, 
eða part af Evrópu. Maður sjer, að sú 
hugmvnd um heiminn, sem börn fá af 
því, verður altaf mjög ófullkomin. Þess 
vegna er betra og heppilegra, að börnin 
læri snemma, hvernig jörðin lítur út að 
lögun, og fái þannig gleggri mynd af 
heiminum.

Þar sem í frv. er talað um helstu iönd 
Evrópu, þá höfum við bætt við Xorður- 
Ameríku. Það leiðir af því, að lönd Xorð- 
nr-Ameríku heyra fullkomlega til Evrópu- 
ríkjunum að Jrví er snertir ábrif þeirra á 
heimslífið nú á dögum.

A eftir 7. lið höfum við bætt inn í, eftir 
ósk skólastjóra barnaskólans hjer, ákvæði, 
sem jeg held, að enginn geti haft á móti, 
að börnum sje í heilsufræðitímum kent um 
áhrif vínanda og tóbaks. Það er ákaflega 
ískyggilegt, að tóbaksnautn er að verða 
miklu algengari; meðal annars er það 
fjöldi af ungum stúlkum, sem neytir tó- 
baks, sem ekki þektist áður. Þetta ákvæði 
á að lúta að því, að skólar fari að gera 
eitthvað verulegt til að vinna á móti þess- 
um nautnameðulum.

Xiðurlagið höfum við orðað þannig, að 
ljetta dálítið kröfur. f frv. er hægt að 
skilja það þannig, að börn ættu að hafa 
lært um innri byggingu dýra og jurta. 
Það er ákaflega flókið og ekki við barna 
hæfi. I stað þe.ss höfum við sett, að barn- 
ið skuli þekkja nokkrar helstu íslenskar 
plöntur og vita um lifnaðarhætti þektustu 
dýra.

Þá höfum við gert breytingu við 20. gr. 
Jeg held hún sje til bóta. þótt hún sje 
ekki yfirgripsmikil. Það er, að niðurlag 
greinarinnar taki það skýrt fram, að af 
börnum á skólaaldri, sem að dómi kennara 
og læknis eru ófær til hins lögboðna náms

sakir andlegs eða likamlegs vanþroska, sje 
ekki heimtað meira en nokkur kunnátta í 
lestri og skrift. Það er öllum ljóst, sem 
þekkja til barnaskólans hjer t. d., að þar er 
mjög mikið af börnum, sem í raun og veru 
hafa aldrei neitt hvað þekkingu áhrærir upp 
úr skólaverunni. af því að þau eru treg- 
gáfuð, eða máske ekki með alveg fullum 
þroska. ITingað til hefir ekki verið hugs- 
að nægilega um að greina þessi börn frá 
hinum. Þessir vesalingar hafa verið í 
skólanum sjer til kvalar og tafar fyrir 
hin börnin, sem betur eru gefin. Með því 
að orða þetta svona skýrt, þá vita allir 
kennarar og prófdómarar það, að ef á 
vegi þeirra verður barn, sem er bersýni- 
lega svo langt á eftir, sem hjer er talað 
um, þá á ekki að hafa það með í venju- 
legum tímum. Seinna kemur að því, t. d. 
í Revkjavík. að hægt verður að gera eitt- 
hvað fyrir þessi börn. kenna þeim verk- 
lega o. s. frv. En við höfum ekki þorað að 
fara út í það, en látið okkur nægja að 
gera þessa aðgreiningu, þannig að van- 
þroska börnin sjeu ekki kvalin með skóla- 
göngu. sem þau hafa ekkert upp úr, og 
hinum börnunum sje ekki misboðið með 
bví að þurfa að tefjast af þeim.

Jeg held, að eitt lítið atriði viðvíkjandi 
teikningu á skólahúsum hafi fallið burt, 
annaðhvort af óhöppum hjá nefndinni eða 
í prentun. En þá lagfæringu getur nefnd- 
in komið með til 3. umræðu.

Forsætisráðherra (JM): Það má vel
vera, að það sjeu ekki gerðar neinar brevt- 
ingar á aðalatriðum frv. hjá nefndinni. 
Það var heldur ekki í hv. Xd., aðeins auka- 
atriðum breytt. Jeg skal ekki segja, 
að jeg hafi verulega mikið á móti þessum 
breytingum í sjálfu sjer. En eins og menn 
vita, er sennilega nokkuð liðið á þingtím- 
ann, og væri því æskilegt, að þær breyting-
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ar, sem ekki eru alveg nauðsvnlegar, verði 
ekki gerðar, til þess að ekki þurfi að senda 
málið oft milli deilda. Jeg hefði gjarnan 
viljað óska þess að vita, hvort nefndin í 
Xd. mvndi vera samþykk þessum hrtt. Jeg 
þóttist verða var við, að það væri tilgang- 
urinn að bera sig saman við hana. Mjer er 
revndar kunnugt um, að nokkrar brtt. eru 
býsna mikill þyrnir í augum sumra nefnd" 
armanna í hv. Nd. Jeg hvgg það megi 
fullyrða, að nefndinni þar þyki ekki 
ástæða til, að 1. brtt. nái framgangi. Sama 
hvgg jeg eigi sjer stað um 2. brtt., að hún 
álíti, að ákvæðin eigi að vera nokkru fvllri 
en hjer er ætlast til.

Það, sem jeg sjerstaklega legg áherslu á, 
er þetta, að það hefðu ekki þurft að koma 
inn þær brevtingar, sem gera örðugleika 
á. að þetta mál fái framgang. Annars held 
jeg sje óhætt að segja, að þessar breyting- 
ar sjeu ekki það miklar, að það sje að 
öðru leyti á.stæða til að mæla á móti þeim.

Pyrir utan það, að mjer er kunnugt um, 
að nefndin í Nd. álítur 1. brtt. óþarfa, vil 
jeg geta þess, að það er líklega töluvert 
efasamt, að það verði svo auðvelt að fá 
börn, t. d. í kaupstöðum, til þess að lesa 
þannig þrjár helstu fslendingasögurnar. 
að þau geti sagt frá efni þeirra í aðal- 
dráttum. Og svona lestur utan skólans 
finst mjer ætti ekki að heimta í harna- 
skólum. Það getur líka verið mjög örðugt 
um tíma og tækifæri til þess á heimilun- 
um að lesa þrjár íslendingasögur. Þar að 
auki er þetta það atriði, sem sennilega 
væri þá fremur fræðslustjórna hlutverk að 
gefa ákvæði um. Að minsta kosti álítur 
svo einn af fróðustu mönnum í mentmn. 
Nd.

Jeg skal svo aðeins láta þess getið um 
síðustu brtt., að það tel jeg ekki víst, að 
börn eins og þar er lýst geti einu sinni

lært lestur og skrift. Þau geta verið svo 
óhæf til náms, að þau geti ekki lært svo 
mikið sem lestur og skrift.

Einar Árnason: Jeg skal ekki tala langt 
mál um þetta. Yfir höfuð tel jeg, að þetta 
frv. sje til mikilla bóta við þau fræðslu- 
lög, sem nú gilda. Og jeg teldi það skaða, 
ef frv. næði ekki framgangi á þessu þingi. 
En það hafa komið hjer fram nokkrar 
breytingartill. frá hv. mentmn., sem gera 
það að verkum, ef samþ. verða, að frv. 
verður aftur að fara til Nd. Þar sem kom- 
ið er nú að þinglokum, er hugsanlegt, að 
málið kunni að daga uppi, ef það þarf að 
hrekjast milli deilda.

Þessar brtt. eru yfir höfuð ekki stór- 
vægilegar að efni til. Þær ganga flestar í 
þá átt að taka skýrar fram og sjerstaklega 
að bæta við þær kröfur, sem gerðar eru 
um það, hvað börnin eiga að læra í skól- 
unum. Jeg held satt að segja, að það 
mvndi ekki skifta miklu máli, hvort kröf- 
urnar eru gerðar víðtækari en þær eru í 
frv. eða ekki. Ef of langt er gengið í því 
efni, þá verður þetta vitanlega brotið að 
meira eða minna leyti. Jeg tel hætt við. 
að undir sumum kringumstæðum sje frek- 
ar gengið of langt en of skamt í að 
heimta þekkingu hjá börnum í margvísleg- 
nm atriðum. En hvað börn læra í skóla, 
er fyrst og fremst undir þeim sjálfum 
komið og í öðru lagi undir kennurum, en 
ekki undir þeim reglum, sem settar eru 
um skólana.

Það er margt, sem ber til þess, að það 
er töluvert örðugt að gera börnin fróð 
um ýmsa hluti. Og það er svo um alla 
skóla, og þá alls ekki síður kaupstaðar- 
barnaskóla en sveitaskóla, að það virðist 
svo, að fræðslan fari oft og tíðum fvrir 
ofan garð og neðan hjá börnunum, Það
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var t. d. lijer í barnaskóla Reykjavíkur 
prófspurning í landafræðitíma um það, 
hvar París væri. .Tú, mörg börnin svör- 
uðu, að París væri á Laugaveginum, og 
sum gátu sagt, bvort hún var innarlega 
eða neðarlega á Laugaveginum. Fyrir 
stuttu átti einn maður tal við nokkur börn 
hjer uppi við Skólavörðu; spurði hann 
þau meðal annars að því, hvort þau gætu 
sagt sjer, hvar Esja væri. Nei. þau vissu 
ekkert um Es.juna. Svo spurði hann um 
fleiri einstaka hluti, sem þau gátu ekki 
svarað. Þá fór hann að leitast fyrir um 
það. á hvaða sviði þeirra skilningur og 
hugsun væri, því að hörnin voru alls ekki 
ógreind. Og það, sem þau gátu skýrt frá. 
var mjög nákvæmlega um alla hílana í 
Reykjavík og hvar híóin væru.

Þetta sýnir, að það er ekki undir reglu- 
gerð skólans komið, hvað hörnin læra og 
hvað þau ekki læra.

Annars myndi jeg ekki telja, að þessar 
brtt. spiltu frv. neitt, þótt samþyktar 
yrðu. En mjer finst vafasamt, að það sje 
rjettara að senda málið aftur til hv. Nd. 
þeirra vegna.

Frsm. (Jónas Jónsson): TTt af ræðu 
hæstv. forsrh. (JM) vildi jeg taka það 
fram. — sem jeg þó hefi áður gert, — að 
við í mentmn. höfum flýtt okkur með frv. 
eins og frekast er liægt að húast við með 
stórt mál. Jeg verð að segja, að mjer 
finst það dálítið hart, þegar Nd. skilar 
frv. eins og þessu, sem lagt var fvrir hana 
í þingbyrjun, ekki fyr en undir þinglok, 
ef ekki á að athuga málið af viti í Ed., 
en ganga að frv. eins og það er, af því að 
hv. Nd. vill svo vera láta. Er þetta eitt 
með öðru sterk sönnun fyrir því, að þing- 
ið ætti ekki að vera nema ein deild. En svo 
framarlega sem gagn er að því að hafa
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þingið skift, þá er það skylda hvorrar 
deildar að atliuga málin. Við höfum ekki 
farið fram á annað en það, sem er fram- 
hærilegt, og liv. Nd. liefði gott af að at- 
liuga það. Þetta er hreint og beint ofríki 
frá Nd., sem jeg get ekki sætt mig við.

Hæstv. ráðh. (JM) sagði, að till. væru 
ekki alveg nauðsynlegar. Jeg get þó ímynd- 
að mjer, að margt í 1. brtt. sje eins nauð- 
svnlegt og hverjar aðrar línur í öllu frv. 
En af því. sem hæstv. forsrh. sagði. get 
jeg lielst sætt mig við. til samkomulags við 
háttv. Nd.. að halda ekki fram til streitu 
hreytingum við 4. lið. Þó er enginn vafi, 
að við höfum á rjettara að standa. En það 
er húið að mishjóða hörnum svo lengi í 
skólum með þessu, að það gerir kannske 
ekki til. þótt það eigi sjer stað einu ári 
lengur.

Ekki liefi jeg getað sannfærst af því, 
sem hæstv. ráðh. Iiefir haft á móti íslend- 
ingasögunum. En jeg get skilið. að þar 
sem hans störf hafa Iegið svo Iangt frá því 
að fást við börn á þessum aldri, þá geti 
hann komist að þeirri niðurstöðu. sem 
hann komst. En hún er áreiðanlega röng. 
Hann sagði, að ekki væri heppilegt að 
láta hörn lesa mikið utan skóla. I þessu 
einmitt liggur munurinn oft og tíðum á 
börnum. að sum eru þvinguð til að lesa í 
skólanum. en önnur lesa líka utan skóla 
ýmsar hækur. Gamla uppeldið hafði þetta 
til síns ágætis, en nýja uppeldið hýður 
bíó og þröngar lexíur. Börnin þurfa að 
læra að nota bækur sjálfstætt. Það er ekk- 
ert því til fvrirstöðu. að 12 ára gamalt 
harn lesi Laxdælu og Egilssögu. Þetta er 
ljett krafa til harna, sem hafa sæmilega 
greind, að komast yfir að þekkja helstu 
söguleg atriði þeirra. Náttúrlega ef ætti 
að krefjast til prófs að vita allar ættar- 
tölurnar, væri þetta alveg óhæft. En þessi
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tillaga, þótt hún verði feld, er áreiðanlega 
bvrjnn á mótspyrnu gegn þessari skoðun, 
að börn eigi ekkert að vita nema um 
kenslubækurnar.

Jeg lield það sje ekki rjett hjá hæstv. 
ráðherra, að hægt væri að ákveða með úr- 
skurði fræðslumála.stjórnarinnar samkv. 
gildandi lögum um að bæta Islendinga- 
sögum við. Fræðslumálastjórnin hefir held- 
ur aldrei stigið nokkurt spor í þá átt, svo 
að mjer sje kunnugt um. Get jeg því ekki 
húist við. að hún fari til þe.ss nú. Þar að 
auki væri það ekkert hetra t'yrir hörnin, 
þótt. það væri valdhoð fræðslumálastjórn- 
arinnar en þótt tiltekið sje í lögunum.

fm vangefnu börnin er ]iað náttúrlega 
rjett hjá hæstv. ráðh., að mörg af þessum 
hörnuin geta hvorki lært að lesa eða skrifa. 
Einmitt af því orðum við þetta eins og 
við gerum. Þarna er kennurum gefið und- 
ir fótinn. Minna getur það ekki verið en 
nokkur þekking. ef einhver er. Blærinn á 
þessari grein er þannig, að kennarar og 
prófdómarar sjá, að ekki er ætlast til að 
ofhjóða börnunum; og ef þau eru hreint 
og beint fábjánar, þá fer enginn kennari 
að þreyta sig á að kenna þeim.

En það, sem jeg held, að hæstv. ráðh. 
hafi ekki athugað, er það, að mörg börn 
eru, sem geta orðið læs og skrifandi, en 
ekki væri neitt vit í að kenna brot t. d„ 
eins og hv. Xd. vill heimta. Að því leyti 
er áreiðanlega bót að þessari viðbót við 
20. gr.

Við í nefndinni höfuni gert okkar skyldu 
í því að taka þetta mál alvarlega til íhug- 
unar. Við höfum einnig gert ráðstafanir 
til þess, að þetta mál yrði tekið sem fyrst 
á dagskrá. Þannig er það ekki okkar sök. 
þótt málið nái ekki fram að ganga, þar 
sem þó eru eftir 9—10 dagar af þinginn.
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Forsætisráðherra (JM)s Jeg lield, að 
háttv. frsm. (JJ) hafi misskilið mig. Jeg 
liefi síður en svo á móti því, að reynt sje 
í skólunum að fræða börn um íslendinga- 
sögur. En jeg er ekki viss um, hve heppi- 
legt mundi reynast að heimta til prófs 
þekkingu í því, sem ekki er kent í skólun- 
um, sjerstaklega í kaupstöðum. Unglingar 
á lægsta fræðslustigi eiga ekki að skila 
öðru til prófs en því, sem kennararnir 
hafa kent þeim, eða sjeð um að þeir hafi 
lært.

Þeir kennarar, sem jeg hefi talað við, 
álíta. að það sje til býsna mikils ætlast 
með 1. till. mentamálanefndar. Jeg veit 
nú ekki t'yrir víst, live lengi háttv, frsm. 
hefir kent börnum. (JJ: Mörg ár). Það 
geta ekki verið mjög rnörg ár. Ilann hefir 
kent eitthvað í kennaraskólanum, en þar 
eru ;dt valin börn, og verð jeg því að efast 
um, að hann beri betra skynbragð á þetta 
atriði heldur en þeir kennarar, sem jeg 
hefi átt tal við um þetta.

Þá er brtt. um það, að ekki skuli kenna 
börnum almenn brot. Ja, jeg held nú, að 
börnum sje ekki neitt misboðið með því, 
þótt þau lærðu eitthvað í brotum, t, d. þau 
börn, sem eiga að kunna Laxdælu, Grettis- 
sögu og Xjálssögu og geta sagt frá aðal- 
efni þeirra. (J.J: Aðalatburðum). Jæja, 
það er nú nokkuð hið sama. Jeg ímvnda 
mjer og. að af góðri fslandssögu fái börn 
að vita um þessa atburði, og þess vegna 
sje ekki svo miklu slept, þótt brtt. nái ekki 
fram að ganga.

Þá held jeg og, að liáttv. frsm. hafi mis- 
skilið það, sem jeg sagði um seinustu brtt. 
Jeg hafði aðeins á móti orðalagi hennar, 
vegna þess að það er ekki hægt að fvrir- 
skipa, að öll börn læri að lesa og skrifa. 
En það gerir lítið til. þótt ekkert sje fram
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tekið um þetta í lögum, því að hver góður 
kennari mun telja það skyldu sína að 
kenna börnum bæði lestur og skrift, ef þau 
geta lært það. Jeg hvgg því, að þessi brtt. 
sje óþörf.

Ingibjðrg H. Bjarnason: Þegar þetta 
stóra frv. kom til deildarinnar og var vís- 
að til mentamálanefndar, var okkur ljóst, 
að svo var áliðið þingtímans, að flýta vrði 
málinu sem mest, ef það ætti að verða að 
lögum á þessu þingi. En það er hjegómi 
einn að vísa málinu svo seint til einhverrar 
nefndar, að álit hennar geti ekki orðið 
nema nafnið íómf.

Xefndin hefir átt tal við fræðslumála- 
stjóra, skólastjóra harnaskólans og ýmsa 
fleiri, er skyn bera á þetta mál, og í sam- 
ráði við þá hefir nefndin stilt svo í hóf 
brtt. sínum, sem unt var, til þess að setja 
ekki fót fyrir frv. Till. okkar eru til bóta 
á frv., án þess þó að raska grundvelli þess. 
Við áttum og fund með mönnum úr ment- 
mn. hv. Nd., og höfðu þeir ekkert sjerlegt 
við brtt. okkar að athuga, en óskuðu að 
frv. vrði ekki tafið nje gerðar á því þær 
hrevtingar, er deilum gætu valdið.

Það, sem virðist nú aðallega vera þyrnir 
í augum hæstv. forsrh. og annara hv. deild- 
armanna, er, að haldið sje að börnum að 
lesa eitthvað annað en þessar þurru lexí- 
ur, sem oft eru misjafnlega framreiddar. 
Við vildum með brtt. okkar reyna að bæta 
úr því, sem því miður er ekki svo fátítt, 
að unglingar á fermingaraldri hafa ekki 
litið í Islendingasögur og þekkja varla 
nöfn á þeim. Okkur fanst fara vel á því. 
að kennarar hefðu þetta á bak við eyrað. 
að börnin ættu og mættu lesa fleira en 
lexíurnar. Jeg er því viss um, að þessi 
brtt. okkar er til bóta og að hún er fram- 
kvæmanleg.

Að gefnu tilefni tel jeg æskilegt, að frv. 
liefði fylgt frá hv. Nd. ummæli eða úr- 
skurður um það, að engu mætti hagga í 
því. Mundi það hafa sparað fundarhöld, 
lieilabrot og erfiði.

Um brtt. við 20. gr., þá er það vitan- 
legt, að ekki er hvert barn fáhjáni, þótt 
því sje ekki ætlandi að læra meira en 
lestur og skrift. Jeg vildi helst, að það 
hefði verið bætt við þá grein, að slíkum 
börnum væri kent eitthvert handverk. En 
þáð, sem hamlaði því. að við bættum þessu 
við greinina. er, að ekki er enn ráðið fram 
úr, hvað á að gera við þessi vanmeta hörn, 
þótt það mál þarfnist skjótrar úrlausnar, 
því að mörg eru þau börn á öllu landinu, 
sem svo er ástatt um.

Hvað dæmi það snertir, er hv. I. þm. 
Eyf. (EÁ) tók í ra'ðu sinni, þá er það 
leiðinleg ljósmynd af kunnáttu suinra 
barna hjer-í liöfuðstaðnum eftir 4—5 ára 
nám. Ef nokkuð sannar átakanlega, að 
það þurfi að Ieggja meiri rækt við kenslu 
harna, þá er það þetta dæmi. Það þarf að 
gera meira en að telja upp, hvaða náms- 
greinir skuli kendar. Það þarf aðhald 
handa kennurum, til þess að þeir láti 
börnin hnýsast í fleiri hækur en kenslu- 
bækurnar einar.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg hefi skrif- 
að undir brtt. nefndarinnar án fvrirvara, 
en jeg vil þó því aðeins, að þær verði sam- 
þyktar, að það verði ekki málinu að falli. 
Allir þeir, sem jeg hefi talað við um þetta 
efni og hafa vit á kenslumálum, telja frv. 
stórum betra en núgildandi lög.

Við höfðum tal af 3 mönnum úr ment- 
mn. hv. Nd. En nú hefir öll nefndin hald- 
ið fund í morgun og tekið brtt. okkar til 
athugunar, og tveir þeirra, að minsta kosti, 
eru eindregið á móti brtt. 1, a. og b. Og

70*



Lagafrumvörp samþykt.
Fræðsla harna.

1111

þegar svo stór minni hluti nefndarinnar 
legst á móti brtt., svnist mjer málinu 
stofnað í hættu, ef brtt. yrði samþ. hjer 
í deildinni. En jeg vil ekki stuðla að því, 
og mun þess vegna greiða atkv. á móti 
þessari brtt. En liinar brtt. eru ekki svo, 
að nefndin í hv. Nd. sje á móti þeim, 
enda þótt hún telji þær lítilsvirði.

Eggert Pálsson: Þetta er vitanlega injög 
merkilegt mál, og það er því eðlilegt, að 
mönnum svnist sitt hvað um það. Jeg vil 
ekki leggja stein í götu frv., en jeg fæ 
ekki skilið, að það verði því að falli í 
Xd„ þótt breytingar sjeu gerðar á því 
hjer. T’m sumar brtt. nefndarinnar er það 
að segja, að jeg felli mig miklu betur við 
þær en það, sem í frv. stendnr.

1. brtt. finst mjer hafa mikið til síns 
máls. Það er leiðinlegt. að ailur almenn- 
ingur skuli ekki hafa meiri þekkingu á 
fornsögunum en raun er á. Ilún var meiri 
áður en unglingafræðslan byrjaði. En þó 
lít jeg svo á, að það sje varhugavert að 
krefjast þess af börnum, að þau kunni 
efnið úr þremur Islendingasögum, enda 
yrði það foreldrum ærinn kostnaðarauki í 
bókakaupum. (JJ: Menn geta haft lestr- 
arfjelög). Það dugir ekki. Það leiðir að 
sjálfíýigðu af þessari brtt., að kennarar 
verða að heimta það af foreldrum, að þeir 
kaupi þær bækur, sem börnin eiga að 
lesa. Þetta væri þó sök sjer, ef lieimili 
kæmist af með að eiga einhverjar þrjár 
Islendingasögur; en það nægir ekki, því 
að alt of víða mun það við brenna, að 
kennarar eru helst til ónærgætnir í því 
efni að heimta skifti á bókum. Þegar nýr 
kennari kemur, þykist hann ekki vilja eða 
geta notað samskonar bækur og kennarinn 
á undan hafði, og heimtar af foreldrun- 
um, að kevptar sjeu nýjar eða aðrar náms- 
bækur handa barninu. Og svo mundi fara
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með þessar íslendingasögur, er hjer ræðir 
uni. Xýr kennari heimtaði máske þekk- 
ingu á öðrum en þeim, sem kennarinn 
næsti á undan vildi hafa. Þetta er það, 
sem jeg liefi á móti brtt., enda þótt jeg 
telji til bóta, að æskulýðurinn fengi meiri 
fræðslu í þessu efni en nú á sjer stað. Að 
lestrarfjelögin geti bætt úr í þessu efni, 
tel jeg vafamál. Þótt þau hafi óneitanlega 
nokkra kosti og gefi fleirum færi á að kynn- 
ast bókum en áður var, þá hafa. þau jafn- 
framt eyðilagt bókamarkaðinn, dregið stór- 
kostlega úr bókakaupum einstaklinga, 
þannig, að á nýrri myndarheimilum sjer 
maður varla bók. En þar sem bækur hafa 
fallið í arf, eru enn til góðir bókaskápar, 
og í þá mun að jafnaði bætt einhverju 
árlega.

ITm 2. brtt. tek jeg undir það með hv. 
frsm. (JJ), að það væri mjög til bóta að 
fella niður kenslu í almennum brotum. 
Jeg lít á það eins og liann, að þótt börn 
geti með tímanum reiknað þau dæmi, sem 
eru í bókinni. þá skorti þau allan skiln- 
ing á að reikna þau dæmi, sem ekki eru 
þar. Og jeg hefi fvrir satt, að hinn ágæti 
stau'ðfræðingur prófessor Eiríkur Briem 
vilji- ekki láta kenna börnum meira fram 
að fermingaraldri en einfalda samlagn- 
ingu, frádrátt og margföldun — ekki deil- 
ingu. Hún komi alveg af sjálfu sjer, þegar 
leikni er fengin í margfölduninni.

Með c-lið þykir mjer nokkuð langt geng- 
ið og heimtuð of víðtæk þekking í því 
efni. (JJ: Það er ekki víðtæk þekking). 
Þar koma enn bókakaup til greina, sem 
flestum eru ofviða, og svo er ekkert hand- 
hægt kenslukver til um þetta.

Hm d-lið er það að segja, að jeg kann 
ekki eins vel við hann og orðalag frv. 
sjálfs. Jeg held. að það sje rjett hugsað 
að láta börn athuga sem best alt í kring- 
um sig, því að á þann hátt geta þau smátt
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og smatt víkkað sjóndeildarkring sinn. 
Börn í sveitum eru nú miklu atliugulli en 
körn í kaupstöðum. Er það sennilegt, að 
það stafi meðal annars af því, að í sveit- 
unum er færra, sem glepur kugann, og þau 
þess vegna taki betur eftir því, sem þau 
sjá og heyra. Og viðvíkjandi kunnáttu 
barna í kaupstöðum, þá hefi jeg sömu 
söguna að segja og kv. 1. þm. Eyf. (EÁ), 
að það er sorglegt að bera saman þekk- 
ingu barna, sem þó eru talin í efri bekkj- 
um barnaskólans kjer, og þekking sveita- 
barnanna, sem ekki njóta nema 8 vikna 
tilsagnar á vetri.

Þá er e-liður, og tel jeg kann til stór- 
bóta, þar sem svo er ákveðið, að börn fái 
þekkingu á skaðsemi áfengis og tóbaks. 
Það er nauðsynlegt, að þetta komist sem 
fyrst inn kjá unglingunum, því að „smekk- 
urinn sá, er kemst í ker, keiminn lengi 
eftir ber.“

Þá er líklega seinni málsgreinin, um 
plöntur og dýr, einnig til bóta og að mínu 
áliti miklu skynsamlegri en það, sem í 
frv. stendur, að börnum sje kend líffræði 
jurta. Þetta getur nú stafað af því, að 
jeg kefi aldrei grasafræðingur verið, en 
mjer hefir jafnan fundist, sem erfitt mundi 
fyrir börn að komast inn í lifnaðarháttu 
jurta.

Það er líka eðlilegt, að svo sje, því að 
jurtirnar eru fíngerðari og margbrotnari 
en dýrin, og því erfiðara fyrir börnin að 
átta sig á þeim.

Viðvíkjandi 3. brtt., við 20. gr., get 
jeg tekið það fram, að mjer stendur nokk- 
uð á sama um hana. Því að ef barnið er 
fábjáni, getur ekki komið til greina að 
heimta af því neina kunnáttu í lestri og 
skrift.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 
þetta, en skal geta þess, að jeg geri ráð 
fyrir, að svo mikið sje eftir af þingsetu-

tímanum, að þessar breytingar ættu ekki 
að kindra framgang þessa máls nú, enda 
eru þær ekki stórvægilegar.

Frsm. (Jónas Jónsson): Jeg keld, að 
ræða kv. 1. þni. Rang. (EP) skýri vel 
eðli þessa máls, enda hefir kann mikla 
reynslu í þessu efni samfara sínu aðal- 
starfi. Mjer líkar betur sú aðferð að 
breyta frv. eftir því, sem þurfa þvkir, 
lieldur en láta það falla niður af ótta við, 
að einhverjir liv. þm. í Xd. muni ekki 
fallast á þær breytingar. Jeg keld líka, að 
liæstv. stjórn þurfi ekki að vera neitt 
krædd um afdrif þessa frv., eða að það 
dagi uppi, því að það mun vera sameig- 
inlegur ákugi allra flokka í þinginu að 
ljúka þessu máli nú á þessu þingi. Að 
því leyti, sem liv. þm. (EP) mintist á 
íslendingasögur, er liann alveg á sama 
máli og jeg um nauðsyn þess, að börnum 
sje haldið að að lesa þær, en kvað snertir 
bækurnar álít jeg, að sjálfsagt sje að 
ákveða með reglugerð, hvaða bækur skuli 
le.sa. Og jeg keld, að þar sem lestrarfjelög 
eru, muni bækur þeirra nægja. Við það 
að lieyra kv. 1. þm. Rang. tala styrktist 
jeg í trúnni á það, að rjett væri að fella 
niður almennu brotin. Það munu flestir 
sammóla um það, að sú kensla komi al- 
ment ekki að tilætluðum notum. Það er 
venjan í barnaskólum, þegar lokið er við 
einskonartölur, að byrja á brotum strax, 
og svo áfram, og mun sú kensla víða koma 
að litlum notum. Á einum stað vissi jeg 
til þess, að kennari, sem álitinn var mjög 
vel fær í sinni grein, ljet barn á 11. ári 
læra brot, og barnið hafði auðvitað engan 
skilning á þeim. Þessi kennari var talinn 
ágætur, en hann drýgði þó þessa höfuð- 
synd, að láta börnin halda viðstöðulaust 
áfram og fara yfir sem mest án þess að 
hirða um hitt, hvort þau höfðu nokkurn
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skilning á því. Líklega ættu brot helst að 
lærast á unglingsaldrinum. Við það, sem 
hv.-1. þm. Rang. hafði eftir Eiríki Briem, 
get jeg bætt því, sem hinn ágæti stærð- 
fræðingur dr. Olafur Daníelsson sagði við 
mig, sem sje að daglega lífið útheimti ekki 
kunnáttu í öðrum reikningi en einskonar- 
tölum. Svona leit nú þessi mikli stærð- 
fræðingur á málið. Ilvað snertir till. 
nefndarinnar um lítilsliáttar kenslu í ver- 
aldarsögu, í stað þess að læra um tímabil 
í okkar sögu, skal jeg geta þess, að það 
er til ein bók, jeg held mjög viðunandi 
kenslubók, í mannkynssögu eftir Þorleif 
H. Bjarnason. Sú bók er ætluð unglingum, 
er einföld og óbrotin, en með nýtískubrag. 
Jeg álít samt, að æfisögur sjeu heppilegri 
og betur við hæfi barna en menningarsögu- 
ágrip. Til er líka sögubók, sem Björn heit- 
inn Jónsson þýddi og er ágæt, það sem 
hún nær.

Háttv. þm. (EP) mintist á, að börnin 
þyrfti fyrst að fræða um það, sem næst 
þeim væri, átthaga sína o. s. frv., og víkka 
svo hringinn smám saman. Þetta er að 
mörgu leyti rjett, en jeg vil þó benda á 
eitt atriði í sambandi við þetta. T. d. er 
nú í nýrri útgáfu af landafræði ágaúur 
kafli um ísland eftir einhvern besta landa- 
fræðing hjerlendan, Ogmund Sigurðsson 
skólastjóra. Þessi kafli er mjög vel skrif- 
aður og ágætar lýsingar á einstökum hjer- 
uðum, en hætt er við, að ljelegur kennari 
þreyti nemendur með slíkri minniskenslu. 
Nöfnin verða of mörg, svo sem Lón, Mýr- 
ar, Suðursveit o. s. frv., og slík kensla 
kemur ekki að tilætluðum notum fyrir 
börn.

Þá ætla jeg að víkja nokkrum orðum að 
skoðun hv. þm. (EP) á því, hvað geri 
muninn á uppeldi barna í sveitum og 
í kaupstöðum. Okkur ber saman að nið- 
urstöðunni til, en um hitt, hver ástæðan
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sje til þessa, virðist vera nokkur mein- 
ingamunur. Iláttv. þm. leit svo á, áð yf- 
irburðir sveitanna stöfuðu aðallega af því, 
að þar væri færra um að vera. Jeg álít, að 
aðalmunurinn sje sá, að í sveitunum er 
það miklu fleira og fjölbreyttara, sem er 
við hæfi barna, heldur en í kaupstöðum, 
sem sje náttúran sjálf; hún hefir altaf 
verið stærsti og besti skólinn fyrir okkar 
þjóð. I bæjunum er þetta alt öðruvísi, 
Barn, sem t. d. ér fætt og uppalið á Grett- 
isgötu og kemst sjaldan út úr bænum, sjer 
lítið af þeirri fjölbreytni náttúrunnar, sem 
sveitirnar hafa að bjóða og er svo vel 
fallin til þess að laða að sjer athygli 
barna. — Annars er þetta utan við efnið.

Jeg get tekið undir það, sem hv. 4. 
landsk. (IHB) sagði um það, að ekki væri 
ástæða til að vera hræddur við að gera 
þær breytingar á þessu frv. hjer í þessari 
hv. deild, sem miða til bóta, og mjer þvkir 
leitt, ef frv., sem hefir tíma til að vera 
11 vikur í hv. Nd., hefir ekki tíma til að 
vera 1 viku hjer, þó að síðar þurfi að at- 
huga það við eina umr. í Nd.

ATKVGB.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 466,l.a feld með 8:5 atkv.
— 466,l.b feld með 7:7 atkv.
— 466,l.c feld með 7: 7 atkv.
— 466,l.d feld með 8: 5 atkv.
— 466,l.e. samþ. með 9:1 atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv.
3. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
5. —10. gr. samþ. með 11 shlj. atkv. 

Brtt. 466,2 samþ. með 9: 2 atkv.
11. gr., svo brevtt, samþ. með 12 shlj. 

atkv.
12. —17. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
18,—19. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.



1117 Lagafruravörp samþykt 1118
Fræðsla barna.

Brtt. 466,3 samþ. með 12 slilj. atkv.
20. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
21. —23. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
24.—30. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
31.—32. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn frv. og einstakra kafla þess

samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 67. fundi í Ed., miðvikudaginn 5. 
maí, var frv. tekið til 3 . u m r .

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 68. fundi í Ed., næsta dag, var frv. 

aftur tekið til 3. umr. (A. 487, 494, 
510).

Frsm. (Jónas Jónsson): Það er aðeins 
örlítil brtt. frá mjer og hv. 4. landsk. (III- 
B), sem fallið liafði úr við 2. umr. Lýtur 
hún að því, að skólarnir fái teikningar 
ókeypis frá landsstjórninni, sem sagt, að 
húsagerðarmeistari ríkisins teikni húsin 
fyrir þá, skólunum að kostnaðarlausu. 
Ástæðan fyrir þessari brtt. er sú, að hú.sa- 
gerðarmeistari ríkisins hefir haft svo mik- 
ið að gera, að liann hefir ekki getað ann- 
að öllum teikningum skólahúsa. Xú þart' 
t. d. að byggja skólahús í Hafnarfirði, og 
mun teikningin af því kosta um 10 þús. 
kr. Eru og fleiri kaupstaðir, sem þurfa að 
byggja. En til þess að skólarnir geti feng- 
ið teikningarnar ódýrari, þyrfti að auka 
skrifstofuhald húsagerðarmeistara, svo að 
ekki þyrfti að kaupa þær sjer í lagi. En 
þá mundi einnig vera trygt, að skólanefnd- 
irnar leituðu ekki til miður hæfra manna. 
Því að það getur liefnt sín síðar meir, 
ef viðvaningar eru látnir gera teikning- 
arnar. Jeg hygg, að þessar tvær ástæður 
sjeu nægilegar. Einnig veit jeg, að að

minsta kosti sumir í mentmn. Xd. eru 
þess fýsandi, að till. þessi komi fram.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg á viðauka- 
till. á þskj. 510. En þar sem jeg náði ekki 
tali af meðnefndarmönnum mínum, greip 
jeg til þeirra úrræða að láta till. koma 
fram frá minni hl. mentmn. Það stendur 
nú svo á, að í nokkrum lögum, hliðstæðum 
frv. þessu, standa undanþáguákvæði, er 
heimila konum að skorast undan kosningu 
í opinberar trúnaðarstöður og nefndir. 
Undanþáguákvæði þau, er snerta konur 
sjerstaklega í lögum hliðstæðum frv. því, 
sem lijer liggur fyrir, standa þar í óþökk 
flestra kvenna, og enda þótt konur aðeins 
hjer í líeykjavík hafi opinberlega látið 
óánægju sína í ljós með áskorunum þeim, 
er Alþingi liafa borist á þessu þingi frá 6 
fjölmennum kvenfjelögum hjer í borginni, 
þá hika jeg ekki við að lýsa því yfir, að 
langflestar hugsandi og þroskaðar konur 
skoða það sem móðgun og vantraust á 
konum yfirleitt að láta þessi undanþágu- 
ákvæði haldast í lögum. Jeg skal svo, með 
leyfi hæstv. forseta, lesa upp áskoranir 
þær, sem Alþingi hafa borist nú og snerta 
áðurnefndar undanþágur' frá skyldum að 
því er snertir konur sjerstaklega.

Það er þá fyrst: „Stjórn og fulltrúaráð 
Bandalags kvenna skorar á Alþingi að 
nema úr öllum þeim lögum, er snerta kosn- 
ingar í opinberar trúnaðarstöður, ákvæði 
um, að konum beri, frekar en körlum, 
rjettur til að skorast undan að taka við 
kosningu.1 ‘

2. „Fjelagið Hvítabandið skorar á Al- 
þingi að nema burt úr öllum þeim lögum, 
er snerta kosningar í opinberar trúnaðar- 
stöður, ákvæði um, að konum beri, frekar 
en körlum, rjettur til að skorast undan 
kosningu? ‘
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3. „Áskorun til Alþingis frá Yngri deild 
Hvítabandsins um að nema úr lögum, er 
snerta kosningar í opinberar trúnaðarstöð- 
ur, öll þau ákvæði, er gefa konum rjett til 
að skorast undan kosningu.“

4. „Stjórn verkakvennafjelagsins Fram- 
sóknar skorar á Alþingi að nema úr lög- 
um öll ákvæði, er lieimila konum — frem- 
ur en körlum — að skorast undan að taka 
við kosningu í opinberar trúnaðarstöður.“

5. „Kvenrjettindafjelag Islands skorar 
á Alþingi að fella úr öllurn þeim lögum, 
er snerta kosningar í opinberar trúnaðar- 
stöður eða nefndir, þau ákvæði, að kon- 
um beri, fremur en körlum, rjettur til að 
skorast undan að taka við kosningu.“

6. „Stjórn Tborvaldsensfjelagsins skorar 
á Alþíngi að nema burt úr öllum þeim 
lögum, er snerta kosningar í opinberar 
trúnaðarstöður, ákvæði um, að konum beri, 
fremur en körlum, rjettur til að skorast 
undan kosningu.“

Meðlimir þessara fjelaga, sem eru laus- 
lega talið um 2250 að tölu og liafa sent 
Alþingi áskoranir þessar, eru þess albún- 
ir að taka afleiðingunum.

Jeg vil ekki vera að liafa yfir aftur það, 
sem jeg sagði lijer við 3. umr. í öðru máli, 
frv. til laga um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða. Þá bar jeg fram till., 
sem fór í líka átt og áskoranir þær, er jeg 
las upp áðan, enda er það, eins og jeg 
þegar hefi tekið fram, í vanþökk kvenna, 
að undanþága þessi skuli enn vera í lög- 
unum. Jeg vil undirstrika þetta enn bet- 
ur í sambandi við frv. þetta, og því er 
það, að jeg ber fram þessa viðaukatill. á 
þskj. 510. Jeg vil, að deildin felli úrskurð 
um þetta atriði, sem till. hljóðar um:

„Skvlt er bæði konum og körlum, sjálf- 
um sjer ráðandi, yngri en 60 ára og lieil- 
um og hraustum, að taka við kjöri í skóla- 
nefnd.“

Jeg álít, að þetta mál þurfi ekki skýr- 
ingar við. En það fer illa á því, að sama 
samkundan, sem fyrir nokkrum árum 
veitti konum fullkomið jafnrjetti við 
karlmenn, skuli finna ástæðu til þess að 
halda í lögum didarklæddri vantraustsyfir- 
lýsingu á kvenþjóðinni. Nei, kvenfólkið er 
þess albúið að taka á sig skyldurnar. Því 
að til hvers er rjetturinn, ef ekki fylgja 
neinar skyldur? Jeg skal taka það fram, 
að jeg hefi það mikið traust á karlmönn- 
unum, að eins og þeir í öllum atriðum 
liafa verið fúsir til að veita konum rjett, 
þá muni þeir ekki vilja þröngva konunum 
frekar en körlum til þess að taka á sig 
slík störf sem þessi. Jeg tel það ómaklega 
aðdróttun í garð karlmanna, og trúi því 
ekki fyr en jeg tek á. En jeg skal taka 
það fram, að undanþágubeiðni getur alveg 
eins komið frá körlum eins og konum. Og 
ef frambærilegar ástæður koma fyrir 
henni, þá á vissulega að taka hana gilda.

Það er því í öruggu trausti á skilningi 
manna á þessu og með vissu um, að kon- 
urnar eru sjer þess meðvitandi, að á 
þeim hvíla skyldur, sem að vísu geta ver- 
ið erfiðar á stundum, að jeg ber þessa 
till. fram. Því að enginn veit, hvað hann 
getur, fyr en á reynir.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða um þetta, 
því að málið skýrir sig sjálft. Konur í 
Reykjavík hafa nú sent Alþingi áskoranir 
um að veita þeim þennan rjett, eða aukn- 
ing rjettar, og jeg vona því, að hv. þdm. 
sýni skilning sinn á þessu máli og sam- 
þykki till. á þskj. 510.

Forsætisráðherra] (JM): Úr því að
breytingar eru komnar á þessu frv. á 
annað borð, verð jeg að segja, að jeg hefi 
ekkert á móti því, að þessar brtt., sem 
nú eru fyrir hendi, verði samþ. Jeg get 
ekki hugsað mjer, að brtt. hv. 4. landsk.
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(IHB) geri það að verkum, að frv. fyrir 
því mæti verulegri mótspyrnu í hv. Nd.

Jeg hefi ekkert á móti því, að húsa- 
gerðarmeistari láti skólum í tje teikning- 
ar. Eins ög hv. frsm. veit, hefir það altaf 
verið gert, nema nú í þetta eina skifti, og 
stafaði það af annríki. En það safnast 
varla aftur fyrir svo mikið verk í einu, 
að bæta þurfi við manni í skrifstofuna. 
Nú stendur fyrir dyrurn, að tveir kaupstaðir 
láti byggja skólahús, og ætti ekkert að 
vera því til fyrirstöðu, að þeir gætu feng- 
ið teikningar hjá húsameistara.

Sigurður Eggerz: Jeg vil aðeins lýsa 
ánægju minni yfir því, að áskoranir eru 
komnar frá kvenfjelögunum, eins og hv. 
4. landsk. (IHB) tók fram. Það var rangt 
að henda gaman að þessu máli og sjá of- 
sjónum yfir þeim tíma, sem eytt var í það. 
Jeg minnist þess, að við 1. umr. talaði jeg 
þrisvar sinnum, en þó tóku þær ræður ekki 
nema 10 mínútur alls, svo að óþarft er að 
vera að fárast yfir tímaeyðslunni. Það 
sjest, að hv. kvenkjósendur á þessu landi 
hafa skilið, hvað í því liggur að leggja 
ekki þessa skyldu á kvenkjósendur. Hv. 
4. landsk. sagði, að það væri greinilegt 
vantraust á hv. kvenkjósendur að undan- 
skilja þær skyldunni, og er jeg þessu sam- 
mála.

Einar Arnason: Þessi brtt. er svo ný, 
að jeg hefi ekki getað áttað mig á henni 
nje haft tóm til þess að bera hana saman 
við frv. En í fljótu bragði sje jeg ekki 
þörf á till., því að jeg hefi ekki fundið 
hjer nein ákvæði í frv., sem gefi konum 
rjett til þess að skorast undan kosningu 
í fræðslunefnd. Þó skal jeg ekki fullyrða, 
að það kunni ekki að standa í einhverjum 
öðrum lögum, sem þetta efni snerta. Þætti

mjer vænt um, ef hæstv. forsrh. (JM) 
vildi skýra það fyrir hv. deild, hvort 
nokkuð slíkt felst í þessu frv.

Forsætisráðherra (JM): Það er rjett, 
að það finst engin undanþáguheimild í 
þessu frv. að þessu leyti, svo það mætti 
vel segja, að till. væri öþörf. En þar sem 
tilraun hefir verið gerð til þess að koma 
þessari undanþáguheimild að í öðrum lög- 
um, þá er ekki óeðlilegt, þó þessi till. komi 
fram hjer, því hugsast gæti, að koniið 
yrði síðar fram með þá lögskýring, að 
þar sem konum væri svo víða heimilað 
að skorast undan kosningu í svipuðum til- 
fellum, þá mætti skoða svo, að það gilti 
einnig hjer. En eins og frv. nú liggur 
fvrir, þá mun varla hætt við slíku.

Einar Árnason: Jeg held, að ef ganga 
á svo frá þeim lögum, sem þessi atriði 
snerta, að það verði tekið sjerstaklega 
fram, hvenær konur megi skorast undan 
kosningu til opinberra starfa, svo sem gert 
var í lögum um kynbætur hrossa og í 
lögum um kosningar í sveitar- og bæjar- 
málum, þá hlýtur svo að vera, að þegar 
ekkert er tekið fram um þetta beinlínis, 
þá sje það óheimilt. Það er ekki þannig 
að skilja, að jeg sje á móti því, að konur 
noti sinn kjörgengisrjett. Það er langt frá 
því, að jeg hafi á móti því, að þær sitji 
t. d. í fræðslunefnd. En mjer virðist till. 
algerlega óþörf, sökum þess að í frv. 
stendur ekkert um það, að konur geti 
skorast undan kosningu. Það er því engin 
ástæða til að samþykkja þessa tillögu.

Guðmundur Ólafsson: Ut af ummælum 
hv. I. þm. Eyf. (EÁ) vil jeg taka það 
fram, að jeg veit ekki betur en að sam- 
kvæmt þeim sveitarstjórnarlögum, sem nú

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþlnr). 71
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gilda, þá geti konur skorast undan kosn- 
ingu. Og jeg veit ekki betur en að lögin 
uni frajðslu barna sjeu líka skilin svo hvað 
þetta snertir, enda er rjett, að um slíkt 
fari eftir aðallögunum um kosningar í 
sveitarmálefnum. Jeg veit til þess í Húna- 
vatnssýslu, að konur hafa skorast undan 
slíkri kosningu, og hefir verið litið svo á, 
að þeim væri það rjett. Mjer finst því, 
eins og þetta frv. liggur fyrir, þá sje það 
rjett hjá hv. 4. landsk. (IHB) að taka 
ákvæði um þetta inn í frv. Jeg held, að 
skilningur liv. 1. þm. Eyf. í þessum efn- 
um hafi ruglast síðan frv. um hrossakyn- 
bætur var hjer á ferðinni. Því að það var 
ekkert meiri ástæða fyrir hann að koma 
þar með sjerstakar till. vegna kosningar 
í kvnbótanefnd, með sjerstöku tilliti til 
kosningar kvenna í þá nefnd, eins og hv. 
þm. gerði þá, heldur en nú, þegar hann 
áfellist hv. 4. landsk. fyrir sína till. hjer.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg vildi að- 
eins undirstrika það, að enda þótt í þessu 
frv. standi ekki neitt í þá átt að útiloka 
konur frá kosningu í fræðslunefnd með 
því að veita þeim rjett til að skorast und- 
an kosningu, þá virðist mjer rjettara að 
taka það skýrt fram í sjálfum lögunum, 
að þær skuli ekki hafa þessa heimild. Ekki 
veldur sá, er varar. Það er leitt að eyða 
þingtímanum ár eftir ár í umræður um 
það, hvort konum sje rjett og leyfilegt að 
skorast undan kosningum. Það má því 
skoða þessa brtt. við 24. gr. frv., um að 
konum skuli skylt að taka við kosningu í 
skólanefnd, sem einskonar varnagla. Hjer 
er ekki að ræða um neina hlífð, heldur 
beina skyldu samfara auknum rjettindum.

ATKVGR.
Brtt. 494 samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 510 samþ. með 9: 5 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: GuðmÓ, GunnÓ. IHB, IP, JóhJóli, 
JM, JJ, SE, HSteins.

nei: BK, EP, EÁ, JJós, ÁH.
Frv., svo breytt, samþ. með 13 shlj.

atkv. og endursent Nd.

Á 72. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 519).

Á 74. fundi í Nd., laugardaginn 8. maí, 
var frv. tekið til einnar umr.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Jeg skal 
lýsa því yfir fyrir hönd mentmn., að hún 
mælir með, að brevtingar Ed. verði sam- 
þyktar. Auk þess vildi jeg geta þess, að 
fallið mun hafa burt af vangá úr 32. gr., 
að með þessum lögum sjeu úr gildi numin 
lög nr. 36, 19. júní 1922, um breyting á 
lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907. 
Þykir ekki taka því að leiðrjetta þessa 
smávillu, enda veldur hún engum erfið- 
leikum í framkvæmdinni, því að yngri lög 
fella úr gildi í eldri lögum þau ákvæði, 
er koma í bága við þau.

Jón Baldvinsson: Jeg hefði viljað koma 
með brtt. við þetta frv. Sú breyting er 
með þessu gerð á núverandi lögum, að 
ætlast er til, að fræðslumálastjórn skipi 
form. skólanefnda, en nú eru það fræðslu- 
hjeruðin sjálf, sem skipa alla menn. En 
þessi breyting er ástæðulaus, og vildi jeg, 
að hæstv. forseti tæki málið af dagskrá.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Þessi breyt- 
ing um að fræðslumálastjórn skipi form. 
nefnda er í góðum tilgangi gerð, eins og
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áður hefir verið gerð grein fyrir. Við frv. 
hafa enn ekki komið fram brtt. við þetta 
ákv;eði, og hefir það þó gengið gegnum 3 
umr. í báðum deildum. Það er því í meira 
lagi einkennilegt, að hv. 2. þm. Reykv. 
(JBald) vill nú á elleftu stundu láta taka 
frv. út af dagskrá til þess að flækja því 
enn einu sinni milli deilda. Og þar sem 
jeg álít álrvæði þetta til bóta, andmæli jeg 
því, að málið verði tafið af þessari ástæðu.

Pjetur Ottesen: Jeg vil benda á, að 
breyting hefir verið gerð í Ed. við 24. 
grein frv. Þar er bætt inn í svo hljóðandi 
setningu: „Skylt er bæði konuin og körl- 
um, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára 
og heilum og hraustum, að taka við kjöri 
í skólanefnd.“ Eins og kunnugt er, hefir 
verið stríð um það milli efri deildar og 
neðri deildar, hvort konur ættu að halda 
lieimild þeirri, er þær nú hafa, til að 
skorast undan að taka sæti í opinberum 
nefndum, og sú skoðun hefir ríkt hjer í 
deildinni, að slík heimild ætti að vera í 
lögum áfram. Jeg geri ráð fyrir, að ekki 
hafi verið athugað nógu snemma að koma 
fram með brtt. um að fella þetta niður, 
því það væri í samræmi við skoðun deild- 
arinnar.

Mun jeg því hverfa að því ráði að koma 
með skriflega brtt. um þetta atriði.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Það er rjett 
hermt, að staðið hefir karp milli beggja 
deilda um skyldur kvenna til að gegna 
opinberum störfum. En mentamálanefnd 
lítur svo á, að þó að konur hafi undan- 
þágurjett frá að gegna öðrum störfum, 
megi þær gjarnan vera skyldar til að taka 
sæti í skólanefndum. Mundu slík störf 
kvenna ekki verða til að spilla neinu heim- 
ili. Nefndin æskir því, að breytingar Ed.

iiaé

verði samþyktar og væntir þess, að frv. 
þurfi ekki að hrekjast milli deilda. — 
Þá vil jeg og benda á það, að hv. þm. 
Borgf. (PO) er annar þeirra tveggja 
manna, sem greiddu atkvæði móti frv., er 
það var afgreitt frá þessari deild. Finst 
mjer, að þessar athugasemdir hans sjeu 
það skyldar fjandskap hans við frv. í heild 
sinni, að jeg vænti þess, að hv. deildar- 
menn, sem eru honum ósammála, láti hann 
ekki hafa forystu að tefja það frekar.

Pjetur Ottesen: Orstutt athugasemd út 
af ummælum hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ). Það 
er ekki í sambandi við afstöðu mína til 
þessa máls, að jeg liefi hreyft andmælum 
gegn þessari breytingu Ed., heldur í sam- 
ræmi við inargyfirlýstan meiri hluta þess- 
arar hv. deildar, og vísa jeg hjer með öll- 
um aðdróttunum liv. þm. í minn garð 
heim til föðurhúsanna. Finst mjer ekki 
ástæða fyrir deildina að veikja afstöðu 
sína til þessa atriðis með því að sam- 
þykkja þetta nú, en hinsvegar er það á 
hennar valdi, hvað gert verður, og af- 
hendi jeg hjer með hæstv. forseta brtt,. 
mína.

Jón Baldvinsson: Vill ekki hæstv. for- 
seti taka málið út af dagskrá, svo að hægt 
sje að afgreiða þessa brtt. og aðrar, er 
fram kunna að koma, á löglegan háttf 
Mælist jeg þó ekki til þessa af umhyggju 
fyrir brtt. hv. þm. Borgf. (PO), því að 
jeg er henni andvígur.

Forseti (BSv): Mjer hefir borist svo 
hljóðandi skrifleg brtt. frá hv. þm. Borgf. 
(PO) : „Við 24. gr. Síðasti málsl. 1. máls-
gr. (Skvlt er ......... í skólanefnd) falli
niður.“

71*
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ATKVGR.
Afbrigði um skriflega brtt. (verður 

þskj. 549) levfð af stjórninni, en feld af 
deildinni með 8:16 atkv.

Jón Baldvinsson: IIv. frsm. mentmn. 
(ÁÁ) mælti eitthvað á þá leið, að ekki 
væru takandi til greina brtt., sem fram 
kæmu á síðustu stundu. En það getur vel 
komið fvrir, að mönnum sjáist yfir ýmsar 
misfellur á öllum þessum frumvarpasæg, 
en óefað betra að lagfæra þær seint en 
aldrei.

Síðan íhaldið færðist í aukana, hefir sú 
stefna komið fram, að draga völdin úr 
höndum bæjar- og sveitarfjelaga. Áður 
var álitið, að þau ættu að hafa sem mest 
ráð. Finst mjer hjer stigið spor aftur á 
bak. Jeg tel vafasamt, að það sje til bóta, 
að stjórnin skipi menn í skólanefndir, og 
hygg jeg rjettara, að hún geri það ekki.

Mjer finst fullkomin ástæða til að fara 
þess á leit við hæstv. forseta, að hann taki 
mál út af dagskrá, þegar maður kemur 
auga á einhverja galla á málum þeim, er 
til umræðu eru. Mundi það eigi valda því 
um þetta mál, að það yrði ekki útrætt. 
Það er þegar komið svo langt, að það 
hlýtur að komast í gegnum þingið. En það 
er hætta á, að fylgismenn frv. stofni því í 
voða með einstrengingshætti sínum.

Jeg sje ekki, að jeg geti komið fram 
með skriflega brtt, —- býst við, að um 
hana færi á sömu leið og um brtt. hv. þm. 
Borgf. (PO). Mjer finst jeg þurfi ekki 
að afsaka, þó jeg komi seint með athuga- 
semdir mínar, en mjer skilst, að hæstv. 
forseti vilji ekki taka málið út af dagskrá.

Forseti (BSv): Jeg mundi ekki hafa 
haft neitt á móti því að taka málið út af 
dagskrá, ef það hefði ekki sætt andmælum 
bæði frá hæstv. stjórn og háttv. mentmn.

1128

Xú er orðið allmjög áliðið þingtímans og 
viðsjárvert að tefja mál að nauðsynja- 
lausu, og þar sem hjer er aðeins um smá- 
atriði að ræða, get jeg ekki orðið við ósk 
háttv. þm.

Halldór Stefánsson: Það liefir nýlega 
verið neitað afbrigða um, að brtt. kæmist 
að um mikilsvert atriði í þessu máli, hvort 
konur skuli skyldaðar til þess að taka við 
kosningu til opinberra starfa eða ekki. 
Það hefir verið ágreiningur á milli deild- 
anna um þetta atriði. Hv. Ed. hefir vilj- 
að gera það, sem kallað hefir verið kúg- 
un kvenna, að skyldu, en mikill meiri hl. 
þessarar háttv. deildar hefir ekki viljað 
gera þeim það að skyldu, hversu óþægi- 
legt sem það væri fyrir þær. Háttv. Nd. 
hefir viljað gefa þeim það, sem kalla 
mætti yfirrjett í þessum efnum. Það má 
segja, að hv. Ed. sýni talsverða lægni, ef 
henni tekst að koma sínum vilja að með 
því að smeygja þessu ákvæði inn í þetta 
frv. og reyna með því að fá Nd. til þess að 
láta af sínum vilja um þetta deiluatriði. 
Jeg verð að álíta, að þetta sje svo mikilsvert 
atriði, að ekki megi láta hv. Ed. smeygja 
því þannig inn. Jeg efast mjög um, að 
meiri hluti kvenna óski eftir þessu „jafn- 
rjetti“, sem sumir kalla, að þeim sje ekki 
gert lægra undir höfði en karlmönnum. 
Jeg heyrði nýlega eina frúna orða það svo, 
að það væru „brönumar" á meðal kvenna, 
sem óskuðu eftir þessu. Það mun hafa átt 
að skiljast svo, að það væru þær fram- 
gjörnustu, þær, sem færu geystast fram og 
af rasandi ráði — en að fjöldi kvenna 
myndi gjarnan þiggja undanþágurjettinn. 
Vitanlega geta þær tekið kosningu, þegar 
þær vilja. Jeg held, að best fari á því, að 
þær hafi sjálfar ákvörðunarrjettinn um 
það. Brtt. fór í þá átt að fá þetta leið- 
rjett. Nefndin hjelt fast við sína fyrri af-
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stöðu í málinu, og þar sem svnjað liefir 
verið afbrigða, svo að brtt. gieti komist 
að, álít jeg, að það eigi að verða þess 
valdandi, að frv, verði felt,

Magnús Jónsson: Það er aðeins af því, 
að hv. frsm, nefndarinnar hefir talað 
þrisvar, að jeg vildi benda hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) á það, að það er óafsak- 
anlegt að hafa ekki tekið eftir þessu at- 
riði, því að þessi brevting, að fræðslu- 
málastjórn skipaði einn mann í fræðslu- 
nefndir, var gerð hjer í Nd., en eftir frv. 
átti yfirstjórn fræðslumála að hafa meiri 
ílilutunarrjett. (JBald: Jeg var ekki við- 
staddur). Jeg hvgg þó, að hv. þm. hafi verið 
viðstaddur. Þetta hlaut að vekja beinlínis 
athygli á þessu atriði. Auk þess er þetta 
ekki neitt höfuðatriði, síst fvrir Reykja- 
vík. En úti um land er þetta ákvæði frem- 
ur til bóta. Jeg held, að því fari fjarri, 
að í þessu sje nokkur íhalds-„tendens“. 
Nefndin var öll sammála um þetta, og 
það eru víst fæstir svo gáfaðir, að þeir 
sjái stefnur í landsmálum speglast í svona 
smáatriðum.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Hæstv. for- 
seti (BSv) hefir þegar kveðið upp úr- 
skurð um það, að málið skuli ekki tekið 
af dagskrá. Hv. þm. hljóta að finna, að í 
þinglok hafa þeir ekki sama rjett til að 
heimta mál tekin af dagskrá og fyr á þing- 
inu, þegar tíminn er nægur.

Um þá kúgun kvenna, sem hv. 1. þm. 
N.-M. talaði um, þar sem um það er 
að ræða að „kúga“ þær til þess að hafa 
afskifti af uþpeldi barna sinna, vil jeg 
segja það, að jeg vorkenni þeim ekki 
„kúgunina“. Jeg vil „kúga“ þær í þessu 
tilliti. Hinsvegar geri jeg ráð fyrir því, 
að ekki þurfi að kúga þær, því að það 
er í fullu samræmi við hið insta eðli

kvenna að hafa afskifti af börnum og upp- 
eldi þeirra. Það er orðhengilsháttur að 
láta þessa kvennrjettindadeilu ráða úrslit- 
um slíks frv. sem þessa. En ef málið verð- 
ur nú látið ganga til atkvæða, þá vil jeg 
segja það, að ef slíkt smáatriði sem þetta 
á að ráða úrslitum um jafnstóran laga- 
bálk sem þennan, þá hafa þeir menn, sem 
því valda, slíkt hugarfar, að af þeim er 
einskis góðs að vænta í þessu máli, þó 
dregin verði afgreiðslan. Og ef meiri hl. 
deildarinnar hefir slíkt hugarfar, er ekki 
vert að afgreiða þetta frv. sem lög á þessu 
þingi. Jeg sætti mig þá við það. Það eru 
altaf einhver atriði í svona stórum laga- 
bálki, sem einhverjir eru óánægðir með, 
sem þó fylgja lagabálknum í heild sinni, 
ef þeir eru á annað borð velviljaðir og 
áhugasamir um fræðslumál. Hinir, sem 
á móti standa, eða eru a. m. k. áhuga- 
lausir, þurfa ekki að revna til að telja 
neinum trú um, að andstaða þeirra stafi 
frá neinum smáatriðum. heldur er það 
hið almenna hugarfar þeirra, sem veldur.

Tryggvi Þórhallsson: Það hefir bland- 
ast hjer inn í umr. deilumál milli deild- 
anna um konurnar. Það hefir orðið brevt- 
ing á frv. í hv. Ed.. vegna þess að einn 
hv. þm., sem var á móti „kúgun kvenna“ 
þar, hefir mi látið hafa áhrif á atkvæði 
sitt.

Alít jeg því, að frv. megi ekki við því 
að sæta aftur brevtingu hjer í deildinni, 
og þar sem jeg álít eins og hv. frsm. 
(ÁÁ), að afskifti kvenna af þessum mál- 
um sjeu mjög æskileg, þá vil jeg sem einn 
úr þeim hópi skora á hv. þm. að láta 
þetta frv. ekki gjalda. þessa ákvæðis. sem 
hv. Ed. hefir sett inn í það.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla ekki að 
fara að halda uppi deilu um þetta. Jeg vil



1131 Lagafrumvörp samþykt. 1132
Fraðsla barna. — Skipatrðnd og vogrek.

aðeins benda á það, að það, sem þessir 2 
hv. þm., sem síðast töluðu, telja nú svo 
merkilegt mál, hafa þeir áður haldið fram 
að væri ekki nema smávægileg breyting, 
enda eigum við ekki við neitt lagalevsi 
að búa, þótt frv. gangi ekki fram nú. 
Gagnvart því, að eðlilegt sje, að konur 
taki þátt í uppeldismálum, þá neita jeg 
því ekki, en vil benda á það, að þótt þeim 
sje ekki gert það að skvldu, þá hafa þær 
óskertan rjett til þess, ef þær óska eftir 
því.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17:4 atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 553).

18. Skipströnd og vogrek.
Á 1. fundi í Ed„ mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frr. til laga nm skipströnd og vogrek 

(stjfrv.. A. 8).

Á 3. fundi í Ed., miðvikudaginn 10. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r .

Forsætisráðherra (JM): Eins og tekið 
er fram í aths. við frv. þetta, samþykti 
Nd. í fyrra ályktun um að skora á ríkis- 
stjórnina að endurskoða gildandi laga- 
fvrirmæli um skipströnd og leggja fyrir 
Alþingi frv. um þetta efni, og er því þetta 
frv. fram komið. Frv. þetta felur í sjer 
gagngerða endurskoðun á þessum lögum, 
og um leið voru tekin upp ákvæði um 
vogrek, vegna þess að lög þau, sem hing- 
að til hafa gilt um það efni, hafa verið 
óljós í ýmsum atriðum og óákveðin. Jeg 
vonast til, að tekist hafi í þessu frv, að

fá þau atriði skýrari en áður, og jeg vænti 
þess, að sú hv. nefnd, sem fær frv. þetta 
til athugunar, athugi það vel og gefi því 
góðan gaum. 011 lög um þessi efni, sem 
snúa að nokkru út á við, eru mjög athug- 
unarverð, en sjerstaklega þó þau, er skip- 
strönd varða, því þau hafa sjerstaka þýð- 
ingu út á við, gagnvart erlendum þjóðum. 
Það sjest á aths. við frv., hverjar þær 
brevtingar eru, sem frv. gerir á núgild- 
andi lögum, og býst jeg við, að væntanleg 
nefnd kynni sjer þær. Jeg vil geta þess, að 
upptökin til þessarar endurskoðunar á 
lögunum um skipströnd átti sýslumaður- 
inn í Skaftafellssýslu, Gísli Sveinsson, 
enda er hann sá af lögreglustjórum lands- 
ins, sem mesta reynsluna hefir fengið í 
þessum málum. Er í frv. farið mjög mik- 
ið eftir tillögum hans, og verður hv. nefnd 
gefinn kostur á að athuga þær allar.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðum um frv. þetta að þessu sinni, en 
vænti þess aðeins af væntanlegri nefnd, 
sem ætti að vera hv. allshn., að hún at- 
hugi þetta mál eins vel og vert er.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 37. fundi í Ed., fimtudaginn 25. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 8, 
n. 191).

Frsm. (Jóhannes Jóhannesson): Þó að
þetta mál sje einkar þýðingarmikið, mun 
jeg ekki verða langorður. Eins og öllum 
hv. þdm. er kunnugt, eru strandlög þau, 
sem nú gilda, frá 14. janúar 1876, og þvi 
orðin 50 ára gömul. Eins og nærri má 
geta, eru þau orðin úrelt nú, þar sem þau 
eru sett á þeim tíma, þegar samgöngur
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voru mjög ófullkomnar og enginn sími kom- 
inn. í Nd. var í fyrra samin þingsálykt- 
un þess efnis, að skoraS var á hæstv. 
stjórn að taka strandlöggjöfina til at- 
hugunar. Hæstv. stjórn hefir orðið við 
þessu, og hón hefir gert meira. Hún hefir 
líka tekið lagaákvæðin um vogrek til at- 
liugunar, og fjallar síðari partur frv. um 
þau. Þarna var þörfin enn brýnni, því að 
lagafyrirmæli um vogrek eru ennþá eldri 
en hin. Ákvæðin um vogrek í frv. koma í 
stað ópins hrjefs frá 4. maí 1778, 1.—4. 
gr., kanshr. frá 26. ágúst 1809 og opins 
brjefs frá 2. apríl 1853. Auk þess eru 
gömíu ákvæðin um vogrek óskýr og rugl- 
ingsleg. Jeg tel því vel farið, að í sam- 
bandi við strandlöggjöfina hafi farið fram 
endurskoðun á ákvæðunum um vogrek.

Allshn. getur ekki annað en lokið lofs- 
orði á samningu frv. og leggur eindregið 
til, að það verði samþykt með fáeinum 
breytingum og leiðrjettingum, sem nefnd- 
in hefir gert.

Brtt. eru á þskj. 191, og er sú fvrsta við
2. málsgr. 5. gr. Þar er svo ákveðið, að 
hjeraðsdómari skuli láta skipstjóra stað- 
festa áður nefnda skýrslu sína fyrir dómi, 
svo og að halda sjóferðapróf yfir skip- 
hrotsmönnum með þeim hætti o. s. frv. 
Nefndinni þykir nú ekki ástæða til að 
einskorða þetta ákvæði við skipbrotsmenn. 
Þeir menn geta verið á landi, sem eins 
mikið gætu borið um strandið og skip- 
hrotsmenn sjálfir. Nefndin leggur því til 
að orðin „yfir skipbrotsmönnum" falli 
burtu, þar sem hún lítur svo á, að ef frv. 
er orðað svona eins og það er nú, verði 
það skilið þannig, að prófið eigi bara að 
ná til skipbrotsmanna. Þá er brtt. b við 
sömu gr. í frv. stendur: „Sjóferðapróf 
þarf þó ekki að halda, ef fvrirsvarsmaður 
þess ríkis, sem skip er frá, telur þess ekki 
þörf, nema manntjón hafi orðið eða slys

á mönnum“ Nefndinni virðist, að þetta 
eigi einnig að gilda um staðfestingu áður 
nefndrar skýrslu, og vill því bæta inn í 
greinina orðunum: „og staðfesting 
skýrslu“, á milli orðanna „sjóferðapróf“ 
og „þarf.“

Næsta brtt. er við 12. gr. 3. málsgr. Þar 
stendur: „Hverju sinni er bókun er lokið, 
ritar hreppstjóri nafn sitt undir hana, 
ásamt skipstjóra eða þeim, er í stað hans 
kemur, og 2 öðrum valinkunnum mönnum, 
eftir að bókun hefir verið lesin upp fyr:r 
þeim. Túlk skal hafa, ef hans er kostur og 
þörf.“ Nefndin sjer ekki ástæðu til að 
láta þessi fyrirmæli standa óbreytt og 'ta 
menn skrifa undir bókunina, ef þeir vita 
alls ekki, hvað í henni felst, þar sem oft 
getur komið fyrir, að ekki sje hægt að ná 
í túlk. Á eftir orðunum „er í hans stað 
kemur“ vill nefndin því setja orðin: ef 
hægt er að gera honum bókunina skiljan- 
lega.

3. brtt., við 18. gr., _er orðabreyting. í 
frv. stendur „.... þar á meðal kostnaður 
af farningu skipbrotsmanna ....“ Þetta 
orð „farning“ er mjög óvenjulegt. Jeg 
hefi flett því upp í orðabók dr. Sigfúsar 
Blöndals, og þar segir, að orðið sje úr- 
elt, en þýði eiginlega flutningur á sjó. 
Nefndin leggur því til, að í þess stað komi 
orðið „flutningur.“

4. hrtt., við 19. gr„ er einnig orðabrevt- 
ing. I frv. stendur: „Þá daga, er hrepp- 
stjóri heldur uppboð á strandgóssi, fær 
hann þó aðeins ferðakostnað og lögmælt 
sölulaun." Astæðan til þessa orðalags var 
sú, að áður í sömu grein er kveðið svo á, 
að uppboðshaldari skuli hafa ferðakostn- 
að eftir reikningi og líka uppboðsdaga. 
Meining frv. er, að þá dagana, sem upp- 
boðið stendur, eigi þetta að koma í stað 
dagpeninga. Vill nefndin því, að í stað orð- 
anna: „fær hann þó aðeins ferðakostnað
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og lögmælt sölulaun", komi: „fær hann 
lögmælt sölulaun í stað fæðispeninga.“

5. brtt. er við 21. gr.. um að í stað „1., 
3., 6., 9. og 11. gr.“ komi: 1.. 3., C.„ 9., 10. 
og 11. gr. Meðal þeirra ákvæða, sem nefnd- 
in telur rjett, að taki til stranda, eru 
ákvæði 10. gr„ og held jeg, að mjer sje 
óhætt að segja, að svo hafi upphaflega 
staðið í frv„ en verið felt niður, og efast 
jeg um, að það hafi verið að nægilega vf- 
irhuguðu ráði.

6. brtt. er við 22. gr. Þar hefir auðsjá- 
anlega fallið úr orðið „mannlaust“, og er 
því hjer líklega aðeins um leiðrjettingu 
að ræða. En sje orðalag frv. látið hald- 
ast, mundu öll skipströnd falla undir vog- 
rek.

Þá kann nefndin ekki við orðið „nevslu- 
maður“ í hyrjun 23. gr., en leggur til, að 
í stað þess komi: „notandi“. Svo er brtt. 
b. við 23. gr., síðast í greininni, sem er 
raunar bara leiðrjetting. Á undan orðun- 
um „glöggva lýsingu“ hafa fallið burt 
orðin „í tje.“

8. hrtt. er við 24. gr. í frv. stendur: 
„enda sendir dómsmálaráðuneytið eitt ein- 
tak af auglýsingunni hverjum fvrirsvars- 
manni annara ríkja hjer á landi.“ Nefnd- 
inni þykir þetta óþarflega víðtækt.

Hjer í bænum er t. d. einn norskur að- 
alræðismaður, og úti um landið fjöldi 
óæðri ræðismanna. Væri það því aðeins 
aukinn kostnaður og fvrirhöfn að vera 
að senda þeim öllum slíka auglýsingu, og 
kæmi að fullum notum að senda liana að- 
eins til aðalræðismannsins. Leggur nefnd- 
in til, að hreyting sje gerð í þá átt á orða- 
lagi greinarinnar.

Þá er 9. hrtt. nefndarinnar við 25. gr. 
Þar stendur í 3. málsgr.: „ólöglega hafi 
með málið farið“, og þvkir nefndinni 
auðsætt, að orðið ,,verið“ hafi fallið nið- 
ur. Er þetta því aðeins leiðrjetting.

í 28. gr. er það ákveðið, að skip eða flak 
þurfi að hafa legið óhirt í fjöru 4 ár eða 
lengur, og þá fvrst geti lögreglustjóri aug- 
lýst, að það verði fengið þeim til eignar, 
er í greininni getur. — Þetta virðist nefnd- 
inni óþarflega langur frestur, og það því 
fremur, sem í 17. gr. frv. er ákveðinn að- 
eins tveggja ára frestur. Virðist óþarfi að 
hafa hann lengri hjer. Þó vill nefndin 
hafa það ákvæði, að frestur sje talinn frá 
því, er eigandi hefir leitt sig að vogrekinu, 
ef svo á stendur. Nefndin fær ekki sjeð, 
að neinum verði óleikur ger með þessu, 
því að eigandi ætti að hafa nægan tíma til 
að gefa sig fram og gera sínar ráðstafanir 
á þeim 9 mán., sem líða skulu frá birt- 
ingu auglýsingarinnar þar til skipið fellur 
til ríkissjóðs eða fjörueiganda.

Næsta brtt. nefndarinnar er við 33. gr. 
Nefndin kann ekki við það orðalag, að 
málin „fari að hætti“ einhverra roála. því 
að vitanlega „fara“ málin ekkert án þess. 
að vfirvöld eða aðrir „fari með“ þau.

Að öðru leyti vil jeg aðeins vísa til 
aths. við frv. stjórnarinnar, og leggur 
nefndin til, að frv. verði samþvkt með 
þeim breytingum, er hún hefir fram horið.

Forsætisráðherra (JM): Jeg vil t.já 
hv. allshn. þakkir mínar fvrir meðferð 
hennar á þessu máli, og vil hæta því við, 
að hún hefir afgreitt það mjög fljótt, þar 
sem málið er hæði vandasamt og umfangs- 
mikið.

Brtt. hv. nefndar eru flestar smávægi- 
legar, margar aðeins orðahrevtingar og 
sumar lítið meira. Hefi jeg ekkert veru- 
legt við þær að athuga.

Fvrstu 4. hrtt. eru aðeins orðahreyting- 
ar, að þeirri fvrstu e. t. v. undantekinni. 
Jeg hýst við, að þar hafi vakað fvrir 
þeim, sem samdi frv„ það sem venjulegast 
er, En það spillir náttúrlega engu, þótt
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greininni sje breytt svo, sem hv. allshn. 
leggur til.

Jeg get ekki verið alveg sammála hv. 
allshn. um það að bæta inn í 21. gr. til- 
vitnun til 10. gr. Því að jeg er engan veg- 
inn viss um það, að ekki standi öðruvísi 
á um útlendinga en innlenda menn. Þessi 
skylda, sem ríkissjóði er lögð á herðar, 
ef till. hv. nefndar nær fram að ganga, 
getur haft í för með sjer þó nokkur fjár- 
útlát, og er ekki víst, hvað af því verður 
endurgoldið, þegar um innlenda menn 
er að ræða. Annars hefir ríkissjóður er- 
lend ríki að halda sjer að með greiðsluna. 
Vil jeg samt ekki beita mjer á móti till.

6. brtt. hv. allshn. er ekkert við að at- 
huga, og er hún aðéins leiðrjetting.

Þá er næsta brtt., að í stað „neyslumað- 
ur“ komi ,,notandi“. Jeg er nú ekki viss 
um, að það sje neitt betra orð, þótt jeg 
vilji ekki gera það að kappsmáli.

Um brtt. við 24. gr. ætla jeg ekki að 
deila.

Brtt. liv. nefndar við 25. gr. álít jeg að 
sje til bóta.

Þá hefi jeg ekkert að athuga við brtt. 
við 28. gr., að stytta frestinn úr 4 í 2 ár.

Þar á móti verð jeg að segja, að brtt. 
hv. nefndar við 33. gr. er síst til bóta. Sú 
grein er þvert á móti miklu betur orðuð í 
frv.. þó að jeg verði að játa það, að orða- 
lag hv. nefndar er betur í samræmi við 
venju í ýmsum lögum. Það er þetta ,.sem“ 
— ,,sem með almenn lögreglumál“ —, sem 
jeg kann svo illa við. Það er náttúrlega 
komið hingað úr latínu, og fer illa í 
íslensku.

Annars ber mjög lítið á milli mín og hv. 
allshn., og vil jeg enda mál mitt með því 
að þakka hv. nefnd að nýju fvrir með- 
ferð sína á málinu.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

og vogrek.

Frsm. (Jóhannes Jóhannesson): Jeg
tók það ekki fram áðan, að skvldur þær, 
sem um getur í sambandi við 10. gr., eru 
auðvitað bundnar því skilyrði, að lög- 
reglustjóri eða hreppstjóri telji menn á 
að gera það, sem þar er um talað. — 
Jeg fæ ekki betur sjeð en að skvlda hvíli 
á mönnum að hlýða lögreglustjóra eða 
hreppstjóra, hvort sem um innlent eða 
útlent skip er að ræða. — Hjer er alls 
ekki um það að ræða, hvort menn sjeu 
skvldir til að bjarga mannslífum — til 
þess eru allir skyldir, og varðar við hegn- 
ingarlögin, ef út af er brugðið, — heldur 
aðeins um björgun muna, og á jeg bágt 
með að trúa því, að ríkissjóður geti ekki 
fengið sinn kostnað endurgreiddan hjá 
eigendum munanna. (SE: Hvernig er 
þetta í erlendum strandlögum?).

Út af síðustu aths. hæstv. forsrh. skal 
jeg geta þess, að ef til vill hefði mátt 
orða þetta betur, t. d. segja „mál þessi 
skulu sæta meðferð opinberra mála“. en 
nefndin kaus hitt orðalagið sakir þess. að 
það er hið venjulegasta.

Forsætisráðherra (JM): Fvrirspurn hv.
1. landsk. fSE) vil jeg svara þannig, að 
jeg hygg. að í erlendum strandlögum sje 
aðeins hugsað um útlend skip. Sje jeg 
svo ekki ástæðu til að fjölyrða um málið.

ATKYGR,
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. —4. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 191,l.a samþ. með 12 shlj. atkv.
— 191,l.b samþ. með 13 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
6. —11. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 191,2 samþ. með 12 shlj. atkv.

73
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12. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.

13. —17. gr. samþ. í e. hlj.
Brtt. 191,3 samþ. án atkvgr.

18. gr.,' svo hreytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.
Brtt. 191,4 samþ. án atkvgr.

19. gr., svo hreytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.

20. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Brtt. 191,5 samþ. með 11:2 atkv.

21. gr., svo hreytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.
Brtt. 191,6 samþ. í e. hlj.

22. gr., svo hreytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.
Brtt. 191,7.a—h samþ. án atkvgr.

23. gr., svo hreytt, samþ. með 13 shlj 
atkv.
Brtt. 191,8 samþ. með 13 shlj. atkv.

24. gr., svo hreytt, samþ. með 12 shlj 
atkv.
Brtt. 191,9 samþ. án atkvgr.

25. gr., svo hreytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

26. -27. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Brtt. 191,10 samþ. með 12 shlj. atkv.

28. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

29. —32. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Brtt. 191,11 samþ. með 10 shlj. atkv.

33. gr., svo hreytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

34. —35. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess

samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. nmr. í e. hlj.

Á 39. fundi í Ed., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

og vogrek.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 42. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 221).

Á 44. fundi í Nd., þriðjudaginn 30. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. 

og til allshn. með 13 shlj. atkv.

Á 69. fundi í Nd., þriðjudaginn 4. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 221, n. 
472).

Frsm. (Pjetur Þórðarson): Þetta er 
merkilegt mál og þess vert, að vel sje frá 
því gengið. Skipströnd hjer við land eru 
miklu tíðari en á sjer stað víða erlendis, 
og eru til þess þær orsakir, að landið okk- 
ar er eyland og auðug og fjölsótt fiskimið 
alt umhverfis það. Nú er það algengt orð- 
ið, að skip kosta frá 100 þús. kr. alt að 
einni miljón króna, og farmur og annað 
verðmæti innanborðs getur oft kostað eins 
mikið. Af þessu er augljóst, að hjer er 
ekki um smámuni að ræða oft og tíðum. 
Skipströnd eru svo algeng hjer við land, 
að það ber oft við hvert árið eftir ann- 
að, að stórir skipskaðar verða. Það er því 
ekki aðeins um að ræða björgun margra 
mannslífa, lieldur eru einnig miklir og verð- 
mætir farmar oft í húfi. Það getur því ver- 
ið, áð það verðmæti skifti miljónum króna, 
sem um er að ræða að glatist að meira 
eða minna leyti. Þess vegna er mikil nauð-
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syn á, að til sjeu góS lög og glögg fyrir- 
mæli um alt það, sem að björgun lýtur. 
Fyrirmæli, sem skipi nákvæmlega fyrir um, 
livaða íhlutun einstakir menn, allur al- 
menningur og hið opinbera á að eiga um 
björgunarstarfsemina. Þess vegna er, eins 
og jeg sagði áðan, afarnauðsynlegt, að til 
sjeu góð lög um þetta efni, og það hefir 
líka þessi háttv. deild viðurkent með því 
að samþykkja þál. um þessa hluti á síð- 
asta þingi. Arangurinn af þeirri samþvkt 
er frv. það, sem hjer er til umræðu.

Nefndin telur rjett að lýsa því vfir, að 
hún álítur frv. þetta mjög vel úr garði 
gert og að í það vanti ekki nein ákvæði, 
sem máli skifta, og leggur því til við þessa 
háttv. deild, að frv. verði samþykt með 
smávægilegum brevtingum, sem nefndin 
ber fram brtt. um.

Annars ætla jeg ekki að fara í neinar 
málalengingar um þetta mál. þó að það 
sje mjög mikilsvarðandi, enda er það ekki 
venja mín, því í nál. hefir verið tekið 
flest alt fram, sem segja þarf af nefndar- 
innar hálfu um þetta mál. Jeg vænti og, 
að hv. deildarmenn hafi kynt sjer þetta 
nál. á þskj. 472 og gert sjer grein fvrir 
því, sem þar er sagt.

Eins og venja er til við 2. umr., skal jeg 
stuttlega hlaupa yfir helstu atriði í hinum 
einstöku greinum frv.

í 1. gr. eru ákvæði um, hvað gera skuli, 
ef einhversstaðar verður vart við, að skip 
sje í hættu statt eða hefir strandað. Að- 
alákvæðin eru um skyldu manna til að 
bregða fljótt við til björgunar og hverjum 
beri fvrst að tilkynna skipreika. Þá eru 
ákvæði um, hverjir skuli hafa á hendi 
forystu björgunarathafna o. s. frv. Þessi 
ákvæði eru að mestu leyti í samræmi við 
gildandi lagaákvæði erlendis, þar sem þess- 
um málum þvkir vel skipað. Lög okkar

um þessi efni voru orðin urelt og attu 
ekki lengur við. Nefndin hefir talið rjett 
að bera fram brtt. við þessa grein; um það, 
að tilkvnna beri eigendum skips og farms, 
ef kostur er, eða fyrirsvarsmönnum þeirra 
skipreika, og sömuleiðis þeim, sem trygt 
hafa skip eða farm, eða hvorttveggja. 
Þetta verður að telja nauðsynlegt, svo að 
aðiljar þessir geti gert sínar ráðstafanir 
viðvíkjandi því, sem í húfi er.

í 2. gr. eru aðalatriðin þau, að skera 
úr svo fljótt sem unt er, hvort skip skuli 
talið strandað eða ekki, og til úrskurðar 
um þessi efni verður að vanda svo vel, 
sem kostur er. Vegna þess að björgun 
verður að framkvæma svo fljótt sem unt 
er, en skip og farmur er í hættu statt, 
verður úrskurður um þessa hluti að falla 
eins fljótt og frekast er kostur, til þess að 
greiða sem mest fvrir þeim ráðstöfunum, 
sem á eftir verða að koma og nauðsvn- 
legar eru. Eins og sjá má af nál. á þskj. 
472, leggur nefndin til, að breytt verði 
dálítið 2. gr. frv. Ástæðurnar fvrir þeirri 
breytingu má sjá í nál.

Ákvæði 3. gr. eru almennar reglur fyr- 
ir þann mann, sem fvrstur kemur á vett- 
vang.

Fjórða grein er aðallega um það, hvers 
'beri að gæta, ef skipstjóri eða annar við- 
staddur fvrirsvarsmaður skips, vill ekki 
samþykkja íhlutun af hálfu hins opinbera. 
Sama er að segja um 5. gr. Hún ákveður, 
að dómsmálaráðuneytið skuli láta gera 
eyðublöð á ýmsum tungumálum, með 
spurningum um ferð skips og skipstjóra, 
og hvaða ráðstafana sje óskað af hálfu 
stjórnarvalda um björgun og meðferð 
skipsmanna. Á skipstjóri svo að skrá svör 
við spurningunum, en verði misbrestur á 
því, skal líta svo á, að hann óski ekki eft- 
ir aðstoð íslenskra stjórnarvalda.
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í 6. gr. eru aðeins ákvæði um, að lög- 
reglustjóri skuli skipa fyrir um björgnn 
og meðferð skipbrotsmanna eins fljótt og 
kostur er á.

Efni 7. gr. gengur aðallega út á að 
tryggja rjett þeirra, sem hlut eiga að 
máli með skipið, vátryggjanda eða um- 
boðsmanns hans. Greinin kveður því skýrt 
á um, að sá, sem mestra liagsmuna á að 
gæta þegar svona stendur á, hafi fullan 
rjett til að taka í sínar hendur alla for- 
ustu við björgunina, ekki aðeins þegar í 
stað, heldur hvenær sem hann getur kom- 
ið því við. Geta þeir því ráðið, hvaða að- 
ferð notuð er við björgunina, og jafn- 
framt, hve miklu fje er varið til björgun- 
arinnar.

8. gr. hljóðar uin, hvernig fara skuli 
að, ef vátryggjendur taka ekki björgunina 
í sínar hendur. Og 9. gr. sömuleiðis.

10. gr. hljóðar um skvldur almennings 
við slík tækifæri.

11. gr. hljóðar um. hvers beri að gæta 
um hjálp og aðstoð við skipbrotsmenn. 
En ef ræðismaður þess ríkis, sem skipið 
er frá, vill sjálfur sjá um það, þá koma 
íslensk stjórnarvöld þar ekki til.

12. gr. hljóðar um skyldur hreppstjóra, 
sem oft er aðili í þessum málum.

13. gr. hljóðar um, hvernig fara skal 
með þá menn, sem eru óviðriðnir strand- 
ið, og jafnframt þá, sem gera sig óhæfa til 
að vinna við björgun, sökum óreglu og 
óeirða.

14. gr. hljóðar um, hvernig fara skuli 
með þau matvæli, sem skemst hafa við 
strandið og orðin eru skaðvæn heilsu 
manna.

15. gr. kveður á um, hvers gæta beri um 
sóttvarnir.

16. gr. hljóðar um, hvernig fara skuli

og vogrek.

með bannvörur og tollvörur, sem bjargað 
kunni að verða.

17. gr. er löng og hefir inni að halda 
mörg ákvæði. Sjerstaklega fjallar hún um, 
hvernig fara skuli með skip og farm. Þá 
eru og ýmsar reglur um, hvers lögreglu- 
stjóra beri að gæta í þessum tilfellum. 
Sömuleiðis eru ákvæði um frest þann, sem 
kaupanda skal settur til þess að vera bú- 
inn að koma skipi eða skipsleifum burtu 
úr fjöru eða flæðarmáli.

18. gr. hljóðar um kostnaðarreikninga.
19. gr. talar aðeins um þóknun til lög- 

reglustjóra og hreppstjóra fyrir störf þeirra
Þá er 20. gr. Hún kveður svo á, að skip 

og farmur skuli vera sem trygging fyrir 
öllum kostnaði við björgunina, og þá fyrst 
og fremst að því er snertir björgun mann- 
anna. Sömuleiðis kveður hún á um, að ef 
andvirði þessara muna hrökkva ekki fyrir 
kostnaðinum, þá skuli það, sem á vantar, 
greiðast úr ríkissjóði, gegn endurgjaldi 
frá rjettum aðilja.

Þá er vert að taka eftir því, að 21. gr. 
frv., sem er síðasta greinin í þessum kafla, 
kveður á um það, að ákvæði frv. hjer að 
frarnan nái ekki til íslenskra skipa, nema 
fyrirmæli 1., 3., 6., 9., 10. og 11. gr. um 
björgun á mönnum og góssi og tilkynn- 
ingar til hreppstjóra og lögreglustjóra, og 
14., 15. og 16. gr., svo og 20. gr., að því 
leyti, sem ráðstafanir íslenskra stjórnar- 
valda vegna strandsins hafa haft kostnað 
í för með sjer.

Þá er 2. kafli frv. þessa, um vogrek. 
Lögin um vogrek eru nú orðin mjög óljós 
og eru á víð og dreif. Elstu ákvæðin munu 
vera orðin hart nær 150 ára gömul, eftir 
því sem stendur í síðustu grein frv. þessa.

22. gr. frv., sem er fyrsta grein þessa 
kafla, kveður á um, hvað teljast skuli vog-
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rek. Og þó hún sje stutt, þá hygg jeg, 
að hún nái samt yfir það, sem ætla má, 
að þar til heyri.

23. gr. hljóðar um björgun og tilkynn- 
ingar um vogrek.

24. gr. hljóðar um eignarheimildir fyr- 
ir vogrekum. Er fyrst ákvæði um, að eig- 
andi geti fengið það strax í hendur, ef 
hann sannar ótvírætt eignarrjett sinn. 
Annars eru aðallega ákvæði um, meðhverj- 
um hætti menn geti leitt sig að vogrekum. 
Og það er eftir auglýsingum, sem gefnar 
eru út um vogrekið. En fyrirvarinn er 6 
mánuðir.

25. gr. hljóðar um það, hverjir verða þá 
eigendur að vogreki, þegar alls hefir verið 
gætt.

Það má segja, að það sje nýtt ákvæði í 
lögunum, hvernig vogrek verður að lok- 
um eign ríkissjóðs, ef rjettur eigandi gef- 
ur sig ekki fram.

Þá er og í þessari grein ákvæði um, að 
tilkallsmaður geti borið kröfu sína undir 
dómstólana, ef lögreglustjóri vill ekki að 
öllu leyti taka hana til greina. Sömuleiðis 
er í þessari grein ákvæði um, með hvaða 
hætti maður geti fengið kröfu sinni full- 
nægt eftir að hinn lögmælti frestur er 
liðinn.

Þá er 23. gr. I henni eru ákvæði um, að 
vogrekið eða andvirði þess skuli vera veð 
fyrir þeim kostnaði, sem leiðir af auglýs- 
ingu og björgun á því.

Akvæði 27. gr. eru um, hvað setja skuli 
í uppboðsskilmála o. fl.

Þá er III. kafli þessa frv. Það eru al- 
menn ákvæði.

Fyrsta grein þess kafla er 28. gr. frv. 
Hún kveður á um, hvernig fara skuli að, 
þegar skip liggur óhirt í fjöru eftir að 
eigandi hefir leitt sig að því. Er tiltekið, 
að selja megi slíkt skip eða vogrek, þegar 
liðin eru tvö ár frá því að eigandi leiddi

og vogrek.

sig að því, og það hefir legið óhirt þann 
tíma.

Eins og sjá má í nál., kom til tals í 
nefndinni að stytta þennan frest. Astæð- 
an fyrir því var sú, að því lengur sem 
slíkir hlutir liggja óhirtir, því minna verð- 
mæti verða þeir. Það er því tjón fyrir 
þjóðfjelagið öll sú rýrnun, sem á þeim 
verður. Er því rjett að láta söiu slíkra 
hluta fara fram sem fyrst, ef þeir eru ekki 
hirtir, því að það er betra að einhver njóti 
þeirra heldur en enginn. En eins og sjá 
má í nál., hefir það orðið að samkomu- 
lagi í nefndinni að bera ekki fram brtt. 
um, að fresturinn væri styttur. Þessi grein 
og sú næsta hafa inni að halda ákvæði 
um það, hve lengi skip megi liggja á f jöru, 
svo að eigandi missi ekki rjett sinn, og 
livenær ríkissjóður og fjörueigandi íai 
rjett yfir skipinu. — Ákvæði 30. gr. eru 
nokkuð sjerstök, um það, hve fara skuli 
með strandað skip eða flak, ef ætla má, að 
það verði til hættu eða tálma.

31. gr. segir, að fyrirmæli laga þessara 
haggi ekki reglum þeim um skipsflök á 
höfnum inni, sem settar eru eða settar 
kunna að verða í löggiltum reglugerðum 
kaupstaða eða kauptúna.

32. gr. er um hegningarákvæði og sektir 
út af brotum á lögum þessum.

33. segir, að sektir samkvæmt lögum 
þessum renni í ríkissjóð, og hver sje með- 
ferð mála þeirra, sem rísi út af þessum 
lögum.

34. gr. gefur fyrirmæli um þýðingar á 
lögunum á erlend mál og sjerprentun.

35. gr. er síðasta greinin. Þar eru upp 
talin þau lög, sem úr gildi falla samkvæmt 
þessum. Það er fyrst opið brjef 4. maí 
1778, 1.—4. gr., sem fjallar um vogrek. 
Opið brjef 2. apríl 1853 fjallar einnig að 
mestu um vogrek. Lög nr. 1, 14. jan. 1876, 
eru núgildandi strandlög. Innan um þau
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eru einnig ákvæði uni vogrek. 011 eru 
þessi ákvæði orðin gömul og úrelt í ýms- 
um greinum, og því mikil nauðsyn, að 
þeim sje breytt. Þá er 6. gr. laga nr. 2,
2. febr. 1894, sem er um borgun fyrir 
dómkvaðningu. Þá eru nýleg lög, nr. 18, 
2. nóv. 1914, sem eru aðeins viðauki við 
lögin frá 1876. Víða í þessu frv. eru tekn- 
ir orðrjettir kaflar úr þessum lögum, svo 
sem 28. og 29. gr. Þá er ákveðið að fella 
úr gildi 10. kapítula siglingalaganna, nr. 
56, 30. nóv. 1914, að því leyti, sem tekur 
til skipstranda, og loks öll önnur lagafyrir- 
mæli, sem koma í bága við lög þessi.

Jeg skal þá ekki orðlengja þetta frek- 
ar, enda vænti jeg þess, að bv. þdm. liafi 
nú gert sjer nokkra grein fyrir, live máli 
þessu er farið. Vona jeg, að þeir láti mál- 
ið hafa sem greiðastan gang gegnum deild- 
ina, því að allshn. er mikið áhugamál, að 
það geti nú orðið að lögum.

Jón Auðunn Jónsson: Það er næsta 
auðsjeð, að þetta frv. er gert með hag 
sjerstakra landshluta fyrir brjósti. Eink- 
um er það þægilegt fyrir suðausturströnd- 
ina, og ef til vill Mýrarnar líka. Það var 
því sjer í lagi vel fallið, að það skyldi 
lenda hjá nefnd, þar sem sæti áttu hv. 
þm. V.-Sk. (JK) og hv. þm. Mýr. (PÞ). 
Verður víst ekki annað sagt en það hafi 
fallið í hinn besta jarðveg í hv. nefnd.

En þótt fyrirmæli frv. sjeu góð á þess- 
um stöðum, þar sem skjótra ráðstafana 
þarf við, þá fer því fjarri, að þau sjeu 
nýtileg annarsstaðar. Enda hafa nefndinni 
borist mótmæli gegn frv. frá umboðsmönn- 
um allra vátryggingarfjelaga hjer í bæ, 
erlendra og innlendra. Álitu þeir, að í 
frv. fælist slík takmörkun á rjetti þeim og 
venjum, sem gilt hafa um skipströnd, að 
ekki yrði við hlítt.

Jeg skal fúslega játa, að oft þarf skjót-

an úrskurð um, hvað gera á við strönduð 
skip; á það einkum við á söndunum aust- 
ur með landi, og að nokkru leyti á Mýrum 
við Borgarfjörð. En því verður vart neit- 
að, að hart sje að beita neyðarreglum al- 
staðar annarsstaðar, þar sem skip geta 
staðið á strandstað tímunum saman án 
þess að skemmast til muna.

Það er sýnilegt, að þetta frv. er fyrst 
og fremst miðað við hag þeirra, sem bjarga 
úr strandi. Fyrir því er sjeð, að þeir fái 
undir öllum kringumstæðum alt sitt. Það 
er t. d. sagt, að björgunarsamningar sjeu 
ekki gildir, nema lögreglustjóri samþykki 
þá. Segjum t. d., að jeg væri umboðsmað- 
ur fyrir erlent vátrvggingarfjelag oggerði 
samning við „Geir“ um að bjarga skipi 
úr strandi. Hvaða vit er þá í því, að sá 
samningur væri ógildur, ef lögreglustjóri 
hefði ekki ritað samþykki sitt á hann ? 
Auk þessa eru í frumvarpinu mjög ein- 
dregin ákvæði um það, að skip og góss sje 
að veði fyrir þá, sem vinna að björgun. 
Jafnvel er gengið svo. langt að heimila 
veð í þessum hlutum fyrir kostnaði við 
heimsending strandmanna. Jeg veit ekki 
annað en að venja sje að gera það á 
kostnað viðkomandi ríkis. Setjum t. d. svo, 
að nokkuð bjargist af vörum úr skipi, en 
ekki skipið sjálft. Þá gætu allar vörurnar 
farið í björgunarkostnað, og vátryggingar- 
fjelagið, sem trygði þær, mætti sitja uppi 
með allan skaðann. Ríkið verður að borga 
allan kostnað við heimsending strand- 
manna, svo sem verið hefir, ef ekki á að 
gera okkur að skrælingjum í augum allra 
siðaðra þjóða.

Eina ákvæðið, sem jeg hefi sjeð í frv., 
að miði til þess að tryggja rjett eiganda 
strandaðs skips eða góss úr því, er í 10. 
gr. og hljóðar svo, með leyfi hæstv. for- 
seta:

„------ Ef strandmunir hverfa eða fara
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forgörðum af mannavöldum, skal hrepp- 
stjóri eða sá aunar, er með umboð lög- 
reglustjóra fer, skýra honum tafarlaust 
frá því, enda skal lögreglustjóri rannsaka 
málið jafnskjótt sem unt er.“

Ef hlutum er beinlínis stolið af hinu 
strandaða góssi, þá á að rannsaka málið 
jafnskjótt sem unt er! Þetta held jeg, að 
sje eina ákvæðið, sem miðar til þess að 
tryggja rjett þeirra, sem verða fyrir því 
óláni, að eignir þeirra lendi í strandi.

Jón Kjartansson: Mjer þykir rjett að 
svara öríáum orðum aðfinslum hv. þm. 
N.-ísf. (JAJ). iávipuð mótmæli hafa bor- 
ist til nefndarinnar, en þau hafa reynst 
á litlum rökum bygð. — Hv. þm. (JAJ) 
taldi frv. vel samið fyrir V.-tíkaftafells- 
sýslu og Mýrasýslu. Ef hv. þm. hefir 
kynt sjer gildandi strandlög og borið þau 
saman við frv., fer varla hjá því, að hann 
hefir sjeð, að þau eru þrædd í flestum 
atriðum, aðeins gerð fyllri og lagfærð þau 
ákvæði, sem úrelt eru orðin. M. a. er svo um 
ákvæðin um björgun. Þau eru samhljóða 
ákvæðum siglingalaganna. Hv. þm. hafði 
mikið út á það að setja, að skip og góss 
væri að veði fyrir strandkostnaði; eink- 
um fann hann að því, að kostnaður við 
heimsending skipsmanna væri talinn þar 
með. Þetta var ein umkvörtunin, sem kom 
frá vátryggingarf jelögunum. Nefndin gerði 
fyrirspurn um þetta til stjórnarráðsins, og 
sagði það, að það væri föst regla nú, og 
hefði altaf verið, að skip og góss væri að 
veði fyrir öllum slíkum kostnaði, og mundi 
svo alstaðar vera, a. m. k. á Norðurlönd- 
um. Ef hv. þm. N.-lsf. rengir þetta, get- 
ur hann kallað á hæstv. forsrh. (JM) 
innan úr Ed. og spurt hann. Tal hv. þm. 
um það, að í frv. sje hugsað um að ná 
sem mestu til björgunarmanna, tel jeg 
vera fjarstæðu, sem ekki er svara verð.

Háttv. þm. virðist ekki hafa tekið eftir 
þeim skyldum, sem lagðar eru á menn í 
frv. til þess að aðstoða við björgun. Prv. 
gengur út á það, að öllu verði bjargað, 
rnönnum og góssi, þegar unt er.

Þau andmæli, sem virtust vera á mest- 
um rökum bygð, að ilt væri að láta skip- 
stjóra ákveða, hvenær skip skyldi talið 
strandað, hefir nefndin fyrir sitt leyti 
tekið til greina með brtt. sinni við 2. gr. 
Er þar gert ráð. fyrir að fela hreppstjóra 
eða lögreglustjóra ásamt tveim valinkunn- 
um mönnum að skera úr þessu. — Það 
er mikill misskilningur, sem fram hefir 
komið, bæði hjá hv. þm. N.-ísf. og fleirum, 
að halda, að frv. þetta segi nokkuð fyrir 
um rjettarsambandið rnilli eiganda skips 
og farms annarsvegar og vátryggjanda hins- 
vegar, eða m. ö. o. hvenær skip skuli telj- 
ast á vegum vátryggjenda. Frv. segir að- 
eins fyrir um það, hvenær skip skuli talið 
strandað að ísl. lögum og með það farið 
samkv. þeim lögum. Annað felst ekki í 
frv. Jeg álít nóg að vitna í 7. gr. frv. til 
að sanna, að á engan hátt er gripið fram 
fyrir hendurnar á eigendum eða vátryggj- 
endum með frv. — Sje jeg ekki ástæðu til 
að hafa um þetta fleiri orð; hv. frsm. 
(PÞ) hefir gengið svo vel í gegnum frv. 
í framsöguræðu sinni, að allir, sem hlýtt 
hafa á eða lesið hafa frv., vita, að mót- 
bárurnar gegn því eru ekki á rökum 
bygðar.

Frsm. (Pjetur Þórðarson): Út af þvi, 
sem hv. þm. N.-ísf. sagði, vil jeg segja 
nokkur orð, í viðbót við það, sem hv. þm. 
V.-Sk. sagði. Vil jeg í allri vinsemd beina 
því til hv. þm. N.-ísf., að hann getur 
slegið striki yfir öll sín ummæli um, að 
hjer sje verið að beita eigendur skipa mis- 
rjetti, ef hann vill gera svo vel að lesa 7. 
gr. vandlega og viðbót allshn. við 1. gr.
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Þessi viðbót er um það, að tilkynna skuli 
eigendum og vátryggjendum skips og 
farms, ef vitað er, hverjir eru, svo fljótt 
sem auðið er, hvar komið sje með skipið. 
Þegar þeir hafa fengið tilkynningu, eiga 
þeir kost á að koma sjálfir á strandstað- 
inn, eða senda sinn umboðsmann, og ráða 
þeir þá alveg sjálfir, hve með er farið. 
Jeg veit satt að segja ekki, hvernig hægt 
er að tryggja rjett þeirra betur. Það, sem 
menn verða að skilja, er, að aðalefni 
þessa frv. er að segja fyrir um, live með 
skuli farið, ef eigendur taka ekki sjálfir 
að sjer björgunina. Má jeg nú spyrja, — 
hvað meinar þeim góðu mönnum að taka 
að sjer björgunina? Jeg fæ ekki sjeð, hvað 
það getur verið. Ef ekki næst til þeirra, 
verða íslensk stjórnarvöld að taka málið 
í sínar hendur. Jeg get ekki skilið, að 
mönnum þurfi að blandast hugur um það, 
að meiru verður bjargað, ef björgunar- 
launin eru sæmileg.

Get jeg ekki heldur sjeð neitt ósamræmi 
í ákvæðum frv., nje að neitt hærra sje 
hossað þeim kjördæmum, sem við hv. þm. 
V.-Sk. erum fulltrúar fyrir, en hverjum 
öðrum landshlutum. Hvað eigingjarnir og 
ásælnir sem við hefðum verið, held jeg, 
að ómögulegt hefði verið fyrir okkur að 
þjóna lund okkar í þessu máli. — Ef hv. 
þm. vill gæta betur að, hlýtur hann líka 
að sjá, að þetta er hrein og bein fjarstæða. 
Eitt, sem sýnir, hve lítt yfirveguð þessi 
orð hv. þm. hafa verið, er, að hann segir, 
að bæði innlend og útlend skip verði fyrir 
ýmislegum halla, sem hann nefndi, af 
ákvæðum frv., ef að lögum verða. Til þess 
að hrekja þetta er nóg að benda hv. þm. 
(JAJ) á að lesa 21. gr. frv. Þar er skýrt 
tekið fram, að mikið af ákvæðunum nær 
ekki til íslenskra skipa. — Jeg held, að 
jeg hafi tekið það fram áðan, að til nefnd-

og vogrek.

arinnar kom forstjóri Samábyrgðarinnar, 
og varð hann að viðurkenna, að óánægja 
hans með þau ákvæði, sem hann hafði 
mest á móti, væri þegar fallin burtu.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg stend að- 
eins upp út af því, sem hv. frsm. (PÞ) 
sagði síðast. Jeg nefndi aldrei innlend 
skip, heldur innlenda vátryggjendur. Því 
að það getur oft komið fyrir, og hefir 
oft komið fyrir, að íslensk fjelög vátrvggja 
erlend skip og vörur í þeim. — Hv. frsm. 
þótti mikil trygging í því, að eigendur < . 
vátrvggjendur skipanna mættu koma á 
strandstaðinn. Hjelt liann að það væri 
ekki margt, sem bagaði þá í að koma ausr- 
ur á Sanda og sjá um björgunina. En það 
er níi alls ekki hlaupið að því.

Jeg væni ekki lögreglustjóra og hrepp- 
stjóra um að vilja beita þá ofríki, sem 
nauðulega eru staddir, en það er athuga- 
levsi að gera lögin þannig úr garði, að 
það sje hægt að misbeita þeim herfilega. 
Hv. þm. V.-Sk. sagði, að breytingin á nið- 
urlagi 2. gr. væri í samræmi við það, sem 
vátryggingarfjelögin óskuðu, að fela 
hreppstjórum og lögreglustjórum að úr- 
skurða, hvort skip sjeu strönduð eða ekki. 
En jeg sje ekki, að þeim sje með þessu 
falið neitt úrskurðarvald í því efni. Þeir 
eiga aðeins að tilnefna tvo valinkunna 
menn. En jeg sje ekki, að nokkur trygg- 
ing sje fyrir því, að slíkir menn hafi vit 
á því, sem þeir eiga að dæma um. Það 
er ekki víst, að þeir menn verði tilnefnd- 
ir, sem hafa lengi verið á fjörunum, held- 
ur getur slík útnefning fallið í hlut sveita- 
manna, sem ekki hafa komið nærri sjó í 
20—30 ár. Hv. frsm. sagði, að það væri 
meiri von til þess, að miklu vrði bjargað, 
ef björgunarlaunin væru ákveðin há. En 
hjer eru björgunarlaunin ákveðin hærri en
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þekkist nokkur.sstaðar. Jeg efast um, að 
björgunarfjelög, sem hafa atvinnu af því 
að fást við slíkt, taki svona liá björgunar- 
laun. Það er vafalaust mikil hætta að fást 
við björgun þarna suður frá, en hættan 
er ekki jöfn alstaðar; sumstaðar er engin 
hætta og lítil vinna. Jeg held, að það 
væri rjettara að hafa sjerstök ákvæði fvrir 
slík svæði, sem eins stendur á og þar, en 
almenn ákvæði um aðra landshluta. Jeg 
heyri, að nefndin heldur því fram, að 
það sje venjulegt að taka af andvirði þe-s, 
sem bjargast, til þess að annast heim- 
sendingu erlendra skipbrotsmanna. Mjer 
þætti fróðlegt að heyra, hvort þetta er 
rjett, því að jeg er því ekki svo kunnugur.

Þorleifur Jónsson: Jeg ætla mjer ekki 
að fara neitt út í aðfinslur liv. þm. X,- 
Isf. (JAJ) ; þeim hefir líka verið svarað 
af háttv. þm. V.-Sk. (JK) og háttv. frsm. 
(PÞ). Mjer þótti bara undarlegt að heyra, 
að hann skyldi bera Skaftfellingum á 
brýn, að þeir bæru ekki skyn á, hvort 
skip væri strandað eða ekki. Jeg held, að 
það sje mál, sem þeir hafa vel vit á. Og 
ekki man jeg til, að það hafi nokkurn- 
tíma hepnast að ná skipi út þar eystra, 
þótt fræknir menn hafi verið til þess 
fengnir. Jeg veit til þess, að nú fyrir fám 
missirum var verkfróður maður í tvö ár 
að reyna við eitt strand, en af því varð 
enginn árangur, nema kostnaðurinn.

En það var annað, sem jeg vildi skjóta 
til nefndarinnar. Jeg sje, að það er svo 
ákveðið í 25. gr. frv., ef vogrek eða skip 
liggur á fjöru í tvö ár, þá verður það 
eign ríkissjóðs, ef það er meira en 500 
króna virði, en ella eign fjörueiganda. 
Þetta er breyting frá því, sem er í strand- 
lögunum nr. 18, frá 2. nóv. 1914. Þar er 
svo um mælt í 3. og 4. gr., að eftir 2 ár

verði slíkt eign fjörueiganda. Með þessu 
ákvæði frv. eru fjörueigendur sviftir þeim 
rjetti, sem þeir hafa haft samkv. eldri lög- 
um. Jeg álít nú, að það sje eðlilegra, að 
fjaran helgi slíkt góss eftir ákveðinn tíma, 
fjörueigandinn fái það, eins og áður hef- 
ir verið, en ekki ríkissjóður. Jeg vildi því 
skjóta því til nefndarinnar, hvort henni 
fyndist ekki rjett að láta ákvæði strand- 
laganna frá 1914 haldast, og væri jeg fús 
til þess.að bera mig saman við hana til 3. 
umræðu um breytingu í þessa átt.

ATKVGR.
Brtt. 472,1 samþ. með 20 slilj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 18:4 atkv.
Brtt. 472,2.a samþ. með 17 shlj. atkv.

— 472,2.b samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með ltí: 2 atkv.
3. —8. gr. samþ. með lö shlj. atkv.

Brtt. 472,3 samþ. með 17 shlj. atkv.
9. gr., svo breytt, samþ. með 14 shlj. 

atkv.
10. —21. gr. samþ. með 17: 2 atkv.
22.—27. gr. samþ. með 17 shlj. atkv. 
28.—35. gr. samþ. með 18: 2 atkv. 
Fyrirsögn frv., fyrirsagnir kafla þess

og kaflaskifting samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16:4 atkv. 
Till. um að vísa frv. til sjútvn. feld með

16:9 atkv.

Á 72. fundi í Nd., fimtudaginn 6. maí, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 489, 512).

Frsm. (Pjetur Þórðarson): Brtt. á
þskj. 512, sem nefndin flytur, er til að 
ráða bót á því, sem hv. þm. A.-Sk. (Þorl- 
J) fann að og benti á við 2. umr., að þyrfti 
að breyta, til þess að eigendur skipa mistu 
ekki þann rjett, sem þeir eiga mi að lög-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþina). 73
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um, þótt skip lægi í fjöru. Jeg vænti þess, 
að hv. deild geti sjeð, að brtt. þessi er 
nauðsynleg, þar sem hún ræður bót á mis- 
rjetti frv. gagnvart eigendum skipa. Jeg 
vænti því, að hv. deild geti fallist á þessa 
brtt. og að ekki þurfi að viðhafa fleiri 
orð þess vegna.

ATKVGR.
Brtt. 512 samþ. með 14:1 atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 15:2 atkv.
og endursent Ed.

Á 69. fundi í Ed., föstudaginn 7. maí, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ við 
3. umr. í Nd. (A. 525).

Á 71. fundi í Ed., mánudaginn 10. maí, 
var frv. tekið til einnar umr. (A. 525, 
n. 541).

Frsm. (Jóhannes Jóhannesson): Eins og 
framhaldsnál. ber með sjer, hefir allsh’n. 
athugað þetta frv. með breytingum Nd., 
sem eru mjög smávægilegar, og leyfir h ín 
sjer að leggja til, að frv. verði samþ. eins 
og það liggur nú fyrir. Nefndin er sam- 
þykk þeirri breytingu, sem hv. Nd. hefir 
gert á 1. gr., að lögreglustjóri tilkynni 
dómsmálaráðherra, svo og eigendum og 
vátryggjendum skips cg farms, frá skip- 
ströndum.

í 2. gr. hefir verið breytt dálítið ákvæði, 
sem lýtur að því, hverjir skuli kveða á 
um, hvort skip skuli telja strandað. Eftir 
frv. eins og það er nú á hreppstjóri eða 
lögreglustjóri að tilnefna tvo valinkunna 
menn til að kveða á um þetta með honum. 
Við 9. gr. hefir Nd. skotið því inn, að við 
björgun skuli þess gætt, að merki og auð- 
kenni á góssi skemmist sem minst. Nefndin 
telur þessar smábreytingar yfirleitt til 
bóta og leggur til, að frv. verði samþykt.

i 156
i sveitarmálam og kaupstaða.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 565).

19. Kosningar í sveitarmálum 
og kaupstaða.

Á 1. fundi í Ed., mánudaginn 8. febr., 
var útbýtt:

Frv. til laga um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða (stjfrv., A. 16).

Á 4. fundi í Ed., fimtudaginn 11. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Á þinginu 
í fyrra var vísað til stjórnarinnar till. til 
þál., sem fram kom, um að endurskoða 
sveitarstjórnarlögin og fátækralögin. Var 
fyrst í ráði að skipa milliþinganefnd í 
þessi mál, og væntanlegri nefnd var gert 
að skyldu að koma á þessu þingi fram 
með frv. um útsvör og kosningar í mál- 
efnum sveitar- og bæjarfjelaga. En hjer í 
hv. deild varð það ofan á að skipa ekki 
milliþinganefnd, heldur vísa málinu til 
stjórnarinnar.

Þetta er ástæðan til, að frv. þetta kem- 
ur hjer fram, en frv. til laga um útsvör 
hefir þegar verið lagt fyrir hv. Nd.

Jeg get ekki sagt, að mikið sje af nýj- 
um ákvæðum í frv. þessu. Það, sem aðal- 
lega ávinst með frv. þessu, ef það verður 
að lögum, er það, að allra ákvæða um 
kosningar í málefnum sveitarfjelaga og 
bæjarfjelaga er þá að leita á einum stað. 
Það er þó alls ekki svo að skilja, að engin 
ný ákvæði sjeu í frv. þessu, því að vita- 
skuld varð að samræma hjer að lútandi 
ákvæði, sem voru dreifð í fjölda laga, 15
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alls, og í ýmsum atriðum hefir verið 
breytt, t. d. lögunum frá 1915, um leyni- 
legar kosningar í sveitum, og um borgar- 
stjórakosningu í Reykjavík o. fl.

Jeg vona því, að þótt frv. sje talsvert 
umfangsmikið, þurfi það ekki að taka 
mjög langan tíma í liáttv. deild og að það 
geti orðið afgreitt á þessu þingi.

Jeg legg til, að málinu verði vísað til 
allshn.

Ingvar Pálmason: Það eru aðeins örfá 
orð, sem jeg vildi segja nú við 1. umr. 
þessa máls, til athugunar fyrir þá háttv. 
nefnd, sem væntanlega fær mál þetta til 
meðferðar.

Hæstv. atvrh. (MG) gat þess, að í frv. 
þetta væri saman safnað í eitt öllum laga- 
ákvæðum, sem sett hefðu verið og enn 
giltu um þessi efni, og er það mikill kost- 
ur. En eins og menn muna, þá var settur 
einn lagabálkur 1905, er tók yfir alla 
sveitarstjórnarlöggjöf, og var það einn að- 
alkostur laganna, að þar var saman safn- 
að í eina heild allri löggjöf um stjórn 
sveitarmálefnanna. Nú virðist mjer, að 
þessi tvö til þrjú frv. um málefni sveita, 
sem nú liggja fyrir þinginu, bendi fremur 
í þá átt, að lagabálkarnir um þessi efni 
verði heldur fleiri en færri, í stað þess 
sem áður var. Auðvitað mun mega færa 
alla þessa lagabálka í eina heild, þegar 
endurskoðuninni er lokið í öllum atriðum. 
Jeg vildi gjaraan fá skýringu á þessu, því 
jeg tel það ákaflega mikilsvert fyrir all- 
an almenning, og einkum sveitarstjórnir, 
að þessi lög sjeu tiltækileg og greið að- 
göngu. Eins og menn vita, þá er sveitar- 
stjóm oft falin mönnum, sem eru önnum 
kafnir við önnur störf, og því tæplega 
hægt að gera miklar kröfur til þeirra. Því

ætti að mega vænta þess, að löggjafainir 
geri sitt til þess að ljetta þeim starf sitt.

Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta 
frekar, en þó eru enn tvö atriði, sem jeg 
vil minna á nú við þessa umr.

Það er þá fyrst tala hreppsnefndar- 
manna. í frv. þessu er ákveðið, að þeir 
skuli vera þrír eða fimm, og má fjölga úr 
þremur í fimm. En eftir núgildandi lög- 
um má hækka töluna í báðum tilfellum, 
líka úr 5 upp í 7, og þekki jeg ýms dæmi 
þess, að það hefir verið gert. Með þessu 
frv. er því tekinn rjettur af mönnum, og 
vildi jeg benda á þetta, svo hv. nefnd at- 
hugaði það sjerstaklega.

Annað atriði í þessu máli, sem jeg vildi 
minna á, er ákvæðið um leynilegar kosn- 
ingar í hreppsnefnd. Það ákvæði mun 
vera tekið upp úr lögunum frá 1915, en 
þó breytt, og vonandi til batnaðar. En þó 
þessi ákvæði sjeu tekin úr eldri lögum, þá 
verð jeg að telja þau töluvert ^arhuga- 
verð. Viðvíkjandi minni reynslu af leyni- 
legum kosningum í sveitarstjórn, þá hefir 
mjer reynst það til lítilla bóta. Og jeg 
veit, að það hefir víða verið viðhaft og 
reynst illa. Jeg hefði því helst kosið, að 
ákvæði þetta eða heimild fjelli burtu og 
látið yrði nægja ákvæði 29. gr. um, að at- 
vinnumálaráðherra geti ákveðið um hlut- 
fallskosningu í hreppsnefndir, ef óskað er. 
Fyrirkomulag þetta er líka allflókið og 
hætt við því, að kjósendur flaski á því við 
kosningar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg hefi 
enga ástæðu til þess að vera óánægður 
með undirtektir hv. 2. þm. S.-M. (IP). 
Og þó hann gerði ofurlitlar athugasemdir 
við frv., þá þarf jeg ekki að svara því 
mörgum orðum. Jeg vil benda hv. þm.

7J*
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(1P) á það, að aldrei fyr, mjer vitanlega, 
liefir verið safnað í eitt öllum reglum um 
kosningar í málefnum sveitar- og bæjar- 
fjelaga, því að í lögunum frá 1905 voru 
aðeins ákvæði urn kosningar í sveitum, og 
þau giltu heldur ekki lengi, því 1909 voru 
sett ný lög um þetta efni.

Aths. hv. þm. (1P) um tölu hrepps- 
nefndarmanna mun vera rjett, og vona 
jeg, að hv. allshn. athugi það.

En um leynilegar kosningar get jeg sagt 
það, að jeg veit líka til þess, að þær liafa 
verið viðhafðar og þótt rjettlátar, og tel 
jeg því varhugavert að nema þær burtu, 
ef hreppsnefndir vilja nota þær. En ann- 
ars þykir mjer vænt um, að hv. þm. (IP) 
telur breytinguna á því atriði samkvæmt 
frv. til bóta, því jeg álít, að það sje 
óheppilegt, að menn geti látið jafnmörg 
atkvæði falla á einn mann við kosningu 
og mennirnir eru samtals, sem kjósa á. 
Gæti slíkt jafnvel orðið til þess, að aðeins 
einn maður yrði fyrir kjöri. (GuðmO: 
Gaman að láta ákvæðið standa þangað til 
slíkt kæmi fyrir). Það væri kannske gam- 
an fyrir hv. þm. (GuðmO), en enga 
ánægju hefði jeg af því. -— Þarf jeg svo 
ekki að segja fleira viðvíkjandi aths. hv.
2. þm. S.-M. (IP), annað en það, að þing- 
ið í fyrra óskaði eftir frv. um þetta efni, 
og því er órjettmætt að hafa á móti frv. 
nú af því að í því felist ekki öll löggjöf, 
er snertir sveitarstjórnir.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Ed., föstudaginn 26. febr., 
var frv. tekið til 2 . u m r .

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 15. fundi í Ed., næsta dag, var frv. 
aftur tekið til 2. u m r. (A. 16, n. 48).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): í áliti 
nefndarinnar á þskj. 48 er flest tekið 
fram, sem segja þarf alment um þetta 
mál. Það er fremur auðvelt að samræma 
í einum lagabálki öll fyrirmæli um kosn- 
ingar í bæjar- og sveitarmálum, því þar 
geta sömu ákvæði átt við, og að áliti nefnd- 
arinnar hefir þetta tekist hjer allvel í 
þessu fyrsta frv., er liggur fyrir hv. deild 
um endurskoðaða sveitarstjórnarlöggjöf. 
En vænta má, að erfiðlegar gangi að sam- 
ræma ýms vandasöm ákvæði laganna, sem 
verða seinna tekin til meðferðar, enda 
þarf mikils við, eins og sjest á því, að nú- 
gildandi ákvæði um þau efni finnast nú í 
ekki færri en 16 lögum. — Eins og nál. 
ber með sjer, hefir nefndin gert ýmsar 
till. til breytinga á frv., er hún leggur 
til, að verði samþ. Og þegar hún hafði 
rjett lokið við að gera þessar till. og und- 
irskrifa nál., barst henni brjef frá bæjar- 
stjórn Keykjavíkur með ýmsum till. við- 
víkjandi þessu máli. Gat nefndin ekki sint 
þeim að sinni, af því þær komu svo seint 
til hennar. En að sjálfsögðu athugar hún 
brtt. þessar fyrir 3. umr. málsins.

1. brtt. nefndarinnar er við 3. gr. frv. 
Nefndin vill, að ógiftum konum a. m. k. 
sje jafnskylt og karlmönnum að taka við 
kosningu í sveitarstjórn og bæjarstjórn, og 
telur ástæðulaust, að þær geti skorast und- 
an því. Hafa oft heyrst raddir um það 
frá konum, að þær þykjast nú afskiftar 
um völd og áhrif í opinberum málum. Og 
jeg er fyrir mitt leyti svo frjálslyndur, að 
jeg vil ekki, að þær hafi nokkra átyllu til 
slíkra kvartana. enda er það víst, að kon- 
ur eiga oft eins hægt með að sinna opin- 
berum málum eins og karlmenn, og er
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því óþarft að gefa þeim með lögum r.jett 
til þess að víkja sjer undan því.

2. brtt. er við 4. gr. Það liggur í aug- 
um uppi, að ef sýslunefnd á að úrskurða 
um kjörgengi manna til hreppsnefndar, 
þá getur slíkt dregist of lengi eða valdið 
óþarfa fyrirhöfn. Net'ndin leggur því til, 
að í stað „sýslunefndar“ í niðurlagi 1. 
málsgr. komi: sýslunefndaroddvita.

í 6. gr. frv. er gert ráð fyrir því, að 
hver hreppsnefnd sje skipuð 3—5 mönn- 
um. Nú er það kunnugt, að í ýmsum stór- 
um hreppum eru 7 menn í hreppsnefnd, 
og munu menn ekki vilja breyta því. 
Leggur nefndin því til, að tala hrepps- 
nefndarmanna sje 3—7, eins og verið hef- 
ir, og að leyft sje að hækka tölu hrepps- 
nefndarmanna úr 3 í 5 og 5 upp í 7. Þá 
vill nefndin, að það, sem stendur milli 
sviga í 6. gr. frv., falli í burt, því að ætla 
má, að allir sjái sjálfir, hver er meiri hluti 
af 3, 5 eða 7.

Viðvíkjandi 7. gr. leggur nefndin til, 
að í stað „hreppskilaþingi á vori“ komi 
vorhreppaskilaþingi. Þvkir henni hitt helst 
til fornt orðalag.

Brtt. nefndarinnar við 8. gr. frv. er 
gerð til þess að það sje ljóst, að ætlast sje 
til þess, að kjörskrár til sveitarstjórnar- 
kosninga o. s. frv. sjeu gerðar á hverju ári. 
Ennfremur leggur hún til viðvíkjandi 
kærum út af misfellum á kjörskrá, að þær 
skuli sendast sveitar- eða bæjarstjórn, í 
stað kjörstjórnar, sem frv. gerir ráð fyrir. 
því það er reynsla fengin fvrir því, að 
kjörstjórnir eru ekki kosnar nema þau ár, 
sem kosningar eiga að fara fram.

Við 11. gr. frv. leggur nefndin til. 
að orðin „nafns af“ á síðari staðnum í
3. málsgr. falli burt.

Þá þótti nefndinni 12. gr. frv. ekki nógu 
skýr, þar sem talað er um kjörmiða. Eftir

frv. má gera ráð fvrir því, að menn með 
sama nafni standi á lista án þess að það 
sjáist, við hvern sje átt í hvert sinn. Úr 
þessu vill nefndin bæta með því að orða 
síðustu málsgrein þannig: Eigi má ann- 
að á seðil letra en nú var mælt, nema 
nauðsyn sje til aðgreiningar samnefndum 
mönnum.

Þá vill nefndin breyta þar, sem stendur 
„kosningargerðir“ í 14. og „kosningar- 
gerð“ í 16. gr. frv., og setja í þess stað: 
„kosningarathafnir“ og „kosningarat- 
höfn“. Kann hún betur við það orðalag, 
enda virðist „kosningargerð“ eiga betur 
við það, sem bókað er um athöfnina, held- 
ur en að það standi sem heiti á henni.

Þá þykir nefndinni ekki nógu skýr for- 
sögn 15. gr. um það, hversu kosning skuli 
fara fram þegar kosið er eftir seðlum. 
Leggur hún því til, að bætt sje við á eft- 
ir 3. málsgrein: og gæti þess að láta engan 
sjá, hvað á seðlinum stendur, og að ekki 
megi láta seðilinn í kassann, ef þess er 
ekki gætt.

Ennfremur vill nefndin orða upp 19. 
gr. frv.

í 20. gr. frv. er ekki gert ráð fyrir því, 
að kosning standi vfir nema eina klukku- 
stund, sje kosningin munnleg. En nefnd- 
in vill leggja til, að hún skuli samt standa 
a. m. k. 2 stundir, í samræmi við skriflega 
eða levnilega kosningu.

Við 24. gr. gerir nefndin samskonar brtt. 
og í 15. gr„ til að trvggja það, að kjósandi 
láti engan sjá, hvað á seðli stendur eftir 
það að hann hefir kosið.

I upphafi 29. gr. frv. er gert ráð fyrir 
því, að atvrh. skuli ákveða um, hvort fram 
megi fara hlutbundnar kosningar í hrepps- 
nefnd. Það þótti nefndinni óþarft, að hver 
hreppsnefnd á landinu, sem vildi nota 
slíka kosningaraðferð, þyrfti að fara með
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slíkt í stjórnarráðið, svo hún leggur til, 
að í stað „atvinnumálaráðherra“ komi: 
sýslunefndaroddviti.

í 30. gr. frv. er talað um, að semja skuli 
sjerstakar kjörskrár við kosningar borgar- 
stjóra eða bæjarstjóra. En nefndin lítur 
svo á, að við slíkar kosningar beri að nota 
sömu kjörskrár og við bæjarstjórnarkosn- 
ingar, og telur þetta því óþarft.

Við 31. gr. frv. vill nefndin, að í stað 
„sýslunefndar" komi: oddvita sýslunefnd- 
ar.

Lengsta brtt. nefndarinnar er við 32. 
gr. frv. Þar vill nefndin leggja það til, 
að seinni málsgreinin falli niður, en inn 
verði sett brtt. nefndarinnar, því hún 
telur ekki rjett í svona lögum að vísa í 
önnur lög, sem kunna að breytast er minst 
varir, heldur beri að taka slík ákvæði 
beint upp í lögin.

1 34. gr. er gert ráð fyrir því, að minni 
hluti sýslunefndar gangi fvr úr, en meiri 
hluti síðar. En nefndin kann betur við, 
að þessu sje brevtt þannig, að meiri 
hlutinn gangi fyr úr, svo sem gert er ráð 
fyrir í hreppsnefndum og bæjarstjórnum.

Jeg tel svo óþarft að hafa framsögu 
þessa lengri. Nefndin hefir átt tal við 
hæstv. atvrh. (M6), og býst jeg við því, 
að hann geti fallist á þær brtt., sem hún 
leggur hjer með fyrir hv. deild.

Atvinnumálaráðherra (MG)': Jeg leyfi 
mjer að þakka hv. allshn. fyrir góða af- 
greiðslu þessa máls. Og þar sem búið er 
að gera grein fyrir till. hv. nefndar, og 
jeg hefi líka átt tal um þær við hana áður, 
þá sje jeg ekki ástæðu til þess að ræða 
um þær frekar, enda hefi jeg gengið inn 
á þær flestar við hv. nefnd. Þó vil jeg 
minnast hjer á tvær till. hennar, ekki af 
því, að jeg sje þeim sjerstaklega mótfall- 
ir.-i. heldur til skýringar. Það er þá fyrst

2. brtt. nefndarinnar, að í stað „sýslu- 
nefndar" komi: oddvita sýslunefndar. í 
frv. var raunar gengið út frá því, að 
sýslumaður úrskurðaði sjálfur til bráða- 
birgða, en fengi samþykki sýslunefndar 
á eftir. Jeg get því felt mig við þá breyt- 
ingu.

Hitt atriðið er þetta, að konum skuli 
vera óheimilt að skorast undan kosningu 
í sveitar- og bæjarstjórn. Mjer finst rjett 
að lofa konum að hafa þessi rjettindi 
áfram, að mega skorast undan slíku. Þó 
tel jeg til bóta, að giftum konum skuli 
vera heimilt áfram að nota þennan rjett. 
Annars eiga konur fulltrúa hjer í deild- 
inni, og skal jeg í þessu atriði beygja mig 
fyrir því, sem hann leggur til, þó jeg teldi 
rjettast að lofa konum að halda þessum 
rjettindum áfram. Það er alls ekki nauð- 
synlegt, að rjettindi og skvldur fylgist að 
í þessu atriði.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg lít svo á,
að þótt það kunni að hafa komið fyrir, 
að konur hafi skorast undan kosningu í 
bæjar- og sveitarstjórnir, þá sje engin 
nauðsyn að ákveða þann rjett með lögum. 
Jeg hefi heyrt margar konur tala um það 
sem óþarfa hlífni, enda finst mjer sann- 
gjarnt, að sömu rjettindum fylgi sömu 
skyldur. Og þó það geti komið fyrir, að 
konur skorist undan slíkum kosningum af 
heimilisástæðum, þá eru slíkt lögmæt for- 
föll, og þarf ekki að styðja þau með 
sjerstökum lagaákvæðum.

Ingvar Pálmason: Það var eiginlega 
aðeins örstutt athugasemd, sem jeg vildi 
beina til hv. nefndar.

I upphafi 7. gr. frv. er gert ráð fyrir 
því, að kosning í hreppsnefnd fari fram á 
vorhreppaskilaþingi.

í frv. því um útsvör, sem lagt er fyrir
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þetta þing, er meðal annars lagt til, að 
reikningsári sveitarfjelaganna sje breytt 
þannig, að það verði almanaksár, í stað 
þess, að það hefir verið fardagaár. Verði 
nú till. þessar samþyktar, þá ætti hrepps- 
nefnd, ef svo fjelli, að fara frá á miðju 
reikningsári sveitarinnar. Slíkt er auð- 
vitað ófært. En kannske á að skilja svo 
þetta fyrirmæli um kosninguna, að þó 
kosið sje svona snemma, þá eigi ekki að 
skifta um fyr en við nýár. Mjer þykir 
samt rjett að benda hv. nefnd og hv. þd. 
á þetta.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Hæstv. 
atvrh. (MG) álítur 2. brtt. óþarfa. Það 
held jeg að sje ekki rjett, því að, eins og 
jeg hefi tekið fram, yrði óþægilega löng 
bið eftir gildandi úrskurði. Stundum er 
líka talsverður hiti í þessum málum, og 
yrði þá síst öruggara að láta sýslunefnd 
úrskurða um kjörgengið, enda er það 
ekki svo mikið vald, sem sýslumanni er 
gefið með þessu, að talist geti nokkuð 
varhugavert.

Það gladdi mig að heyra orð hv. 4. 
landsk. (IHB). Jeg skyldi ræðu þm. svo, 
að hann væri ekki linari í kröfunum gagn- 
vart konum en jeg. Öllum rjettindum eiga 
að fylgja skyldur, og vilji konur hafa 
þessi rjettindi, á þeim ekki að vera heim- 
ilt að skorast undan kosningu.

Spurningunum frá hv. 2. þm. S.-M. 
(IP) mun jeg ekki svara nú, því að hann 
ætlast til, að nefndin öll geri það: En jeg 
verð að segja það, að jeg er ekki hnugg- 
inn, þó að það komi hjer strax í ljós, að 
hann, sem hefir fylgt því fast fram, að 
reikningsár sveitarsjóða væri almanaksárið, 
skuli fyrstur manna benda á agnúa við 
það. Ef kjósa þarf hreppsnefnd á öðrum 
tíma vegna breytingar á reikningsárinu, 
þá væri það helst í janúar. Annars er ekki

þörf fyrir nefndina að athuga þetta. En 
ef á að breyta til með reikningsár sveitar- 
sjóða, þá er það þeim skyldara, sem bera 
fram frv. um það eða eru brevtingunni 
hlyntir.

Einar Árnason: Jeg get fallist á, að 
flestar brtt. hv. nefndar sjeu til bóta. Að 
vísu eru sumar þeirra fremur lítilsverðar 
og breyta svo sem engu. Jeg mun nú samt 
fylgja þeim öllum, nema þeirri fyrstu. 
í frv. er konum gefinn rjettur til að skor- 
ast undan kosningu, en brtt. fer fram á, 
að aðeins giftar konur öðlist þann rjett. 
Jeg lít svo á, að aðstaða kvenna til þess 
að taka þátt í opinberum störfum sje svo 
miklu erfiðari og verri en aðstaða karl- 
manna, að ekki sje nema sjálfsagt, að þær 
liafi þessi rjettindi. Það er fjarri sanni, 
að hjer sje nokkur rjettur tekinn frá kon- 
unum, því að hver kona, sem vill, getur 
komist að, ef liún á annað borð hefir til 
þess traust kjósenda sinna. En nú getur 
vel komið fyrir, þegar kosið er í hrepps- 
nefnd í sveit, að fyrir kosningu verði 
kona, og ef brtt. er samþykt, ógift kona. 
Nú er sú sama kona ekki þar viðstödd, og 
getur því ekki neytt þessa rjettar. Verður 
hún þá að sætta sig við kosninguna, 
hversu andstætt sem það er vilja hennar. 
Sem sagt, jeg vil kvenþjóðinni svo vel, að 
jeg get ekki verið með þessari brtt. hv. 
nefndar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg get
ekki sjeð, að það fari neitt í bága hvað 
við annað, þó að reikningsár sveitarsjóða 
sje almanaksár og að kosin sje hrepps- 
nefnd á hreppaskilaþingi á vori. Mjer 
þætti fróðlegt að heyra, hvað liggur til 
grundvallar fyrir ágreiningi út af þessu, 
því að þetta tvent þarf alls ekki að reka 
sig á. Jeg vildi því gjaman heyra, hvaða
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ástæðu hv. 2. þm. S.-M. (IP) liefir fram 
að færa máli sínu til stuðnings.

Ingvar Pálmason: Jeg skal verða við 
tilmælum hæstv. atvrh. (MG). Jeg hjelt 
raunar, að hanií skildi, að það hlýtur alt- 
af að valda óþægindum, að hreppsnefnda- 
skifti verði á miðju reikningsári, en svo 
myndi verða, ef ákvæði 7. gr. þessa frv. 
stendur óbrevtt og frv. það um útsvars- 
skvldu, sem liggur fvrir þinginu, nær að 
ganga fram eins og það nú liggur fyrir, 
þ. e., að reikningsár hreppa verði alman- 
aksárið.

Það getur verið, að það sje tilætlunin, 
að þó að hreppsnefndarkosning fari fram 
á vorhreppaskilum, taki hin nýkosna 
hreppsnefnd ekki sæti fvr en um næstu 
áramót. Þetta ber þó frv. alls ekki með 
sjer. (Atvrti. MG: Hreppsnefndaskifti 
verða strax og kosið er). Jeg hefi líka ein- 
mitt skilið frv. þannig. Jeg held, að 
hreppsnefndir myndu yfirleitt una því illa, 
að hreppsnefndaskifti færu fram á miðju 
reikningsári og að fljótt kæmu fram óskir 
um breytingu á því. Hitt er annað mál, að 
ef engin breyting verður á um reiknings- 
ár hreppanna, á þetta ákvæði 7. gr. frv. 
vel við. En með það fyrir augum, að bæði 
þessi frv. gangi fram eins og þau komu 
frá hæstv. stjórn, finst mjer þau í þessu 
atriði ekki vera í samræmi hvort við 
annað.

Jeg sje því ekki annað en að athuga- 
semd mín sje á fullum rökum bygð.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg hefi 
ekki getað sannfærst af ræðu hv. 2. þm. 
S.-M. Jeg sje ekkert á móti því að skifta 
um hluta af nefndinni á miðju ári, og þó 
að oddvitinn fari frá, getur hann skilað 
af sjer eins fyrir því. Það er mjög algengt

þar, sem um miklu stærri störf er að ræða 
en hjer á sjer stað, að reikningshaldari 
fari frá á miðju ári. Sýslumenn t. d. skila 
af sjer hvenær sem er. Sje jeg því enga 
ástæðu til að breyta þessu.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg ætla 
aðeins að segja fáein orð út af athuga- 
semdum liv. 1. þm. Evf. (EÁ). 1. brtt. 
okkar hneykslaði hann. Hann sagði, að 
vel gæti farið svo, þegar kosið væri í 
hreppsnefnd, að kona yrði fvrir kosningu. 
Nú væri hún ekki viðstödd og gæti 'því 
ekki neytt rjettar síns. Hvað meinar hv. 
þm.? Getur þetta sama ekki líka komið 
fyrir karlmenn? Annars er jeg í engum 
vafa um það, að ef hreppsbúum er kunn- 
ugt um, að einhver kona eigi sjerstaklega 
erfitt með að taka við kosningu, er sú 
hin sama að líkum ekki kosin. Sje kona 
þó kosin, sem ekki gæti sint starfinu, get- 
ur hún fengið sig leysta frá því á sama 
hátt og karlmaður, sem eins stendur á 
með, og yrði þá kosið í staðinn fvrir hana 
aftur.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 48,1 samþ. með 8:3 atkv.
3. gr., svo brevtt, samþ. með 10 shlj. 

atkv.
Brtt, 48,2 samþ. með 12:1 atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

Fyrirsögn I. kafla samþ. án atkvgr.
5. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 48,3.a samþ. með 12 shlj. atkv.
—■ 48,3.b.—d. samþ. með 12 shlj. atkv.
6. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
Brtt. 48,4 samþ. án atkvgr.
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7. gr., svo breytt, samþ. meö 12 
atkv.
Brtt. 48,5.a samþ. með 13 shlj. atkv.

—■ 48,5.b samþ. með 13 shlj. atkv.
— 48,5.e samþ. með 12 shlj. atkv.
8. gr., svo hrevtt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
9. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn II. kafla samþ. án atkvgr.
10 gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 48,6 samþ. í e. hlj.
11. gr., svo hrevtt, samþ. í e. hlj. 

Brtt. 48,7 samþ. með 13 shlj. atkv.
12. gr., svo hreytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
13. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 48,8 samþ. án atkvgr.
14. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
Brtt. 48,9 samþ. með 13 shlj. atkv.

15. gr., svo brevtt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.
Brtt. 48,10 samþ. án atkvgr.

16. gr„ svo hreytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.

17. —18. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Brtt. 48,11 (ný 19. gr.) samþ. með 13

shlj. atkv.
— 48,12 samþ. með 13 shlj. atkv.
20 gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
21.—23. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt. 48,13 samþ. með 12 shlj. atkv.
24. gr., svo hreytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv.
25. -28. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 48,14 samþ. með 12 shlj. atkv.
29. gr., svo brevtt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
Brtt. 48,15 samþ. með 13 shlj. atkv.

30. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj. 
Brtt. 48,16 samþ. með 12:1 atkv.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

31. gr., svo hreytt, samþ. í e. hlj.
Brtt. 48,17 samþ. með 13 shlj. atkv.

32. gr., svo hreytt, samþ. í e. hlj.
33. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 48,18 samþ. án atkvgr.
34. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
35. —36. gr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn III. kafla samþ. án atkvgr.

Brtt. 48,19 samþ. með 12 shlj. atkv.
37. gr., svo hreytt, samþ. með 12 shlj.

atkv.
Fyrirsögn TV. kafla samþ. án atkvgr. 
Fvrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 17. fundi í Ed., þriðjudaginn 2. mars, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 67, 68, 
76, 78).

Halldór Steinsson: Jeg á hjer eina 
brtt. við 3. gr. frv. Tilefni hennar var, að 
þessi grein var mjög gölluð í frumvarpi 
stjórnarinnar. Þar stendur, að hverjum 
karlmanni sje skylt að taka við kosningu, 
en konur eru ekki nefndar í því samhandi. 
Til þess nú að ráða bót á þessum galla 
greinarinnar, flutti jeg brtt. þess efnis, 
að öllum konum væri jafnskvlt sem körl- 
um að taka við kosningu. En nú hefir hv.
4. landsk. (IHB) komið fram með brtt. 
við áður nefnda grein, alveg sama efnis. 
Út af því vil jeg taka það fram, að það 
var fjarri mjer að vilja fara í kapphlaup 
við fulltrúa kvenna í þessu efni, sem sjest 
best á því, að mín tillaga er á þskj. 68, en 
hennar á þskj. 76. Og því til frekari sönn- 
unar tek jeg till. mína hjer með aftur, þó 
að hún eftir þingsköpum ætti að herast 
fyrri upp.

74
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Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Allshn. 
hefir athugað þetta frv. síðan við 2. umr., 
einkum þó í sambandi við brjef borgar- 
stjóra. Að þörf hafi verið á að athuga 
frv. nánar en gert var fyrir 2. nmr., sjest 
best á brtt. þeim, sem fram hafa komið 
við 3. gr. þess, því að ekki hefir minna 
dugað en að tveir þm. kæmu með sína 
brtt. hvor um sama efni, og jafnframt 
nefndin, alt við þessa sömu grein. Er því 
vonandi, að hón lagist við þessa umræðu.

Þá hefir nefndin komið með brtt. við 4. 
gr., um að úrskurður sýslunefndaroddvita 
og atvinnumálaráðherra eftir þeirri grein 
verði ekki fullnaðarúrskurður, heldur að 
skjóta megi þeim úrskurði til dómstólanna,
ef hlutaðeigandi vill.

Þá tók nefndin eftir því, að hvergi var 
tekið fram í lögunum, hver væri oddviti 
kjörstjórnar. Fyrir þá sök hefir nefndin 
orðað upp fyrri málsgrein 9. gr. frv., til 
þess að ráða bót á þessu.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fjölvrða 
frekar um þetta. En út af brtt. háttv. 4. 
landsk. (IHB) vil jeg taka það fram, að 
við síðustu umræðu þessa máls hjer í 
deildinni gat jeg þess, að mjer fyndist 
rjettast, að allar konur væru skyldar að 
taka við kosningu, þó að jeg til samkomu- 
lags við hina nefndarmennina gengi inn á 
að undanþiggja giftar konur. Mun jeg 
því nú greiða atkvæði með till. háttv. 4. 
landsk.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg skal strax 
taka það fram, að mjer kom aldrei til hug- 
ar, að hæstv. forseti (HSteins) ætlaði að 
fara í kapphlaup við mig í þessu máli, 
enda þótt hann kæmi fram með till. svip- 
aða að 'efni minni. Og jeg vona, að hann 
skoði það ekki sem kapphlaup af minni 
hálfu, þó að í brtt. okkar felist það sama. 
Annars er jeg þakklát fyrir að fá tækifæri

til að gera grein fyrir afstöðu minni í 
þessu máli, sem um leið er skoðun margra 
kvenna.

Jeg er ekki lögfróð og veit því ekki fvr- 
ir víst, hvort lög þau, sem hjer er verið 
að breyta, eru frá árinu 1909 eða eldri. 
En jeg býst við, að þegar þau gengu í 
gildi, þá hafi þetta þótt of stórt stökk frá 
fvrri lögum. Og má vel vera, að það hafi 
verið rjett að setja þessa undanþágu með- 
an lögin voru óreynd, en nú er fengin 
reynsla fyrir því, að þessi undanþágu- 
heimild er með öllu óþörf. Og þó að engin 
hliðstæð undanþáguákvæði sjeu til um 
karlmenn, þá munu heldur fá dæmi þess, 
að þeim hafi verið þröngvað til að taka 
við kosningu. Það sýnir sig því, að engin 
ástæða er til að hafa þetta ákvæði að því 
er konur snertir, því að sjaldan mun hafa 
verið sóst mikið eftir þeim í bæjar- eða 
sveitarstjórnir.

Jeg vil því leyfa mjer að undirstrika 
það, að þó ákvæði þetta hafi verið sett. 
í góðu skyni á sínum tíma, þá var það 
þó gert að konum fornspurðum, og marg- 
ar þeirra líta svo á, að það sje gagnslaust, 
og jafnvel skaðlegt, og að í því felist frek- 
ar vantraust en vorkunnsemi.

Rýmkun á kosningarrjetti og kjörgengi 
kvenna í málefnum sveita og kaupstaða 
var mikil rjettarbót, og má segja, að hún 
hafi verið fyrirboði þess, sem varð 19. júní 
1915, þegar konur fengu jafnrjetti við 
karlmenn. Við þeirri rjettarbót tókum vjer 
konur þakksamlega og töldumst í engu 
undan þeim skyldum, sem henni fylgdu. 
Þetta umrædda ákvæði hefir því engan 
stuðning í áliti kvenna, og þær hafa frá 
fyrstu talið það galla á lögunum og hafa 
vænst, að það vrði felt úr við endurskoð- 
un þeirra.

Það gæti hugsast, að þetta ákvæði hefði 
haft þann aukatilgang að koma í veg fyr-
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ir, að konur vrðu of fjölmennar við þessi 
störf, en reynslan hefir nú sýnt hið gagn- 
stæða. Er því sá vamagli með öllu óþarf- 
ur nú.

Að þessu athuguðu fáum við konur 
ekki sjeð, að þetta sje nein rjettarbót, 
heldur þvert á móti. Vil jeg því leyfa mjer 
að óska þess, að háttv. deild samþykki till. 
á þskj. 76, og virði þannig ummæli mín, 
sem jeg hygg, að borin sjeu fram með 
samþvkki margra kvenna, giftra og ógiftra.

Frsm. (Ouðmundur Ólafsson): Jeg þarf 
ekki að gera margar athugasemdir við 
ræðu háttv. 4. landsk. (IHB), því að við 
erum sammála um aðalatriðin. En það var 
ekki rjett hjá þessum hv. þm., að mönn- 
um væri.aldrei þröngvað í þennan starfa. 
Reynslan hefði sýnt það. Jeg hygg, að 
reynslan hafi sýnt hið gagnstæða. Það hef- 
ir vitanlega ekki komið til með konur, því 
að þær hafa ekki verið skvldar að taka við 
kosningu. En jeg veit nokkur dæmi þess, 
að karlmönnum hefir verið þröngvað í 
hreppsnefnd, sem ekkert er undarlegt, því 
að víða er svo háttað í sveitum, að tiltölu- 
lega fáir eru vel færir um þann starfa. 
Þetta á vitanlega síður að koma fyrir hjer 
eftir, þegar konurnar eru komnar í við- 
bót og þeim fjölgar þannig, sem um er 
að velja.

Einar Ámason: Jeg gerði örfáar at- 
hugasemdir við 2. umr. þessa máls hjer í 
deildinni, aðallega þó við eina brtt. nefnd- 
arinnar. Fanst mjer þá á tóninum í hv. 
frsm. (GuðmÓ), að hann væri móðgaður 
af ummælum mínum, af því að jeg hefði 
ekki farið nógu virðingarverðum orðum 
um brtt. nefndarinnar. Undrar þetta mig 
stórlega, því að ummæli mín voru mjög 
hógvær, og jeg get fullvissað háttv. frsm.

um það, að jeg hafði enga tilhneigingu 
til þess að móðga nefndina. Aðeins þetta, 
að jeg hafði aðra skoðun á einu atriði en 
nefndin sjálf og meiri hluti þessarar deild- 
ar, sem sje um rjett kvenna til þess að 
skorast undan kosningu til bæjar- og sveit- 
arstjórna. En jeg veit, að tilgangslaust 
er að tala um þetta hjer, því að þessi skoð' 
un mín mun eiga formælendur fá hjer í 
deildinni. Það virðist vera kapphlaup um 
það í deildinni að búa sem ramlegast um 
skyldur kvenna að taka við kosningu í 
þessum málum, því að ekki hafa komið 
fram minna en þrjár brtt. sama efnis. En 
rökin, sem færð hafa verið með þeim, 
finst mjer ærið veigalítil; þau hafa mest 
verið upphrópanir: „skyldur" og „rjett- 
indi“ ! og aftur „rjettindi“ og „skyld- 
ur“ !

Háttv. 4. landsk. fullyrti, að aldrei hefði 
komið fyrir, að karlmönnum hefði verið 
þröngvað í hreppsnefndir eða til annara 
opinberra starfa. Þetta er ekki rjett. Og 
það sýnir jafnframt, hversu nauðalítið 
sumir menn þekkja til þessara mála í 
sveitunum. Jeg gæti nefnt mörg dæmi. 
Og hvað sjálfan mig snertir, þá var mjer 
í fyrstu þröngvað inn í hreppsnefnd, al- 
gerlega móti mínum vilja, því lagalega 
gat jeg ekki undan skorast. Ástæðurnar 
fyrir því, að margir menn vilja ekki taka 
við opinberum störfum í sveitum, eru 
margar. Má þar til nefna, að þau eru erfið 
og jafnframt illa launuð; oftast ekkert 
annað að hafa fyrir þau en vanþakklæti.

Það er fjarri- öllum sanni að bera þessi 
mál saman í sveitum og kaupstöðum. í 
kaupstöðum þarf ekki annað en ganga 
stuttan spöl milli húsa, eða tala í síma 
við samnefndarmennina, eins og t. d. hjer 
í Revkjavík. Er það alt annað en að fara 
langar og erfiðar ferðir, oft í misjöfnu
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veðri og færi, eins og vill eiga sjer stað 
á útkjálkum þessa lands. Getur og- vel 
komið fvrir, að fara, þurfi alt að 30 km. 
í ófærð og illviðri til þess að komast á 
hreppsnefndarfund. Undir slíkum kring- 
umstæðum er því óhugsandi, að kvenfólk 
gæti sótt fundi. Má því búast við, að fvrir 
geti komið, að nefndin verði ekki full- 
skipuð á fundum, ef konur fara alment 
að eiga sæti í hreppsnefndum.

Jeg geri ráð fvrir, að það sje tilætlun- 
in hjá háttv. 4. landsk. og öðrum, sem 
sækja fastast, að konur skuli skvldugar 
til að taka þátt í öllum opinberum störf- 
um í þágu sveitarinnar, að það taki ekki 
aðeins til hreppsnefndarstarfa, heldur 
allra opinberra starfa. sem inna þarf af 
hendi. Undir þetta telst þá að sjálf- 
sögðu starf forðagæslumanna, en það er 
alls ekki svo lítið. Forðagæslumaðuri n 
verður að ferðast bæ frá bæ tvisvar á 
vetri. Hann verður að koma í hveri; úti- 
hús og skoða hverja skepnu. Hann verður 
að koma í hverja lieytóft og oft að troð- 
ast í gegnum þröngar geilar. Jeg ve'ð að 
segja, að jeg tel þetta tæplega kvenna- 
verk. Jeg vil líka skjóta því til háttv. 
landbn. að athuga þetta atriði í sambandi 
við kvnbótafrv. það, sem nú er hjer til 
meðferðar. Jeg er þeirrar skoðunar að 
konur eigi að hafa þau fríðindi fram vfir 
karlmenn að vera lausar við svona störf. 
Jeg býst við, að þetta hafi ekki byr hjer, 
en það breytir í engu minni skoðun.

Að því er snertir brtt. á þskj. 76, þá 
mun jeg greiða atkvæði með öðrum lið 
hennar, en móti hinum. Teldi jeg grein- 
ina þann veg komast í sitt upprunalega 
horf, sem vel mátti við una.

Jóhannes Jóhannesson: er ekki af
hlífð við konurnar, að jeg sje mig nauð- 
beygðan til að greiða atkvæði með því, að

giftar konur megi skorast undan opinber- 
um bæjar- og sveitarstörfum. Ekki er það 
heldur af því, að jeg vantreysti þeim til 
þessara starfa, því að jeg býst ekki við, 
að þær trani sjer fram til þess, sem þær 
eru ekki færar um að levsa sómasamlega 
af hendi.

Mjer gengur hreint og beint til um- 
hvggja fyrir liag heimilanna. Það er hart, 
en því miður nauðsynlegt, að hægt skuli 
að skvlda einyrkja bónda til þessara starfa. 
En það er hreint og beint ótækt, að hægt 
sje að skvlda húsmóðurina til þess að 
vera burtu frá heimilinu og kannske barna- 
lióp svo dögum skiftir, og alt kemst af í 
framtíðinni eins og hingað til, þótt það 
verði ekki lögleitt.

Vona jeg, að báttv. deild geti fallist á 
þetta.

Ingibjðrg H. Bjarnason: Jeg ætla fyrst 
að þakka háttv. frsm. fvrir, hve vel hann 
hefir skilið andmæli mín. Hvað það snert- 
ir, sem upplýst er, að körlum sje stund- 
um þröngvað til þessara starfa, þá má vera, 
að til þess sjeu dæmi, en jeg hygg þó 
óhætt að ganga út frá því, að körlum sje 
vægt í þessu efni, ef lögleg forföll eru 
fyrir hendi. Út frá því sama má ganga 
um konur, og því fremur, sem vænta 
má, að riddaraskapur karlmannanna gagn- 
vart konum skipi jafnan öndvegið og 
ekki verði gengið nær getu þeirra en 
þeim er ljúft og mögulegt.

Háttv. 1. þm. Eyf. (EÁ) sagði meðal 
annars, — jeg veit ekki hvort það hefir 
verið af því að jeg átti í hlut — að rökin 
hefðu verið tómar upphrópanir. Mjer 
þvkir hart, þegar jeg tala um málefni, en 
ekki menn, að það sje kallaðar tómar 
upphrópanir. Þá sagði háttv. þm. (EÁ) 
í öðru lagi, að jeg vissi ekki, hve nærri 
væri gengið getu kvenna með þessu frv,
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Jeg þykist með uinmæluin mínum áður 
hafa fært fuli rök fyrir mínu máii, og 
kvorki með fuiiyrðingum nje upphróp- 
unum.

I þriðja iagi sagði háttv. þm. (EA), 
að þeir, sem að þessum störfum ynnu, 
fengju vanþakkiæti að launum. Jeg efa 
ekki, að slíkt geti komið fyrir, en ef meta 
ætti þörf störf eftir því, hvort þau eru 
þakkiát eða vanþakkiat, yrðu margir að 
draga sig í hlje. En því íer betur, að 
svona hugsa ekki aiiir. Hv. þm. sagöi, aö 
óhugsandi væri, að konur gætu tekið að 
sjer sum þessi störf. Jeg get kannast við, 
að sumum störfum af þessu tægi kunni 
að fyigja taisverðir örðugieikar. En jeg 
kem að því aftur, sem jeg sagði áöan, aö 
jeg er viss um, að konum verður ekki 
þröngvað til siíkra starfa, ef lögmæt for- 
íöii eru fyrir hendi, þegar körium er til 

dreifa, sem vilja og geta tekið störfin 
að sjer. (JóhJóh'- Vart að treysta því).
Jú, reynsla liðinna alda sa'nnar það.

Þá talaði hv. þm. (EÁ) um skyldur, 
sem við værum að kalla yfir höfuð okkar. 
Honum hefir ef til viil þótt nokkuð digurt 
það, sem jeg sagði um daginn, að konur 
yrðu að gera sjer ljóst, að sömu rjettind- 
um fylgdu sömu skyldur. Getur verið, að 
okkur skorti þrótt, en aflið vex, ef á er 
reynt. Jeg geri ráð fyrir, að það sje bæði 
af þekkingu talað og góðsemi í garð 
kvenna, að hv. þm. (EÁ) telur ófært, að 
konur geti ekki fengið undanþágu frá 
þessum störfum. Jeg skal fúslega játa, að 
þetta muni af góðum rótum runnið. En 
þótt tillögur mínar verði samþyktar, er 
ekki verra aðhafst en svo, að því má 
breyta aftur, ef þörf þykir á.

Að því er snertir ummæli hv. þm. Seyðt’. 
(JóhJóh), að hann ljeti ekki hlífð við 
konurnar ráða atkvæði sínu, þá finist jeg

ekki við það. Það er auðvitað gott að 
láta hlífa sjer, en það er betra að láta 
treysta sjer.

IIv. þm. kvað umliyggjuna fyrir heim- 
ilunum ráða atkv. sínu. Það gæti auð- 
vitað hugsast, ef lögunum væri framfylgt 
með óbilgirni, að kona, sem ekki ætti 
heimangengt, yrði að sinna ferðalögum. lin 
jeg tel enga hættu á, að nokkurri konu 
yrði þröngvað til þeirra hluta. Slíkt væri 
ómannúðlegt, og varla mun til það hrepps- 
fjelag, sem mundi beita sjer svo ómann- 
uðiega. Það var þetta, sem jeg hafði að 
athuga við ræðu hv. þm. Seyðf. Jeg veit, 
að þetta er ekki vantraust frá hans hálfu 
til kvenna, heldur líkiega hlífð. En um- 
hyggjunni er ekki alstaðar hægt að koma 
að, og því verður að reikna með því, að 
konum verði sýnd sanngirni jafnt og 
körlum og lögleg forföli tekin til greina.

Einar Ámasonz^Það eru aðeins örfá 
orð. Þar sem jeg talaði áðan um, að rök- 
in, sem fram voru færð, hefðu að mestu 
verið upphrópanir, þá átti jeg engu síður 
við frsm. nefndarinnar (GuðmÓ) heldur 
en hv. 4. landsk. (IHB).

Hv. 4. landsk. (IHB) er þeirrar trúar, 
að konum muni ekki verða þröngvað til 
starfa, sem þær geta ekki leyst af hendi. 
Jeg skal ekkert fullyrða um, hvað fyrir 
gæti komið. Sennilega yrði það ekki gert. 
En af hverju ekki? Af vorkunnsemi, — 
eða, ef orða mætti það öðruvísi: af ridd- 
araskap. Jeg vildi koma í veg fyrir, að 
sýna þyrfti þessa vorkunnsemi. Jeg kaus 
heldur, að konurnar hefðu sjálfar rjett til 
þess áð neita. Mjer fanst það í alla staði 
skemtilegra fyrir þær.

Mjer dettur ekki í hug að mæla móti 
því, að hv. 4. landsk. (IHB) hafi á bak
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við sig skoðanir einhverra kvenna á þessu 
máli. En það breytir ekki minni skoðun.

Jeg tel betra, að konurnar njóti rjett- 
inda heldur en vorkunnsemi.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg þarf 
ekki að segja mörg orð, og jeg vona, að 
þau verði ekki í þeim tón, sem hneykslar 
hv. 1. þm. Eyf. (EÁ).

Hann vildi færa rök að því, að lítið 
mundi verða úr konum að sækja fund alt 
að 30 km. leið í stórhríð og ófærð. En jeg 
verð nú að segja það, að jeg þekki karl- 
menn, sem ekki mundu heldur sækja fund 
30 km. leið í stórhríð og ófærð. En hvað 
segir hv. þm. um ljósmæðurnar. Jeg er 
hissa á, að þeir, sem eru svo riddaralegir í 
orðum um konur, skuli hafa þolað, að 
konur hafa gegnt þessari erfiðu stöðu í 
háa tíð. Jeg segi fyrir mig, að mjer mundi 
þykja miklu verra, ef kona í barnsnauð 
gæti ekki fengið hjálp heldur en þó að 
hreppsnefndarfundur færist fyrir. Jeg 
held, að rök þessa hv. þm. (EÁ) hafi ekki 
verið vitund betri en hjá mjer. Jeg er oft 
búinn að taka fram, að ef kona hefir íög- 
mæt forföll, getur hún fengið undanþágu. 
Jeg treysti sýslunefndaroddvitum vel til 
þess að veita slíka undanþágu, ef um lög- 
leg forföll er að ræða.

Jeg þekki ekki það dæmi, sem hv. þm. 
Seyðf. (JóhJóh) mintist á. Þar sem jeg 
þekki til, er hlífst við að taka einyrkja, sem 
afskektir búa, til þess að gegna sveitar- 
störfum. (JóhJóh: Þeir gerast margir nú 
á dögum, einyrkjarnir). Þeim í.pilgar að 
minsta kosti ekki við þessi lög. Jeg gæti 
líka hugsað mjer. að svo gæti staðið á. að 
kona einyrkjans hefði betri tíma til þess 
að fara að heiman að vetrarlagi en bóndi 
hennar. Yfirleitt finst mjer rök andmæl- 
enda ekki vera fullkomnari en hjá okkur.

Einar Amason: Það var leiðinlegt, að ' 
hv. frsm. skyldi ekki taka til máls áður 
en jeg var „dauður“. En jeg skal verða 
stuttorður.

Hv. frsm. virðist ekki kannast við, að 
stórhríð geti brostið á meðan fundur 
stendur yfir, svo erfitt geti orðið að kom- 
ast heim. En það þarf ekki stórhríð til. 
Ofærðin ein getur hamlað því, að konur 
komist á fund eða af fundi. — Hv. frsm. 
talaði um, að oddviti mundi geta losað 
konur við þessi störf, ef forföll væru fyrir 
hendi. Jeg veit ekki hvaða vald hann hefir 
til þess. — Hv. frsm. fanst víst, að hann ná 
sjer niðri, þegar hann mintist á ljósmæð- 
urnar. Jeg veit ekki, hvort hv. frsm. veit, 
livernig farið er að, þegar sótt er yfir- 
setukona í ófærð. Stundum fer það fram 
þannig, að 6 til 8 menn á skíðum aka 
yfirsetukonunni á sleða þangað, sem ferð- 
inni er heitið. (-Hlátur í salnum). Þetta 
er ekkert hlægdegt. Hver maður er fús á 
að leggja fram lið sitt, þegar svona stend- 
ur á. En hitt væri broslegt, að sjá 6 til 8 
karlmenn aka konu á hreppsnefndarfund. 
Mjer þykir nú óvíst, að margir karlmenn 
vildu gefa sig í það starf. Það væri þá 
líklega vissara að taka það fram í lögun- 
um, að menn væru skyldir til að aka kon- 
um á fundi, ef með þyrfti.

ATKVGR.
Brtt. 68,1—2 teknar aftur.

— 76,1 samþ. með 8:6 atkv.
— 76,2 samþ. með 13:1 atkv., að við- 

höfðu- nafnakalli, og sögðu
já: EÁ, GuðmÓ, GunnÓ, IHB, IP, JJós, 

JóhJóh, JM, JJ, SE, ÁH, BK, H- 
Steins.

nei: EP.
Brtt. 78,1 sjálffallin.

— 78,2 samþ. með 13 slilj. atkv.
— 78,3 samþ. með 13 shlj. atkv.
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Prv., svo breytt, samþ. með 12 jshlj. 
atkv. og afgr. til Nd.

Á 19. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. 
mars, var frv. útbýtt eins og þaS var 
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 83).

Á 23. fundi í Nd., föstudaginn 5. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r .

Atvinmimálaráðheira (MG): Þetta mál 
hefir gengið í gegnum þrjár umr. í hv. 
Ed. og verið þar í allshn. Vænti jeg því, 
að málinu verði gerð sömu skil hjer í hv. 
deild, og geri því að till. minni, að frv. 
verði, að þessari umr. lokinni, vísað til 
allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. 

og til allshn. með 16 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Nd., föstudaginn 16. apríl, 
var frv. tekið til 2 . u m r.

Porseti tók málið af dagskrá.
Á 58. fundi í Nd., þriðjudaginn 20. 

apríl, var frv. aftur tekið til 2 . u m r. (A 
83, n. 185 og 323, 246).

Frsm. meiri hl. (Jón Kjartansson): Eins 
og hv. þdm. muna, var í riði á síðasta þingi 
að skipa milliþinganefnd til þess að endur- 
skoða sveitarstjórnarlögin og fátækralögin. 
En hv. Ed. fól stjórninni þessa endur- 
skoðun. Með þessu frv. getur að líta einn 
flokk þessara mála, þar sem dregið er 
saman í eitt alt viðvíkjandi kosningum og 
kjörgengi í májefnum sveita og kaupstaða. 
Að það hafi verið full þörf endurskoðun- 
ar, sjest best, ef athuguð er 37. gr. frv.,

en þar eru 16 lög numin úr gildi. Aður 
var erfitt að átta sig á því, hvað voru lög 
i þessu efni, en nú hefir stjórnin dregiö 
það saman í eitt í þessu frv.

Þetta frv. hefir nú gengið í gegnum Ed. 
og tekið þar nokkrum breytingum. Allshn. 
getur nú fallist á þær ílestar, en þó ekki 
allar. Einn nefndarmaður, hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald), vill ganga nokkuð lengra.

Jeg skal nú víkja nokkrum orðum að 
brtt. meiri hluta allshn. 1. brtt. er við 3. 
gr. 1 frv. stjórnarinnar er svo ákveðið, að 
konur geti skorast undan að sæta kjöri í 
hreppsnefndir og bæjarstjórnir. Hv. Ed. 
feldi þessi rjettindi kvenna burtu, svo 
konum er nú ætlað að hafa sömu skyldur 
og karlar í þessu efni. Meiri hluti allshn. 
fellst nú ekki á það, að rjett sje að svifta 
konur þessum rjetti. Það hefir nú um 
langt skeið verið fullkomið jafnrjetti milli 
karla og kvenna að því er snertir kosn- 
ingarrjett og kjörgengi, rjett til embætta 
o. fl. En skyldurnar eru ekki að öllu leyti 
þær sömu. Þær hvíla meira á karlmönnum. 
Meiri hluti nefndarinnar lítur nú svo á, 
að rjett sje, að konur fái að halda þess- 
um auknu rjettindum, sem þær hafa haft. 
Það. er síður en svo, að hann vantreysti 
konum til þess að gegna þessum störfum; 
en hann lítur svo á, að starf kvennanna 
í þjóðfjelaginu sje að ýmsu leyti mikils- 
verðara en karhnanna, og því sanngjarnt 
og rjettmætt, að þær hafi aukin rjettindi 
fram yfir karlmenn. Jeg fjölyrði svo ekki 
frekar um þetta. Jeg geri ráð fyrir, að hv. 
deild verði í samræmi við sjálfa sig og 
samþykki þetta, því að hún hefir nýlega 
samþykt, að konur skuli hafa leyfi til þess 
að skorast undan kosningu í niðurjöfnun- 
arnefnd.

Næsta brtt. meiri hluta nefndarinnar er 
við 11. gr. Þar er svo ákveðið, að skrá 
með nöfnum fulltrúanna, sem stungið ei
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upp á, skuli afhendast oddvita kjörstjórn- 
arinnar 2 sólarhringum fyrir kosningu. 
Xefndin hefir nú orðið sammála um að 
lengja frestinn upp í 14 daga. Fresturinn 
verður að vera lengri en tveir sólarhring- 
ar, ef það er vilji Alþingis að gefa kjós- 
endum utan kjörstaðar rjett til þess að 
neyta kosningarrjettar síns, svo sem ræð- 
ir um í 36. gr. frv. llv. deild ætti því að 
íallast á þessa brtt.

3. brtt. er við 17. gr. Þar eru talin upp 
þau einkenni á kjörseðli, sem ónýti hann. 
1 stjfrv. er orðalagið þannig, að það valdi 
ógildingu kjörseðils, ef einkenni sjeu á 
honum, sem geti gert hann þekkjanlegan. 
Meiri hluti nefndarinnar vill samræma 
þessi ákvæði við önnur nýrri kosningalög, 
þannig, að seðillinn verði ógildur, ef ætla 
megi, að auðkennin sjeu gerð viljandi. Jeg 
vænti þess, að liv. deild geti fallist á þessa 
breytingu.

4. brtt. allshn. er aðeins orðabreyting, 
og þarf jeg ekki að fjölyrða um hana.

5. brtt. er í samræmi við 3. brtt., og 
þarf jeg því ekki að fara frekar inn á 
hana.

Aðrar brtt. hefir meiri hluti allshn. ekki 
flutt, en minni hlutinn, hv. 2. þm. Reykv. 
(JBald), hefir flutt nokkrar víðtækari 
brtt., sem jeg vil víkja að nokkrum orðum.

1. brtt. hans er við 1. gr., um að rýmka 
kosningarrjettarskilyrðin. Hann vill færa 
aldurstakmarkið úr 25 árum niður í 21 
og fella niður 6. skilyrðið, að sá skuli 
ekki hafa kosningarrjett, sem stendur í 
skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. Þessi 
kosningarrjettarskilyrði eru hin sömu og 
skilyrði fyrir kosningarrjetti til Alþingis, 
og jeg geri ráð fyrir, að menn sjeu sam- 
mála um það, að ekki sje síður þörf á að 
hafa tryggan úthúnað við kosningar í 
málefnum sveita og kaupstaða. Þegar kraf-

ist er 25 ára aldursskilyrðis, þá er það 
álitin trygging fyrir því, að kosnir sjeu 
færari menn, því að svo er talið, að því 
rosknari sem menn eru, því ráðsettari 
verði þeir og velji fuiitrúa sína með þvi 
meiri gætni. Ef það er skoðun hv. deiidar, 
að þetta ákvæði feii í sjer öryggi á þessu 
sviöi, þa er sjálfsagt að haida því.

Það gæti verið meiri sanngirni í því að 
feiia niður 6. skiiyrðið. Það gæti verið 
rangt aö svifta menn skiiyrðisiaust kosn- 
ingarrjetti sakir þess, að þeir standa í 
skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. En svo 
er þó um marga, að það er eingöngu vegna 
ómensku, leti eða óreglu, að þeir fara á 
sveitina, og er sjálfsagt að svifta slíka 
menn rjettinum. En eins og jeg gat um 
áður, þá getur þetta komið rangiátlega 
niður á surna. En jeg tel þó rjettara, að 
þetta yrði lagfært með fátækralagabreyt- 
ingu þeirri, sem væntanlega verður gerð á 
nassta þingi. Því að þau lög liggja nú 
undir endurskoðun hjá hæstv. stjórn. 
Vænti jeg þess því, að hv. deild samþykki 
ekki þessa brtt. að þessu sinni.

Þá kem jeg að 2. 'brtt. hv. minni hl., 
um að 4. gr. falli burt. I 4. gr. frv. er sagt, 
að kjörstjórnir skuli úrskurða um kjör- 
gengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra og 
hreppsnefnda. Mjer virðist það vera rjett 
að fela kjörstjórn það vald að úrskurða 
um kjörgengi. Því sje það ekki gert, þá 
getur það valdið mikilli truflun, ef úr- 
skurðurinn kemur ekki fyr en kosning er 
um garð gengin, og verður þá ef til vill 
að kjósa af nýju. Það getur komið fyrir, 
að maður sje á lista, sem alveg er ugg- 
laust ókjörgengur, og þá er það óneitan- 
lega hart að leyfa ekki, að kjörstjórn úr- 
skurði þann mann ókjörgengan þegar í 
upphafi. Jeg þykist þess fullviss, að hv. 
deild fallist á það að láta 4. gr. standa
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óhaggaða, því að það kemur í veg fvrir 
margskonar truflanir og aukinn kostnað, 
sem af því leiddi, ef.kjósa þyrfti upp 
aftur.

3. brtt. minni hl. er við 5. gr. frv., þess 
efnis, að í stað þess, sem frv. gerir ráð fyr- 
ir, að tiltekinn hluti manna úr bæjarstjórn 
gangi úr á hverjum tveim árum, þannig, 
að allir bafi gengið úr eftir 6 ár, þá vill 
hv. minni hl., að á þriggja ára fresti fari 
helmingurinn frá. Jeg er nú satt að segja 
hálfundrandi yfir því, að það skuli vera 
hv. 2. þm. Reykv., sem flytur slíka till. 
Mjer hefir virst, að jafnaðarmenn vildu 
einmitt sem oftast leita úrskurðar kjós- 
enda, en þessi brtt. fer fram á að skjóta 
því á lengri frest en frv. ætlast til, að kjós- 
endum gefist færi á að segja sitt álit um 
málin með kosningu. Þykist jeg vita, að 
þetta sje vel meint hjá hv. 2. þm. Reykv. 
(JBald), m. a. sje það af sparnaðar- 
ástæðu, að hann flytur þessa brtt., því 
vitanlegt er, að kosning nú á dögum kost- 
ar æðimikið fje, einkum í Reykjavík. Jeg 
légg nú ekki mikið upp úr þessari till. og 
læt hv. deild um það, hvort hún vill sam- 
þvkkja hana eða fella.

4. brtt. hv. 2. þm. Reykv. er einungis 
orðabreyting, sem óþarfi er að fjölyrða 
um. En 5. brtt. er rjettmæt að mínum 
dómi, því svo er það að minsta kosti hjer 
í Revkjavík, að þess hefir ekki verið kraf- 
ist um umboðsmenn lista, að þeir væru 
meðmælendur, heldur hafa aðrir liaft þessi 
umboð.

Þá eru till. hv. minni hl. ekki fleiri. 
En þeir hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) og háttv. 
þm. Borgf. (PO) flytja hjer till. á þskj. 
246, um að fella niður 29. gr. Þetta kom 
til orða í allshn., en meiri hluti nefndar- 
innar gat ekki fallist á það að taka burtu 
heimildina til hlutfallskosninga í hrepps-

Alþt. 1925, B. (28. lðffSjafarþlng).

nefndir. Það getur verið full ástæða til 
þess að tryggja rjett minni hlutans í 
sveitum eigi síður en í kaupstöðum, og 
því fullkomlega rjettmætt að setja þessa 
grein í lögin.

Jeg mun svo ekki fara um málið frek- 
ari orðum að sinni, en vænti þess, að hv. 
deild samþykki till. meiri hl. Till. minni 
hl. eru lítils virði að mínum dómi, nema 
sú 1., við 1. gr. En jeg vona, að hv. deild 
verði sjálfri sjer samkvæm og felli þá till.

Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson)
Það, sem mig hefir greint á við hv. meiri 
hl. allshn., er, eins og tekið er fram í 
nál. mínu á þskj. 323, aðallega aldurstak- 
markið eins og það er í 1. gr. frv., og olli 
það mestu um það, að leiðir okkar skildu. 
Jeg hefi afSrei heyrt neinar skiljanlegar 
eða skynsamlegar ástæður til þess að synja 
mönnum um kosningarrjett, er þeir hafa 
náð 21 árs aldri. Jeg hefi aldrei getað 
fundið ástæðu til þess, að slíkum mönnum 
væri síður trúandi til þess að velja sjer 
sæmilega fulltrúa í bæjar- eða hrepps- 
nefnd én þeim, sem eru 4 árum eldri. Og 
þegar litið er á það, hvern rjett löggjöf- 
in veitir þeim mönnum, sem náð hafa 21 
árs aldri, þá sje jeg ekki, að það sje 
minna um vert heldur en hitt, að þeim 
sje leyft að kjósa fulltrúa í sveitarstjórn. 
Þannig er t. d. kennara, sem er 21 árs, 
leyft að taka börn og unglinga til kenslu, 
og ekkert á móti því, að hann geti verið 
stjórnandi stærsta barnaskóla landsins. Og 
þegar slikum manni eru veitt svo mikil 
rjettindi, — hví skyldi þá ekki mega trúa 
honum til þess að velja fulltrúa í sveitar- 
stjórn? Þá er mönnum 21 árs gömlum 
leyft að stofna hjúskap, sem ekki er talið 
þýðingarlítið. Einnig eru menn fjárráðir 
á þessum aldri og geta tekið að sjer
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hverskonar atvinnurekstur. Það er ekkert 
þvj til fyrirstöðu, að 21 árs maður hefði 
með höndum yfirstjórn á öllum togara- 
flota landsins, og er það þó nokkru meira 
um vert en svari þessum rjettindum, að 
ráða yfir atvinnutækjum, sem mörg þús- 
und manna vinna við bæði á sjó og landi. 
Jeg hefi gripið þessi dæmi af handahófi. 
En það er kunnugt, að menn á þessum 
aldri hafa yfirleitt öll þau rjettindi, sem 
þjóðfjelagið hefir að bjóða, nema kosn- 
ingarrjett til þings og í sveitar- og bæjar- 
málefnum, og ef til vill stöku embætta. 
Þessi rjettur hefir verið veittur í ýmsum 
löndum, sem lengra eru komin í menn- 
ingu en við.

Hv. frsm. meiri hl. (JK) talaði um till. 
mínar í ræðu sinni áðan, og hefði þó vel 
getað beðið með það þangað ^il jeg hafði 
mælt fram með þeim. En úr því hann 
fór þannig að, þá mun jeg svara honum 
jafnframt og jeg tala um till. að öðru 
leyti. Hv. frsm. taldi meira öryggi í því, 
að menn fengju ekki kosningarrjett fyr 
en þeir væru 25 ára. Jeg hygg aftur, að 
menn á aldrinum frá 21—25 ára fari 
meir að málavöxtum og minna eftir hags- 
munaástæðum og persónulegum áhrifum 
en hinir, sem eldri eru og hættir frekar 
við að hugsa um sjálfa sig og hagsmuni 
sína í sambandi við kosningarnar. Og af 
þeim ástæðum, sem jeg hefi nú talið, álít 
jeg það alveg sjálfsagt, að þessum mönn- 
um sje veittur kosningarrjettur. Það er 
bæði, að menn á þessuih aldri eru áhuga- 
samari um almenn mál en síðar, enda hafa 
þeir þá yfirleitt fengið þá almennu ment- 
un, sem menn annars fá undir lífsstarf 
sitt, og ættu þeir því að vera fullkomlega 
færir um það að dæma um, hvaða full- 
trúa þeir eigi að velja og hvar þeir eigi 
að skipa sjer í flokk. Þegar almenn fræðsla 
er komin á það stig, sem hjer gerist, þá

ætti það að vera alveg sjálfsagt að veita 
mönnum 21 árs rjett til þess að kjósa 
fulltrúa í sveitarstjórn. Þeir ættu líka að 
hafa kosningarrjett til Alþingis. Öll rök 
hníga í þá átt, að þetta sje rjett, og ef 
atkvæði falla um þetta atriði eftir rök- 
um, þá verður tiil. mín samþykt.

2. brtt. mín, við 1. gr., er um það, að
6. liður 1. gr. falli burt. Eins og lög okk- 
ar eru nú, þá sviftir sveitarskuld menn 
kosningarrjetti. Hv. frsm. (JK) játaði, 
að þetta væri rangt í ýmsum tilfellum, en 
sagði þó, að þar sem svo væri komið fyrir 
mönnum, þá stafaði það oft af leti og 
ómensku. Jeg hygg nú, að þetta sje mjög 
hæpið, ef farið væri í skýrslur um fá- 
tækraframfærslu, að margir væru styrk- 
þegar sökum leti og ómensku. Jeg þykist 
þess fullviss, að slíkt sjeu undantekningar 
heldur en hitt, og hafi hv. þm. (JK) sagt 
þetta í gáleysi, en ekki af því, að hann 
festi trúnað á það. Það er ákaflega auð- 
velt að slá slíku fram, en kannske dálítið 
örðugt að finna því stað. Það mun mjög 
lítill hluti af þeim mönnum, sem styrk 
þurfa að þiggja, gera það af þeim ástæð- 
um, sem hv. þm. nefndi. Það má að vísu 
vera, að eitthvað sje af mönnum, sem 
sveitarstyrk þiggja vegna þess, að þeir 
hafa eyðilagt sig á margskonar óreglu, 
svo að þeir geti ekki sjeð fyrir heimilum 
sínum. Slíkt má vitanlega kalla ómensku, 
en hinsvegar ætti það ekki að verða þess 
valdandi að svifta alla rjettindum, sem 
af sveit hafa þegið. Þetta hafa menn líka 
viðurkent með því að telja þann styrk 
ekki til rjettindamissis, er menn verða að 
þiggja vegna sjúkrahúsvistar; eins má 
nefna berklavarnalögin o. fl. En svo eru 
fjöldamörg önnur atriði þessu lík, sem 
verða þess valdandi, að menn verða að 
þiggja sveitarstyrk, svo sem ýmiskonar 
heilsuleysi, atvinnubrestur, ómegð, en ekki
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síst elli. Það er mikill fjöldi til af gömlurn 
mönnum, sem aldrei hafa efnast neitt, og 
svo þegar þeir gerast ófærir til að vinna 
fyrir sjer, þá verða þeir að fá styrk til 
að geta lifað. Það er fjöldi manna hjer í 
Reykjavík, sem þiggur styrk af þessum 
ástæðum. Hinir munu sárafáir, sem styrk 
þiggja vegna leti og ómensku, eins og hv. 
þm. komst að orði. Og þó til sje einstaka 
maður þannig, þá mætti ef til vill láta 
slíkt varða rjettindamissi, enda ofurauð- 
velt, þó till. mín yrði samþ. Ekki þarf 
annað en að svifta þessa menn fjárræði. 
Ef það er gert, þá skilst mjer, að þeir hafi 
ekki kosningarrjett samkvæmt 2. lið 1. gr. 
frv., svo þarna er hægt að ná til þessara 
manna, en láta hina halda sínum rjetti. 
(IIK : Þetta er torveld leið). Hún er ein- 
mitt auðveld. Ekki er annað en að fá lög- 
reglustjóra til þess að úrskurða um þetta. 
Jeg geri heldur ekki ráð fyrir, að sveitar- 
stjórnir færu að fara af stað með slíkt 
nema þær hefðu sterkar sannanir í hönd- 
unum. Hv. frsm. (JK) játaði, að þetta væri 
ranglátt, en hann vildi ekki láta laga það á 
þessu þingi, heldur á næsta þingi. Það er 
ekkert óvenjulegt að heyra slíkt. I síðastl. 5 
ár hafa hv. þdm. haft tækifæri til þess 
að greiða atkvæði um ýmsar breytingar á 
fátækralöggjöfinni, og altaf hefir viðkvæð- 
ið verið þetta, að þeir vildu ekki greiða 
því atkvæði nú, heldur seinna. Þegar svo 
næsta tækifæri kemur, þá fá menn sjer til 
þá ástæðu að bíða eftir því, að hinn eða 
þessi lagabálkur verði endurskoðaður. Ef 
hv. frsm. og hv. þdm. álíta þetta ranglátt, 
þá eiga þeir að samþ. brtt. mínar nú þeg- 
ar, en svæfa ekki lengur samviskuna með 
því að skjóta því enn á frest.

Jeg hefi nú rætt um brtt. mínar, sem 
snerta 1. gr.

Næst er svo tilí. mín að fella niður 4.

gr. frv. Eins og hv. frsm. meiri hl. allshn. 
tók fram, þá eiga kjörstjórnir eftir frv. 
að úrskurða um kjörgengi. Þetta álít jeg 
mjög varhugavert. Þeim, sem börðust fyr- 
ir almennum kosningarrjetti, er kunnugt, 
að þáverandi íhaldsmenn, sem lengst 
reyndu að spyrna. á móti broddunum, 
reyndu aliskonar brellur til þess að halda 
mönnum frá því að njóta kjörgengis. Þeim 
var varpað í fangelsi fyrir tyllisakir, mál 
höfðuð gegn þeim af pólitískum andstæð- 
ingum, svo það kom fyrir, að menn vor i 
kosnir aftur og aftur þótt þeir sætu í 
fangelsi af þessum sökum. Þetta endaði 
svo þannig, að það var tekið úr löguni að 
láta kjörstjórnir dæma um kjörgengi. Eft- 
ir kosningalögum Alþingis heyrir það und- 
ir þingið að skera úr því, hvort maður 
skuli kjörgengur eða ekki. Hv. þm. (JK) 
sagði, að það kæmi ekki fyrir, að reynt 
yrði að hindra mann ranglega frá kjör- 
gengi. En það hefir komið fyrir og getur 
komið fyrir. Hv. frsm. talaði um óþæg- 
indin, sem stöfuðu af nýjum kosningum, 
og gerði ráð fyrir, að í slíkum tilfellum, 
er vafi væri á kjörgengi, þá væri þægilegra 
að hafa það eins og í frv. stendur. Menn 
bjóða ekki fram einhvern til bæjar- eða 
sveitarstjórnar, sem þeir eru vissir um, að 
hlýtur að verða dæmdur ókjörgengur. Það 
er svo ólíklegt, að flokkur, sem vill koma 
manni að, fari að „stilla upp“ manni, sem 
hann þykist viss um eða veit fyrirfram 
að muni verða synjað um sæti. En það 
er þá girt fyrir hitt, sem jeg hefi áður 
talað um, að óhlutvandir menn geti fund- 
ið upp einhverjar ástæður til þess að 
hindra það, að andstæðingur þeirra geti 
komist að. Þetta ákvæði hefir verið tekið 
inn í lög um alþingiskosningar, og þá er 
næsta skrefið, að það sje líka tekið inn 
í lög um bæjar- og sveitarstjórnarkosning-
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ar. En það vita liv. þrn., að hefir ekki ver- 
ið gert ennþá.

Þá á jeg eftir að ræða uin þrjár brtt. 
mínar, og er þá fyrsta brtt. að láta kjósa 
á þriggja ára fresti, í stað þess að í frv. 
er ákveðið að láta kjósa Vá fulltrúanna á 
tveggja ára fresti. Hv. frsm. meiri lil. 
var að bera mig fyrir brjósti fyrir það, að 
jeg kæmist í ósamræmi við jafnaðarmanna- 
flokkinn, af því að þeir vilja hafa kosn- 
ingar sem oftast. En það er algerlega 
óþarft fyrir hv. frsm. að bera mig fyrir 
brjósti; jeg mun annast þau viðskifti mín 
sjálfur. Mjer finst það heppilegra fyrir- 
komulag, að kosið sje þriðja hvert ár og 
að helmingur bæjarstjórnar sje kosinn í 
einu; það kemur þá greinilega fram, hver 
flokkur er sterkastur í bæjarfjelaginu. 
Mönnum finst kannske, að það komi í sama 
stað niður, hvort er haft hjer, þar sem 
skift er um alla bæjarstjórnina á 6 árum, 
og kosið á tveggja ára fresti eftir frv., en 
á þriggja ára fresti eftir minni till. En 
það er líka rjett, að þegar einn flokkur er 
orðinn ríkjandi, þá taki hann við völdun- 
um; en kannske líka háttv. frsm. meiri 
hl. vildi láta skifta um, þannig að helm- 
ingurinn væri kosinn á tveggja ára fresti, 
svo að skift yrði til fulls á fjórum árum? 
Það teldi jeg allra rjettast. En jeg hefi 
nú samt ekki borið fram till. um þetta, en 
jeg býst ef til vill við að gera það.

Þá er það eitt atriði, sem jeg hefi vikið 
að í nál., en ekki borið fram till. um, það 
er að hafa varamenn til bæjarstjórnar. 
Það er ákaflega mikilsvert fyrir bæjarfje- 
lagið, þegar bæjarfulltrúi flytur burt úr 
bænum eða fellur frá, að þá þurfi ekki að 
setja alt þetta mikla kosningar-„apparat“ 
í gang, því að það kostar mikið fje og 
umstang; jeg álít því sjálfsagt, að flokk- 
arnir fengju varamenn við kosningarnar,

og tækju þeir þa sæti jafnóðum og þeir 
menn falla frá, sem kosnir voru af þeim 
sama lista, og þá þarf aldrei annað við 
burtför eða fráfall en að tilkynna það 
varamanni, og taki hann þá sæti hins; jeg 
mundi telja það mikinn kost á frv., ef 
samþykt yrði að liafa varamenn til bæj- 
arstjórnar.

Þá er 4. brtt. mín, við 11. gr., í samræmi 
við 4. gr., sem jeg hefi lagt til, að falli 
niður. Jeg hefi dregið úr greininni, af 
því að jeg vil ekki láta kjörstjórn dæma 
um kjörgengi manna, en hitt er annað 
mál, að kjörstjórn verður að vita, við 
hvern er átt, verður að vita, hvort maður- 
inn sje til eða ekki, og svo greinilega nafn 
hans, að ekki leiki vafi á, hver hann sje. 
Það er sjálfsagt, enda hlýtur að vera hvöt 
hjá hverjum, sem ber fram lista til kosn- 
ingar, að gera hann svo úr garði, að ekki 
geti orðið ágreiningur um það, við hverja 
sje átt.

Þá er síðasta brtt. mín, við 15. gr., að 
í staðinn fyrir „meðmælendur“ komi „um- 
boðsmenn“, og er það af ástæðum, sem 
komið hafa fyrir í Reykjavík og öðrum 
kaupstöðum landsins. Það er nefnilega 
ekki altaf hentugt, að þeir sjeu umboðs- 
menn í kjörstofunum, sem eru meðmæl- 
endur á lista, enda hefir það ekki verið 
gert í Reykjavík; það hefir verið haft svo, 
að það væru flokksmenn þeirra, en ekki 
endilega af þeim 15 mönnum, sem hafa 
áritað skjalið, enda er það heldur ekki 
nauðsynlegt, að það sje kjósandi; hentug- 
ast er, að það sje lipur skrifari, sem ekki 
þarf endilega að hafa náð kosningaaldri 
til þess að inna það verk af hendi svo að 
í lagi sje. Jeg vænti þess, af því að hv, 
meiri hl. nefndarinnar hefir ekkert haft 
við þessa, brtt. að athuga, að hún verði 
samþykt ágreiningslaust.
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Jeg hefi þá lokið að tala um brtt. mínar. 
Vil jeg þá, aðeins víkja að því, að það 
kann að vera, að 1. brtt. mín sje óná- 
kvæmlega orðuð, þar sem sett er 21 ár í 
stað 25 ára, en ef hún verður samþ., þá 
vænti jeg, að það megi telja sjálfsagða 
leiðrjettingu að breyta megi „a“ í „s“ í 
orðinu „ára“. En hafi einhver eitthvað 
við það að athuga, þá gæti jeg líka komið 
með brtt., er sjálfsagt gæti verið prentuð 
áður en umr. um málið verður lokið.

MagnúsTorfason: Jeg stend upp til að 
mótmæla 1. brtt. hv. meiri hl. nefndar- 
innar á þskj. 185, þar sem nefndin vill 
breyta ákvæðinu um rjett kvenna og 
skyldu til þess að taka við kosningu.

Eins og við vitum, hefir kvenfólkið og 
fulltrúi þess haldið því fram, að það ætti 
að hafa sömu rjettindi og skyldur í þess- 
um efnum. Þær hafa ekki óskað að hafa 
nein sjerrjettindi í þessum efnum, eða 
rjettara sagt, þær hafa ekki óskað þ*ss, 
að skyldur þeirra vrðu takmarkaðri en 
karlmanna. Það er með öðrum orðum 
kvenfólkið sem heild, sem óskar eftir því 
að verða ekki laust við þessar skyldur, og 
fyrst svo er, þá verð jeg að segja það, að 
mjer finst sjálfsagt að verða við þessum 
tilmælum, og ef við levíum því ekki að 
ráða sínum tillögum í þessum efnum, þá 
virðist mjer, sem þar kenni nokkurrar 
harðstjórnar frá karlmannanna hálfu. Jeg 
get ekki betur sjeð en að karlmenn sjeu 
hjer að taka ráðin af kvenfólkinu, sjeu 
að gera sig nokkurskonar lögráðamenn 
fvrir það að þessu leyti, og að karlmenn 
þvkist þarna þurfa að hafa vit fvrir 
kvenfólkinu. En jeg get ekki sjeð, að það 
sje nein ástæða til þess. Nú veit jeg vel, 
að þetta er fóðrað með því. að það eigi 
að fyrirbyggja það, að konur verði kúg- 
aðar til þessara verka, og að það þurfi

ákvæði í lögin til þess; en við því er ekk- 
ert að segja annað en það, að kvenfólkið 
vill það. Það er þá það, sem ræður því. 
Nú getur verið hjer um tvenskonar kúg- 
un að ræða. Það gæti hugsast, að kven- 
menn vildu kúga konur til þess að taka 
við kjöri, og þá er það nokkurskonar inn- 
anríkisdeila hjá þeim, sem þær verða að 
útkljá með sjálfum sjer og sem okkur karl- 
mönnunum kemur ekki við. Við getum 
t. d. hugsað okkur, að til sjeu kvenfjelög, 
sem vilji koma einhverjum sjerstökum 
kvenmanni að, jafnvel þótt hún vilji 
kannske síður vera í kjöri, og verður þá 
kvenfjelagið að ráða því sjálft, hvort það 
vill kjósa hana samt.

Svo getur það líka hugsast, að karlmenn 
vilji kúga kvenfólk til þess að vera í ein- 
hverjum af þessum stöðum, en fyrst og 
fremst er nú það, að síðan kvenfólkið varð 
kjörgengt, mun ekki vera eitt einasta dæmi 
til þess, að karlmenn hafi revnt að kúga 
kvenfólk til þess að taka að sjer slíkar 
stöður. Það eru allmargir oddvitar hjer 
á þinginu, og veit jeg, að enginn þeirra 
getur komið með eitt einasta dæmi þess, 
að karlmenn hafi reynt að kúga kvenfólk 
til þess að taka sæti í hreppsnefnd eða 
öðrum slíkum nefndum. Slíkt undantekn- 
ingarákvæði er því alveg óþarft. Og meira 
að segja, það liggja á bak við brtt. allshn. 
hreint og beint ósæmilegar getsakir og ill- 
kvitni í garð karlmanna. Jeg veit ekki bet- 
ur en að það sje hreint og beint óskrifað 
lögmál, að karlmenn eigi jildrei að kúga 
konur, eins og það er líka óskrifað lögmál, 
að karlmenn megi aldrei blaka konur, og 
jeg er alveg viss um það, að það vill eng- 
inn sannur karlmaður vita slíkt á sig; 
þvert á móti er það óskrifað lögmál, að 
hlífa beri konum á allan hátt. Karlmenn 
skoða sig skylda til að verja konur, og 
þykir ódrengskapur að gera það ekki, og
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það gengur jafnvel svo langt, að þegar um 
lífið er að tefla, þvkir sjálfsagt að láta 
konur ganga fvrir um björgnn, og eru mörg 
dæmi þessu til sönnunar. Þvkir mjer því 
afskaplegt að gera ráð fyrir því, að karl- 
menn fari að níðast á kvenfólki í þessu 
tilfelli, og er þetta ákvæði þess vegna ekki 
aðeins algerlega óþarft, heldur líka þinginu 
hreint og heint til vansa og leiðinda. Nú 
hefir farið svo, að hv. Ed. hefir viljað 
fara eftir því, sem konur hafa lagt til og 
viljað vera láta í þessu efni, og þá vænti 
jeg þess, að þessi hv. deild vilji ekki, að 
hægt sje að segja það, að henni hafi far- 
ist óriddaralegar gagnvart konunum held- 
ur en hv. Ed.. og það því fremur, sem jeg 
verð að játa það, mjer til mikilla leiðinda, 
að í hv. Ed. hefir maður ekki komist hjá 
því að verða var við, að þar hefir kent 
nokkurs kulda gagnvart þessum eina og 
fyrsta fulltrúa kvenfólksins á Alþingi; 
mjer hefir fundist þar kenna meiri kulda 
heldur en sennilegt væri og jafnvel sæmi- 
legt. En hinsvegar veit jeg það, að þessi 
hv. deild hefir ekki látið neitt slíkt í ljós, 
og þess vegna vænti jeg þess, að deildin 
haldi nú áfram á sömu hraut og sýni það 
með atkvgr. sinni, að hún ætlar ekki að 
gera neitt, sem hægt er að meta svo. að 
hún hafi ekki fulla virðingu fyrir kven- 
þjóðinni og kunni að meta hana rjettilega; 
vfir höfuð að tala, að þessi hv. deild 
hagi sjer eins og hver sæmilegur karlmað- 
ur á að gera gagnvart kvenfólkinu.

Ámi Jónsson: Það skal verða stutt, 
sem jeg segi. Jeg á hrtt. á þskj. 246, ásamt 
hv. þm. Borgf. Það er um að fella niður 
29. greinina í frv. því, sem hjer er til 
umr., en greinin er um það, að hluthundn- 
ar kosningar skuli teknar upp í sveitum 
undir sjerstökum kringumstæðum, eða 
] egar þess er æskt af svo mörgum mönn-

um innan hreppsins, sem hefði þurft til 
þess að geta komið að einum manni í 
hreppsnefnd. Við höfum ekki sjeð ástæðu 
til þess að fara að innleiða þetta ákvæði í 
sveitunum; við lítum svo á, og jeg þykist 
hafa sannanir fyrir því, að þar, sem hlut- 
hundnar kosningar eru hafðar, sje kosn- 
ingin orðin pólitísk. En við lítum svo 'á, 
að hreppsmál út af fvrir sig sjeu ekki 
pólitísk, og því rjettara, að þau fari eftir 
persónulegum kunnugleik manna heldur en 
pólitík. Eins og nú er, er það svo, að það 
er víst mjög óvíða, að kosning er pólitísk 
í sveitum. Það er farið eftir persónuleg- 
um kunnugleik á mönnum, og jeg held, 
að það hafi gefist sæmilega vel. Einstak- 
lingarnir geta gefið atkvæði sitt hverjum, 
sem þeir vilja, án tillits til pólitískra 
hluta. en með hluthundnum kosningum 
mundi færast á þann veg, að það yrðu 
einstakir menn í hreppnum, sem undir- 
hyggju lista, sem flokksmenn þeirra vrðu 
svo að fvlgja, hvort sem þeim svo geðjað- 
ist að mönnunum eða ekki. Af þessu 
myndu svo skapast í sveitunum flokka- 
drættir og kur. meira en á sjer stað, og 
okkur hefir ekki fundist rjett að gera 
mikið til þess að hæta á úlfúðina manna 
á meðal. Að vísu er hjer aðeins um heim- 
ild að ræða, en með þessari heimild álít- 
um við, að verið sje að gefa í skvn, að 
þetta geti verið heppilegt fvrirkomulag.

Jeg skal svo ekki fjölvrða frekar um 
þetta. Hv. deildarmenn eru svo kunnugir 
í sveitum, að þeir geta gert það upp með 
sjer, hvort þeir telji þetta heppilegt kosn- 
inerarlag í sveitum, að gera kosningarnar 
pólitískar, því að í raun og veru er það 
sama að okkar áliti, og eftir því fer þá 
atkvæði þeirra um þessa litlu hrtt. okkar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vil
leyfa mjer að þakka hv. nefnd fyrir með-
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ferð hennar á þessu máli, og þá sjerstak- 
lega meiri hl. hennar, því að hans brtt. 
ern mjög litlar að efni til. Þær eru eigin- 
lega ekki efnisbrevtingar nema 1. og 2. 
brtt., og jeg álít, að 2. brtt. sje til bóta, 
og það er beinlínis af óaðgæslu í frv., 
hversu fresturinn er stuttur, og get jeg 
þess vegna með ánægju greitt atkv. með 
þessari brtt. hv. nefndar. Sama er að 
segja um 3., 4. og 5. brtt. hennar. Um 
1. brtt. er það að segja, að hún er líka 
efnisbreyting, og þar er lagt til, að fært 
sje í það horf, sem var í stjfrv., að rjett 
sje konum að skorast undan kosningu. 
Þetta atriði var felt burt í hv. Ed.. eins 
og kunnugt er, og jeg þvkist nú sjá, að 
það geti orðið talsverð togstreita milli 
deildanna út af þessu atriði, þó að jeg 
fvrir mitt leyti geti ekki sjeð, að það sje 
neitt verulegt atriði. Jeg mun þess vegna 
ekki að sinni taka neinn þátt í þessari 
togstreitu, en vel má vera, að frv. verði 
áð fara í Sþ., ef hvorug deildin vill bevgja 
sig. En ástæðan fyrir því, að þetta var 
tekið upp í stjfrv., var sú, að það er svo 
fvrirmælt í núgildandi lögum, að konur 
geti skorast undan kosningu.

Um brtt. hv. minni hl. er talsvert öðru 
máli að gegna: jeg get ekki gengið að 
neinni þeirra. Pvrst og fremst er þar brtt. 
um að færa niður aldur til kosningarrjett- 
ar, og verð jeg að segja það, að hv. frsm. 
minni hl. (JBald) sannfærði mig ekki 
um nauðsvn þess að færa niður aldurs- 
takmarkið, því að þótt hv. þm. nefndi 
það. að menn, sem ekki eru nema 21 árs, 
gegni oft vandasömum stöðum, þá sannar 
það ekkert, því að það gera svo margir, 
t. d. giftar konur, þótt yngri sjeu, og það 
er heldur ekki það, sem um er að ræða. 
heldur það, hvort hlutaðeigendur hafi baft 

vilja til að átta sig á þessum málum, svo 
að þeir sjeu færir um að leggja dóm á þau.

Þá vill minni hl. fella niður, að það sje 
skilvrði fvrir kosningarrjetti, að menn 
sjeu ekki í sveitarskuld; en þetta er sama 
deilumálið og áður hefir verið hjer, og 
hefir meðal annars leitt til þess, að farið 
verður að endurskoða fátækralöggjöfina. 
Um þetta hlýt jeg að segja það, að það 
er að minsta kosti ósanngjarnt, að allir, 
sem hafa þegið sveitarstvrk, hafi kosning- 
arrjett, þar sem því verður ekki neitað, 
að einstaka menn verði sveitarþurfar 
vegna leti og ómensku. Og um það munu 
flestir sammála, að þeir eigi ekki að hafa 
kosningarrjett. Sá á ekki að stjóma ann- 
ara málefnum, sem ekki getur stjómað 
sínum eigin. En bað. sem gæti komið til 
mála, er að þrengja þann flokk manna, 
sem talinn er þisrsria sveitarstvrk, bó að 
hann geti ekki sjeð fyrir sjer siálfur. Ann- 
ars lái jeg ekki hv. flm. (JBald). þó að 
hann haldi þessu fram. Það er fullkom- 
lega í samræmi við það, sem hann hefir 
haldið fram áður, þótt ekki sje það rjett.

2. brtt. hv. þm. (JBald) er við 4. gr.. 
osr er um að fella þá grein niður. Uv. þm. 
vill ekki, að kjörstióm úrskurði um kjör- 
srensri til bæjarstiórnar, borgarstjóra og 
hreppsnefnda. Bvggir hann þetta á því, 
að kjörstjórn sje svo hlutdræg og ór.iett- 
lát, að hún úrskurði þann mann óhæfan, 
sem er hæfur. Til dæmis nefndi hann það, 
að kjörstiórn gæti látið setja manninn í 
fangelsi, til þess að hann missi kjörgengi. 
Fvrst er það, að engin kjörstjórn getur 
sett nokkurn mann í fangelsi. Til þess 
hefir hún enga heimild. Annað er bað, að 
þó að maðurinn væri settur í fangelsi, 
mundi hann fvrir því ekki missa kjör- 
gengi, heldur þá fvrst er áfellisdómur er 
genginn. Þetta er því aðeins að búa til 
grýlu, sem enginn fótur er fyrir. Hv. þm. 
(JBald) vildi fóðra brtt. með því að 
segja, að þetta hefði komið fyrir. Jeg ve;t
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ekki til þess, og þætti mjer æskilegt, ef hv. 
þm. vildi nefna dæmi. Mjer finst eðlileg- 
ast, að kjörstjórn úrskurði um kjörgengi, 
því að annars getur svo farið, að af 
ásettu ráði sje boðinn fram ókjörgengur 
maður, til þess að gera kosninguna ónýta.

Þá kem jeg að 3. brtt. hv. þm., um að 
kosið sje í bæjarstjórn þriðja hvert ár. 
Með því fyrirkomulagi, sem hann vill hafa, 
skilst mjer, að oftar yrði skift um menn 
í bæjarstjórn en ella, en það ríður auð- 
vitað mikið á því, að mennirnir fái full- 
kominn kunnugleika á þeim málum, sem 
þeir eiga að fást við, en þurfi ekki að 
fara frá, þegar þeir eru um það bil að 
komast inn í störfin.

4. brtt. er í sambandi við 2. brtt., og 
þarf jeg ekki að ræða hana sjerstaklega.

Þá kem jeg að brtt. á þskj. 246, frá 
þeim hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) og hv. þm. 
Borgf. (PO), um að 29. grein falli niður.
29. gr. heimilar hlutfallskosningu, ef skrif- 
leg krafa kemur um það frá svo mörgum 
kjósendum, sem þarf til þess að koma að 
einum manni. Jeg lít svo á, að þetta sje 
vemd fyrir minni hlutann, sem kann að 
vera beittur órjetti, og því rjettara að 
láta greinina standa. Annars snertir þessi 
brtt. ekki meginkjama frv., svo að mjer 
er þetta ekkert kappsmál.

Pjetur Þórðarson: Jeg hefi skrifað und- 
ir nál. á þskj. 185 með fyrirvara. Um eitt 
stórt atriði var jeg ekki sammála öðrum 
nefndarmönnum meiri hl., en að jeg tel 
mig með þessu nál., er af því, að jeg er 
ekki að öðru levti en þessu sammála minni 
hlutanum. Þetta atriði, sem fyrirvarinn 
er um, er ákvæði 1. gr. um lágmark ald- 
urs manna til kosningarrjettar og kjör- 
gengis. Um þetta atriði er jeg sammála 
minni hiutanum. Jeg hefi við ítarlega yf-

irvegun komist að þeirri niðurstöðu, að 
21 árs gamall maður nú sje búinn að ná 
eins miklum siðferðislegum og andlegum 
þroska og 25 ára gamall maður fyrir 10— 
15 árum. Það er vitanlega síaukin menn- 
ing og fræðsla, sem gerir þetta að verk- 
um, að 21 árs gamlir menn eru eins þrosk- 
aðir og sjálfstæðir nú og 25 ára gamlir 
menn voru fyrir nokkrum árum. Ank 
þessa kemur þetta aldurstakmark alveg 
heim við önnur rjettindi, sem menn eru 
búnir að fá 21 árs.

Hæstv. atvrh. (MO) hafði sig mjög í 
frammi til að andmæla þessu og komst, 
eins og oft vill verða fvrir þeim, sem hafa 
rangt fvrir sjer, út í andstæðar öfgar. 
Um aldurstakmarkið sagði hann, að hví 
mætti þá ekki alveg eins miða við ein- 
hvern lægri aldur en 21 árs. En nú er 
það vitanlegt, að menn eru ekki alment 
sjálfráðir athafna sinna eða fullráða fyr 
en þeir eru 21 árs, enda verður að hafa 
eitthvert vist takmark, og er því eðlilegast 
að láta þessi rjettindi fylgjast með öðrum 
borgaralegum rjettindum. Hinsvegar er jeg 
viss um, að ungir menn til sveita eru mjög 
óánægðir ineð að hafa ekki kosningarrjett 
fyr en þeir eru 25 ára. Þeir eru farnir að 
standa fyrir búi og taka þátt í fjelags- 
málum og eru sjálfstæðir menn að öllu 
öðru leyti en þessu. Mjer finst því sjálf- 
sagt og eðlilegt, að nú sje stigið það spor, 
sem vantar á það, að þessum mönnum 
sjeu veitt fullkomin borgaraleg rjettindi 
í þjóðfjelaginu, þegar þeir eru 21 árs. Ef 
á það er litið, hvað mannsæfin er stutt, 
er síst of snemt fyrir menn að fara að 
bera ábyrgð á slíkum almennum fjelags- 
málum, þegar þeir hafa náð þessum aldri. 
Mjer finst ólíklegt, að háttv. deildarmenn 
geti ekki felt sig við að færa þetta aldurs- 
takmark í frv. niður. Jeg sje ekki, hvað
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getur verið því til fvrirstöðu að veita 
mönnum þessi rjettindi um leifS og þeir fá 
önnur borgaraleg rjettindi.

f sambandi við þetta vil jeg minna á, 
að jeg gat ekki orðið samferða hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) um breyting á 6. atriði
1. greinar frv. sem skilyrði fvrir kosn- 
ingarrjetti. Mjer finst mjög óeðlilegt að 
veita mönnum kosningarrjett og kjörgengi 
jafnliliða því, sem þeir eru að þiggja 
sveitarstyrk, ekki vegna þess, að það geti 
ekki oft staðið svo á, að það sje sann- 
gjarnt að veita mönnum kosningarrjett, þó 
að þeir hafi orðið að þiggja af sveit og 
standi í skuld fvrir. Jeg gæti vel felt mig 
við, að sett væru einhver skilvrði fyrir 
því, til dæmis það, að menn stæðu ekki í 
skuld fvrir þeginn sveitarstyrk síðustu 10 
árin. Verði menn að þiggja af sveit fyrir 
elli sakir, er það, að minsta kosti til sveita, 
fólk, sem ekki gæti hagnýtt sjer þessi rjett- 
indi og hefði enga löngun til þess.

Jeg ætla ekki að lengja umr. með því 
að tala um önnur atriði frv., enda þótt 
jeg sje ekki að öllu leyti ánægður með 
það. Jeg vænti þess, að menn geti litið 
með sanngimi á það atriði 1. gr., að 
mönnum sje veittur kosningarrjettur, þeg- 
ar þeir eru 21 árs. Það eru, eins og hv.
2. þm. Reykv. (JBald) hefir þegar gert 
grein fyrir, svo margar og sjálfstæðar 
ástæður, sem mæla með því. Jeg fvrir mitt 
leyti legg svo mikla áherslu á þetta atriði, 
að jeg efast um, hvort nokkurs sje uni 
vert að samþykkja 1. gr. frv., ef það er 
felt í burtu.

Frsm. meiri hl. (Jón Kjartansson): Það
dettur engum í hug að neita því, að til eru 
fjölda margir 21 árs gamlir menn, sem 
færir eru um að kjósa í hreppsnefnd og 
bæjarstjóm og gegna kjöri þar, en hinu

Alþt. 1SÍ6, p. (38. löggjafarþing).

neitar heldur enginn, að sá ungi maöur 
er þroskaðri, þegar hann er orðinn 25 
ára, og finnur til meiri ábvrgðar. Það má 
lengi um það deila, hvort flestir eða allir 
21 árs gamlir menn sjeu færir um þetta, 
en hitt dylst engum, að öryggið er meira, 
þegar maðurinn er orðinn 25 ára. Vitan- 
lega er það hart að gengið gagnvart sum- 
nm mönnum að setja aldurstakmarkið 
svona hátt, en vegna hagsmuna þjóðar- 
heildarinnar verður það best að hafa ald- 
urstakmarkið þarna. Það er líka hart, að 
fulltrúar, sem eiga sæti á Alþingi, hafi 
ekki rjett til að kjósa í landskjörinu. En 
svona er það; sömu lög verða að ganga 
vfir þá og aðra, og lögin eru miðuð við 
það, hvað þjóðarheildinni er fyrir bestu. 
Jeg mundi finna ástæðu til að hafa tak- 
markið lægra við alþingiskosningamar en 
sveitarstjórnarkosningarnar, af því að við 
alþingiskosningamar er krafist framboðs 
af hálfu þess manns, sem fer með um- 
boðið, en svo er ekki við sveitarstjómar- 
kosningarnar. Það er meira öryggi fyrir 
því, að fær maður fáist, þegar krafist er 
framboðs.

Hv. frsm. minni hl. (JBald) vildi halda 
því fram, að það væri í gálevsi mælt hjá 
mjer, að það mundu vera margir, sem 
þægju sveitarstyrk af leti og ómensku. En 
svo var ekki. Þegar jeg var fulltrúi hjá 
lögreglustjóra, voru margir, sem þrjósk- 
uðust við að greiða meðlag með barni 
sínu, þó að þeir væra ungir og fullvinn- 
andi. En þeir nentu ekki að vinna; þáðu 
ekki vinnu, þótt boðin væri, o. s. frv. Þess- 
ir menn ættu ekki að fá aukin rjettindi. 
En þar er jeg sammála hv. frsm. minni 
hl., að það er hart að láta það sama ganga 
út yfir alla, sem þiggja af sveit, og þetta 
þarf að athuga í sambandi við fátækra- 
lögin, sem nú er verið að endurskoða.

76
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Jeg ætla ekki að ræða um fleiri brtt. 
hv. 2. þm. Reykv. og heldur ekki ætla jeg 
að fara mörgum orðum um hina riddara- 
legu ræðu hv. 1. þm. Árn. (MT) í garð 
kvenfólksins. Jeg hugsa, að hjer í háttv. 
deild sjeu fleiri en hann, sem vilja koma 
riddaralega fram gagnvart kvenfólkinu, 
og við erum enn riddaralegri, sem ekki 
viljum svifta þær þeim rjettindum, sem 
þær hafa haft að lögum. Og ekki kalla jeg 
það riddaralega framkomu að vilja kúga 
kvenfólkið, eins og háttv. þm. vill gera. 
Það var óviðeigandi hjá hv. 1. þm. Árn., 
er hann sagði, að hv. Ed. hefði í ýmsu 
komið kuldalega fram við þann eina full- 
trúa kvenfólksins, sem þar á sæti. Þetta er 
ómakleg árás á háttv. þm. efri deildar. 
Og hafi einhver einstakur viljað koma 
þannig fram, þá hygg jeg, að margir í hv. 
Ed. hafi haft þrek til að taka í lurginn á 
honum. En viðvíkjandi brtt. meiri hlut- 
ans um að heimila konum að hafa áfram 
sinn rjett til að skorast undan kosningu, 
vil jeg minna háttv. deildarmenn á það 
ástand, sem nú er ríkjandi í sveitum lands- 
ins. Pá heimili hafa meiri vinnukraft en 
hjónin. Það er hart, þegar einvrkja hús- 
bóndinn er kvaddur burtu af heimilinu 
til þess að vinna í þágu almennings, en 
enn harðara væri það, ef húsmæðurnar 
þyrftu þess. Jeg þvkist vita, að hv. Ed. 
hiki ekki við að halda sínu fram nú eins 
og fyrir nokkrum dögum, þegar útsvars- 
löggjöfin var til umræðu. Jeg mæli fast 
með því, að hv. deild samþvkki brtt. okk- 
ar meiri hl. og láti ekki undan að svo 
stöddn.

Hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) taldi, að brtt. 
sú, sem hann flytur ásamt hv. þm. Borgf. 
(PO), væri til þess að koma í veg fyrir 
nólitískar kosningar í sveit. Það er náttúr- 
lega ekki nema gott, að það sje gert. en 
jeg hygg, að ekki sje hægt að koma í veg

fyrir þetta með því að fyrirmuna hlut- 
fallskosningu, en ef pólitík annars er 
komin í þessar kosningar, þá er mesta 
fjarstæða að vilja útiloka minni hl., því 
það mvndi einungis koma illu til leiðar.

Skal jeg svo ekki fjölyrða um þetta, 
en vænti þess, að brtt. meiri hlutans verði 
samþvktar.

Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson):
Hæstv. atvrh. mælti í gegn öllum brtt. 
mínum, og hann hjelt því fram, að enda 
þótt ungir menn gætu gegnt vandasömum 
störfum, þá hefðu þeir ekki glöggvað sig 
á hinum opinberu málum. Jeg hygg nú 
satt að segja, að menn um tvítugt taki 
þátt í margskonar fjelagsskap, þar sem 
þeir kyuuast einmitt opinberum málum. 
Og eins og jeg hefi sagt áður og ekki 
verður mótmælt, eru einmitt ungir menn 
mjög áhugasamir um opinber mál og láta 
sig þau miklu skifta, og meira en margir 
hinna eldri.

Þá sagði hæstv. atvrh., að ákvæðið um, 
að sveitlægir menn hefðu kosningarrjett 
ætti fremur heima í fátækralögunum. Jeg 
fæ ekki sjeð, að nein ástæða sje til þess, 
að bað ákvæði eigi fremur heima þar en 
í kosningalögum. Og jeg fæ ekki sjeð, 
bvers vegna á að gera þeim svo rangt til, 
er biggia sveitarstvrk af óviðráðanlegum 
ástæðum. að beir sieu sviftir atkvæðis- 
rjetti og látnir gjalda þeirra fáu, sem 
lenda á sveit af sjálfskanarvítum.

Hæstv. atvrh. sagði, að brtt. mín við
5. gr. væri til þess að gera málið flókn- 
ara og framkvæmd erfiðari. Eins og jeg 
benti á áður, er kjörtímabilið hið sama, 
eða sex ár.

Þá var hæstv. ráðherra miög á móti bví 
að fella niður ákvæðin um það. að kiör- 
stjórnir geti úrskurðað menn frá kosn- 
ingu. Hjelt hann því fram, að þessu hefði
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ekki verið beitt, en væri nauðsvnlegt. En 
þótt þessu hafi ef til vill ekki verið beitt 
hjer á landi, hefir því verið beitt í öðrum 
löndum, og eru því ummæli hæstv. ráð- 
herra aðeins yfirskinsástæður.

Þá mintist hæstv. ráðherra á brtt. við
15. gr. og mælti á móti henni, en það mun 
vera af ókunnugleika. Jeg vil segja hæstv. 
ráðh., að hjer í Reykjavík eru 15—16 
kjördeildir. Meðmælendur eru 15, en í 
hverri kjördeild eru 2 frá hverjum, eða 
30 alls, og er það helmingi fleira en ann- 
ars mætti vera, ef aðeins ætti að nota 
,,meðmælendur“. Starf þessara manna er 
ekki annað en það að skrifa nöfn þeirra, 
er kjósa. Það er óhjákvæmilegt að fá þessu 
brevtt, því að það er afaróheppilegt, að 
menn, sem eru meðmælendur á einhverj- 
um lista, sjeu umboðsmenn í kjördeildum. 
Og það getur ekki verið nein metnaðar- 
sök fvrir hæstv. ráðh. að vilja fella þessa 
brtt., því hiin fer ekki fram á neina höfuð- 
breytingu á frv.

Það, sem hv. frsm. mesta hluta allshn. 
(JK) talaði um þroska kjósenda, þá skil 
jeg ekki, að menn bæti miklu við sig frá 
21—25 ára aldurs. Og það er heimskulegt 
ákvæði og rangindi í lögum, að alþingis- 
menn skuli ekki hafa kosningarrjett til 
landskosninga, vegna þess, að þeir hafa 
ekki náð þeim aldri. Jeg sje engan mun á 
landskjöri og kjördæmakosningum að því 
levti.

Hv. frsm. meiri hl. (JK) mintist á brtt. 
mína við 1. gr. frv. Hann benti til þess, 
að þá er hann hefði verið fulltrúi hjá 
lögreglustjóra Revkjavíkur, þá hefði það 
þráfaldlega komið fyrir, að menn hefðu 
þrjóskast við að greiða meðlag með börn- 
um, þótt þeir hefðu getað, og vildi láta 
svifta þá kosningarrjetti. Jeg hafði og 
þessa menn í huga, er jeg talaði um menn,

er svifta mætti fjárforræði, en vildi ekki, 
að allur fjöldinn liði þeirra vegna.

Jeg skal svo láta útrætt um málið að 
sinni. En jeg læt þá von í ljós, að ekki 
nái fram að ganga brtt. á þskj. 246, um að 
fella niður 29. gr., um hlutfallskosningar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
ekki vera jafnfjölorður eins og hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald), sem altaf lengir umræð- 
ur fram úr hófi.

Það er ekki rjett, að jeg hafi verið á 
móti brtt. hv. þm. (JBald) við 15. gr.. en 
jeg taldi hana ekki nauðsvnlega. Þessi hv. 
þm. er mótfallinn því, að kjörstjórn úr- 
skurði um kjörgengi, en jeg tel það nauð- 
synlegt og enga ástæðu til þess að taka 
um þessar kosningar upp þá reglu, sem 
fvlgt er við alþingiskosningar, enda ættu 
þá hreppsnefndir, bæjarstjórnir og sýslu- 
nefndir að fella fullnaðarúrskurð um kjör- 
gengið, en það tel jeg ekki tryggilegra.

Háttv. þm. Mýr. (PÞ) mælti fastlega 
með því að lækka aldurstakmarkið fvrir 
kosningarrjetti og kjörgengi niður í 21 ár 
og færði það sem aðalástæðu, að ýmsir 
menn til sveita mundu vilja fá kosningar- 
rjett á þeim aldri. Vel má það vera, en 
óska þeir þá líka að vera kjörgengir? Það 
efast jeg meira um og tel ekki heldur rjett 
að fela -svo ungum mönnum slík störf. 
Kosningarrjetturinn er nú orðinn svo al- 
mennur. að tæpast er þörf á honum víð- 
tækari.

Tryggvi Þórhallsson: Það vill til, að jeg 
hefi ekki margt til málanna að leggja, 
enda mundi erfitt að sannfæra þá mörgu 
auðu stóla, sem hjer eru í hv. deild. En 
þó er það eitt atriði, sem jeg vil drepa á. 

Háttv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) og hv. þm.
16*
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Borgf. (PO) bera fram brtt. um það, að 
fella niður 29. gr. frv.

Jeg verð að líta svo á, að greinin í stj- 
frv. sje eins og hún á að vera og nauð- 
synleg. Það er rjett liugsað, að ef svo 
margir menn, sem nægja mundu til þess 
að koma manni að, óska eftir hlutfalls- 
kosningu, að hún sje þá viðhöfð. Annars 
er ekki rjett að hafa hlntfallskosningar. 
Jeg tek undir það með hæstv. atvrh. (M- 
G), að það þarf engin pólitík að vera í 
því, þótt menn óski hlutfallskosninga. Það 
koma upp mörg mál, sem menn skiftast 
greinilega um, og þá er rjett og farsælla. 
að minni hlutinn fái einnig hlutdeild í 
sveitarstjórn. Það mundi draga úr ófriði 
innan hreppa.

Jeg er því alveg á móti því, að brtt. á 
þskj. 246 sje samþykt.

ATKVGR.
Brtt. 323,l.a feld með 16: 6 atkv.

— 323,l.h feld með 17: 6 atkv.
1. gr. samþ. með 19:1 atkv.
2. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 185,1 (nv 3. gr.) samþ. með 16:8 
atkv.

— 323,2 feld með 14: 3 atkv.
4. gr. samþ. með 16:1 atkv.

Brtt. 323,3 samþ. með 14:10 atkv.
5. gr., svo hreytt, samþ. með 18 shlj. 

atkv.
6. —8. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
9. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
10. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. *185,2 samþ. með 17:3 atkv.
— 323,4 feld með 15: 2 atkv.
11. gr., svo hrevtt, samþ. með 20 shlj. 

atkv.
12. —14. gr. samþ. með 20 shlj. atkv. 

Brtt. 323,5 samþ. með 17 shlj. atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. 

atkv,

16. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 185,3 samþ. með 22 shlj. atkv.

]7. gr., svo hrevtt, samþ. með 21 shlj. 
atkv.

18.—21. gr. samþ. með 22 shlj. atkv. 
Brtt. 185,4 samþ. með 20 slilj. atkv.

22. gr., svo hreytt, samþ. með 20 shlj. 
atkv.

23. -24. gr. samþ. með 21 shlj. atkv. 
Brtt. 185,5 samþ. með 23 shlj. atkv.

25. gr., svo breytt, samþ. með 22 shlj. 
atkv.

26. —28. gr. samþ. með 21 shlj. atkv. 
Brtt. 246 feld með 15: 7 atkv.

29. gr. samþ. með 16:1 atkv.
30. —37. gr. samþ. með 22 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 21:1 atkv.

Á 60. fundi í Nd., föstudaginn 23. apríl, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 391).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15:1 atkv. og endur- 

sent Ed.

Á 57. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 391).

Á 67. fundi í Ed., miðvikudaginn 5. maí, 
var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 68. fundi i Ed., næsta dag, var frv. 

aftur tekið til e i n n a r u m r. (A. 391, 
n. 474).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Eins og 
háttv. þdm. er kunnugt, þá var þetta frv. 
lagt fyrst fram hjer og afgreitt hjeðan tii
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hv. Nd., en er nú komið þaðan aftur með 
nokkrum breytingum. Eins og tekið er 
fram í nál. á þskj. 474, þá eru ílestar 
þessar breytingar smávægilegar og gera 
frv. hvorki til nje frá. Skal jeg nú benda 
háttv. deild á, hverjar helstu breyting- 
arnar eru. Þannig er bætt aftan við 4. 
gr., að úrskurði sýslunefndaroddvita og 
bæjarstjórnar skuli mega skjóta til stjórn- 
arráðsins. Mun mega telja þetta frekar til 
bóta. Sama má segja um breytingu á 5. 
gr. Eftir henni er ætlast til þess, að helm- 
ingur bæjarstjórnar gangi úr á þriggja 
ára fresti, í stað Ms á tveggja ára fresti. 
I 11. gr. var ákveðið, að kjörlistar til 
hlutbundinna kosninga skyldu komnir í 
hendur kjörstjórnar tveim sólarhringum 
fyrir kjördag. Nú er svo ákveðið, að þeir 
skuli fengnir í hendur kjörstjórn 14 dög- 
um áður en kosning fari fram. Þetta eru 
aðalbreytingamar, að undanskildri þeirri 
breytingu, sem vikið er að í nál. og borin 
fram brtt. við. Þegar frv. fór frá þessari 
háttv. deild, þá var svo frá því gengið, að 
konur væru jafnt skyldar og karlar til 
þess að taka við kosningu í bæjarstjórn 
og hreppsnefnd. Háttv. Nd. hefir nú felt 
þetta niður, svo það er nú eins og upp- 
haflega stóð í frv. stjórnarinnar. Hvað 
þetta snertir, þá hefir meiri hluti þessar- 
ar háttv. deildar komist að þeirri niður- 
stöðu, að konur skuli vera skyldar að taka 
við kosningu í hreppsnefnd og einnig í 
fræðslunefnd, og sje jeg ekki ástæðu til 
að rökræða það frekar, því það yrði að- 
eins endurtekning á þeim umr., sem hjer 
hafa áður orðið um þetta mál. En jeg 
vænti þess, fyrst hv. meiri hl. þdm. var 
þessarar skoðunar fyrir fáum vikum, þá 
muni hann ekki hafa skift um skoðun síð-' 
an, og til þess bendir líka sú atkvgr., sem 
hjer fór fram áðan um till. hv. 4. landsk. 
um breyting á 24. gr. fræðslulaganna, um

það, að konum skyldi ekki heimilt að 
skorast undan kosningu í skólanefnd. Ann- 
ars virðist mjer stjórnin ekki hafa verið 
nægilega athugul hvað snertir þetta atriði 
í þeim lögum, er hún hefir lagt fyrir þing- 
ið og varða kosningar, er snerta málefni 
sveita og kaupstaða. Hún leggur t. d. til, 
að konur hafi þennan undanþágurjett í 
frv. um kosningar í sveitar- og bæjarmál- 
efnum og í frv. um útsvör. Aftur er ekk- 
ert getið um slíkt í frv. til laga um 
fræðslu barna nje í frv. um hrossakyn- 
bótanefndir. Mjer virðist nú, ef það á ekki 
að nægja að skipa fyrir um þetta í aðal- 
lögunum um þessar kosningar yfirleitt, þá 
verði að taka það fram í öllum lögum, þar 
sem slíkt getur komið til greina, hvort 
konur skuli mega skorast undan kosningu 
eða ekki. Nú hefir deildin fallist á það, 
að konum skuli ekki rjett að skorast und 
an kosningu í skólanefnd.

Jeg mun svo ekki þreyta háttv. deild 
með lengri ræðu. Jeg hefi satt að segja 
ekki mikla trú á mannkærleika manna 
yfirleitt, sem mæla á móti þessu, fram yfir 
okkur hina, og að hann ráði þeirra gerð- 
um. En það er mín skoðun óbreytt, að 
sömu rjettindum eigi að fylgja sömu 
skyldur.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg var
að vona satt að segja, að þetta frv. mundi 
ná að verða að lögum í dag, en það er 
líklega vafamál, að það geti orðið. En- jeg 
verð að segja það, að mjei’ virðist það 
dálítið hart að hrekja málið milli deilda 
fyrir svo lítilfjörlegt atriði sem það, er 
hjer er um deilt. Um heimild kvenna til 
þess að skorast undan kosningu í málefn- 
um sveita og bæja vil jeg benda á, að 
þetta ákvæði er í gildandi lögum, sem 
kunnugt er, og hefir það ekki sætt mót- 
mælum fyr en á þessu þingi. Jeg get því
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ekki viðurkent það, að stjórnin sje ámæl- 
isverð, þótt hún hafi tekið upp gömnl 
ákvæði í frv. sín, úr því þau hafa aldrei 
sætt mótmælum.- Jeg býst við því, að jeg 
verði að sætta mig við það, sem hv. deild 
sýnist að gera í málinu. En það er samt. 
óneitanlega lítil hagsýni í því að hrekja 
málin milli deilda síðustu daga þingsins. 
Er hætt við, að eitthvað verði óafgreitt 
af málum með því lagi, nema þingið verði 
lengt eitthvað frá því, sem nú er hugsað.

Einar Árnason: Mjer er nærri óskiljan- 
legur þrái hv. þdm. að koma nú enn með 
þetta ákvæði. Eins og öllum er kunnugt, 
þá er nú ekki langt orðið eftir þingtím- 
ans. Og nú vil jeg spyrja: Hvað ætlast 
hv. allshn. fyrir með þessui Það er fyrir- 
sjáanlegt, að ef till. er samþykt, verður 
frv. að fara í sameinað þing, og til þess 
að geta náð samþykki þar þarf % atkv. 
Er það þá meiningin, ef þeir fá ekki þetta 
ákvæði inn í lögin, að þeir ætli þá að 
greiða atkvæði á móti málinu og fella það ? 
— Hv. 4. landsk. (IHB) sagði áðan í 
ræðu sinni, að allar konur á landinu 
heimtuðu þetta. Þessu verð jeg að mót- 
mæla. Jeg get hugsað, að þær sjeu nokk- 
uð margar hjer í Reykjavík, sem heimta 
þetta, enda hefir það komið skýrt fram, 
að einhver kvenfjelög hafa sent áskoranir 
um þetta. En það sýnir ekki annað en það, 
að hægt er að láta talsverðan vind rísa út 
af hjegóma. Hitt veit jeg, að hjer eru til 
fjelög, sem eru þessu mótfallin.

Jeg mun svo ekki fjölyrða meira um 
þetta, en mjer virðist, að ekki sitji vel á 
háttv. þdm. að stefna þessu máli í tví- 
sýnu með óþörfu kappi.

Ingibjörg H. Bjamason: Hæstv. atvrh. 
(MG) ljet þess getið, að það væri hart 
að láta ákvæði eins og þetta valda því, ?;ð

málið yrði hrakið milli deilda, og tefja 
þannig þingstörfin og tefla frv. í hættu. 
Jeg verð að mótmæla því, að þetta sje 
hjegómamál. Hafa konur fengið kosning- 
arrjett eða ekki’ Ef þessari spurningu er 
svarað hreinskilnislega, þá verða þeir, sem 
vilja gera þetta að hjegómamáli, að játa 
það, að svo sje ekki. Jeg hika því ekki við 
að tefja fyrir þinginu vegna þessa máls, 
ef svo vill verkast, því jeg veit, að fjöldi 
kvenna utan Reykjavíkur er því fylgjandi, 
enda þótt þinginu hafi ekki, sökum stað- 
hátta hjer, borist áskoranir frá þeim eins 
og konum hjer í Reykjavík, sem hafa nú 
látið vilja sinn ótvírætt í ljós. Jeg vil láta 
það sjást, að kvenkjósendum sje ætlað að 
sýna það í verki, að þeir sjeu albúnir að 
taka á sig þær skyldur, sem rjettinum 
fylgja, því rjettindin eru lítils virði, ef 
aldrei reynir á skyldurnar. Jeg hika því 
ekki við það að halda þessu fram, þó það 
tefji eitthvað þingið, og jafnvel þótt mál- 
ið fari þá í sameinað þing.

Hv. 1. þm. Eyf. (EÁ) sagði, að áskor- 
anir um þetta mál hefðu eingöngu komið 
úr Reykjavík. Við því er það að segja, 
að jeg hefi ekki gert neitt til þess að leita 
álits kvenna yfirleitt um þetta mál, nema 
hvers jeg hefi orðið vísari af samtali við 
konur hjer, sem hafa spurt mig, hvernig 
stæði á þessari óþörfu hlífð Alþingis í 
garð kvenna. En ef jeg hefði notað þing- 
mannsrjettindi mín til þess að tala við 
kjósendur úti um land, þá mundi liggja 
hjer fyrir fjöldi áskorana frá ýmsum 
kvenfjelögum víðsvegar að.

Jeg vænti því, að hv. þdm. sjeu enn á 
sömu skoðun og áður um þetta rjettinda- 
mál kvenna og geri sjer ljóst, að kröfur 
þeirra í þessu efni eru annað og meira en 
aðeins goluþytur. Jeg ætla í því trausti 
að leggja þetta mál fyrir skilning og 
velvilja hv. deildarmanna og vænti þess,
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að þeir verði við þessari kröfu kvenþjóð- 
arinnar á þeim sama grundvelli, sem þeir 
hafa áður ótilknúðir veitt konum rjett- 
indin.

Atvinnumálaráðherra (MG): Háttv. 1. 
landsk. (SE) var búinn að biðja um orð- 
ið. Mjer hefði þótt vænna um, ef hann 
hefði talað fyrst, því að hann hefði án 
efa komið mjer í „stemningu“ með „poet- 
iskri“ ræðu.

Jeg vildi aðeins með fyrri ræðu minni 
vekja athygli hv. deildar á afleiðingum 
þessarar brtt., ef hún yrði samþykt. Jeg 
taldi mig hafa fullan rjett til þess, engu 
síður en hv. 4. landsk. (IHB), sem segist 
ekki munu hika við að tefja fyrir málinu 
út af þessu smáatriði.

Að alt kvenfólk sje brtt. samdóma, vd 
jeg leyfa mjer að efast um. Jeg hefi talað 
við margt kvenfólk, og það er svo langt 
frá því, að það sje alt samdóma um þetta 
atriði. Hjer er ekki verið að taka neinn 
rjett af kvenfólkinu, þótt það sje látið í 
veðri vaka, að verið sje að taka af því 
einhver rjettindi. Ef þær vilja sjálfar taka 
við kosningu og aðrir vilja kjósa þær, er 
gefinn hlutur, að þær komast að, en sá er 
munurinn, að ekki er hægt að þvinga þær 
til starfs, sem þær vilja ekki gegna.

Sigurður Eggerz: Út af því, sem hæstv. 
atvrh. (MG) sagði um að þetta væri smá- 
atriði, vil jeg spyrja hæstv. atvrh.: Af 
hverju er hann þá að standa á móti því, 
að þetta smáatriði komist inn í löggjöf- 
ina? Hví er hann að halda í þetta smá- 
atriði, sem getur orðið frv. að falli? 
Stjórnin er heldur ekki sammála um þetta. 
Hæstv. forsrh. er á móti hæstv. atvrh.

Áskoranir þær, sem Alþingi hafa hor- 
ist, ættu að vera næg sönnun fyrir því, að 
kvenkjósendur hjer fylgja þessu máli með

áhuga. En um hvað talar hæstv. ráðherra 
(MG) við kvenfólk? Talar hann um mál 
eins og þetta? Hvernig halda hv. deildar- 
menn, að því yrði tekið, ef jeg kæmi fram 
með brtt. um, að karlmenn mættu skorast 
undan kosningu? Það yrði skoðuð hrein- 
asta fjarstæða og jeg gerður að athlægi. 
Nei, það er gamla erfðakenningin um að 
maðurinn sje höfuð konunnar, sem hjerna 
stingur upp kollinum. Þetta er dularklædd 
vantraustsyfirlýsing, «ins og hv. 4. landsk. 
rjettilega orðaði það. Hæstv. atvrh. sagði, 
að svona væri þetta í gildandi lögum, en 
til þess að gömlu erfðakenningarnar falli 
úr sögunni, þurfa ákvæði eins og þetta að 
ganga úr gildi. Við, sem erum frjálslynd- 
ir, viljum, að borgarar í þessu landi hafi 
engan rjettarlegan mismun og að allir 
gegni þeim skyldum, sem rjettindunum 
eru samfara. Þetta er framtíðarinnar 
stefna. Hjer er um stórt stefnuatriði að 
ræða, sem varðar meira en helming allra 
íslendinga.

Atvinnumálaráðherra (MG): Því miður 
komst jeg ekki í „stemningu“ yfir ræðu 
háttv. 1. landsk. En annars er honum því 
að svara, að jeg vil halda í þetta smá- 
atriði af því, að ef frv. tekur breytingu í 
þessu efni nú, er jeg hræddur um, að 
frv. muni daga uppi og ekki komast gegn- 
um þingið. Og jeg vil vissulega ekki leggja 
alt frv. í hættu fyrir þetta smáatriði, sem 
um er deilt. Þessi er ástæðan til þess, að 
jeg legg á móti, að frv. sje breytt nú, en 
alls ekki sú, að jeg geti ekki sætt mig við, 
að gildandi lögum sje breytt. Þetta datt 
mjer í hug, að væri leyfilegt að segja 
hjer. Jeg get ekki sjeð eftir atkvæða- 
greiðslunni í hv. Nd., að mjer hafi verið 
mjög mislagðar hendur, því að enn er 
ósjeð, hvar meiri hlutinn liggur. Það er 
deila á milli deildanna, og jeg veit ekki,
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hvernig atkvgr. fer í Sþ., en mjer er 
sárara um frv. í heild sinni en þetta eina 
atriði.

Hv. 1. landsk. spurði, um hvað jeg tal- 
aði við konur, en jeg harðneita að gefa 
honum nokkrar upplýsingar um það og 
finst það vera mjög nærgöngult af hv. 
þm. að spyrja um slíkt. En jeg hefi tal- 
að við konur um þetta umdeilda atriði, 
og þar eru þær alls ekki samdóma.

Hv. 1. landsk. sagði, að ef hann kæmi 
fram með brtt. um, að karlmenn mættu 
skorast undan kosningu, mundi hann ekki 
vera skoðaður með fullu viti. Rjett mun 
það, en sá mun ekki heldur talinn með 
rjettu ráði, sem ætlar kvenfólki öll sömu 
störf eða verk og karlmönnum. Hv. þm. 
vill vera með kvenfólkinu í þessu, af því 
að það kostar ekkert. En þegar kemur að 
kvennaskólunum, versnar vinskapurinn. 
Ef hv. þm. (SE) vill vera sjálfum sjer 
sanakvæmur, hlýtur hann að koma með till. 
um að leggja niður sjerskóla ríkisins 
handa karlmönnum, fyrst hann er á móti 
slíkum skólum handa kvenfólki, en kveðst 
vilja halda dauðahaldi í samræmi í skyld- 
um og rjettindum.

Eggert Pálsson: Eins og nál. ber með 
sjer, hefir nefndarmenn greint á um þett-a 
atriði. Eins og kunnugt er, stóð í frv., þeg- 
ar það var upphaflega lagt fyrir af hæstv. 
stjórn, að konur hefðu rjett til að skor- 
ast undan kosningu, en allshn. breytti 
þessu á þá leið, að giftar konur hefðu 
þennan rjett. Og hv. þm. A.-Húnv. skrif- 
aði undir nál. með þessari breytingu fyr- 
irvaralaust, enda þótt vitanlegt væri, að 
hann hallaðist helst að því, að engar kon- 
ur, hvorki giftar eða ógiftar, skyldu hafa 
þennan rjett frekar en karlmenn. En við 
litum svo á, hinir nefndarmennirnir, að 
þetta, að láta aðeins giftar konur hafa

þennan rjett, væri nokkurskonar miðlun- 
arvegur á milli okkar og hv. þm. A.-Húnv.

Mjer fyrir mitt leyti var og er það ljóst, 
að víða er svo ástatt, að ekkert heimilisfólk 
er nema hjónin og börnin, og er þá hart, 
ef á að taka konuna frá börnunum og láta 
hana vinna að opinberum málum, því að 
karlmenn eru alment ekki færir um að 
taka að sjer kvenmannsverkin. Þess vegna 
er það mikilsvert fyrir giftar konur að 
geta skorast undan kosningu.

Hv. 4. landsk. (IHB) vildi gera ráð 
fyrir þeirri sannsýni, að konum yrði ekki 
þröngvað til að taka við kosningu. Þetta 
finst mjer vera nokkuð bjart á litið, ef 
byggja á trygginguna eingöngu á því, þar 
sem allir vilja helst losna við að vera í 
hreppsnefnd, og þegar konur hafa méð 
slíku kappi óskað eftir þessu, væri ósköp 
eðlilegt, að í sumum tilfellum mundu 
kjósendur ekki hika við að kjósa konur 
til þessa starfa, þótt þeim væri það nauð- 
ugt. ímynda jeg mjer, að það gæti leitt 
til þess, að margar konur yrðu nauðugar 
reknar í hreppsnefnd. Jeg get ómögulega 
skilið, að í þessu felist neitt vantraust til 
kvenna. Ef þær hafa ástæður til að taka 
við kosningu og vilja það sjálfar, mundu 
þær kosnar, enda þótt þær hjeldu áfram 
þessum rjetti.

IIv. 1. landsk. (SE) gat þess, að þetta 
væri algerlega einsdæmi um karlmenn. En 
jeg rek mig hjer strax, einmitt í þessari 
sömu grein, á það, að sextugur maður 
getur skorast undan kosningu. Af hverju 
er honum gefinn kostur á því? Af því að 
þá er heilsan og kraftarnir farnir að bila, 
og hjer er einmitt „analógía“ við það, að 
gert er ráð fyrir, að konur eigi stundum 
erfitt með að taka við kosningu. Það er 
ekki hægt að þvinga þær frekar en slík- 
an mann.

Það, sem aðallega vakti fyrir okkur nú
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fyrir því að samþykkja frv. óbreytt, var 
það, að við vildum ekki stofna því í voða 
sakir þessa atriðis, því að með því að 
senda það svo til hv. Nd. er verið að 
stofna því í voða, þar sem breytingin í 
frv. á þessu atriði var samþykt með 
helmingi fleiri atkvæðum en voru á móti. 
Það er því viðbúið, ef það fer til Nd., 
komi það í Sþ. Hvernig fara mundi í Sþ., 
skal ósagt látið. Annaðhvort verður að vera, 
að undanþágan stendur eða fellur þar. 
Yrði það ofan á, að breytingin yrði sam- 
þykt í Sþ., undanþágurjettur kvenna feld- 
ur, er svo komið, að sameinað Alþingi er 
búið að leggja þessa skyldu á konur. Og 
þá er jeg sannfærður um, að afleiðingin 
getur orðið sú, að konum verður fyrir þetta 
ofurkapp þeirra frekar en ella þrýst inn 
í hreppsnefndirnar.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg skal 
ekki lengja umr. Hv. 1. þm. Eyf. (EÁ) 
þótti koma fram þrái í mjer, að vera að 
halda þessu fram. Hann er jafnþrár á 
sinni skoðun. Hæstv. atvrh. sagði, að þetta 
smáatriði væri í gildandi lögum. Hv. 1. 
landsk. er búinn að tala um, hversu mik- 
ið smáatriði þetta er. Það varðar meira 
en helming þjóðarinnar. Hæstv. atvrli. 
hefir að mínu áliti breytt sumu í þessu 
frv., sem hefði ekki átt að vera lausara 
fyrir en þetta. Þá sagði hæstv. atvrh., og 
hv. 1. þm. Rang. (EP) tók í sama streng, 
að það væri athugavert fyrir deildina að 
tefja svona fyrir málinu. En svo koma 
skilaboð úr Nd., að við eigum ekki að vera 
að hugsa um þetta. Hvað vill Ed. vera að 
skifta sjer af þessu, ef Nd. er á móti? Það 
þreyta mig svona skilaboð. (Atvrh. MG: 
Hver kom með þau skilaboð?). IIv. deild- 
armenn kannast við þetta. Það er heimska

Alþt'. 1928. B. (38. löggjafarþing).

að halda því fram, að meira en helmingur 
þjóðarinnar þurfi ekki að hafa skyldur 
samfara rjettindunum, með öðrum for- 
sendum en þeim, að hann sje ekki fær 
um að starfa.

Mig varðar hreint ekkert um, hvað 
hæstv. atvrh. hefir talað við konur um 
þetta, nje hvað þær hafa sagt. Hæstv. at- 
vrh. fer líklega klókindalega að, þegar 
hann talar við konur. En mig varðar ekk- 
ert um, hvað konur yfirleitt segja. Þær 
hafa rjettinn, og þá eiga þær að hafa 
skyldurnar líka.

Hv. 1. þm. Rang. var að finna að því, 
að jeg hefði ekki skrifað undir nál. með 
fyrirvara. Það er rjett, en jeg fór ekki á 
bak við meðnefndarmenn mína með það, 
að jeg mundi ganga lengra, ef svo bæri 
undir, þegar til deildarinnar kæmi.

Það var svo sem auðheyrt, að sá hv. 
þm. (EP) var kominn í stólinn, þegar 
hann var að tala um, að konur væru tekn- 
ar frá börnunum og þau skilin eftir for- 
svarslaus. Hann talaði svo, sem hrepps- 
nefndarstarfið yrði aðalstarf kvennanna. 
En mjer þótti það vanta á hjá prófastin- 
um, að hann vorkendi ekki karlmönnun- 
um. Þeir eru þó feður þeirra forsvars- 
lausu. Ræðumaður (EP) fór um það hjart- 
næmum orðum, að konur yrðu reknar 
nauðugar í hreppsnefnd. Auðvitað kæmi 
það fyrir, að kona, sem vildi síður fara, 
yrði að gera það. Reynslan hefir orðið 
sú, að af því að konur hafa ekki verið 
skyldugar, hafa þær ekki viljað gefa kost 
á sjer, þótt þeim væri það annars ekkert 
nauðugt, af því að þeim hefir fundist það 
óviðkunnanlegt, og jafnvel sýna fram- 
hleypni. Það má geta nærri, livort hæstv. 
atvrh. og hv. 1. þm. Rang. gæfu þeim 
ekki hornauga og hvort þeir myndu tala 
mikið við þær einslega, ef þær tækju það 
......  . Y7
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upp hjá sjer upp úr þurru að fara að 
gefa kost á sjer.

Jeg tek það ekki nærri mjer og hefi 
enga samvisku út af því, hve langur tími 
hefir farið í þetta mál, og hika ekki við 
að fylgja brtt., hvernig svo sem með málið 
fer. Væri þó slæmt, ef það gæti ekki orð- 
ið að lögum nú, þó ósjeð sje um, hve 
mikið því liggur á, meðan frv. um útsvör- 
in er ekki lengra komið.

Sigurður Eggerz: Jeg hefi ekki miklu 
að svara. Hv. þm. reynast rakalitlir í bar- 
áttunni gegn jafnrjetti kvenna og karla. 
Hæstv. atvrh. vjek að því, að jeg hefði 
ekki viljað láta kvenþjóðina hafa sína sjer- 
skóla. Jeg veit ekki betur en að hún hafi 
kvennaskólann. Jeg mótmæli því orðum 
hæstv. atvrh. (Atvrh. MG: Jeg sagði, að 
hv. 1. landsk. vildi ekki hafa kvennaskól- 
ann kostaðan af ríkinu). Konur hafa sjer- 
skóla; það var aðeins deilt um það „prin- 
cip“, hvort skólinn ætti að vera einkaskóli 
eða ríkisskóli. Jeg vil ekki fara hjer út í 
þær umr. En jeg vil taka það fram, að 
enginn hefir gefið hv. 4. landsk. (IHB) 
betri traustsyfirlýsingu en jeg, enginn 
viðurkent betur en jeg starf hennar við 
einkaskólann, kvennaskólann í Reykjavík, 
og talið hann hafa verið prýðilega rekinn. 
(Atvrh. MG: Ætli hann yrði ver rekinn 
sem ríkisskóli ?). Það getur vel verið, að 
hann yrði ver rekinn sem ríkisskóli. Það 
eru til dæmi um það, að fyrirtæki hafa 
verið rekin ódýrar sem einkafyrirtæki en 
sem ríkisfyrirtæki. En í þessu máli ætl- 
ar hæstv. ráðh. sjer að vera einkar hollur 
kvenþjóðinni. Þetta eru svona smádúsur, 
sem hann stingur upp í hana, en ekki er 
víst, hvernig henni bragðast af þeim.

Hv. 1. þm. Rang. (EP) færði sem dæmi 
sextuga karlmenn, sem mættu skorast und- 
an kosningu. Af hverju? Af því að kraft-

arnir eru farnir að bila. Það getur vel 
verið. En ef í þessu er fólgin einhver 
„analogi“, þá telur hv. þm, kvenþjóðina 
svo lítilfjörlega, að hann lítur svo á, sem 
hún sje biluð að kröftum. Þarna kemur 
misrjettið átakanlegast fram.

Ef það er rjett, sem hæstv. atvrh. held- 
ur fram, að þetta sje smáatriði, þá fer svo 
í hv. Nd., að hún lítur á frv. sem rjett- 
arbót og sleppir aukaatriðunum.

Það kom fram eitt atriði í ræðu hv. 
þm. A.-Húnv„ sem jeg vil leggja áherslu 
á. Var það skarplega og viturlega athugað 
af honum, að ef konur hafi rjett til að 
skorast undan kosningu, þá verði afleið- 
ingin sú, að þær vilji ekki taka við kosn- 
ingu. Þetta er einkar kænlegt til þess að 
koma í veg fyrir, að þær taki að sjer 
opinberar stöður.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg var ekki 
viðstödd, þegar hv. 1. þm. Rang. (EP) 
byrjaði ræðu sína. En jeg heyrði, að að- 
alatriðið, sem hann dvaldi lengst við, var 
þetta: Hve illa það kæmi sjer fyrir eigin- 
mann, heimili og börn, þegar einyrkja 
kona þvrfti að vera fjarverandi frá heim- 
ili sínu til þess að mæta sem fulltrúi í 
einliverri þeirra nefnda, sem hjer nm 
ræðir. Jeg skal játa, að þetta er mannúð- 
lega mælt, og það er rjett, að slíkt gæti 
komið fyrir. En það eru fleiri atriði, sem 
þessu eru hliðstæð- og sem draga þyrfti 
fram í dagsljósið. Það mætti draga upp 
ýmsar myndir úr lífi kvenþjóðarinnar í 
þessu sambandi. Jeg vil benda á það, að 
sama hættan vofir yfir einyrkjaheimili, 
þegar eiginmaðurinn þarf að vera fjar- 
staddur vegna fundarhalda og annarar 
opinberrar starfsemi, því að þá þarf kon- 
an að gegna hans verkum, t. d. skepnu- 
hirðingu o. s. frv. Þarf hún þá að bæta 
á sig allerfiðum störfum, en þetta hlið-
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stæða dæmi, sem mun vera mjög algengt, 
láðist hv. þm. alveg að vorkenna einyrkja- 
konunni.

Jeg er ekki með þessu að iýsa yfir því, 
að jeg viiji beiniínis hiífa karimönnunum. 
En jeg vii gæta jafnrjettis.

Þá kem jeg að öðru atriðinu, sem hv. 
þdm. hefir greint mjög á um, að með 
þessu ákvæði sje verið að þröngva konum 
í þessar nefndir. Það hefir nú verið tek- 
ið fram, að það kemur sjaldan fyrir, að 
karlmönnum sje þröngvað í þær, og því 
síður yrði það gert við konur, þar eð 
reynsla undanfarinna ára virðist frekar 
benda til þess, að karlmenn vilji sem mest 
útiloka konur frá opinberum störfum. Þá 
skiidi hv. þm. ekki, hvaða vantraust felst 
í því fyrir konur að vera undanþegnar 
þessum skyldum. Hann getur hvorki nje 
vill skilja það, að það felast aukin rjett- 
indi í hinu, að vera ekki undanþegnar 
þessum skyldum. Það, sem sjerstaklega 
virðist vaka fyrir hv. þm., er þetta: að 
hann vill ekki, að heimilisfaðirinn missi 
neitt af umhyggju þeirri og góðu atlæti, 
sem konur veita mönnum sínum og heim- 
ilisfólki.

Þá sagði hv. 1. þm. Rang., að rjettmætt 
væri, að sextugir karlar væru undanþegn- 
ir opinberum störfum í þágu sveita og 
kaupstaða og að það væri vel sambæri- 
legt, að konur, sem stæði illa á fyrir, væru 
líka undanþegnar þessari skyldukvöð. 
Mjer skilst nú, að þessi 60 ára undanþága 
nái eftir sem áður bæði til karla og kvenna, 
og sje því ekki heppilegt að taka það til 
samanburðar.

Þessi ,,gríma“, sem hjer hefir verið sett 
upp, hefir nú verið tekin ofan með því að 
gefa í skyn, að konur yngri en sextugar 
sjeu og geti verið óhæfar. Jeg hefði þurft 
að undirstrika það enn betur, hvílíkt

vantraust konum er sýnt með þessari und- 
anþágu.

Jeg vil taka undir það með hv. þm. A,- 
Húnv., að mjer finst það óviðfeldið að 
fá það ítrekað hjer í þessari hv. deild, að 
vegna þess að þetta mál sje komið aftur 
frá hv. Nd. og hún sje ófús til breytinga 
á frv., þá megi engu breyta nú við þessa 
urnr'. hjer í deildinni. Jeg hefi áður þurft 
að mótmæla þessu athæfi hv. Nd. í svip- 
uðu tilfelli sem þessu, og vil leyfa mjer 
að mótmæla því enn. Jeg veit ekki, til 
hvers verið er að hafa tvær deildir, ef Ed. 
á svo ekki að hafa neinn íhlutunarrjett 
um málin. Þetta frv. getur orðið að lög- 
um, þótt það taki þeim breytingum, sem 
farið er fram á, og fari þar af leiðandi til 
hv. Nd. Jeg sje ekki eftir þeim tíma, sem 
til þess hefir gengið, og þótt það hafi 
tafist hjer nokkuð, getur það enn vel náð 
samþykki Nd.

Þá sagði hv. þm., að konur hefðu lagt 
ofurkapp á þetta mál. Jeg get vel tekið 
á mig ábyrgð á þessu ofurkappi og er þess 
albúin að taka við ámæium fyrir það.

Jeg vil taka í sama streng og hv. þm. 
A.-IIúnv. og segja það, að megi konur 
samkvæmt lögum skorast undan skyldu- 
störfum þeim, sem hjer um ræðir, myndi 
það verða til þess, að einmitt hæfustu 
konurnar, sem best gætu orðið að liði, 
kynokuðu sjer við að bjóða fram starf 
sitt. En hefðu þær skyldur, myndu þær 
ekki gera það. Og það er ósjeð, hvort 
starf þeirra gæti ekki orðið alveg sam- 
bærilegt við störf karlmannanna, sem hafa 
tekið við þessum störfum af því, að þeim 
bar skylda til þess.

Það hefir verið sagt, að þetta ákvæði, 
sem brtt. mín fer fram á að fella niður, 
sje í gildandi lögum. Það er rjett. Væri 
það ekki þar, væri ástæðulaust að standa

77»
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hjer og vilja fella þetta ákvæði niður. — 
Ætla jeg svo ekki að fjölyrða meira um 
þetta.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hv. þm.
A.-Húnv. talaði um skyldur og rjettindi 
og sagði, að það væri nauðsynlegt, að það 
hvorttveggja fylgdist að. En þetta er ekki 
rjett, og til þess að sýna þetta þarf ekki 
annað en að minna á t. d. heiðursfjelaga, 
heiðursborgara o. s. frv. Þeir hafa rjett- 
indin, en ekki skyldurnar. Enginn mun 
nú halda því fram, að heiðursborgarar 
sjeu minna virtir en aðrir borgarar. 
(GuðmÓ: Það vantar þá ákvæði í frv., um 
að þær skuli vera heiðursborgarar).

Annars er hv. þm. (GuðmÓ) ekki sem 
sterkastur á svellinu; hann hefir sjálfur 
komið með brtt. um, að giftar konur megi 
skorast undan kosningu. Og eftir því, sem 
honum nú farast orð, þá hefir hann fram- 
ið ranglæti gagnvart öllum giftum konum 
landsins. Verður þá ekki mikill munur á 
því, sem hann hefir gengið inn á, og því, 
sem stendur í frv.

Jeg sagði, að hv. 1. landsk. vildi ekki, 
að kvennaskólinn væri ríkisskóli, en jeg 
sagði ekkert um það, að hann vildi ekki, 
að kvenþjóðin hefði sína skóla. (SE: Þetta 
er sósíalistapólitík). Nei, langt frá.

Jeg get þakkað hv. 4. landsk. (IHB) 
fyrir það, að hún áleit, að frv. gæti orðið 
að lögum á þessu þingi, því að jeg skil 
það svo, að hún ætli að beygja sig fyrir 
atkvgr. þeirri, sem að lokum væntanlega 
fer fram um málið í Sþ., og greiða þá at- 
kvæði með frv.

ATKVGR.
Brtt. 474 samþ. með 8:6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: GuðmÓ, GunnÓ, IHB, IP, JM, JJ, 

SE, HSteins.

nei: BK, EP, EA, JJós, JohJóh, AH. 
Frv., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.

og endursent Nd.

Á 72. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við eina umr. í 
Ed. (A. 520).

Á 74. fundi í Nd., laugardaginn 8. maí, 
var frv. tekið til einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 75. fundi í Nd., mánudaginn 10. maí, 

var frv. aftur tekið til einnar umr. 
(A. 520, n. 521, 559).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
559. — Afbrigði leyfð og samþ. með 20 
shlj. atkv.

Frsm. meiri hl. (Jón Kjartansson): Eins 
og hv. deild er kunnugt, hefir staðið deila um 
það milli Ed. og Nd., hvort konur eigi að 
halda áfram þeim rjetti, er þær hafa haft 
og hafa nú til þess að skorast undan kosn- 
ingu í málefnum sveita og bæja. Hv. Ed. 
heldur því fram, að þeim beri skylda til 
þess að taka við kosningu, en Nd. vill láta 
þær halda sama rjetti og þær hafa.

Meiri hl. allshn. hefir því komið fram með 
brtt. um það, að konur haldi þessum rjetti, 
því að það kom fram við atkvgr. hjer í hv. 
deild síðast, að mikill meiri hluti þm. var 
með þessu. Nú hefi jeg heyrt, að frv. sje 
hætta búin, ef meiri hl. allshn. heldur fast 
við brtt. sína. Jeg hefi átt tal um þetta 
við meðnefndarmenn mína, og þeir vilja 
halda fast við kröfuna, og sama býst jeg 
við að hv. deild geri. Það var svo mikill 
meiri hl. hv. þdm. með þessu um daginn, 
að hann á ekki að beygja sig fyrir nær 
jöfnum atkv. í hv. Ed.

Jeg skal ekki fjölvrða um þetta frekar, 
en læt hv. deild skera úr málinu.
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Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson): Við- 
víkjandi því, sem hv. frsm. meiri hl. (JK) 
vjek nú að, býst jeg við, að sami verði 
ágreiningurinn og áður milli meiri og 
minni hl. allshn.

Hvers vegna skyldi það vera í löggjöf 
nú, að karlmenn eru skyldaðir til að taka 
þátt í sveitarstjóm ? Það er auðvitað gert 
vegna þess, að ekki missist mikilhæfustu 
mennirnir, sem mörgum öðrum störfum 
hafa að gegna og vilja því gjarnan vera 
lausir við þessi störf. Um konur er alveg 
sama máli að gegna; þær eiga og að hafa 
sömu skyldur og karlmenn, þar sem þær 
hafa sömu rjettindi.

Jeg skil ekki það ofurkapp, sem hlaupið 
er í menn út af þessu. Það virðist helst 
vera svo, sem einhver afturkippur sje 
kominn í jafnrjettið milli karla og kvenna 
um þátttöku í opinberum málum. Jeg 
hefi hlustað á margar ræður um þetta, og 
það, sem helst er fært á móti, eru aðeins 
vfirskinsástæður, t. d. að konur muni 
tefjast mikið frá heimilum vegna þessara 
starfa. En hví skyldi ekki mega nota 
krafta þeirra til þess að sinna þessum 
störfum? Mjer finst, að þær, alveg eins 
og karlmenn, geti tekið á sig þessar skyld- 
ur og sje ekkert á móti því, þótt þær þurfi 
að leggja á sig nokkurt starf.

Það er því enginn vegur, að minni hl. 
allshn. vilji fallast á brtt., og jeg vona, 
að hún verði feld, sjerstaklega þegar þess 
er gætt, að málinu er að öðrum kosti 
stefnt í voða.

Jeg á hjer brtt. á þskj. 559, sem eiga 
hæði við þskj. 67 og 520. Þegar málið var 
hjer til 2. umr., kom jeg fram með nokkr- 
ar brtt. við frv., og var aðalbrtt. við 1. 
gr. um aldurstakmarkið, að í stað „25 
ára“ skvldi koma: 21 árs. Sú brtt. var 
feld hjer með nokkrum atkvæðamun. Nú 
fcem jeg fram með brtt. um það, að ald-

urstakmarkið sje 22 ár, eða til vara 23 
ár. Fyrir þessari brtt. eru hinar sömu 
ástæður og jeg bar fram við 2. umr. En 
að jeg hefi fært aldurstakmarkið upp, er 
gert til að vita, hvort menn vilji heldur á 
það fallast, því aðalástæðan gegn fvrri 
brtt. minni var sú, að 21 árs menn væru 
of ungir til að fá kosningarrjett.

Þá eru brtt. við 5. gr. frv. á þskj. 520. 
Þar kom jeg einnig fram með brtt. við 2. 
umr., er flestar voru samþyktar, en jeg 
fór ekki fram á neina breytingu á kjör- 
tímabili. Nú ber jeg fram brtt. þess efnis, 
að kjörtímabilið sje 4 ár og kosið á 2 
ára fresti. Álít jeg sanngjarnt, að kjör- 
tímabil í bæjarstjórn sje hið sama og á 
Alþingi og vænti þess, að hv. þdm. muni 
eins og jeg vilja hafa samræmi í þessu. 
Það hefði og kannske verið rjettast að 
koma fram með till. um það, að kosnir 
sjeu varamenn við hverjar kosningar, svo 
að ekki þurfi að fara fram ný kosning, 
þótt einhver fatlist á kjörtímabilinu. Með 
því móti yrði komið í veg fvrir, að hlut- 
fall milli flokka raskaðist. En það er sýnt, 
að fatlist maður úr minni hluta og fari 
kosning fram, þá kemur meiri hlutinn þar 
að manni í staðinn.

Jeg vona, að hrtt. fái fvlgi hjá háttv. 
þdm., því þær eru til hóta.

Atvinnumálaráðherra (MG): Út afbrtt. 
meiri hluta allshn. á þskj. 521 vildi jeg 
mælast til þess við hv. deild, að hún sam- 
þvkki frv. óbreytt eins og það nú liggur 
fvrir, því að annars er jeg hræddur um, 
að það dagi uppi eða verði felt. Og frá 
mínu sjónarmiði er sú brevting ekki svo 
mikils verð, að rjett sje að hrekja frv. 
milli deilda hennar vegna.

Þegar jeg setti þetta ákvæði inn í frv. 
í fvrstu, var það aðeins vegna þess, að 
þetta hafa verið og eru gildandi reglur.
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að konur megi skorast undan afi taka þátt 
í sveitarstjórn. Jeg hjelt, að kvenfólkið 
vildi halda þessum rjettindum, en nú er 
komið í ljós, að það er því á inóti skapi. 
Og jeg verð að meta frv. sjálft meira virði 
en aðeins þetta eina ákvæði.

Ut af ummælum háttv. 2. þm. Revkv. 
(JBald) um það, að með frv. væri gengið 
á rjett kvenna, þá er það ekki rjett. Jeg 
hafði engar raddir heyrt um þessar kröf- 
ur, sem nú er verið að gera, þegar jeg 
lagði frv. fvrir þingið. Nú eru þær f<omn- 
ar fram, en jeg álít ekki rjett að fella frv. 
fyrir þetta atriði. Um frv. sjálft er lítill 
ágreiningur, nema um þetta.

Fvrri brtt. hv. 2. þm. Reykv. er gamall 
kunningi hjer á Alþingi, enda þótt aldurs- 
takmarkið sje nú annað en verið hefir. Um 
þetta atriði get jeg vísað til þess, sem jeg 
hefi áður um það sagt. Seinni hrtt. hv. 
þm. hefir ekki komið fram áður og engar 
raddir um það að stvtta kjörtímabilið. Jeg 
veit ekki, hvort háttv. þm. hefir þarna 
nokkra menn að baki sjer, eða nokkuð 
annað en sína eigin skoðun. B.-liður till. 
leiðir af hinum og er sjálffallinn, ef hinn 
er feldur.

Jeg skal svo ekki orðlengja meira um 
þetta, en óska þess eindregið, að hv. deild 
samþ. frv. óbreytt.

Árni Jónsson: Jeg hefi ekki fyr talað 
um það atriði, sem hjer er deilt um. en 
jeg hefi altaf greitt atkvæði með því, að 
kvenfólk fengi að skorast undan kosning- 
um til opinberra starfa. Það liggja nú 
fyrir þinginu, eða hafa legið, ýms frv., 
þar sem þetta hefir verið tekið til greina. 
Svo er til dæmis í frv. um kvnbætur hesta, 
sem nú er orðið að lögum, að eftir því 
mega konur skorast undan því að vera í 
kvnbótanefndum. Aftur á móti var í frv., 
sem afgreitt var hjer fyrir fáum dögum,

um fræðslu barna, ákvæði um það, að 
konnr mættu ekki skorast undan kosning- 
um í fræðslunefndir og skólanefndir. 
Þriðja frv., um útsvör, sem farið er hjeð- 
an til Ed. og er enn óútrætt þar, mælti 
svo fvrir. að konur mættu skorast undan 
kosningum í niðurjöfnunarnefndir. Á 
þessu er þvi mikill glundroði í þinginu 
og lagasmíð þess.

Mjer virðist hv. Ed. hafa sýnt mikla 
þrákelkni í þessu máli, þvert á móti vilja 
mikils meiri hluta þm. í þessari hv. deild. 
Jeg skal geta.þess í sambandi við irv. um 
hrossakvnbætur, að mig minnir, að það 
væri samþvkt hjer með 22 atkvæðum, að 
konur mættu skorast undan kosningu í 
kvnbótanefndir. og í útsvarsmálinu var 
samþykt með 16 atkv. að láta þær hafa 
samskonar rjett.

Háttv. 2. þm. Reykv. (JBald) var að 
tala um það, hvers vegna ætti að veita 
konum þessa undanþágu, þar sem karl- 
menn mættu ekki skorast undan kosning- 
um, og gat þess, sem rjett er, að slík 
skvlda væri þeim á herðar lögð til þess, 
að hægt væri að ná hæfustu mönnunum í 
opinber störf. Og svo sagði hann, að þetta 
sama ætti við um konur. En við, sem hinu 
höldum fram, lítum þannig á, að aðal- 
hiutverk konunnar sje innan heimilanna, 
og því mikilhæfari, sem konurnar eru, því 
verra sje fvrir heimilin að missa þær út 
í opinbert vafstur. Og það verður hver 
maður að viðurkenna, að það stendur alt 
öðruvísi á um konur en karla að þessu 
leyti. Það má þó vera, að í kaupstöðum sje 
mnnurinn ekki gevsimikill, en í sveitunum 
horfir alt öðruvísi við. Og það er himin- 
hrópandi ranglæti að krefjast þess af kon- 
um, sem eiga stóran barnahóp, að þær 
sjeu skvldugar til þess að vera á burtu 
frá heimilum sínum svo og svo lengi.

Að þetta sje afturkippur í kvenfrelsis-
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málinu, að veita konum þessi rjettindi, 
eru fullkomin öfugmæli. Við viljum láta 
konur njóta fulls jafnrjettis við karl- 
menn, og við viljum meira. Við viljum, 
að þær hafi þessi rjettindi fram yfir okk- 
ur. Við erum því hinir sönnu kvenrjett- 
indamenn, en hinir eiga alt annað nafn 
skilið. Meiri hluta kvenna er stórlega mis- 
boðið með því að taka. þau rjettindi af 
þeim, sem þær nú hafa að lögum. Og það 
er algerlega fjarstætt því insta og besta í 
kveneðlinu, að þær sjeu að vasast í nefnd- 
um. En við viljum unna þeim alls þess 
rjettar, er þær hafa haft.

Út af umr. um þetta mál dettur mjer í 
hug samtal, sem jeg átti einu sinni við 
Varpeiganda. Jeg spurði liann að því, 
hvort ekki væri erfitt að verja varpið, og 
kvað hann svo vera. Jeg kvaðst trúa því, 
þar sem svo mikið væri af skörfum og 
svartbökum þar í nágrepninu. Hann 
sagði, að þeir væru ekki verstir. Verstur 
væri geldfuglinn, því að hann æddi yfir 
varpið og hrekti kollurnar úr hreiðrunum.

Jeg vil nú segja það, að fylgismenn 
þessa ákvæðis hafa tekið að sjer hlutverk 
geldfuglsins. Þeir vilja ólmir hrekja kon- 
urnar úr hreiðrunum — heimilum þeirra. 
Og fyrir það eru þeir verri en nokkrir 
ránfuglar.

Fvrir nokkrum árum var í „Lögrjettu“ 
sagt frá fundi, sem haldinn hafði verið 
hjer í Revkjavík. Á þeim fundi hafði dr. 
Guðmundur Finnbogason haldið ræðu og 
komist vel að orði, eins og svo oft endra- 
nær. Hánn talaði um hugsjónir og sagði, 
að þær væru eins góðar fyrir því, þótt 
þeim yrði ekki náð. Og því til skýringar 
sagði hann, að pólstjaman væri eins góð 
til að stýra eftir, þótt enginn bátur hefði 
rekið stefni sitt á hana. En jeg er hrædd- 
ur um, að háttv. þm„ sem eru á móti okk- 
ur í þessu máli, hafi rekið bát sinn svo

hastarlega á ímyndaða hugsjón, að það 
hafi komið að honum allalvarlegur leki. 
Og ef hv. deild slakar nú til við þá, er 
það aðeins gert eftir þeirri gömlu setn- 
ingu, að sá verður að vægja, sem vitið 
hefir meira, og það er þá vegna þess, að 
menn vilja ekki stofna frv. sjálfu í tví- 
sýnu. En jeg skal berjast fvrir því með 
oddi og egg á næstu þingum, ef jeg á þar 
þá sæti, að ákvæðin um undanþágu kvenna 
verði tekin upp í önnur frumvörp sam- 
bætileg. Og jeg held, að konur hjer í 
Reykjavík, sem hafa verið að berjast fvrir 
rjettindamissi kvenna, fái lítið þakklæti 
kynsvstra sinna úti um land fyrir það.

ATKVGR.
Brtt. 559,1 (aðaltill.) feld með 18:5 atkv.

— 559,1 (varatill.) feld með 16:6 atkv.
— 521 feld með 12:11 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: JS, JörB, PO, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, ÁÁ, 

BSt, HStef, IngB, BSv.
nei: JAJ, JBald, JÞ, KIJ, MG, MJ, ÓTh, 

PÞ, SigurjJ, ÞórJ, HK, JakM.
JK, ÁJ, BL greiddu ekki atkv.
Tveir þm. (MT, BJ) fjarstaddir.

Brtt. 559,2.a—b feld með 16: 3 atkv.
Frv. samþ. með 15:11 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: KIJ, MG, MJ, ÓTh, PÞ, SigurjJ, 

ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, BL, HK, JakM, JAJ, 
JK, JÞ.

nei: PO, SvÓ, TrÞ, .ÞorlJ, BSt, HStef, 
IngB, JBald, JS, JörB, BSv.

Tveir þm. (MT, BJ) fjarstaddir.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 570).
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20. Verötollur.
Á 16. fundi í Nd., laugardaginn 27. 

febr., var útbýtt:
Frv. til iaga itm verfitoii á noieJmim 

rörttm (stjfrv., A. 66).

Á 18. fundi í Nd., þriðjndaginn 2. mars, 
var frv. tekiS til 1. umr.

Fjármálaráðherra (JÞ): Þess var get- 
iS í athugasemdunum viS fjárlagafrv. fyr- 
ir 1927, aS stjómin mundi leggja fyrir 
Alþingi frv. í þá átt, sem hjer liggur fyr- 
ir. Jeg finn í rauninni enga ástæSu til aS 
segja mikiS um þetta frv. nú viS 1. umr. 
ÞaS mun lítiS hægt að segja alment um 
máliS annaS en þaS, sem áður er getiS, 
aS ástæSurnar fyrir því, aS frv. er fram 
borið, em tekjuþörf ríkissjóSs, þar sem 
núgildandi lög um þetta efni falla úr gildi 
í lok yfirstandandi árs. Tekjur af verStolli 
eru í stjfrv. til fjárl. fyrir árið 1927 áætl- 
aðar 850 þús. kr. ■ og eftir þeim útreikn- 
ingum, sem hjer liggja fyrir í greinargerð 
þessa frv., mun þó vera fremur hæpið að 
treysta því, aS sú upphæS náist, svo aS 
standi heima viS frv. eins og það nú er. 
Að svona er frá því gengið, kemur til af 
því, að stjórnin hefir með engu móti vilj- 
að stinga upp á hærri verðtolli eSa á fleiri 
vörum heldur en sýnist alveg óhjákvæmi- 
legt til þess að ná sem næst þeirri upp- 
hæð, sem tekin er upp í fjárlagafrv.

Að öðru leyti er þaS svo um slíka lög- 
gjöf, að það, sem skoðanirnar verða mest 
skiftar um, eru hin einstöku atriði. En 
það liggur ekki fyrir að ræða þau hjer 
við 1. umr., og þess vegna leiði jeg það 
hjá mjer, en leyfi mjer að leggja til, að 
frv, verði vísað til fjhn. að umr. lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 20 shlj. atkv.

Á 62. fundi í Nd., mánudaginn 26. 
apríl, var frv. tekið til 2 . u m r . (A. 66, 
n. 408).

Frsm. (Magnús Jónsson): Jeg þarf svo 
sem engu við það að bæta, sem sagt er í 
nál. á þskj. 408 frá fjhn. Nefndin er 
óklofin í málinu, en gerir aðeins 2 brevt- 
ingar, sem jeg verð að vekja athvgli á, 
og standa þær í sambandi hvor við aðra. 
Onnur breytingin fer fram á lækkun tolls- 
ins úr 12þ2% niður í 10%, en hin fer í 
þá átt að bæta ríkissjóði þann halla, sem 
hann bíður við það, með því að hætta að 
undanskilja þær vefnaðarvörur, sem hing- 
að til hafa verið undanskildar verðtolli. 
Nefndinni þykir betra að koma tollinum 
niður í 10% en að hafa þessar tegundir 
undanskildar, enda munu altaf vera nokkr- 
ir örðugleikar á því í framkvæmdinni að 
hafa þessar tegundir undanskildar. Ef lag 
ætti að vera á eftirlitinu með því, yrði að 
opna alla' kassa, sem vefnaðarvörur eru 
sendar í, ef tegund er ekki gefin upp, og 
má nærri geta, að erfitt muni að fram- 
h-æma þetta svo, að ekki sigli fleira í 
skjóli þessara ódýru tegunda, og slíkt vill 
nefndin ekki vernda. Hinsvegar má segja, 
að nú, þegar tollurinn er kominn niður í 
10%, sje hann ekki tilfinnanlegur. Alt 
annað var, þó undanþágan væri veitt með- 
an almenni tollurinn var 20%.

Þá hefir nefndin lagt til að taka upp 
undir staflið B. viðhafnarlausan skófatn- 
að úr skinni og gúmmí, en hann hafði af
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vangá fallið niður úr stjfrv., eftir npp- 
lýsingum, sem nefndin hefir fengið hjá 
hæstv. stjórn. Hinar undanþágurnar, sem 
nefndin hefir bætt við, eru: Myndamót, 
nauðsynjar við listmálningu og skólanauð- 
synjar. Hvað mvndamótin snertir, er það 
í samræmi við annað, sem að bókaútgáfu 
lýtur og áður var undanþegið verðtolli. 
Um nauðsynjar við listmálningu er það 
að segja, að það er nokkuð stór liður fvr- 
ir málara, ljereftakaupin. Þeir mála oft 
hverja mvndina ofan á aðra vegna þess, 
hve ljereftið er dýrt. Það eru heldur ekki 
neinir efnamenn, sem hjer eiga hlut að 
máli, og ekki arðberandi atvinna, sem þeir 
stunda. Þriðja undantekningin er skóla- 
nauðsvnjar, svo sem skólatöskur, og virðist 
það alveg auðsætt, að slíkt eigi ekki að tolla.

Jeg hefi svo ekki meira að segja af 
hálfu nefndarinnar, en vænti þess, að frv. 
þetta fái greiða afgreiðslu hjá hv. deild.

Halldór Stefánsson. Af því að jeg hefi 
skrifað undir nál. með fyrirvara, þvkir 
mjer rjett að láta þess getið, í hverju 
hann er fólginn. Jeg met þetta mjög í 
sambandi við fjárhagsástæður ríkissjóðs 
og fjárþörf og hinsvegar við það, liverja 
afgreiðslu vörutollsfrv. fær, sem er næst á 
dagskránni, og snertir fyrirvari minn eink- 
um till. nefndarinnar um að taka undir 
toll þær vefnaðarvörutegundir, sem áður 
hafa verið undanskildar verðtolli, og lækka 
þá um leið tollprósentuna. Jeg get skilið, 
að töluverðir annmarkar geti verið á því 
að hafa þessa undanþágu.

Jeg hefi hugsað mjer að bera fram brtt. 
við næsta málið á dagskránni, um að und- 
anþiggja kornvörur vörutolli, og ef fall- 
ist verður á það, þá get jeg því frekar 
fallist á að taka þessar vefnaðarvöruteg- 
undir undir toll. Af þes«u leiðir, að það

Alþt. X9?6, B. (38. lögígjafarþing),

er nokkuð undir því komið, hvernig fer 
um þessa till. mína, hvort jeg mun telja 
mig bundinn við till. nefndarinnar fram- 
vegis. Ef svo færi, að kornvörur gengju 
undan tolli, mundi jeg geta fallist á að 
taka undir verðtoll hinar ódýrari vefnað- 
arvörur, vegna þeirra annmarka, sem á því 
eru að hafa sumar vefnaðarvörur tollaðar, 
en aðrar ekki. Annars mun jeg gera 
frekari grein fyrir þessu við umr. um 
næsta mál á dagskránni, vörutollinn.

Fjármálaráðherra (JÞ): Þetta mál hef- 
ir nú verið nokkuð lengi í höndum háttv. 
nefndar, en þegar það nú loks kemur frá 
henni, get jeg ekki annað sagt en að jeg 
sje ánægður með meðferð liennar á því. 
Sú aðalbreyting, sem hv. frsm. (MJ) lýsti, 
að lækka tollinn alment niður í 10%, en 
taka aftur upp þær vefnaðarvörutegund- 
ir, sem tollfrjálsar hafa verið, er til mik- 
illa bóta að því er snertir möguleikana 
fyrir rjettlátri framkvæmd laganna.

Að þessu er líka vikið nokkuð í aths. 
fyrir stjfrv., og hv. nefnd gat því fyrirfram 
vitað, að jeg mundi geta fallist á þetta. 
Það skiftir miklu, að löggjöfin sje svo úr 
garði gerð, að hún sje vel framkvæman- 
leg. Það hefir verið viðurkent frá því 
fvrsta, þegar talað hefir verið um þunga- 
toll og verðtoll, að höfuðapnmarkar verð- 
tollsins liggja í erfiðleikum á framkvæmd 
hans, en hjer af leiðir, að í löggjöfinni verð- 
ur að reyna að sneiða hjá mestu annmörk- 
unum. Jeg held, að brtt. nefndarinnar muni, 
ef samþ. verða, samfara þeirri reynslu, sem 
fengin er, stuðla að því að koma meiri 
festu á framkvæmd laganna, og að þegar 
alt kemur til alls, muni þessi lög með 
þessum breytingum verða vinsælli en ella. 
Það hafa margir komið auga á annmark- 
ana á því að aðgreina verðtollskvlda og

78
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rollfrjálsa vefnaðarvöru. Þessir erfiðleikar 
liggja einkum í því, að nöfnin á vörunni 
eru svo ákaflega margvísleg og breytileg á 
hinum ýmsu erlendu málum. Það má n;est- 
um lieita svo, að iiver verksmiðja liafi sitt 
sjerstaka lieiti vfir bverja einstaka vefnað- 
arvörutegund. Til þess að geta áttað sig 
fullkomlega á þessu, þyrfti belst að liafa 
sjerfróðan mann í þessu efni. Af þessu leið- 
ir, að ekki er hægt að byggja á ]>ví ein- 
göngu að skoða reikningana, þó að ]>eir 
sjeu alveg rjettir. Jeg vil þess vegna mæla 
hið besta með því, að brtt. nefndarinnar 
A. og C. á þskj. 408. sem beyra saman, 
verði samþyktar.

HVað snertir B-liðinn skiftir það í raun 
og veru rnjög litlu máli í mínum augum, 
nema leiðrjettingin um skófatnaðinn, sem 
er sjálfsögð. Jeg vil aðeins segja það, að 
nauðsynjar við listmálningu og skólanauð- 
synjar eru í rauninni mjög óákveðin hu<r- 
tök og gætu valdið örðugleikum í fram- 
kvæmdinni. En af því að hjer er um smá- 
vægilegt atriði að ræða, geri jeg það ekki 
að kappsmáli, með því að mjer líka till. 
nefndarinnar vfir höfuð vel.

Hvað snertir sjerstöðu hv. 1. þm. N.-M. 
(HStef) skil jeg það vel, og það er eðli- 
legt, að þegar verðtollurinn er gerður að 
áframhaldandi skattstofni, komi fram' 
óskir um það, að ljett sje tolli af öðrum 
vörum, svo sem nauðsynjavörum.

Hvað snertir kornvörutollinn hefi jeg 
ekki athugað það neitt. Jeg hefi ekki orðið 
þess var, að brtt. væru fram komnar um 
það. Jeg læt það bíða að segja nokkuð 
um þetta atriði, en það mun heldur fátítt. 
að tollur sje lagður á slíkar óhjákvæmileg- 
ar lífsnauðsvnjar, og það er ekki nema 
eðlilegt, að talað sje um að afnema þenn- 
an toll, ef farið er að gera einhverja leið- 
rjettingu á tolllöggjöf vorri.

Jón Baldvinsson: Menn munu ekki hafa 
ætlað það, eftir þeim sterku orðum, sem 
f.jellu á þinginu 1924, um að þessi tollur 
ætti aðeins að vera fil bráðabirgða, til þess 
að liægt væri að borga lausu skuldirnar, 
að hann yrði að 2 árum liðnum gerður 
að föstum skattstofni. Ilið sama átti að 
gilda um gengisviðaukann, en nú er búið 
að festa hann í löggjöfinni og gera hann 
að föstuin tekjustofni, og nú á að fara 
eins að með verðtollinn. IIv. nefnd hefir 
gengið inn á það að sleppa öllum tíma- 
ákvæðum um gildi laganna, og alt útlit 
virðist vera á ])ví, að hv. deild ætli sjer 
að samþykkja þetta og gera verðtollinn að 
föstum tekjustofni líka. Og það á heldur 
ekki að nægja að halda tollinum við á 
þeim vörutegundum, sem tollaðar hafa 
verið, heldur á nú líka að leggja verð- 
toll, 10%, á þær ódýru vefnaðarvöruteg- 
undir, sem hingað til hafa ekki verið toll- 
aðar, einmitt þær tegundir, sem fátækt 
fólk notar mest til fata. Það er talað um 
það, að það sje erfitt að gæta laganna, 
og miklu erfiðara, ef um undantekningar 
sje að ræða. Það er vitanlegt, að það þarf 
altaf nokkuð til að hafa tollgæsluna í 
góðu lagi. og ef hún er það ekki, álít jeg, 
að úr því eigi að bæta með því að auka 
eftirlitið; og jeg hvgg, að það muni borga 
sig. Ef gæslan er í góðu lagi, gerir ekkert 
til, þó að varan sje flokkuð, því að þá er 
hægt að sjá um, að tollskyldar vörur fljóti 
ekki inn í skjóli hinna, með því að skoða 
alt. Nú þegar kominn er bæði þungatollur, 
verðtollur og gengisviðauki, er tolllöggjöf- 
in orðin svo margþætt, að mjer finst, að 
ástæða væri til að athuga, hvort ekki væri 
rjett, áður en lengra er gengið, að setja 
milliþinganefnd til þess að athuga þetta 
mál í heild og gera till. um tollmálið í 
heild. Það virðist vera fyllsta ástæða til
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að endurskoða alla tolllöggjöf landsins, en 
það er svo mikið verk, að til þess liefir 
þingnefnd engan tíma. Að samþykkja nú 
áframhaldandi verðtoll og gengisviðauka 
álít jeg, að sje brigð gagnvart þjóðinni af 
hálfu þeirra hv. þm., sem beinlínis lofuðu 
því á þinginu 1924, að þessar álögur ættn 
aðeins að gilda uni stundarsakir, meðan 
verið væri að rjetta við fjárhag ríkissjóðs. 
Jeg býst nú samt ekki við því, að mótmæli 
dugi mikið, en ætla að greiða atkvæði á 
móti frv. og þeirri brevtingu að taka und- 
ir toll þessar vefnaðarvörutegundir, sem 
tollfrjálsar hafa verið. Með þeirri brevt- 
ingu er ekki lítill skattur lagður á einmitt 
þá, sem síst mega við meiri álögum en 
áður eru fyrir; þær eru þegar ærið þung 
bvrði.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það getur ver- 
ið, að þessi umrædda breyting hafi í för 
með sjer einhverja verðhækkun á þessum 
ódýrari vefnaðarvörutegundum, en jeg 
býst þó við, að hún verði lítil eða jafn- 
vel engin. Það er nefnilega þess að gæta, 
að um leið og lög þessi ganga í gildi lækk- 
ar tollurinn yfirleitt, og jeg held, að það 
sje nokkurnveginn algild regla lijá vefn- 
aðarvörukaupmönnum nú að jafna þeim 
tolli, sem þeir greiða hlutfallslega jafnt 
niður á tollskvldar og 'ótollskvldar vörur. 
Með því móti skilst mjer, að þessi breyting 
muni frekar hafa í för með sjer verðlækk- 
un en hækkun, því að tollprósentan lækk- 
ar. Það hefir aldrei verið kvartað yfir 
því, að eftirlitið með greiðslu vörutolls- 
ins væri ekki í lagi; það er misskilningur 
hjá hv. þm., að hægt sje að flytja inn 
vörur án þess að greiða af þeim toll. 
Þess er gætt bæði af lögreglustjórum og 
með endurskoðun, sem fer fram í stjórnar- 
ráðinu, að tollur sje greiddur af öllum

vörum, sem eru á farmskrám skipanna. 
Það væri þá helst í farþegaflutningi, að 
brögð gætu verið að því, en það er svo 
Iítið, sem þannig er hægt að flytja inn, í 
samanburði við það, sem flyst í lestarúm- 
um skipanna, að þess hlýtur að gæta lítið. 
Það er einnig þetta, að framkvæmd vöru- 
tollslaganna er í tiltölulega góðu lagi, sem 
gerir það að verkum, að það er leiðinlegt, 
ef misbrestur verður á liliðstæðri fram- 
kvæmd verðtollslaganna, vegna þess að 
sundurgreining laganna á tollskyldum og 
ótollskyldum vörum er óljós. Það getur 
verið satt, að tollalöggjöfin sje flókin og 
sje ekki hægt fyrir aðra að átta sig á 
henni en þá, sem hafa haft tækifæri til 
þess að fást við slíkt, En úr þessu er hægt 
að bæta, og jeg hefi hugsað mjer að gera 
það, en jeg hefi ekki viljað byrja á því 
fyr en útsjeð er um forlög þessarar lög- 
gjafar núna á þessu þingi. Jeg hefi hugs- 
að mjer að láta gera vöruskrá til afnota 
fyrir lögreglustjóra og innflytjendur, þar 
sem tilgreint er við hverja vörutegund, 
undir hvaða tollflokk hún heyrir. Þó að 
þetta geti ekki orðið tæmandi, sjerstaklega 
að því er snertir 7. flokk, ætti það þó að 
geta verið mjög viðunandi leiðbeining. Jeg 
hefi ekki trú á því, að þessi löggjöf verði 
bætt nokkuð að ráði að svo stöddu með 
skipun milliþinganefndar. Þá get jeg ekki 
kannast við það, að það sje brigðmælgi 
gagnvart þjóðinni að lögleiða þennan verð- 
toll. 20% verðtollurinn, sem settur var á 
þinginu 1924, var að vísu bráðabirgðaráð- 
stöfun, en það þing gat ekki bundið hend- 
ur komandi þinga um skattalöggjöfina. 
En menn hafa yfirleitt verið ánægðir með 
verðtollinn, sem vel er skiljanlegt, því að 
hann er mest lagður á vörur, sem ekki er 
óeðlilegt að tolla hærra en gert var með 
vörutollslögunum.
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Frsm. (Magnús Jónsson): Jeg skal nú 
ekki lengja mikið umræðurnar. En mjer 
láðist að geta þess áðan, að fjhn. var ekki 
á einu máli um það, hve hátt skyldi setja 
tollinn á kaffibætisefni, sem talið er undir 
staflið A. Nokkrir nefndarmenn vildu 
setja það undir liinn venjulega tollflokk, 
og býst . jeg við brtt. frá þeim um þetta 
efni við 3. umr. Jeg get þessa vegna þess, 
að þeir hafa þrátt fyrir þetta skrifað 
undir nál. fyrirvaralaust. Þetta kaffibæt- 
isefni var sett undir þennan tollflokk 
vegna þess, að innlendi kaffibætirinn er 
laus við að bera öll slík gjöld og því fær 
um að bera 20% toll af hráefnum þeim, 
sem í hann fara, og getur þó staðist sam- 
kepni við innfluttan kaffibæti. Það gæti 
og rýrt iinnflutningstoll af kaffibæti, ef 
innlendi kaffibætirinn stæði óþarflega vel 
að vígi.

Hv. 1. þm. N.-M. (HStef) gerði grein 
fyrir sínum fyrirvara, en mjer finst, að 
ummæli hans um að ljetta af tolli á korn- 
vöru frekar eiga heima undir umr. um 
næsta mál á dagskránni, vörutollinn. Það 
er rjett, að það hefði verið gott að geta 
beðið eftir því að sjá meðferð fjárlag- 
anna, en það hefði bara orðið til þess, að 
ekki hefði verið hægt að afgreiða málið. 
Það er kunnugt, að ekki sjest fyrir end- 
ann á fjárlögunum fvr en síðustu daga 
þingsins.

Það er rjett, sem liæstv. fjrh. gat um, 
að hugmyndin að færa tollprósentuna nið- 
ur í 10% og taka með þessar ódýrari vefn- 
aðarvörur er tekin beint upp úr stjfrv. 
Nefndin tók þetta til athugunar og fjellst 
á það. Aínnars hefir hæstv. ráðh. mælt 
svo fyrir þessu, að óþarfi er fyrir mig að 
fara nánar út í það. Það er rjett hjá 
hæstv. ráðherra, að skólanauðsynjar er 
nokkuð óákveðið hugtak. I því felst ýmis-
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legt smávegis, svo sem skólatöskur o. fl. 
þ. h., sem auðsýnilegt er, að ekki ber að 
tolla.

Þá fór hv. 2. þm. Reykv. (JBald) að 
ræða málið alment eins og við 1. umr. 
væri. Hann kvartaði undan því, að þessi 
tollur væri ósanngjarn, en annars hafði 
hann lítið að athuga við einstakar greinar. 
Hann áleit það til hins verra að taka ein- 
stakar vefnaðarvörutegundir undir tollinn. 
En það kom nú skýrt fram í ræðu hæstv. 
fjrh., að þetta kemur ekki fram á verði 
þessara vörutegunda. Jeg hefi spurt menn, 
sem kunnugir eru, hvort þeir hafi orðið 
varir við, að þessar vörutegundir hafi 
verið nokkuð óeðlilega ódýrar vegna und- 
anþágunnar frá tollinum, en þeir kveðast 
ekki liafa orðið varir við það. Astæðan 
fyrir þessu er sú, að tollinum er dreift 
niður á allar vörutegundirnar. Það er í 
rauninni ómögulegt fyrir verslanir að fara 
öðruvísi að. Hæstv. fjrh. hefir svarað því, 
að þetta væri brigðmælgi af þingsins hálfu 
gagnvart þjóðinni. Það mætti víst æðioft 
tala um brigðmælgi af þingsins hálfu, ef 
það ætti að vera þannig bundið. Hvernig 
væri það með útflutningsgjaldið og fleiri 
tolla og gjöld, sem sett eru til bráðabirgða, 
en þegar það sjest, að þau eru hentugri 
en margt annað, þá er þeim haldið. Þar 
sem sama nefndin mælir með því að halda 
verðtollinum, en fella niður tolla á öðr- 
um vörutegundum, þá sýnir það, að hún 
telur verðtollinn sanngjamari en suma 
aðra tolla. Það er alveg óhugsandi, að 
fyrra þing geti bundið hendur síðari þinga 
í þessu efni. Jeg er ekkert hissa á því, 
þótt hv. 2. þm. Revkv. (JBald) mæli á 
móti tollum yfirleitt af „principiellum“ 
ástæðum, en jeg er hissa á því, að hann 
skuli mæla á móti þessum tolli sjerstak- 
lega, því að verðtollurinn hlýtur þó að
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vera næst hans grundvallarreglmn. Hann 
kemur að nokkru leyti fram sem tekju- 
skattur. Þeir, sem kaupa dýrustu vöruna, 
borga þyngstan tollinn. Jeg held því, að 
úr því að háttv. 2. þm. Reykv. lifir undir 
þessu spilta þjóðfjelagsskipulagi, sem hef- 
ir tolla, þá ætti hann helst að mæla með 
verðtollinum.

Jón Baldvinsson: Aljer finst það næsta 
undarleg kenning hiá hæstv. fjrh. (JÞ) 
og hv. frsm. fjhn. (MJ), að vara hækki 
ekki í verði, þó á hana sje lagður 10% 
verðtollur. Þeir forsvara þessa kenningu 
sína með því, að kaupmenn hafi dreift 
tollinum á allar vörutegundirnar. Jeg hefi 
nú grun um það, að kaupmenn leggi sjer- 
staklega á hverja vöru. Það væri undar- 
legt, ef þeir rugluðu öllu saman. Um þess- 
ar ódýrari vörur hygg jeg, að sje mikil 
samkepni að koma þeim út, og er því 
eðlilegt, að kaupmenn leggi á það verð, 
sem þeir þurfa að gefa fyrir þær, en bæti 
ekki á það tolli af öðrum vörutegundum. 
Jeg held, að það sje öfug röksemdafærsla, 
að vörurnar hækki ekki í verði við þenn- 
an toll.

Það, sem hæstv. fjrh. sagði alment um 
tolla, -skal jeg ekki tala um. En jeg álít, 
að það væri betra, að það yrðu einhverjir 
aðrir en hæstv. stjóm, sem gæfu sig í 
það að semja nýja skattalöggjöf. Jeg átti 
ekki einungis við það, að það þyrfti að 
samræma skattalöggjöfina, heldur athuga, 
hvernig skattamálunum yrði yfirleitt kom- 
ið í betra liorf en mi er. Það er enginn 
vandi að taka lögin og samræma þau, en 
hitt þarf vel að athuga, hvernig liægt er 
að ná tekjum í ríkissjóðinn á rjettlátan 
hátt. Hæstv. fjrh. sagði, að það væri full- 
komið eftirlit með vörutollslögunum. Það 
kann að vera um þær vörur, sem flytjast 
hingað með millilandaskipunum. En úti

um land, þar sem flutningaskipin koma og 
enginn lögreglustjóri eða embættismaður 
er tiþ hugsa jeg, að eftirlitið sje ekki mik- 
ið. Jeg er sannfærður um það, og hygg, 
að hæstv. fjrh. muni .kannast við það, að 
það er ekki lítið af vörum, sem fer fram 
hjá tolleftirlitinu inn í landið.

Hv. frsm. fjhn. vítti mig fyrir það að 
tala hjer um málið alment. En jeg hygg, 
að það sje leyfilegt að ræða nál., en það 
er það, sem jeg hefi gert. Það er ekki 
óeðlilegt, að minst sje á það, sem stendur 
í nál., við 2. umr., um leið og minst er á 
einstök atriði frv.

Hv. frsm. fjhn. vildi sannfæra mig um, 
að jeg ætti að vera með verðtolli, því að 
hann kæmi svo rjettlátlega niður. En það 
er nú svo, að það eru margir nauðsynlegir 
hlutir, sem verðtollur er lagður á, og 
nefndin leggur til, að þeim verði fjölgað. 
Undir verðtollinn falla ýmsir hlutir, sem 
enginn getur án verið. Það kynni að vera 
rjettlátt að taka þennan verðtoll af hinum 
allra fínustu og dýrustu tegundum, því 
það kæmi niður á þeim, er þær dýrari vörur 
kaupa; en hjer eru bæði hinar dýrari og 
hinar ódýrari vefnaðarvörur tollaðar. Jeg 
álít ekki rjett að taka skatt af óhjákvæmi- 
legum lífsnauðsynjum, svo sem fatnaði. 
Jeg er því hjer í fullu samræmi við það, 
sem jeg hefi ávalt haldið fram, og hv. 
frsm. veit það vel, þótt hann segi nú annað.

ATKVGR.
Brtt. 408,1 samþ. með 19:1 atkv.

— 408,2 samþ. með 13 : 4 atkv.
— 408,3 samþ. með 15: 7 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ, ÞorlJ, BL, IlStef, JakM, JAJ, 

JK, JS, JÞ, KIJ, MG, MJ, ÓTh, P- 
O, PÞ.

nei: SigurjJ, TrÞ, BSt, HK, JBald, MT, 
BSv.
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Sex þm. (ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, BJ, IngB, Jör- 
B) fjarataddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 17:1 atkv.
2. —3. gr. samþ. með 18:1 atkv. 
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. með 17:2 atkv.
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Á 64. fundi í Nd., miðvikudaginn 28. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 433 
442, 444).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
442 og 444. — Afbrigði leyfð og samþ. 
með 15 shlj. atkv.

Jón Baldvinsson: Jeg hefi flutt brtt. 
við frv. til laga um verðtoll á nokkrum 
vörum, sem fer í þá átt, að þetta verði 
ekki algerlega gert að föstum skatti, þann- 
ig að það komi þó að minsta kosti til at- 
hugunar á næsta þingi, hvort rjett sje að 
framlengja lögin eða ekki. Að vísu er það 
svo, að hægt er að taka upp til breytinga 
hver þau lög, sem gilda í landinu, á hvaða 
þingi sem er, en það er þó heldur gert 
hægra, ef það liggur beinlínis fyrir á þann 
hátt, að það verði að gera það, og það 
mundi verða, ef brtt. mín um að lögin 
gildi til 1. maí 1927 verður samþykt; það 
er að segja, ef þá er ekki álitið rjett að 
halda verðtollinum. Hinsvegar falla lögin 
úr gildi af sjálfu sjer, ef þá er ekki hreyft 
við þeim; en jeg vil ekki samþykkja, að 
því sje slegið endanlega föstu, að þessi 
verðtollur eigi að standa um aldur og 
æfi, af því að því var lofað á þinginu 
upphaflega, þegar lögin voru samþykt, að 
þau skyldu aðeins standa ákveðinn tíma, 
meðan verið var að ná sjerstökum til- 
gangi með þeim. Jeg hjelt, að þetta mundi 
nú ekki ganga svo vel, og vildi þess vegna

gera nokkra tilraun til, að því yrði ekki 
slegið föstu, eða að minsta kosti, ef á að 
halda lögunum áfram, þá að það verði tek- 
ið til athugunar á næsta þingi aftur. Það 
getur verið, að þeir menn, sem þykir rík- 
issjóður ekki mega missa þessar tekjur, 
telji, að þessi brtt. mín eigi að falla. En 
ef menn vilja halda lögunum áfram, þá 
er hægur nærri að samþykkja lögin á 
næsta þingi og framlengja þau um eitt- 
hvert árabil. Jeg hefi sett tímatakmarkið 
til 1. maí 1927, til þess að það væri örugt. 
að þetta mál yrði til meðferðar á næsta 
þingi. Jeg hafði fyrst. hugsað mjer 1. mars 
eða 1. apríl, en hvarf frá því, ef það 
kynni að þykja of þröngt. Jeg þykist nú 
vita, að hæstv. fjrh. muni kannske mót- 
mæla þessari brtt., því að það mun vera 
hans hugmynd að gera þetta að föstum 
skatti, og þykist ekki geta samið fjárlaga- 
frumvarp sitt á næsta hausti, nema hann 
hafi þetta og annað fast til að byggja á; 
en það álít jeg, að hæstv. ráðh. (JÞ) geti 
gert, því að það verður hann að gera út 
í bláinn með alla tekjustofna ríkisins, því 
að vel getur verið, að næsta þing breyti 
þeim meira eða minna.

Jeg vona, að hv. þm. geti fallist á slíka 
till. sem þessa, því að það er í rauninni 
ekki að breyta verðtollinum neitt, heldur 
aðeins til þess að koma í veg fyrir, að 
tollur þessi verði gerður að föstum tekju- 
stofni og eigi að gilda til frambúðar.

Frsm. (Magnús Jónsson): Það er nátt- 
úrlega svo, að fjhn. hefir ekki borið sig 
sainan um þa*r brtt., sem útbýtt hefir ver- 
ið lijer á fundinum. En um þá brtt., sem 
lijer liefir verið talað fvrir, held jeg, að 
mjer sje óhætt að segja, að fjhn. sje á 
móti henni, því að hún hefir „positivt“ 
afgreitt málið á annan hátt, og meira að 
segja sýnt með því að bera fram breyting-

1244



lÖ4b Lagafrumvörp samþykt.
Verðtollur.

1246

ar á vörutollslögunum, að hún vill ljetta 
sköttum annarsstaðar en hjer.

Það var eitt atriði, sem jeg var mintur 
á, að komið hefði til umræðu í nefndinni, 
en sem jeg ekki hefði minst á við 2. urar. 
Það var sem sje verið að tala um það í 
nefndinni, að það væri óþarft að greiða 
innheimtulaun fvrir það stimpilgjald, er 
stafar frá verðtollslögunum, þeim inn- 
heimtumönnum, sem annars fá skrifstofu- 
kostnað sinn greiddan eftir reikningi, og 
yildi jeg því beina þeirri spurningu til 
hæstv. ráðh. (JÞ), hvort ekki væri liægt 
að komast hjá því að greiða þeim inn- 
heimtumönnum, sem jeg nú hefi nefnt, 
innheimtulaun fyrir innheimtu verðtolls, 
því að það sýnist í raun og veru ákaflega 
mikil fjarstæða að borga fyrst úr ríkis- 
sjóði þeim mönnum, sem þarf að hafa í 
skrifstofu til að framkvæma þessa inn- 
heimtu, og svo prósentugjald fyrir inn- 
heimtuna, og tel jeg, að það geti í vissu 
falli skoðast sem yfirsjón, að ekki hefir 
verið neitt sjeð við þessu fyr. Jeg vil þá 
beina þessári fyrirspurn til hæstv. ráðh. 
(JÞ), en um brtt. hv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald) skal jeg ekkert frekar segja. Það er 
ein af þeim undantekningum, sem háttv. 
deildarmenn verða að skera úr með atkv. 
sínu, því að jeg get engu skilað frá 
nefndinni um það.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er ekki á 
valdi stjórnarinnar að gera breytingar á 
þóknun þeirri, sem greidd er fyrir inn- 
heimtu verðtollsins. Innheimtumenn fá 2% 
í innheimtulaun; það er af því að það er 
lögákveðið. í lögunum um stimpilg.jald 
frá 27. júní 1921 er svo ákveðið, að þeir, 
sem trúað er fyrir þessum stimpilmerkj- 
um, skuli bera ábyrgð á þeim og svara til 
þeirra merkja, sem þeir taka við, en fá 
2% af upphæðinni í innheimtu- eða ómaks-

laun, eða hvað menn vilja kalla það. Og 
þegar nii svo er ákveðið í verðtollslögun- 
um, að stimpla skuli reikninga með þess- 
um merkjum, þá er það ekki efamál, að 
um þau merki, sem notuð eru á reikning- 
ana, verða að gilda sömu reglur og um 
önnur stimpilmerki. Það kann nú að vera 
svo, að þessi þóknun hafi orðið óþarflega 
liá hjer í Reykjavík, þar sem mest af toll- 
inum hefir verið innheimt, en þó verð jeg 
að segja það, að jeg lield, að það fylgi 
þessari stimpilmerkjanotkun allmikil áhætta 
fyrir notandann, því að þegar þarf að 
líma mörg merki á sama reikning, þá er 
hætt við, að menn geti mistalið og látið 
of mörg merki á reikninginn, samanborið 
við þá peninga, sem tekið er við fyrir 
þau. Nú lækkar þessi tollur mjög mikið, 
svo að jeg er ekki viss um, að ástæða sje 
til að fara að gera sjerstakar ráðstafanir 
út af því, en jeg skal ekkert segja um 
hitt, hvort liægt er að fara þá leið að 
leggja nokkuð af skrifstofukostnaðinum 
á embættismanninn, af því að hann hefir 
þetta gjald að lögum, en eins og þetta frv. 
er úr garði gert, þá verður ekki hjá því 
komist, að reikningshaldaranum ber að 
halda eftir 2% af upphæð stimpilgjalds- 
ins, sem hann tekur við.

Þá vil jeg aðeins minnast á brtt. hv. 2. 
þm. Reykv. (JBald), á þskj. 444, sem fer 
fram á tímatakmörkun á gildi þessara 
laga, þannig, að þau falli úr gildi 1. maií 
1927. Jeg get ekki fallist á þetta, af því 
að með frv. er verið að sjá ríkissjóði fyrir 
tekjustofni fyrir árið 1927. Og jeg verð 
að telja það skyldu þessa þings, sem á að 
sjá uin afgreiðslu fjárlaganna fyrir árið 
1927, að búa svo um hnútana, að hægt sje 
að innheimta þessar tekjur samkv. lands- 
lögum alt árið 1927. Þessu er ekki hægt 
að skjóta til næsta þings, af þeirri ein- 
földu ástæðu, að það þing á ekki að sjá
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um fjárlögin fyrir árið 1927. Stjórnin 
hefir reynt að ganga svo frá þessurn 
tekjustofni, að hann sje ekki lengur 
bráðabirgðaráðstöfun, heldur í fullu sam- 
ræmi við aðra skattalöggjöf, er fella þurfi 
þá niður eins og önnur lög, þegar tími 
þykir til þess kominn.

Ásgeir Ásgeirsson: Jeg þurfti aðeins 
að segja fáein orð, vegna þess að hv. frsm. 
nefndarinnar tók hart á brtt. hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald). Vegna þessara ummæla 
liv. frsm. vil jeg láta þess getið fyrir mitt 
leyti, að jeg er því ekki fylgjandi, að 
verðtollurinn verði nú framlengdur til 
frambúðar. Og þó að jeg beygi mig nú 
fyrir tekjuhalla fjárlaganna og greiði at- 
kv. með frv., þá er þar í fólgin engin 
ánægja með verðtollinn, heldur er það 
vegna útlitsins um fjárhagsafkomu ríkis- 
sjóðs árið 1927.

Eins og hæstv. fjrh. (JÞ) tók fram, er 
það meiningarlaust að framlengja verð- 
tollslögin vegna fjárlaganna fvrir 1927, en 
ætlast þó til að endurskoða lögin þegar á 
næsta þingi, eða í byrjun þess fjárhags- 
árs, sem fjárlögin eiga að gilda fyrir. 
Framlengingin ætti því að ná til 1928, og 
mun jeg greiða slíkri till. atkv.

Mitt erindi að þessu sinni var það að 
láta í ljós þá skoðun, að verðtollurinn 
hefir verið bráðabirgðatollur til þessa, og 
á að vera það, þó fjárhagurinn heimti að 
þessu sinni framlengingu.

Jakob Möller: Það er út af þessari litlu 
brtt. á þskj. 442, um að undanskilja þvotta- 
efni liærri tollinum. Jeg skal játa, að þetta 
skiftir í sjálfu sjer ekki miklu máli, en 
þessi vara er komin niður í 5% toll, og 
virðist nú óþarft að setja hana aftur upp 
í 10%. En eins og jeg sagði, skiftir þetta

fjarska litlu til eða frá, og mun jeg því 
ekki orðlengja frekar um brtt.

Frsm. (Magnús Jónsson): Það var nátt- 
úrlega mjög fjarri, að jeg væri að skila 
því frá fjhn., að hún amaðist við endur- 
skoðun þessara laga svo fljótt, sem verða 
vildi. Hinsvegar þóttist jeg geta ráðið af 
því, að nefndin hefir einhuga lagt til að 
samþykkja stjfrv., að jeg hefði óbeinlínis 
umboð frá henni til þess að lýsa því yfir, 
að hún væri á móti brtt. hv. 2. þm. Reykv. 
(JBald), enda skildist mjer, að hv. þm. 
V.-ísf. (ÁA) væri henni mótfallinn.

Hafði jeg litið svo á, að hv. þm. V.-ísf. 
ætti við hitt frv., því þar eru nefndar- 
menn ekki sammála að öllu, þótt þeir hins- 
vegar álitu rjett að bera fram frv. um 
lækkun á nokkrum vörutegundum. Nefnd- 
in leit svo á, að ef lækka ætti tolla á ann- 
að borð, þá yrði að bera annarsstaðar nið- 
ur. En hvaða hugsun hreyfi sjer í brjósti 
ýmsra nefndarmanna, um það ætla jeg 
ekki að skila neinu nje gera það að um- 
talsefni.

Jeg býst við, að það sje rjett hjá hæstv. 
fjrh., að eins og lögin eru orðuð, þá sje 
ekki hægt að komast hjá að greiða þetta 
hundraðsgjald fyrir innheimtu tollsins. 
En hitt verður aldrei út skafið, að í þessu 
er ekkert jafnrjetti milli lögreglustjórans 
í Reykjavík og annara tollheimtumanna 
ríkisins. Þetta innheimtugjald er tvenns- 
konar eða í tveimur liðum. I fyrsta lagi 
má skoða það sem mistalningarfje, því 
áhætta og ábyrgð fylgir því að sjá um 
stimpilmerkin, en fyrst og fremst er það 
þó til þess að bteta upp kostnaðinn við 
innheimtuna, því hann er ekkert smá- 
ræði, þegar alt er reiknað með. Lögreglu- 
stjóra eru settar aðrar reglur en öðrum 
embættismönnum landsins. Hann hefir þá



LagaírumvÖrp samþykt,
Verðtollnr.

12&Ó

sjerstöðu, að hann fær skrifstofukostnað 
sinn greiddan eftir reikningi. Jeg er að 
vísu ekki kunnugur því, hvernig þessum 
framkvæmdum er háttað annarsstaðar, þar 
sem sýslumönnum er ætlað skrifstofufje. 
En oft hefi jeg heyrt umkvartanir frá 
sýslumönnum út af þessum skrifstofu- 
kostnaði, sem þeim er ákveðinn. Og að 
þetta eru vitanlega mikil fríðindi, má sjá 
af því, að lögreglustjórinn kaus ekki að 
ganga undir launalögin, heldur er hann 
undir gömlu lögunum, sem voru sett þeg- 
ar bæjarfógetaembættinu var skift, og nýt- 
ur því engrar dýrtíðaruppbótar. Það get- 
ur verið, að það sje besta leiðin að láta 
gjaldið halda sjer fyrir innheimtuna; en 
þá væri fróðlegt að vita, hvað mikið hann 
ber úr býtum fyrir innheimtuna, og mæ|ti 
svo draga frá kostnaðinn af auknu manna- 
haldi vegna þessarar innheimtu.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vil segja 
út af brtt. hv. 3. þm. Reykv. (JakM) á 
þskj. 442, að það skiftir ekki miklu máli, 
hvort hún verður samþ. eða ekki, en eftir 
atvikum verð jeg þó að telja rjettara, að 
hún nái ekki fram að ganga. Hún er óá- 
kveðið eða óljóst orðuð, sem valdið gæti 
ruglingi, ef til þess kæmi að úrskurða um 
þetta „þvottaefni“. Jeg geri þó ráð fyrir, 
að með þessu sje átt við þvottaduft, sem 
er notað af sumum húsmæðrum og er 
hliðstætt við stangasápu, sem aðrar hús- 
mæður nota; en stangasápa fellur undir 
verðtoll. Sumar húsmæður nota líka blaut- 
sápu, sem er undanskilin tolli. Mjer finst 
ekki samræmi í því að undanþiggja það 
þvottaefnið, sem sumar húsmæður nota, 
en ekki aðrar, en jeg skal játa, að þetta 
skiftir ekki miklu máli.

Út af því, sem hv. frsm. (MJ) sagði um 
lögreglustjórann í Reykjavík, þá er það
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rjett, að hann hefir sjerstöðu og hefir 
ekki gengið undir launalögin. Embættið 
er stofnað með sjerstökum lögum, en hon- 
um gafst þó kostur á að ganga undir 
launalögin frá 1919, en hann vildi það 
ekki og hefir tekið síðan laun sín án dýr- 
tíðaruppbótar. Þetta hefir að vísu breyst, 
því eftir lögunum frá í fyrra gæti hann 
átt kröfu til dýrtíðaruppbótar, þótt jeg 
hinsvegar þori ekki neitt um það að segja, 
hvort hann ætli að nota sjer það eða ekki.

En hitt er misskilningur, að um laga- 
legt misrjetti sje að ræða milli hans og 
sýslumanna. Skrifstofukostnaður sýslu- 
manna er ákveðinn samkvæmt lögum, eftir 
tilkostnaði hvers þeirra, en með þeirri 
ákvörðun er ekkert tillit tekið til þeirra 
tekna, sem þeir kunna að hafa af stimpil- 
gjöldunum. En um raunverulegt misrjetti 
getur maður sagt, að sje að ræða, af því 
að embættið hjer er svo stórt og umfangs- 
mikið, að tekjurnar af þessari innheimtu 
hljóta að verða langsamlega hæstar hjer.

Forsetl (BSv): Hjer er komin fram 
skrifleg brtt. frá hv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald), en hún er varatill. við brtt. sama 
hv. þm. á þskj. 444. En til þess að hún 
megi komast að, þarf afbrigði frá þing- 
sköpum. Því spyr jeg hæstv. stjórn, hvort 
hún fyrir sitt leyti leyfi, að brtt. þessi 
megi komast að.

*
Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vil fyrir 

mitt levti leggja til, að atkvgr. sje frestað 
til næsta dags, svo liv. flm. (JBald) geti 
komið með brtt. sína prentaða. Vona jeg, 
að hv. flm. sje ekkert á móti því.

Jón Baldvinsson: Jeg hefi vitanlega 
ekkert á móti þessari beiðni liæstv. fjrh. 
(JÞ). En þetta hefir svo oft tíðkast áður,

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 7»
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að leyft sje að greiða atkv. um skriflega 
brtt., auk þess sem þetta atriði er svo 
ljóst, að allir ættu að geta áttað sig á brtt.

Umr. frestað.

Á 65. fundi í Nd., næsta dag, var 
fram haldið 3. umr. um frv. (A. 
433, 442, 444, 445).

Jón Bald vinsson: Þetta mál var tekið 
út af dagskrá í gær vegna skriflegrar brtt., 
sem kom fram frá mjer undir umr. og er 
á þskj. 445. Hæstv. fjrh. óskaði eftir því, 
að umr. yrði frestað þar til hann hefði 
haft tækifæri til þess að kynna sjer till. 
og láta álit sitt í ljós um hana. Þessi till. 
er varatill. við brtt. mína á þskj. 444, og 
fer jeg fram á það, að falli það ákvæði, 
að lögin skuli aðeins gilda til 1. maí 1927, 
skuli varatill. koma til atkv., að lögin falli 
úr gildi 1. maí 1928.

Jeg bar fram þessa till. í gær af því, 
að einn maður úr hv. fjhn. ljet í ljós, að 
hann hefði getað aðhyllst brtt. mína, ef 
jeg hefði sett 1928 í staðinn fyrir 1927. 
Þótt jeg geri það ekki með glöðu geði að 
framlengja þetta svona lengi, þá er það þó 
betra en að slá því algert föstu, að það sje 
ætlun Alþingis að láta þennan toll standa 
um aldur og æfi. Tel jeg þetta því betra 
en ekki neitt. Og þótt seinni till. verði 
samþ., verður næsta þing eða þingið 1928 
að taka þetta mál til meðferðar, og má 
vera, að það finni þá ástæðu til þess að 
fella burt að einhverju leyti tolla og 
skatta, eða a. m. k. að draga eitthvað úr 
þeim, þar sem þeir liggja á nauðsynjum.

Jeg þykist vita, að varatill. verði sam- 
þykt, því að jeg geri ekki ráð fyrir því, 
að hv. þm. sjeu svo einráðnir í því að 
láta þennan toll verða að föstum tekju- 
stofni fyrir ríkissjóð, og svo var til hans

stofnað, að ólíklegt er, að þingið vilji 
festa hann. .

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg held, að 
engin- ástæða sje til þess að samþykkja 
varatill. hv. 2. þm. Reykv. á þskj. 445, af 
því að jeg held, að hv. deild verði að gera 
sjer það ljóst, að í þessum tollmálum er 
komið inn á þá braut, með breytingum 
þeim, sem gerðar voru á vörutollslögunum 
við 2. umr. nýlega, að óhugsandi er, að 
verðtollurinn megi falla niður 1. maí 1928. 
Svo að það er aðeins til þess að gera þing- 
störfin erfiðari og auka vafstur við endur- 
nýjun verðtollslaganna að vera að koma 
með þetta ákvæði.

Þegar vörutollurinn var lækkaður, áleit 
jíg, að þingið hefði í raun og veru valið 
á milli hans og verðtollsins, og þar sem 
það var framkvæmt í gær að lækka vöru- 
tollinn, þá álít jeg, að hv. þm. verði að 
taka fult tillit til þess við afgreiðslu verð- 
tollsins hjer í þessari hv. deild.

JakobMöller: Jeg hefi í raun og veru 
ekkert um þetta atriði að segja af hálfu 
nefndarinnar. Jeg er hvorki frsm. nefnd- 
arinnar nje hún enn tekið afstöðu til 
þessarar brtt., því að hún hefir ekki kom- 
ið saman síðan þessi brtt. kom fram.

Mjer finst það ekki skifta miklu máli, 
hvort brtt. á þskj. 445, frá hv. samþ. mín- 
um, 2. þm. Reykv. (JBald), verður sam- 
þykt eða ekki. I henni er svo ákveðið, að 
lögin skuli gilda til 1. maí 1928, en á 
tímabilinu þangað til koma ný þing sam- 
an, og geta þau þá tekið afstöðu til þessa 
atriðis.

En þar sem hv. samþm. minn talaði um 
það, að það væru svik við þjóðina að feUa 
ekki þennan toll niður, þá vil jeg geta 
þess, að það kom fram í umr. 1924, að 
hvað sem þessum tolli liði, myndi í fram-
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tíðinni verða tekinn upp verðtollur á 
einhverjum vörum, og þótt þetta tímatak- 
mark hafi verið sett, þá verður þó aldrei 
horfið frá verðtolli í einhverri mynd. 
Enda hafa lengi verið uppi raddir um 
það, að verðtollurinn sje miklu sann- 
gjarnari en þúngatollurinn; en það hefir 
fælt menn langmest frá verðtollinum, hve 
erfitt var álitið að framkvæma hann. En 
nú hefir liann verið reyndur og nú hygg 
jeg, að það fæli enga frá, hve liann sje 
erfiður í meðförum.

Ef til vill væri rjett að fara hjer ein- 
hverja sanngjarnari leið, hafa báða þessa 
tolla jöfnum höndum og miða bæði við 
þunga og verð.

Út af brtt. minni á þskj. 442, þar sem 
jeg legg til, að aftan við 1. gr. B. bætist 
„þvottaefni“, vil jeg taka það fram, þar 
sem hæstv. fjrh. lagði á móti henni, að 
mjer er hún ekkert mikið kappsmál. 
Þvottaefni er komið niður í 5%, og eftir 
því sem það var flokkað í fyrra, þá er 
sanngjarnt, að það f jelli alveg niður núna. 
Það var sett í 10% flokk þá, þó að eftir 
væru aðrar hreilnlætisvörur í hærri flokkn- 
um, svo sem handsápa. Hvað nafnið á 
þessu þvottaefni snertir, þá skal jeg játa, 
að það er óákveðið, en það er þó hið sama 
og í fyrra.

Jón Baldvinsson: Þess var að vænta, 
að hæstv. fjrh. legði á móti till. minni. 
Og þar sem hann lætur þess getið í aths. 
sínum við stjfrv.,' að hann vilji festa þenn- 
an toll til frambúðar, þá er það ekkert 
undarlegt, þótt hann mæli á móti þessari 
till. minni. Allir verða að játa, að það er 
komin mikil ringulreið á þessa tolllöggjöf. 
Það var settur gengisviðauki og verðtoll- 
ur 1924. Nú er búið að búta þetta alt og 
dreifa því af handahófi á ýmsar vöru-

tegundir. Svo er altaf verið að krukka í 
vörutollinn. Þess vegna er full ástæða til 
þess að koma þessum tollum í fast kerfi, 
sem eiga að standa til frambúðar, og sú 
uppástunga, sem jeg kom fram með í gær, 
að skipa milliþinganefnd í þessi mál, er 
ekkert óheppileg til lausnar á þeim.

Það hafa fgrið fram handahófsbreyting- 
ar á þessum lögum. Annars ætla jeg ekki 
að fara að ræða hjer um vörutollinn. Jeg 
býst við að taka til máls um hann, þegar 
hann kemur til umr.

Út af því, sem hv. 3. þm. Reykv. (Jak- 
M) sagði, að það væri ekkert aðalatriði í 
þessu máli, hvort lögin fjellu úr gildi 1. 
maí 1927 eða ’28, þá vil jeg taka það 
fram, að ef aðaltill. mín finnur ekki náð 
fyrir augum hv. deildar, þá kemur vara- 
till. til greina. En jeg kom með hana af 
því að einn maður úr fjhn. óskaði eftir 
því. Vænti jeg þess, að hún verði sam- 
þykt, því að jeg tel óhjákvæmilegt að taka 
málið til meðferðar á næsta þingi, ef nokk- 
urt samræmi á að verða í þessari löggjöf.

Hv. þm. sagði, að það væru ekki svik 
við þjóðina að halda áfram með þennan 
verðtoll. Hann fann þeim orðum engan 
stað, en sagði, að það mætti finna í umr. 
á þingi 1924, að ætlunin væri, að verð- 
tollur ætti að haldast framvegis. Það þarf 
nú ekki annað en að vitna í nafnið, „bráða- 
birgðaverðtollur", til þess að sýna, að 
hann átti ekki að vera til frambúðar. Jeg 
álít það eitt nægilegt. Hinsvegar gátu ein- 
hver loðin ummæli hafa fallið um þetta, 
en það stendur samt óhrakið, að tollurinn 
var aðeins settur til bráðabirgða.

Verkefnið með þessari skattlagningu var 
fyrst og fremst það, að rjetta við tekju- 
hallann á fjárlögunum og í öðru lagi að 
greiða lausu skuldirnar. Þessu hvorutveggja 
hefir nú verið náð. Síðastliðið ár var

79*
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meiri tekjuafgangur á fjárl. en nokkru 
sinni áður, og líklega meiri en nokkurt 
land í heimi hefir nokkru sinni haft í 
hlutfalli við fólksfjölda. Þetta kemur til 
af því, að þessir skattar hafa verið lagðir 
á, og svo hefir góðærið hjálpað til. En 
nú syrtir að, og þá er spurningin sú, 
hvort ríkið á ekki að láta niður falla 
þessa skatta, sem halda við dýrtíð í land- 
inu og lama atvinnuvegina. En verði þeir 
ekki feldir niður, má ekki minna vera en 
að öll þessi löggjöf verði tekin til athug- 
unar. Jeg álít, að næsta þing ætti að taka 
hana til gagngerðrar yfirvegunar. Sam- 
viska hv. þm. verður væntanlega betur 
vakandi þá en nú, því að það er næsta 
þing fyrir nýjar kosningar. Ef varatill. 
vrði samþykt, kæmi þessi löggjöf til at- 
hugunar 1928 og yrði til umræðu í kosn- 
ingahríðinni.

Hefi jeg svo ekki meira að segja um 
þetta að sinni, en mælist til þess, að vara- 
till. verði samþ., ef hin fellur.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg var fyr í 
umr. búinn að færa ástæður fyrir því, hvers 
vegna jeg væri á móti aðaltill. hv. 2. þm. 
Reykv. á þskj. 444, og þarf jeg því ekki 
að endurtaka það. En viðvíkjandi liinni 
till. vd jeg bæta því við, að jeg hvgg, að 
það sje misskilningur hjá hv. 2. og 3. þm. 
Reykv. (JBald og JakM), að ef þessi till. 
verði samþykt, þurfi ekki að taka upp 
þetta mál fyr en 1928. Því eftir varatill. 
verður að taka málið upp þegar á næsta 
þingi, þar sem þá á að setja fjárlögin 
fyrir árið 1928, og er alls ekki hægt að 
ganga frá því með alveg óvissa tekju- 
stofna. Jeg álít, að engin ástæða sje til 
að fara að neyða næsta þing til þess að 
taka upp umr. um tollstofna þessa. En 
það er öldungis víst, að án þeirra má ekki

vera. Þó ekki liggi nú fyrir það, sem hv. 
þm. sagði um að skipuð yrði milliþinga- 
nefnd til þess að rannsaka og undirbúa 
nýja tolllöggjöf fyrir næsta þing, þá verð 
jeg að segja, að ef slík uppástunga kæmi 
nú fram, væri hún algerlega ótímabær. 
Því að meðan gildi peninganna er á reiki, 
er ekki hægt að festa tolllöggjöfina. Má 
búast við, að altaf þurfi að gera meiri og 
minni breytingar á henni, eftir því, hvern- 
ig fjárhagsástæður eru. Er það þá aðeins 
fyrir gíg, þó að milliþinganefnd sæti á 
rökstólum um tollalöggjöf. Það verður því 
að bvggja á breytilegri útgjaldaþörf ríkis- 
sjóðs, meðan ekki er hægt að vita um verð 
krónunnar, sem útgjöldin eiga að greið- 
ast í.

ATKVGR.
Brtt. 442 samþ. með 13:8 atkv.

— 444 feld með 18:2 atkv.
— 445 feld með 13: 7 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 15 shlj. atkv. 

og afgr. til Ed.

Á 63. fundi í Ed., föstudaginn 30. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
3. umr. í Nd. (A. 450).

Á 65. fundi í Ed., mánudaginn 3. maí, 
var frv. tekið til 1. u m r .

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 10 shlj. atkv.

Á 71. fundi í Ed., mánudaginn 10. maí, 
var frv. tekið til 2 . u m r. (A. 450, n. 539, 
560).



Lagafrumvörp samþykt.
Verðtollor.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Eins og nál. 
ber með sjer, er fjhn. því yfirleitt mót- 
fallin, að verðtollur verði gerður að föst- 
um tekjustofni fvrir ríkissjóð. Álítur fjhn. 
hann að mörgu leyti óheppilegan, ekki af 
því, að ekki megi hafa tekjur af honum, 
heldur er liann miklu erfiðari í fram- 
kvæmd en aðrir tollar. Enda var frá upp- 
hafi svo til ætlast, að þetta yrði aðeins 
bráðabirgðatollur. Fjhn. vill þó ekki al- 
veg vfirgefa þennan grundvöll, með hlið- 
sjón af fjárhagnum.

Það er þegar búið að samþykkja tekju- 
lið í fjárlagafrv., sem er í sambandi við 
þetta frv. og byggist á því. Nefndin hefir 
því ekki sjeð sjer fært að hamla framgangi 
þess í bili, en ber fram brtt. við frv., á 
þskj. 539. Er sú fvrri um það, að 1. gr. 
B. nái einnig til víðboðstækja. En hin til- 
skilur, að lögin gildi aðeins til 1. mars 1928. 
Einn nefndarmanna, hv. 3. landsk. (JJ), 
hefir áskilið sjer óbundið atkv.

Annars leggur nefndin til, að frv. nái 
fram að ganga og væntir þess, að hv. 
deild sjái sjer fært að samþvkkja það.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg get ekki 
sagt, að jeg sje óánægður með till. nefnd- 
arinnar í þessu máli. Jeg hefi þó ekki trú 
á, að álitið verði rjett á næstu þingum að 
afnema verðtoll.

Verðtollslögin hafa revnst vel; þó ann- 
markar sjeu að sumu leyti meiri á þeim 
en vörutollslögum, hafa þau þann mikla 
kost, að verðtollur kemur rjettlátar niður 
á vörutegundirnar. Ogerningur að ná sömu 
upphæð með þvngdartolli, eigi hann að 
koma rjettlátlega niður.

Verðtollurinn er í sjálfu sjer hærri á 
dýrari vörum, en þyngdartollurinn kemur 
of hart niður á verðminni vörum.

Þó mun jeg ekki gera að ágreinings-
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atriði, þó lögin skuli vera tímabundin. En 
að því rekur fyr eða síðar, að Alþingi 
verður að ganga svo frá tolllöggjöfinni, að 
ekki sje hún tímabundin, heldur gildi til 
frambúðar.

Jeg hefi afhent brtt. við 2. brtt. nefnd- 
arinnar, en hún er því miður ekki komin 
til útbýtingar enn, en jeg vona, að svo 
verði áður en til atkvgr. kemur. Fer hún 
fram á, að lögin gildi til 1. jan. 1929. Er 
hún miðuð við það, að ekki þurfi að taka 
málið til meðferðar á næsta þingi. Þá á 
að setja fjárlög fyrir árið 1928. En jeg 
býst við, að þá muni þykja nauðsynlegt 
að ná tekjum með verðtolli; verður þá 
ekki hjá því koinist að hafa hann í lög- 
um fyrir það fjárhagsár.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Hæstv. fjrh. 
(JÞ) gat þess, að hann væri ekki nema 
að sumu leyti ánægður með gerðir fjhn. 
Jeg skal nú ekki segja um það, hvað 
nefndin gerir, en jeg býst við því, að 
flestir nefndarmenn telji sig hafa óbundn- 
ar hendur um till. liæstv. fjrh. En jeg skal 
geta þess, að nefndin setti þetta tímatak- 
mark af því, að hún vildi ekki festa verð- 
tollinn til frambúðar í því formi, sem 
hann nú hefir sem fastur tekjustofn fvr- 
ir ríkið. Og ef verðtollurinn verður fest- 
ur, þá verður að semja þau lög að nýju 
með aðstoð sjerfróðra manna, og helst á 
milli þinga. Því að það er ekki góð að- 
staða til þess að semja slík lög hjer á 
þingi, svo að viðunandi sje til frambúðar. 
Að vísu hefir verðtollurinn þann kost, að 
hann er hæstur af dýrum vörum. En hann 
hefir líka ýmsa ókosti, sem þyngdartollur 
hefir ekki, einkum vegna þess, að erfitt er 
að gæta þess, að ekki beri út af með það, 
að honum sje framfylgt, þar sem svo erfitt 
er um tollgæslu alla eins og hjer gerist,
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Verðtollnr.

Jónas Jónsson: Jeg liefi skrifað undir 
nál. með fyrirvara, sem í fyrsta lagi lýtur 
að því, sem búið er að taka fram af hv. 
frsm. (JJós), að tollur þessi var í upp- 
hafi hugsaður sem bráðabirgðatollur með- 
an verið væri að grynna á skuldum ríkis- 
ins. En þar sem brtt. hæstv. fjrh. ganga 
í þá átt að gera þennan toll varanlegan, 
þá virðist mjer vera ástæða til að spvrja, 
hvort rjett sje að gera slíka breytingu án 
þess að bera málið undir þjóðina, eins og 
fleiri skattalög. En það, sem kemur mjer 
til þess að greiða atkvæði móti frv., er 
afgreiðsla annars tollafrv., sem gengur út 
á það að gefa eftir stóran tekjustofn, sem 
ríkissjóð munar mikið um. Og ef hæstv. 
fjrh. getur sætt sig við það að gefa eftir 
mörg hundruð þús. kr, á öðrum lið, þá er 
minni ástæða til þess að ganga inn á till. 
hans í þessu máli. Það er þá bersýnilegt, 
að stjórnin kærir sig ekkert um peninga, 
sem hún á þó að rjettu lagi að fá og get- 
ur haldið.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vil leiða 
athygli hv. þdm. að þvi, að nú er þingið 
búið að afgreiða fjárlög fyrir árið 1927 
og þar er gengið út frá 850 þús. kr. tekju- 
um af verðtolli, svo að jeg tel sjálfsagt, 
að það sama þing, sem afgreiddi fjárlögin 
með þessum lið, muni einnig samþvkkja 
þetta frv.

JónasJónsson: Jeg vil aðeins taka það 
fram, að hvað snertir afgreiðslu fjárlag- 
anna, þá skiftir það engu máli, hvort 
gengið er út frá hærri vörutolli og tilsvar- 
andi lægri verðtolli, eða öðru viðlíka hlut- 
falli milli tekjustofnanna. Annars býst jeg 
við því að tala meira um það atriði, þegar 
vörutollsfrv, kemur hjer til umr,
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ATKVGR.
Brtt. 539,1 samþ. með 12 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

2. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 560 samþ. með 9:3 atkv.

— 539,2 þar með fallin.
3. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. 

atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11:1 atkv.
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Á 72. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. maí, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 567).

Of skamt var liðið frá 2. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11:1 atkv. og endur- 

sent Nd.

Á 76. fundi í Xd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 567).

Á 77. fundi í Nd., miðvikudaginn 12. 
maí, var frv. tekið til einnar umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 16 shlj. 
atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19:1 atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi. (A. 588).
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21. Hlunnindi handa nýjum 
banka.

A 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 17. 
mars, var útbýtt:

Frv. til laga um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til að veita ýms.hlunnindi fyrir- 
huguðum nýjum banka í Feykjavík (stj- 
frv., A. 172).

Á 38. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi í Nd., næsta dag, var frv. 

aftur tekið til 1. u m r .

Fjármálaráðherra (JÞ): Hjer hafa nú 
farið fram langar umræður um bankamál 
og skiftar skoðanir komið í ljós. Jeg vona 
þó, að ekki þurfi langa framsöguræðu í 
þessu máli, því að allir geta víst orðið 
sammála um þetta frv. Báðir hlutar milli- 
þinganefndarinnar í bankamálum hafa lát- 
ið í ljós það álit, að æskilegt væri, að nýr 
einkabanki kæmist hjer á laggirnar. Ástæð- 
umar eru öllum ljósar. í atvinnurekstur- 
inn við sjóinn hefir hlaupið slíkur vöxtur, 
að þessir tveir bankar, sem fyrir eru, geta 
ekki lagt fram nægilegt rekstrarfje. Þetta 
frv. er tilraun í þá átt að bæta úr þessu, 
þó að því miður sje óvíst um árangur. 
Frv. er gamall kunningi deildarinnar, því 
að það er að mestu óbreytt eftir frv., sem 
hjer var til meðferðar fyrir tveimur árum 
og var þá afgreitt og náði staðfestingu, 
en komst ekki til framkvæmda.

Jeg leyfi mjer að óska, að frv. verði vís- 
að til fjhn.

Ásgeir Ásgeirason: Vegna ummæla 
hæstv. fjrh. vildi jeg vekja athygli á, hvað 
meiri hl. bankanefndarinnar hefir lagt til 
um stofnun nýs einkabanka. Hann segir:

„Meiri hlutinn er þeirrar skoðunar, að 
sem allra fyrst þurfi að setja bankalög, 
sem geri mögulegt, að hjer komist á fót 
bráðlega einn eða fleiri nýir einkabankar.“

Skömmu áður í sama 'brjefi nefndarinn- 
ar til hæstv. fjrh. stendur:

„Meiri hl. telur æskilegt, að gefin verði 
sem fyrst almenn bankalög, eins og til 
eru í flestum löndum Norðurálfunnar, en 
að sjálfsögðu sniðin eftir þeim sjerstöku 
ástæðum, sem hjer á landi eru um banka- 
mál.“

Jeg vildi vekja athygli á þessu, að meiri 
hl. bankanefndarinnar hefir lagt áherslu 
á, að þeir bankar, sem stofnaðir kynnu 
að verða hjer eftir, væru gefnir undir 
almenna bankalöggjöf.

Jeg segi ekkert að svo stöddu um þetta 
frv. Aðeins skal jeg benda á, að það, sem 
bankanefndin hefir sagt um þetta efni, 
felur ekki í sjer stuðning við frv. um 
sjerstök hlunnindi handa nýjum einka- 
banka, sem hjer kynni að verða settur á 
stofn.

Fjármálaráðherra (JÞ): Út af ummæl- 
um hv. þm. V.-ísf. skal jeg geta þess, að 
jeg þóttist finna út úr ummælum banka- 
nefndarinnar, að meiri hl. hennar teldi 
æskilegt, að hjer kæmist á stofn einkabanki 
sem fyrst. Það getur orðið nokkuð langt 
að bíða þess, að almenn bankalöggjöf kom- 
ist hjer á. Því er farið fram á að veita 
nýjum banka svipuð rjettindi og íslands- 
banki hefir nú þann tíma, sem eftir er af 
leyfistíma íslandsbanka.

Meðan Islandsbanki heldur þeim sjer- 
rjettindum, er liann hefir nú, munu engir 
treysta sjer til þess að leggja fje í nýjan 
banka, nema hann fái að njóta sömu rjett- 
inda og íslandsbanki, að undanskildri 
seðlaútgáfunni. Að loknum leyfistíma hans
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verða væntanlega öllum gerð sömu k.jör 
og kostir.

Tryggvi JÞórhallsson: Jeg skal játa, að 
jeg varð ekki lítið liissa, þegar jeg sá 
þetta frv., og mjer hefir he\-rst á mörgum 
þingmönnum, að það koma þeim á óvart. 
M.jer finst, að jeg og margir aðrir hafi 
ástæðu til að spyrja hæstv. fjrh., hvort 
hjer sje ekki eitthvað á bak við.

Það kom skýrt fram í ræðu hv. þm. 
V.-ísf. (ÁÁ), að meiri hl. bankanefndar- 
innar ætlaðist ekki til þess, að farið væri 
að tala um stofnun nýs einkabanka fyr 
en búið væri að samþykkja væntanlega 
bankalöggjöf. Tilefnið getur því ekki ver- 
ið ummæli bankanefndarinnar.

Jeg vil leyfa mjer að spyrja hæstv. 
fjrh., hvort hjer sje ekki á bak við eitt- 
hvert sjerstakt tilefni, einhver sjerstök von 
um útlent fjármagn. Mjer finst óvið- 
feldið, ef fara á að veifa út í loftið sjer- 
rjettindum til útlendra manna, öðrum eins 
og þessum. Saga Alþingis í þessu efni er 
ekki þannig, að æskilegt sje, að hún end- 
urtaki sig.

Ásgeir Ásgeirsson: Jeg skal geta þess, 
vegna ummæla liæstv. f jrh., að bankanefnd- 
in gerði ráð fvrir, að ekki þyrfti að bíða 
nema eitt ár eftir nýrri bankalöggjöf, og 
það lá á bak við yfirlýsingu hennar um 
nýja banka, sem starfi undir verndarvæng 
almennrar bankalöggjafar. En ef málið 
kynni að lenda í deilum og drætti, væri 
ekki fjarri að láta bankaþörfina reka á 
eftir, að slíkt frv. um almenna bankalög- 
gjöf kæmist fram á næsta þingi.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg verð því 
miður að svara hv. þm. Str. (TrÞ) á þá 
leið, að hjer liggur ekkert á bak við af 
því tægi, sem hann átti við. Jeg hefi eng-

in tilboð fengið um erlent fjármagn nje 
nokkur haft á orði við mig að leggja fje 
í slíkt bankafvrirtæki.

En það er þó ekki alveg tilefnislaust, 
að frv. er komið fram. Jeg hefi áður lýst 
fjármagnsþörf atvinnuveganna, sem bank- 
ar okkar geta ekki fullnægt, af því að þeir 
eru veiklaðir af töpum undangenginna 
ára. Þetta er nóg tilefni. Hjer er fetað í 
þau spor, sem löggjafarvaldið taldi rjett 
að ganga fyrir tveimur árum. Hitt á jeg 
bágt með að skilja, sem hv. þm. V.-ísf. 
(ÁÁ) sagði, að bak við ummæli banka- 
nefndarinnar lægi vilji liennar eða fvrir- 
mæli um, að ekki liði nema eitt ár þar 
til sett yrði ný bankalöggjöf.

Þegar talað er um þörf á banka, þá eru 
það þarfir atvinnulífsins, sem verið er að 
reyna að fullnægja. En þær þarfir fara 
ekkert eftir því, hvort lengri eða skemri 
tími líður þar til ný bankalöggjöf kemur. 
Jeg þvkist því fara rjett með, þegar jeg 
vísa í álit meiri hl. bankanefndarinnar ao 
því er snertir þörf á nýjum einkabank i.

Ásgeir Ásgeirsson: Með ummælum mín- 
um átti jeg við það, að bak við yfirlýs- 
ingu bankanefndarinnar um þörf á nýjum 
banka lægi sú von, að ekki þyrfti að bíða 
nema eitt ár eftir nýrri bankalöggjöf. Jeg 
sagði ekki, að þörfin stafaði frá þessari 
löggjöf. í brjefi nefndarinnar er hvort- 
tveggja nefnt í senn: þörfin á nýjum 
banka og þörf á nýrri bankalöggjöf. Með 
ummælum mínum vildi jeg aðeins benda 
á, að nefndin telur æskilegt, að undinn 
verði bráður bugur að nýrri bankalöggjöf. 
Það mátti vitna til bankanefndarinnar um 
þörf á nýjum banka. En að því er þetta 
frv. snertir er ekki hægt að skjóta sjer 
undir ummæli hennar. Nefndin hefir látið 
það álit sitt í ljós, að hún telur rjett að 
skapa möguleika fyrir nýjum bönkum, sem
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liiin játar, að þörf sje á, með því að setja 
hið bráðasta almenna hankalöggjöf.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21:1 atkv. 

og til fjbn. með 25 slilj. atkv.

Á 58. fundi í Nd., þriðjudaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 2 . u m r .

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 60. fundi í Nd., föstudaginn 23. apríl, 

var frv. aftur tekið til 2 . u m r. (A. 172, 
n. 276 og 281, 330, 380).

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller): Að svo
stöddu hefi jeg lítið um frv. þetta að segja 
umfram það, sem stendur í nál.

Mál þetta er ekki nýtt hjer á þing’i, því 
að það mun í þriðja skiftið á mjög stutt- 
um tíma, sem’það kemur fram. Frv. það, 
sem hjer er til umræðu, er nær samhljóða 
frv., sem borið var fram á þinginu 1923 
og varð þá að lögum. En eins og kunnugt 
er, hafa þau lög ekki komið til fram- 
kvæmda.

Það er skoðun fjhn., að enn sje þörf á 
að fá fje frá útlöndum til þess að starf- 
rækja atvinnuvegina. Síðan þetta kom fram 
fyrst hefir engin breyting orðið á þessu, 
nema að því leyti, sem þörfin hefir auk- 
ist, sem meðal annars hefir sýnt sig í því, 
að bankarnir hafa orðið að taka stór er- 
lend lán, til þess að geta annast hlutverk 
sitt, að sjá atvinnuvegunum fvrir rekstr- 
arfje.

Þessi lán hafa verið miður hagstæð, og 
liggur því í augum uppi, að miklu hent- 
ugra hefði verið að fá slíkt erlent fjár- 
magn sem hlutafje í banka. Örðugleikar 
undanfarinna ára hafa líka reynst bönk-

unum þungbærir, og revnslan hefir sýnt, 
að betra hefði verið, að áhættan við rekst- 
ur atvinnuveganna, sem á bönkunum hefir 
livílt, hefði dreifst á fleiri staði.

Um hlunnindi þau, sem um er að ræða 
í frv. fyrir fvrirhugaðan banka, er það að 
segja, að þau eru útlátalítil fyrir ríkið. 
Og samskonar hlunnindi hafa þegar verið 
veitt íslandsbanka. Og meðan hann sem 
einkabanki nýtur slíkra hlunninda, hlýtur 
liver annar einkabanki, sem hjer er stofn- 
aður, að verða að fá þau líka. Því að ann- 
ars er óhugsandi, að nokkur slíkur banki 
geti risið hjer upp.

Um tap fyrir ríkissjóð, þó að hlunn- 
indi þessi verði veitt, getur ekki verið að 
ræða, því að hann hefir þar engu að tapa.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðum um frv. En fyrir hönd meiri hluta 
fjhn. vil jeg taka það fram, að hann fær 
ekki sjeð, að afstaða minni hlutans sje á 
rökum bygð, að vilja fresta málinu sökum 
þess, að ekki sje til almenn bankalöggjöf. 
Þetta virðist engin ástæða, því að banki 
þessi getur ekki starfað, nema að fá sömu 
hlunnindi eins og Islandsbanki liefir nú. En 
liinsvegar verður hann, þegar leyfistíminn 
er á enda, að hlíta þeirri bankalöggjöf, er 
þá kann að hafa verið sett.

Hvað snertir brtt. á þskj. 330, þá sjer 
meiri hluti nefndarinnar ekki ástæðu til 
að breyta ákvæðunum um árgjaldið. Það 
er í frv. þessu alveg eins og það var sett 
í lögin 1923 og eins og fjhn. 1920 hafði 
ráðgert, að það væri í frv. því, sem þá 
var fyrir þinginu. Hitt getur meiri hluti 
nefndarinnar fallist á að sje sanngjarnt, 
að miða árgjaldið við hlutafjármagn ann- 
arsvegar, en ágóða hinsvegar. En meiri hl. 
virðist gjald það, sem farið er fram á með 
brtt. 330, svo hátt, að ekki sjeu líkindi til, 
að hægt verði að fá samkomulag um það.

Alþt. 1926. B. (38. löggjafarþing). 80
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Þá á jeg að skila frá nefndinni, að lnín 
geti fallist á brtt. á þskj. 380.

Skal jeg svo ekki fjölyrða frekar um 
þetta nú og bíða þangað til flm. hafa gert 
grein fyrir till. sínum.

Frsm. minni hl. (Ásgeir Ásgeirsson):
Jeg hefi orðið einn um það í fjhn. að 
leggja til, að heimildarlög þessi verði feld. 
Mjer finst rjettara að bíða þangað til al- 
menn bankalöggjöf verður sett. Jafnframt 
finst mjer hjer vera um svo stutt sjerleyfi 
að ræða, að ekki sje von til, að nokkur 
gíni við því án þess að vita eitthvað um 
framtíð sína að öðru leyti, því að það 
varðar mestu fyrir þá, sem ætla að reka 
hjer bankastarfsemi til langframa.

Þá get jeg ekki fallist á þá ástæðu háttv. 
meiri hluta, að rjettindi þeirra banka, sem 
hjer starfa, þurfi að miða við rjettindi 
Islandsbanka, sem býr nú að erfiðleikum 
og óáran undanfarinna ára, og má gera 
ráð fyrir, að hlunnindi hans geri ekki 
meira en að koma á móti töpum síð- 
ustu ára. Fáist ekki fje til nýs banka án 
þess að veita sömu kjör og þeim 'bönkum, 
sem fyrir eru, væri nær að miða þau við 
Landsbankann heldur en íslandsbanka, því 
ef samkepni er að óttast, er meira að ótt- 
ast af hálfu Landsbankans, sem ríkið 
stendur á bak við. Auk þess, sem mjer 
virðist hentugra að bíða með þetta mál 
eftir hinni nýju bankalöggjöf, þá eru tím- 
arnir ekki heppilegir til þess að fá mikið 
erlent fje inn í landið í því skyni að efla 
atvinnuvegina, þar sem gengispólitíkinni 
hefir nú um skeið verið svo háttað, að 
atvinnuvegir landsins eru nú reknir með 
tapi. Hækkandi gengi þýðir verðlækkun, 
og verðlækkunartímar eru óheppilegir til 
útfærslu á atvinnuvegunum. Því að yfir- 
standandi tímar eru verðlækkunartímar og

óhagstæðir, þar sem skapa þarf verðlækk- 
un, sem leiðir af gengisliækkuninni, með- 
al annars með því að draga saman seglin 
og neita um lánsfje.

Ef á að skapa verðlækkun í áframhaldi 
af þeirri gengispólitík, sem rekin hefir ver- 
ið nú um nokkurt skeið, þá er lítill vinn- 
ingur í því að fá nýtt fjármagn inn í 
landið á meðan sá „process“ stendur yfir. 
Hið núverandi ástand er svo bágborið, að 
ekki yrði gagn af því „kapitali“, sem 
flvst inn í landið meðan svo búið stendur.

Það er að vísu ekki óhagræði fyrir þann, 
sem hefir „kapitalið“, að flytja það inn í 
landið meðan krónan er 80% af gullverði 
og taka það út þegar krónan er komin í 
„pari“. Það er, a. m. k. á vfirborðinu, 
kostur fyrir þann, sem á fje, sem hægt 
sje að flytja hingað, en það er ekki kostur 
fyrir þjóðina sjálfa, því að þetta fje er 
lán, sem hún verður að útborga með hærri 
krónum. Mjer virðist ekki* óttalaust, að 
hækkunarmennirnir fái vilja sínum fram- 
gengt á þessu þingi, þótt ekki sje hægt 
að segja neitt með vissu um það, en verði 
þeir ofan á, er alveg ljóst, að það er eng- 
inn hagnaður að því að ráðast í nýjar 
framkvæmdir meðan gengisörðugleikarnir 
standa vfir.

En verði tekin sú stefna að festa gjald- 
eyrinn, þá er mikið gagn að því að fá 
nýtt fjármagn inn í landið. Yrði sú stefna 
tekin, er óskandi, að sem fyrst fengist nýtt 
fjármagn. En jeg hygg, að slíkt kæmi þó 
ekki svo fljótt til framkvæmda, að það 
gerði neitt til, þótt afgreiðsla þessa máls 
drægist til næsta þings og biði eftir al- 
mennri bankalöggjöf. Mín till. er því sú, 
að frv. verði felt, ekki vegna þess, að jeg 
telji ekki líklegt, að sá tími komi, að fjár- 
magn þurfi að flytja inn í landið, heldur 
vegna þess, að öll þessi bankamál verða til
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urslitaumr. á næsta þingi, og af því að jeg 
tel tæpast hættu á töf á stofnun nýs banka. 
þótt þetta mál dragist til næsta þings.

Fjármálaráöherra (JÞ): Jeg get verið 
þakklátur háttv. meiri hl. fjhn. fyrir góð- 
ar undirtektir undir þetta mál. Hann hef- 
ir, eftir því sem hv. frsm. (JakM) sagði, 
sýnt fullan skilning á þeirri miklu nauð- 
syn, sem er á því að útvega meira fjár- 
magn til atvinnuveganna en verið hefir 
hingað til. Jeg þarf í raun og veru ekki 
að færa nein rök fyrir þeirri skoðun, sem 
hv. meiri hl. hefir fallist á, og eru aðal- 
atriðin tekin fram í nál. hans á þskj. 276. 
sem er það tvent, að vöxtur atvinnuvega 
landsins útheimti meiri aukningu rekstr- 
arfjár en áður hefir verið komist af með, 
og að þessi aukning, sjerstaklega frá stríðs- 
lokum, sje svo stórkostleg, ef skoðuð er í 
heild, að engin von sje til þess, að tveir 
bankar geti annað henni nema fjárhagur 
þeirra hefði eflst til mikilla muna. En nú 
hefir einmitt hið gagnstæða átt sjer stað; 
þeir hafa báðir tapað; geta þeirra hefir 
minkað, en ekki vaxið. Jeg verð að segja, 
að þetta sje svona, án tillits til hins, 
hversu ráðið verður fram úr seðlaútgáf- 
unni, en þó er því ekki að neita, að verði 
einhver bönd lögð á útlán úr Landsbank- 
anum með því að fela honum seðlaútgáf- 
una, þá er enn ein ástæðan fvrir hendi 
til þess að útvega meira rekstrarfje.

Jeg gat því miður ekki hevrt alla ræðu 
hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ), sem er í minni hluta 
um þetta mál. En jeg hevrði hann færa 
fram tvær ástæður sjerstaklega móti þessu 
máli.

Önnur er sú, að fyrst þvrfti að ljúka 
undirbúningi undir almenna bankalöggjöf, 
áður en þessi banki' yrði stofnaður. Jeg 
veit ekki, við hvað hann á, en get þess til

og hugsa mjer það, að hann eigi við 
það, að milliþinganefndin í bankamálum 
eigi eftir að ljúka þeim störfum. En jeg 
lít svo á, að nefndin hafi lokið störfum 
sínum, nema þetta þing vilji vekja liana 
upp aftur. Jeg tók það fram á síðasta 
þingi, að jeg hefði enga ástæðu til þess 
að vera á móti nefndarskipuninni, ef hún 
væri gerð með því fororði, að undirbúa 
lög um seðlaútgáfuna og koma fram með 
till. um fyrirkomulag veðlánastarfseminn- 
ar í landinu til næsta þings, en svo væri 
óbundið, hvort hún hjeldi áfram störfum 
eftir að þetta þing væri úti, og fjellust 
allir, þegar til kom, á þennan skilning, að 
því er jeg best veit. Og jeg verð að segja 
það, sem jeg sagði þá, að jeg fæ ekki sjeð, 
að þörf sje fyrir slíka löggjöf í bráð, með- 
an leyfistíma íslandsbanka er ekki lokið.

Það má ekki ætla, að það henti að út- 
búa slíka löggjöf löngu áður en hún á að 
verka, því að hún yrði orðin úrelt, þegar 
til framkvæmdanna kæmi. Get jeg þess 
vegna ekki fallist á þessa mótbáru hv. þm.

Hin mótbára hv. þm. er sú, að meðan 
óráðið sje um framtíð íslensku krónunnar, 
sje ekki rjett að veita erlendu fjármagni í 
atvinnufvrirtæki þessa lands. Jeg held nú, 
að fáir verði hv. þm. sammála um þetta. 
Jeg held, að allir verði að vera sammála 
um það, að hvað sem verður um gildi pen- 
inganna í framtíðinni, þá sje það lang- 
æskilegast, að atvinnuvegirnir stöðvist ekki 
vegna skorts á rekstrarfje. Við höfum nú 
einmitt sjeð framan í þann möguleika nú 
í vetur, að jeg get ekki skilið, að mönn- 
um yfirleitt, hvort sem þeir eru hækkun- 
armenn eða stýfingarmenn, þyki það nokk- 
ur búlinykkur fyrir okkur.

Jeg held, að hv. þm. hafi blandað þessu 
saman við hitt, að það er ekki ráðlegt fyr- 
ir einstaka menn, þegar gengisóvissa er

80«
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framundan, að taka lán til að festa um 
lengri tíma í fyrirtækjum, sem tvísýnt er 
um, hvort beri mikinn og fljótan arð. En 
hitt er annað, að vilja koma í veg fyrir, að 
kostur sje á rekstrarfje til atvinnufvrir- 
tækja, sem skila aftur á sama ári fje því, 
er þau hafa tekið að láni. Jeg verð að 
álíta, að það sje a. m. k. bein skylda lög- 
gjafarvaldsins að stuðla að því, að at- 
vinnuvegirnir geti haft aðgang að nauð- 
synlegu rekstrarfje.

Jeg ætla svo, þótt liv. tillögumenn, sem 
komið hafa hjer fram með brtt., hafi ekki 
talað fyrir þeim, að lýsa strax afstöðu 
minni til þeirra.

Þrír menn úr fjhn. bera fram 3 brtt. á 
þskj. 330, sem eru í raun og veru aðeins 
2 að efni til. Þessar 'brtt. eru um skil- 
mála þá, sem fjalla um þá kosti og kvaðir, 
sem á að vera heimilt að bjóða þeim 
mönnum, sem kunna að leita fyrir sjer um 
fjárframlög til stofnunar bankans. ITm a.- 
liðinn er það að segja, að það er alveg 
eins gott að fella frv. eins og að sam- 
þvkkja þessa till., því að jeg tel enga von 
um það, að nokkur vilji leggja fram fje 
í bankann, ef till. verður samþykt. Háttv. 
flm. virðast hafa litið á það eitt, að ekki 
sje allskostar eðlilegur sá stigi, sem frv. 
fer fram á að lögleiddur verði. Þeir líta 
á það, að afgjaldskvöðin eftir frv. er held- 
ur þyngri á stórum banka en litlum og 
afgjaldið verður að tiltölu við lilutafje 
hærra í stórum en í litlum banka. Háttv. 
flm. geta að vísu vísað til þeirrar grund- 
vallarreglu, sem fylgt er í tekjuskattslög- 
gjöfinni, þar sem afgjaldið er miðað við 
hundraðshluta, hærri á háum tekjum, en 
lægri á lágum. En þessi stigi hefir ein- 
mitt gefist illa, hann leiðir til þess, að 
litlum fyrirtækjum hefir verið sýnd harð- 
drægni. En reglan, sem tekin hefir verið 
upp í stjfrv., fer meðalveg í þessu,

Ef mikið hlutafje fæst, ber það vott um, 
að mönnum þyki fyrirtækið ekki óálitlegt 
og þyki gott að leggja fje í það, og væri 
þá ekkert óeðlilegt, þótt gerðar væru harð- 
ari kröfur um framlag í ríkissjóð, þegar 
hlutafjeð er mikið. — Hinsvegar verður 
rekstrarkostnaður fyrirtækisins tiltölulega 
minni, ef það er stórt, og vegur það á 
móti.

Jeg hefði nú ekkert á móti því að víkja 
við grundvallarreglunni, ef ekki væri mun- 
urinn ein.s mikill frá því, sem stjfrv. fer 
fram á. Ef t. d. verður bvrjað með 2 
milj., sem er langsennilegast — og getur 
gengið erfiðlega að útvega það — þá fer 
það svo, að till. gerir meira en að þrefalda 
árgjaldið. Ef afkoman væri svo ljeleg, að 
ríkissjóður ætti ekki að fá nema 5 þús. kr. 
árgjald eftir stjfrv., fengi hann 14 þús. 
samkv. till.; ætti hann að fá 15 þús. eftir 
stjfrv., fengi hann 50 þús. Og svo langt 
er gengið, að þegar arðurinn er orðinn 
vfir 13% af hlutafjenu, er heimtað 50% 
af honum í ríkissjóð. Þetta má nú alls 
ekki skoða sem neina ívilnnn, heldur eru 
þetta miklu liarðari kostir en nokkurntíma 
er beitt í skattlagningu hlutafjelaga sam- 
kvæmt tekjuskattslögunum, og eru þeir þó 
afarharðir.

Væri þetta símað erlendum fjármála- 
mönnum, myndu þeir skoða þetta sem 
vott um andstæðan hugsunarhátt hinna 
íslensku löggjafa og alveg hætta við að 
leggja evrisvirði í fvrirtækið. Annarsligg- 
ur næst að bera þetta saman við kjör þau, 
sem íslandsbanki fjekk, eða við skatta- 
löggjöfina. í henni er það svo, að af því, 
sem er næst fvrir ofan 13%, á að greiða 
20% í ríkissjóð, en hjer er farið fram á 
50%. og þótt nokkuð sje ætlað fyrir út- 
svörum o. fl. þess háttar, þá er alls ekki 
um neina ívilnun að ræða, móts við önnur 
hlutafjelög. í íslandsbanka er það svo,
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að af því, sem er yfir 4% af arði, fær 
ríkissjóður 10%, svo að þau kjör, sem 
farið er fram á í stjfrv. til handa nýjum 
banka, eru að mun óhagstæðari en kjör 
þau, sem Islandsbanki hefir. Væri í raun 
og veru eðlilegast að fara fram á sömu 
afgjaldsskilmála og þá, er sá banki hefir.

Jeg er alveg viss um það, að þessi till. 
er ekki til þess, að ríkissjóður fái meira 
fje af þessu fyrirtæki, heldur til þess, að 
það komist alls ekki á fót, og það er meira 
að segja engin vissa fyrir því, að þetta 
fyrirtæki komist á stofn eftir þeim uppá- 
stungum um væntanleg kjör þess, sem 
gerðar hafa verið í stjfrv.

Aftur á móti eru b.- og c.-liðirnir til 
bóta. I þeim felst trygging fyrir þá menn, 
sem leggja fje í fyrirtækið, að þeir að 
leyfistíma IslanJdsbanka loknum njóti hiUna 
bestu kjara, sem veitt kunna að verða 
einkabanka. Verður þá væntanlega sett al- 
menn bankalöggjöf, sem Islandsbanki og 
aðrir bankar koma undir. En hitt má 
skoða sem tryggingu fyrir því, að ekki 
verði of mikið lagt á þetta fyrirtæki.

Þá eru hjer till. frá hv. þm. Str. (TrÞ) 
og hv. þm. S.-Þ. (IngB) á þskj. 380. Við 
þær hefi jeg ekkert að athuga, og fyrri 
till, að eftirlitsmaður með bönkum og 
sparisjóðum skuli samþykkja afskriftirn- 
ar, fælir ekki frá.

Hin till., að Alþingi kjósi tvo af þrem 
endurskoðendum bankans, er meinlaus í 
mínum augum. En jeg held, að hún sje 
ekki annað en útvegun á tveim bitlingum 
til handa alþingismönnum, og það gæti 
verið til sú stjórn, sem nota kynni þetta á 
svipaðan hátt. En jeg geri engan ágrein- 
ing út af þessari till, því að jeg held, að 
hún muni varla koma til að spilla fyrir 
frv. Aðalatriðið er, að málið fái fram- 
gang, ekki aðeins á Alþingi, heldur og í 
reyndinni.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla í fjarveru 
hv. aðalflm. till. á þskj. 330 að segja nokk- 
ur orð um þær. í nál. fjhn. er getið um 
ágreining þann, sem varð um d.-lið 1. gr. 
frv. af hálfu tveggja nefndarmanna. En 
svo hefir þriðji maðurinn bæst við, fallist á 
till. okkar og er nú meðflm. okkar að henni.

Það er þá fyrst a.-liðurinn, sem jeg 
ætla að víkja að, enda hefir mest verið 
um hann talað. Það eru aðallega tvær 
ástæður, sem liggja til grundvallar fyrir 
þessum brtt. okkar. Það er þá fyrst, að 
eins og ákveðið er í frv., að misrjetti get- 
ur átt sjer stað gagnvart þeim, sem leggja 
fje í þetta fyrirtæki, eftir því, hvort um 
er að ræða mikið hlutafje og lítinn gróða 
eða lítið hlutafje og mikinn gróða. Þannig 
verður að greiða jafnmikið af jafnmikl- 
um gróða, hvort sem hlutafjeð er mikið 
eða lítið, hvort sem það er 2 miljónir eða 
6 miljónir. Þetta fanst okkur ekki rjett- 
látur mælikvarði fyrir arðgreiðslu í ríkis- 
sjóð, og var þetta önnur ástæðan til þeirra 
breytinga, sem við komum fram með. Ef 
gróðinn væri t. d. ekki nema 100 þús. kr., 
mætti telja það fremur lítinn gróða af 2 
miljónum, og enn minni af 6 miljónum, 
og á bankinn þá að greiða samt jafnmikið 
eftir stjfrv. Hitt atriðið, sem liggur til 
grundvallar fyrir brtt. okkar, er það, að 
okkur þótti ríkissjóði ætlað of lítið af 
gróða bankans. Með gjaldstiga okkar tel 
jeg bankanum ekkert ofþyngt, því að þeg- 
ar að því kemur, að ríkissjóður fer að fá 
nokkuð í arð af gróða bankans, þá er 
bankinn orðinn vel trygður. Búið að draga 
frá af óskiftum arði hæfilega fjárhæð 
til afskriftar af húsi og munum, beint 
áfallið tap, 10% til varasjóðs og 5% af 
hlutafjenu til hluthafaarðs. Jeg skal setja 
fram dæmi, þessu til skýringar. Gerum 
ráð fyrir, að hlutafjeð sje 3 milj. og 
hreinn gróði 300 þús. Eftir frv. á ríkis-
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sjóður þá að fá 60 þús., en bankinn 240 
þús., eða rjett 8%. Eftir brtt. okkar á 
ríkissjóður að fá 75 þús., en bankinn 225 
þús. Þessar 225 þús. kr. væri, að mjer 
skilst, alt að 7^%, svo að hlutafjeð fengi 
samt nær 12^%, þó gengið væri að okk- 
ar till.

Gerum svo ráð fyrir, að hlutafjeð sje 
3 milj., en gróðinn þrefalt minni, eða 100 
þús. kr. Eftir brtt. okkar ætti ríkissjóður 
þá að fá 12 þús., en hlutafjeð 88 þús. kr. 
Jeg get engan veginn sjeð, að með þessu 
sje nærri gengið hlutafjenu.

Jeg hefi þá með þessu svarað hæstv. fj- 
rh. Ilann lagði svo mikið upp úr þessu, 
að hann taldi sama, hvort frv. væri felt 
eða gengið að brtt. okkar. Jeg veit ekki, 
hvað erlent hlutafje getur gert sig ánægt 
með í viðskiftum við okkur, ef þetta þyk- 
ir of nærri því gengið. Jeg sem meirihluta- 
maður í nefndinni hefi gengið inn á, að 
þörf væri fyrir aukið starfsfje í landinu. 
En mjer dettur í hug, ef gera á svo mikið 
úr þessu atriði, hvort greitt er lítilsháttar 
meira eða minna, en þó ekki nema auð- 
virðilegur hluti af gróða bankans, að rjett 
væri að átta sig á því sem fyrst, hvað 
langt er farandi í því að leggja þjóðina 
undir okur erlends fjármagns. Um b.- og 
c.-liðinn þarf jeg ekki að tala. Jeg býst 
við, að þær brtt. valdi ekki ágreiningi.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg ætla, að jeg 
væri eini þingmaðurinn, sem hreyfði and- 
mælum gegn frv. þessu strax við 1. umr. 
Jeg hefi ekki breytt um skoðun síðan. Jeg 
álít algerlega óviðeigandi og þjóðinni 
ósamboðið að veifa framan í útlendinga 
slíkum sjerrjettindum sem þessum, alveg 
að tilefnislausu. Hæstv. fjrh. hefir lýst 
því vfir enn á ný, að engin vitneskja og

því síður vissa væri um það, að fje yrði 
í boði. Jeg lít svo á, að það sje blettur á 
Alþingi, að á þrem sviðum eru nú boðin 
fram sjerstök hlunnindi handa útlend- 
ingum, ef þeir vilja koma og leggja fram 
eitthvað af peningum. Jeg get ekki tekið 
þátt í þessu.

Meiri hl. fjhn. og hæstv. fjrh. hafa lagt 
áherslu á það, að þörf væri fyrir útlent 
rekstrarfje til þess að styðja atvinnuveg- 
ina. Hæstv. fjrh. sagði, að aldrei hefði ver- 
ið meiri þörf á þessu en nú. Jeg fer ekk- 
ert út í það. En sje svo, og jeg lít svo á, að 
svo sje, að atvinnuvegirnir eigi við meiri 
örðugleika að etja en nokkru sinni áður, 
þá er það fyrst og fremst að kenna stefnu 
og framkvæmdum hæstv. fjrh. í gengis- 
málinu. En ef ástæða er til að fá erlent 
lánsfje, þá væri miklu eðlilegra, að bank- 
arnir, sem hjer eru fyrir, tækju lán og 
miðluðu til atvinnuveganna. Jeg býst við, 
að bankastjórunum við þá banka væri ekki 
síður trúandi fyrir því fje en ókunnum 
mönnum, sem auk þess ættu að ráða yfir 
einhverjum verulegum hluta af sparifje 
landsmanna. Það á nú kannske að heita 
svo, að bankinn hafi ekki sparifje, en það 
var líka tilætlunin með íslandsbanka, og 
tekur hann þó við því.

Jeg lít svo á, að ekki ætti að samþykkja 
þetta frv. Jeg þykist þó sjá, að það muni 
ná samþykki, þar sem 6 af 7 fjárhags- 
nefndarmönnum leggja með því. Ber jeg 
því fram tvær brtt., því að jeg lít svo á, 
að betri sje hálfur skaði en allur. En jeg 
skal taka það fram, að jeg greiði atkv. á 
móti frv., þó að báðar þessar brtt. verði 
samþyktar.

Till. fara í þá átt að tryggja betur af- 
stöðu ríkissjóðs.

Bankinn á samkv. 1. gr. staflið d. að 
mega verja nokkru af ársarðinum til af-
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skrifta. Til frekari tryggingar því, að 
þessi heimild sje ekki misnotuð, vil jeg, 
að til komi samþykki eftirlitsmanns banka 
og sparisjóða. Hin breytingin er á þá leið, 
að AJþingi, en ekki stjórnin, skipi tvo af 
þrem endurskoðendum bankans. Hugsun- 
in er sú, að meiri trygging sje fyrir óhlut- 
drægu eftirliti, ef endurskoðendur eru 
skipaðir bæði af stjórnarflokknum og and- 
stöðuflokknum, og meiri líkur til, að það 
verði að gagni.

Jeg get tekið undir með hv. frsm. minni 
hl. (ÁA), að þetta er stjfrv., en kemur þó 
í eðli sínu á móti stefnu stjórnarinnar í 
gengismálinu. Ef koma ætti í framkvæmd 
stefnu stjórnarinnar, yrði að takmarka 
allar lánveitingar og setja fjölmarga af 
atvinnurekendum á höfuðið. Þetta frv. 
verkar í öfuga átt, því að hjer er verið 
að Ieggja drögur fyrir nýtt starfsfje. Jeg 
skal benda á annað. Hver myndi útkoman 
verða, ef þessi banki kæmist á stofn og 
stjórninni tækist jafnframt að hækka krón- 
una upp í gullgildi? Gerum ráð fyrir, að 
stofnfje bankans væri 5 milj. í íslenskum 
krónum. Nu er ísl. krónan um 20% undir 
gullverði. Ef stjórninni tekst að hækka 
hana á tveimur árum upp í gullgildi, þá 
verður landið að borga eigendum bankans 
1 miljón króna fvrir lánið á þessum 5 
miljónum, vegna gengishækkunarinnar. 
Þetta kalla jeg dýrt. Yfirleitt virðist mjer 
þetta frv. bera greinilega vott um hið 
mesta „planleysi'* hjá stjórninni og flokki 
hennar í bankamálunum og gengismálinu. 
Sífeld styrjöld innan stjórnarflokksins um 
öll stærstu málin veldur því, að útlit er 
fvrir, að þetta þing verði eitt hið lengsta, 
en um leið ómerkilegasta. sem haldið hef- 
ir verið. Mjer finst hlálegt, ef þetta verð- 
ur eina frv. af bankamálunum, sem sam- 
þykt verður, frv. um að veifa hlunnindum

framan í útlendinga. Jeg öfunda ekki 
hæstv. stjórn af þessari einu fjöður.

Frsm. meiri hl. (Jakob Mðller): Jeg
held, að þessir hv. nefndarmenn, sem bera 
fram brtt. á þskj. 330, hefðu átt að áskilja 
það, að bankinn greiddi venjulegan tekju- 
skatt. Það er eins og hæstv. fjrh. sagði, að 
það, sem þeir leggja til, er ekki ívilnun, 
heldur íþynging. Um það má sannfærast 
með því að taka tekjuskattslögin til sam- 
anburðar.

Það er ekki hægt að skilja till. öðruvísi 
en verið sje að slá hendinni á móti þessu 
frv. Um b.- og c.-liði till. lít jeg svo á, að 
þar sje aðeins um skýringar að ræða á 
efni, sem felst í frv., og er jeg ekki á móti 
því, að þeir sjeu samþyktir. Hv. frsm. 
minni hl. (ÁA) gerði grein fyrir afstöðu 
sinni. Bygði hann hana á svipuðum grund- 
velli og hann drepur á í nál., en líka því, 
að ástæðulaust væri fyrir þá, sem stofna 
vildu nýjan banka, að setja fyrir sig 
rjettindi íslandSbanka, sem lamaður væri 
af erfiðleikum undanfarinna ára. Það er 
mikið til í því, að nýr banki stæði betur 
að vígi, eða svo mætti virðast. En sjón 
er sögu ríkari. Enginn hefir viljað stofna 
hjer banka fríðindalaust. Það hafa tví- 
vegis komið fram frv. um sjerleyfi til 
bankastofnunar og bæði farið fram á að 
fá hlunnindi Islandsbanka. Það er auð- 
sætt, að banki verður ekki stofnaður án 
þeirra. Hv. minni hl.e (ÁÁ) benti á, að 
miklu meir væri að óttast samkepni við 
Landsbankann en íslandsbanka. En eng- 
um dettur í hug, að einkabanki geti feng- 
ið sömu rjettindi og Landsbankinn, sem 
er þjóðareign. — Það er misskilningur hjá 
hv. þm. Str. (TrÞ), að hjer sje verið að 
veifa rjettindum framan í útlendinga. Það 
eru engir útlendingar að falast eftir þessu.



1279 Lagaíruravörp samþyfet. Í$8Ó
Hlonnindi handa nýjnm banka.

Það er verið að gera þetta fyrir lands- 
menn sjálfa og atvinnuvegi þeirra. Ann- 
ars sje jeg ekki mikinn mun á því að veifa 
þessu eða biðja um lánsfje. Hv. þm. vill 
láta bankana fá lán, til þess að þurfa ekki 
að stofna nýjan banka. En það verður 
aðeins til þess að firra útlendingana þeirri 
áhættu, sem því er samfara að stofna 
banka. — Bæði hv. minni hl. (ÁÁ) og hv. 
þm. Str. (TrÞ) töluðu um, hvernig þetta 
kæmi heim við gengishækkunarpólitíkina. 
Þeir bentu á, að ef bankinn yrði stofn- 
aður, yrði um leið stofnað til skulda, sem 
ættu eftir að hækka, ef krónan færi upp í 
gullgildi. Þetta er rjett. En útkoman yrði 
sú sama, þótt tekið væri lán til að halda 
atvinnuvegunum uppi. Jeg mintist á það, 
að á þinginu 1923 var því ekki neitað, að 
nauðsvniegt væri að fá meira rekstrarfje. 
En þá var því haldið fram, að mjög mikl- 
ar líkur væru til, að stofnaður yrði sam- 
vinnubanki. Úr því hefir ekkert orðið. 
,Það er skiljanlegt, að hefði verið að því 
komið að stofna slíkan banka, þá hefði 
verið minni þörf fyrir þennan fvrirhug- 
aða banka. Nú sje jeg ekki betur en að 
allir sjeu horfnir frá þessu, og því hafi 
ekki verið aflað fjárins. Og það sýnir, 
hvað kreppan hefir aukist síðan; því að 
það mun hafa verið fyrirhugað, að sam- 
vinnufjelögin af eigin ramleik stofnuðu 
bankann, en nú treysta þau sjer ekki til 
þess. Þetta sýnir aftur, að þörfin á banka 
hefir ennþá aukist að miklum mun síðan 
1923.

IIv. þm. Str. (TrÞ) veifaði því allmjög, 
að það væri hættulegt að veita útlending- 
um leyfi til þess að starfrækja hjer slík 
fvrirtæki sem banka. En það er líklega sú 
tegund fyrirtækja, sem hjer þarf einna 
minst að óttast, þótt útlendingar leggi fje 
í. Það er alls ekki meiningin hjer að fá 
útlendingum algerlega frjálsar hendur um

stjórn slíks fyrirtækis, þannig, að þeir sjeu 
ekki á neinn hátt háðir lögum landsins. 
En það, sem er allra besta tryggingin gegn 
allri áhættu, er það, að þeir hljóta að 
eiga algerlega sinn hag sameiginlegan við 
atvinnuvegi landsins, þannig að bankinn 
geti aldrei starfað með góðum árangri fyr- 
ir sína hluthafa, ef hann starfar ekki jafn- 
framt fyrir atvinnuvegina, sem þeir reka.

Frsm. minni hl. (Ásgeir Ásgeirsson):
Hasstv. fjrh. þurfti ekki að verða eins 
hissa og hann virtist verða á nál. mínu, 
því að í þeirri þáltill., sem milliþinga- 
nefndin í bankamálum hefir starfað sam- 
kvæmt, stendur, að hún eigi einnig að 
öðru leyti að endurskoða bankalöggjöf 
landsins. Það er að vísu rjett, að hæstv. 
fjrh., sem vildi yfirleitt á síðasta þingi 
draga úr þessari nefndarskipun, taldi svo 
sem ekki væri vert að athuga fleira en 
seðlamálið og yeðdeildina. En í hv. Ed. 
mætti þessi skilningur hans mótmælum 
skýrum og greinilegum. En þegar engin 
brtt. kom fram, hvorki í Ed. eða Nd., sem 
gerði það ótvírætt, að vilji hæstv. ráðh. 
væri einnig vilji þingsins, þá lít jeg svo á, 
sem milliþinganefndin hafi haft rjett fyr- 
ir sjer, þegar hún skrifaði hæstv. ráðherra 
hið síðasta brjef sitt, dags. 10. febrúar í 
ár. En í því brjefi er skýrt og greinilega 
sagt frá því, að nefndin hafi ekki getað 
lokið við að gera tillögur um endurskoð- 
un á bankalöggjöfinni. Undir þetta brjef 
rituðu tveir nefndarmenn úr íhaldsflokkn- 
um og tveir skipaðir af Framsóknarflokkn- 
um. Jeg hefi ekki orðið var við ennþá, að 
nefndin háfi fengið tilkynningu um, að 
þetta væri misskilningur. Við 1. umræðu 
þessa mál gat jeg þess einnig, að nefndin 
adlaði sjer að vinna að hinni aþnennu 
bankalöggjöf, og fjekk þá ekki heldur 
neina leiðrjetting á þeim „misskilningi“.
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Svo að það ætti að vera fyllilega afsakan- 
legt, þótt jeg gengi út frá, að niilliþinga- 
nefndinni væri falið að undirbúa almenna 
bankalöggjöf. Ilæstv. ráðlierra liefir hvað 
eftir annað fengið tækifæri til að leið- 
rjetta það áður. sje það misskilningur. En 
þar sem hann hefir ekki' gert það fvr en 
nú, þarf hann ekki að verða hissa á. að 
jeg ber ]>etta fram sem ástæðu.

Um hitt er jeg hæstv. ráðh. algerlega 
ósammála, að það eigi að draga að setja 
almenna bankalöggjöf þangað til á síð- 
ustu stundu, þegar einkarjettur Islands- 
banka er útrunninn. Almenn bankalöggjöf 
er yfirleitt þannig, að hún er ekki sniðin 
með tilliti til eins árs, heldur langs tíma. 
Og jeg teldi það mjög óheppilegt að fara 
að hrúga upp sjerleyfisbönkum, en bíða 
fram á síðustu stund með almenna banka- 
löggjöf, og fái svo þrýstingurinn frá þess- 
um sjerleyfísstofnunum að hafa mikil 
áhrif á þá löggjöf. Jeg tel nauðsvnlegt að 
ljúka þessari almennu bankalöggjöf hið 
allra fyrsta. Þetta var mín fyrsta ástæða.

Onnur ástæðan var sú gengispólitík, er 
hæstv. ráðherra rekur. En nú segir hann. 
að nauðsynin á auknu fjármagni hafi aldrei 
verið eins mikil og einmitt nú. Jeg hjelt, 
að hæstv. fjrh. væri það fvllilega ljóst, að 
ef rekin er gengispólitík hans, þá hlýtur 
það að skapa kreppu. Og það á að skapa 
kreppu. því að einungis með henni er hægt 
að þrýsta verðlaginu niður. Hækkunar- 
menn verða að vera sjálfum sjer sam- 
kvæmir og víla ekki fyrir sjer, þótt þetta 
kosti þrautir og þjáningar. Þeir verða að 
gera ljóst sjer og sínum fylgismönnum, að 
þeirra pólitík heimtar þetta og að það eru 
engin meðul til, sem geta látið atvinnu- 
vegina blómgast um leið og verið er að 
liækka. Yfirleitt veit hæstv. fjrli. þetta alt 
saman, svo að það ætti ekki að þurfa að

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþin^).

segja honum það þess vegna. (Fjrh. JÞ\ 
Hann veit líka fleira). Ilann veit líka 
fleira, því vit lians á þessum efnuin er yf- 
irleitt betra en stefna hans. (TrÞ\ Heyr!).

Hæstv. fjrh. lagði einnig áherslu á það, 
að ef þetta frv. yrði ekki samþykt, þá 
væri ekki útiit fyrir annað en atvinnuveg- 
ir landsmanna þyrftu að stöðvast að svo 
og svo miklu leyti. Jeg geri ráð fyrir, að 
hæstv. ráðh. geri hjerna fullmikið úr 
nauðsyn þessarar nýju stofnunar. Við 
skulum hugsa okkur, að það mishepnaðist 
að fá þennan nýja banka. Hæstv. fjrh. 
liefir lýst yfir, að engin vissa væri fyrir, 
að það tækist, og jeg veit, að meiri hl. fj- 
hn. telur mjög lítil líkindi til, að þetta 
takist fyrir næsta þing. Þá er ilt í efni 
fyrir okkar atvinnuvegum. Jeg hefi verið 
þeirrar skoðunar, að sú atvinna, sem nú 
er rekin í landinu, muni geta gengið á 
næstu árum án þess að stofna nýjan 
banka, -— muni geta það með þeim lán- 
um, sem landið getur fengið erlendis og 
hæstv. fjrh. mun vera fús að ganga í 
ábyrgð fyrir. Jeg gerði niig ekki í minni 
röksemdaleiðslu sekan um það, sem hæstv. 
fjrh. hjelt fram, að jeg hefði gert, sem 
sje að rugla saman því, sem framkvæmt 
er til langs tíma, og því, sem gert er til 
stutts tíma. Jeg skal fúslega játa, að það 
eru mestar líkur til, að svona banki mundi 
starfa að því að lána þeim atvinnuveg- 
um, sem gætu borgað á 6—12 mánaða 
fresti. En við höfum sjeð á síðustu árum, 
livaða áhrif gengishækkanir geta líka haft 
á slíka atvinnuvegi. Það liafa orðið stór- 
töp lijá atvinnurekendum, sem liafa svo 
stundum lent á bönkunum.

Aljer hefir skilist, að liæstv. ráðli. liti 
svo á, að hægfara hækkun sje eiginlega 
óhugsandi og eigi ekki að gera ráð fyrir 
henni. (Fjrh. JÞ: Jeg hefi aldrei sagt neitt
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um það). Við 2. umr. um gengismálið hefir 
hæstv. ráðh. sagt það skýrt og greinilega, 
að lijer væri annaðhvort um að ræða að 
hækka fljótt og vel eða þá festingu. Þvi 
að ha'gf'ara hækkunin, sem menn hafa tal- 
að um undanfarið. sje lítt framkvænian- 
leg og óheppilegri en sú snögga. (Fjrh. 
JI>: Xei. það er ekki rjett). Mjer hefir 
skilist. að þetta sje stefna hæstv. ráð- 
herra í gengismálinu. Og þó hann kannske 
ekki játi. að þetta sje sín framtíðarstefna. 
þá er það sannanlegt. að sú var stefna 
hans á síðasta ári. Það þarf hvorki að 
játa því eða neita, raunin sýnir það. Svo 
jafnvel þó lán sjeu ekki tekin til lengri 
tíma en 6—12 mánaða, geta þau sannar- 
lega orðið háskaleg h;eði fyrir }>á. sem 
taka, og þá, sem veita. Þettá mál á sann- 
arlega skylt við gengismálið. Et' á að 
liækka — kannske á þremur árum — upp 
í fyrra gengi, þá er það fyrirsjáanlegt. að 
atvinnurekstur landsmanna muni ekki geta 
borið sig. Og fvrst svo er, þá er eng- 
inn ávinningur að því að auka atvinnu- 
vegina. fjölga togurum, byggja hús o. s. 
frv. Þannig getur svo verið ástatt, að það 
sje enginn kostur að fá nýtt fjármagn inn 
í landið. Hvort það sje heppilegt, er und- 
ir því komið, hvernig skilyrðin eru fyrir 
notkun þess á hverjum tíma. Og verði 
festingarstefnan ekki ofan á, þá eru skil- 
yrðin slæm.

Hv. frsm. meiri hl. gat þess. að tvívegis 
hefði komið til mála að fá sömu rjettindi 
til bankastofnunar og Islandsbaliki hefir. 
Jeg get vel tríiað þessu. En þetta sann- 
ar ekkert um það, að hjer sje ekki liægt 
að stofna banka með öðrum kjörum. Þetta 
er eðlileg afleiðing af því, að hjer er eng- 
in almenn bankalöggjöf. Því ef hjer væri 
einhver almenn bankalöggjöf, þá myndu 
lvsthafendur hafa miðað við hana. Jeg 
geri ráð fvrir, að hún verði ekki strang-

ari en það. þegar hún verður sett, að 
arðvænlegt verði talið að leggja fje í 
bankastarfsemi. Og til þess vil jeg fá al- 
menna bankalöggjöf sem fyrst. að hver 
sem er geti starfað að því hvenær sem er 
að koma af stað banka, aðeins ef fullnægt 
er þessum föstu skilyrðum. án þess að 
þurfa að leita til þings eða stjórnar frek- 
ar en þar væri ákveðið. Þá vita allir út 
frá liverju á að ganga. Bankalöggjöfin á 
að koma til þess að hægt sje að komast 
hjá þessu stöðuga kvabbi um heimild um 
bankastarfsemi, sem hefir komið þing eftir 
þing og hingað til engan árangur borið.

IIv. frsm. meiri hl. gaf í skyn, að við, 
sem talað höfum á inóti frv.. hefðum ekki 
hug til þess að snúast beint á móti þvi. 
•Jeg skal játa. að það þarf nokkurn kjark 
til að gefa slikt í skyn eftir okkar ræður. 
Við höfum haldið því fram. sem er beint 
gegn frumvarpinu, að það eigi að gera alt, 
sem unt er, til þess að bæta úr ástandinu, 
sem er. Við höfum haldið því fram og 
skulum styðja að því. að Landsbankinn 
verði gerður að seðlabanka þegar á þessu 
þingi, — að krónan verði fest í sínu sann- 
gildi og að almenn bankalöggjöf verði sett 
þegar á næsta þingi.

Jeg er sannfærður um, að þetta er það 
eina varanlega, sem hægt er að gera fyrir 
fjárhag þessa lands nú á þessu þingi. Og 
ef það sæi fyrir þessu öllu, þá mun það 
hljóta góðan orðstír, þó að þingsetan sje 
orðin nokkuð löng.

Fjármálaráðherra (JÞ); Iláttv. frsm. 
meiri hl. (JakM) hefir að æðimiklu leyti 
tekið af mjer ómakið, svo að jeg skal 
reyna að vera stuttorður.

Gagnvart hv. 1. þm. X.-M. vil jeg minna 
á það, að það má ekki líta svo á, að hjer 
sje verið að setja einliver ákvæði í skatta- 
löggjöfina, sem löggjafarvald landsins sje
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alveg einhlítt um að ákveða. Hjer er verið 
að gera uppástungu um samningsgrundvöll. 
Og ef mönnum tekst ekki að gera hann 
þannig úr garði, að hann þyki aðgengileg- 
ur, þá verður ekkert úr neinu.

Það g:eti vel verið, að erlendum hluta- 
t'jelöguin þætti það ekki nein liavðdrægni, 
þótt heimtaður væri helmingur arðs á eft- 
ir 13'/. En tillaga háttv. flm. fer ekki 
fram á þetta, því að sannarlega er bú- 
ið að taka skatt af þessum 13'/ áður, 
en hluthafar fá ekki prósentur áður eu 
helmingur arðs er reiknaður frá. Og þar 
við bætist, að þegar menn fara að athuga, 
livort þeir eigi að leggja fje í þetta, þá 
er þess að gæta, hvort bankareksturinn 
hafi reynst arðvænlegur eða ekki. Þegar 
teknir eru bankareikningar hjer fram á 
þennan dag. þá verður maður því miður 
að viðurkenna, að niðurstaðan hingað til 
liefir verið sú, að slík fyrirtæki eru ekki 
álitleg. Stundum hefir ágóðinn unnið sig 
upp. Þetta er eðlileg afleiðing af því, að 
atvinnulíf okkar er miklu meiri sveiflum 
háð en atvinnulíf nágrannaþjóðanna. Og 
þessir menn verða að gera það upp við 
sjálfa sig, hvort þeir vilja leggja fje í 
bankann með því móti, að hlutafjeð verði 
ekki meira en 2 milj. Þótt ha?gt sje að fá 
meira fje, eru kjörin sniðin eftir þessu, 
Og þau eru svo óskaplega óhagstæð, að 
um enga ívilnun getur verið að tala. Ekki 
lieldur um okur, því að við vitum, að 
hlutafjeð ber ekki arð í þessum banka, 
nema því aðeins, að atvinnuvegirnir sjái 
sjer hag í því að greiða hann.

IIv. þm. Str. (TrÞ) talaði um að veifa 
rjettindum tilefnislaust. Hv. frsm. (JakM) 
liefir svarað því svo vel, að jeg þarf engu 
við að bæta.

Svo er annað, nefnilega ef atvinnuvegir 
landsins væru í lánsþörf, þá væri það

mjer að kenna. Jeg vil segja hv. þm. það, 
að það er dálítið varasamt fyrir hann 
stundum að bera last á andstæðinga sína, 
því að það getur orðið úr því óþarflega 
mikið oflof. Jeg mintist aðeins á vöxt at- 
vinnuveganna eftir stríðslokin; því að það 
er liann, sem skapað hefir mikla þörf fvrir 
lán. Við fiskum á ári liverju yfir 300 þús. 
skippund; en í stríðslokin þótti það gott, 
ef við hjengum í 200 þús. Það þarf að 
vera til lánsfje, svo að þeir menn, sem 
reka þessa framleiðslu og kaupá þurfa 
mikið af bæði salti, kolum, olíu o. fl., geti 
haft nóg til sinnar lífsframfærslu þangað 
til markaðsvaran er seld, sem öft er ár- 
langt. Ef menn því liafa þörf á meiri lán- 
um en áður, þá getur það ekki skýrst á 
annan hátt en þann, að nú fiskast 100 þús. 
skippund meira en áður. Hv. þm. Str. hef- 
ir sýnt fremur lítinn skilning með um- 
mælum sínum.

Þá sagði hv. þm. út af gengispólitík- 
inni. að fyrsta skilyrðið fyrir að lnnkkun 
krónunnar hepnaðist væri, að meiri hluti 
atvinnurekenda færi á hausinn. Hv. þm. 
V.-ísf. (AA) tók af sinni þekkingu á geng- 
ismálinu alveg í sama strenginn og sagði, 
'að ef æ.tti að hækka í 3 ár, væri það 
fyrirsjáanlegt, að atvinnuvegirnir gætu 
ekki borið sig. Margt fleira sagði þessi 
hv. þm. í sömu átt. Jeg verð að segja, að 
það er ákaflega leiðinlegt, að það skuli 
vera til svo bókhneígðir og bóktrúaðir 
menn, að þeir fyrir lestur bókar, jafnvel 
þótt um merkilegt mál sje, eins og gengis- 
málið. skuli glevma alveg að líta á það, 
sem gerist í kringum þá sjálfa á sama 
tíma. En hvað hefir gerst ’ Á árunum 
192-1—'25 liefir íslensk króna hækkað úr 
47 gullaurum upp í 8IV2. Hvað fór á liaus- 
inn á þessu tímabili ? Það getur vel verið, 
að þessir hv. þm. hafi fundið í bókum s«i-

si*
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um, að svona liækkun geti ekki átt sjer 
stað án þess að alt fari á hausinn; en 
þeir hafa bara alveg glevmt að líta út 
um gluggann. Þeir segja: Það er ekki 
hægt að hækka krónuna nema með því að 
setja alt á hausinn; jeg sný málinu við og 
segi: Krónan hækkar ekki, nema velgengni 
atvinnuveganna lyfti henni upp. Og jeg 
vitna í reynsluna. Þeir geta svo vitnað í 
bækurnar alveg eins mikið og þá lystir. 
En það er nú svona, að þessir hv. þm. 
sýna ekki trú sína af verkum sínum. Þeir 
vilja ekki, að krónan liækki, og þeir ættu 
þess vegna ekki að vilja, að atvinnuveg- 
irnir færu á hausinn fvrir fjárskort. Þeir 
ættu sannarlega að vilja, að útvegað væri 
nauðsynlegt fjármagn fyrir atvinnuvegina 
til að greiða fyrir starfsemi þeirra, þótt 
þeir hafi þá trú, að gengispólitík stjórn- 
arinnar mishepnist með þessu móti. En 
þeir verða ekki neinn hæstirjettur um það, 
hvort gengispólitík stjórnarinnar mishepn- 
ast eða ekki. Það sýnir sagan og framtíð- 
in. En jeg ætla að segja þeim það, að 
stjórnin byggir sína hækkunarpólitík á 
velgengni atvinnuveganna, en ekki á neinu 
niðurdrepi þeirra. Og hún er þeirrar skoð- 
unar, að sjerhvað það, sem styður vel- 
gengni atvinnuveganna, muni líka styðja 
hækkunarpólitíkina, ef alt fær að ganga 
sinn eðlilega gang. Og jeg er sannfærður 
um, að þegar þessir hv. þm. setja sig á 
móti jafnsjálfsagðri viðleitni atvinnuveg- 
unum til stuðnings, þá sje það af því, að 
þeir inst í sinni samvisku halda, að þessi 
skoðun stjórnarinnar sje rjett, að efling 
atvinnuveganna muni stuðla að hækkun 
krónunnar, sem er einn höfuðþyrnir í 
þeirra augum.

Hv. þm. V.-ísf. hafði það eftir mjer, 
að útlit væri fyrir stöðvun atvinnuveg- 
a#na, ef þetta frv. yrði ekki samþ. Þetta

er ekki rjett. Jeg mintist á það, að við 
liefðum á þessuin vetri orðið að liorfa á 
þann möguleika. Ilitt lieí'i jeg aldrei sagt 
og aldrei dottið í hug að segja, að ekki 
finnist úrræði til þess að halda atvinnu- 
vegunuin uppi, ef þetta frv. verður ekki 
samþ. Og jeg vona, að svo illa fari ekki, 
að atvinnuvegirnir stöðvist.

Sami hv. þm. hafði það og rangt eftir 
mjer, að hægfara hækkun krónunnar væri 
óniöguleg. Jeg liafði aðeins sagt. að hrað- 
fara hækkun g;eti orðið drepandi fvrir at- 
vinnuvegina.

l’t af ummælum hv. þin. V.-ísf. um 
bankanefndina, þá hefi jeg skilið form. 
hennar svo, að nefndin sje liætt störfum. 
En það er á valdi þingsins að veita henni 
líf aftur. Ilitt er misskilningur hjá hon- 
um, að jeg hafi viljað á síðasta þingi 
draga úr verkefni nefndarinnar. En jeg 
lít svo á, að hún hefði mátt undirbúa 
bankalöggjöf og gera það á þeim tíma. 
sem henni var ætlaður til starfa. En þótt 
hún hafi ekki gert þetta, lít jeg svo á, seni 
starfi liennar sje lokið, nema þingið vilji 
framlengja umboð hennar.

Jeg vil að síðustu segja það, að menn 
þurfa ekki að sjá eftir að bjóða þolanleg 
kjör fyrir það að fá svona stofnun. Það 
er auðsjeð, að bankastarfsemi er lijer 
áhættusjöm. Og það er jafnvel svo. sem hv. 
þm. V.-ísf. tók fram, að stutt lán geta ver- 
ið hættuleg. nema vel sje um hnútana bú- 
ið. Sú hætta gefur þó ekki löggjafarvald- 
inu tilefni til þess að setja atvinnuvegina 
í svelti.

Tryggvi Þórhallsson: Það eru aðeins fá- 
einar athugasemdir út af ræðum hv. frsni. 
meiri hl. fjhn. og ræðu hæstv. íjrh.

Það er rjett túlkað hjá hv. frsm., að jeg 
benti á, að bankarnir lijer ættu lieldur að
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taka ný lán en að stofnaður væri nýr 
banki. En nú á að taka valdið af þeim, að 
nokkru a. m. k. Jeg vil heldur fá það 
vald í hendur Islendingum, sem lengi hafa 
haft þetta verk á hendi, heldur en ein- 
hverjum nýjum mönnum, sennilega útlend- 
ingum, eða þeim, sem fyrst og fremst 
ynnu fyrir hagsmuni útlendinga.

Jeg vil skjóta því til hv. frsm. og 
spyrja liann að ]>ví, hvort hann þekki 
dæmi til þess hjá nágrannaþjóðunum á 
síðustu árum, að slík lög sem þessi hafi 
verið gefin þar. Það hefir áreiðanlega ekki 
komið fyrir. Engin nágrannaþjóðin hefir 
fitjað upp á slíku. Það hefir engum einu 
sinni dottið það í hug.

Jeg ætla að leiðrjetta eitt atriði í ra'ðu 
hv. frsm. Hann gat þess, að á þingi 1923, 
er norski bankinn var á ferðinni, hefði 
verið talað um að koma upp samvinnu- 
banka. En svo sagði hann. að aðstaða sam- 
vinnufjelaganna hefði breyst svo mikið 
síðan, að þau stæðu sig ekki við það. Því 
vil jeg mótmæla, enda þótt jeg vilji ekkert 
um ]>að tala, hvort þau eru að liugsa um 
að koma upp banka. En Sambandið stend- 
ur nú svo föstum fótum, að fjendur þess 
geta ekki rifið það niður. Það stendur nú 
fastari fótum en nokkru sinni áður.

Ila'stv. fjrli. vísaði í hv. frsm. meiri hl. 
(JakMl um það, að lijer væri verið að 
veita sjerrjettindi. — en vill hann þá 
verja öll þau fríðindi, sem nii er verið að 
bjóða útlendingum. happdrætti og virkjun 
Dynjandisár ? Jeg er sjálfum mjer sam- 
kvæmur um að- standa á verði gegn öllu 
þessu, en hæstv. fjrh. og hv. 3. þm. Reykv. 
eru þar ekki sjálfum sjer samkvæmir.

Afleiðingin af gengispólitík hæstv. fjrh. 
er sú, að atvinnurekendur í landinu hafa 
tapað hundruðum þúsunda og miljónum 
króna, sem þeir hefðu nú getað haft í 
höndum sínum. ef rekin hefði verið skyn-

samleg gengispólitík, og þyrftu þá ekki á 
neinu útlendu fjármagni að halda.

Hæstv. fjrli. sagði. að þessi nýi banki 
kæmi ekki með meira en 2 miljónir króna, 
en jeg býst við, að atvinnurekendur hafi 
borgað meira í skatt vegna gengishækk- 
unarinnar. (Atvrh. MG: Hver hefir feng- 
ið þann skatt?). Jeg var ekki að tala við 
hæstv. atvrh., heldur hæstv. fjrh. (Fjrh. 
JÞ: Fjármálaráðherra hefir ekki fengið 
þennan skatt). Jeg hefi aldrei haldið því 
fram.

Ilæstv. fjrh. er kominn langt frá læri- 
föður sínum. Ilann hefir 'bent á, að við 
hv. þm. V.-Isf. vitnuðum mikið í bækur, 
en hann vitnar þó enn meira í aðra og 
er fvrsti maður hjer á landi, sem hefir 
skrifað bók um gengismálið. En það eru 
svo sem ekki einsdæmi, þótt hann hafi nú 
skift skoðun á þessu máli.

Hæstv. fjrh. var að tala um veltiár, og 
sem fjrh. ætti hann að hafa best vit á 
því. Jú, síðastl. ár hefði getað orðið veltiár, 
ef ekki hefði svo illa tekist til, að hjer sat 
sá maður á fjármálaráðherrastóli, sem 
gerði veltiárið að þrengingaári með geng- 
ispólitík sinni. Hann sagði, hæstv. fjrh., 
að hann bygði gengispólitík sína á vel- 
gengni atvinnuveganna. Jú, það vita all- 
ir nú, hvað þeir standa höllum fæti, og þá 
er um leið sýnt, hvað gengispólitík hans 
stendur höllum fæti. Til þess að hækka 
peningana enn vill hann veita þessu fje 
inn í landið. Með því er hann að bjóða 
útlendingum að fjefletta okkur. Ef við 
fengjum 5 miljónir og krónan væri að ári 
komin í „pari“, þá hefir hæstv. fjrh. þar 
með gefið útlendingum eina miljón króna, 
eða 20% af hverri krónu. Jeg vil ekki 
vera með í því, og við eigum að láta auk- 
ið fje í hendur bankanna, sem hjer eru 
fyrir, ef þarf, en ekki gefa útlendingum 
kost á að fjefletta okkur,
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Jeg tek undir það með hv. þm. V.-Isf., 
að andstæðingar stjórnarinnar hafa svnt 
skýra afstöðu í banka- og gengismálunum, 
en stjórnarflokkurinn er svo klofinn, að 
hann getur engu stórmáli komið fram.

Halldór Stefánsson: Það, sem ber á 
milli við hv. frsm. meiri hl. (JakM) og 
hæstv. f.jrh. (JÞ), er skiftingin á gróða 
bankans; munurinn er þó ekki stórvægi- 
legur, þegar krufið er til mergjar. En á 
hinn bóginn er gert mikið úr því, að ekki 
muni fást þ.að fje, er menn telja þurfa, ef 
gengið er að till. okkar hv. þm. Ak. um 
ágóðaskiftinguna á milli bankans og rík- 
isins. Jeg álít, að hægt sje að vinna of 
mikið til að biðja um slíkt fje eða veita 
því inn í landið.

Jeg fa1 ekki skilið, hvernig hægt er að 
setja brtt. okkar á þskj. 330 í samband 
við tekjuskattslögin. Ilæstv. fjrh. sagði 
áður, að þetta frv. ætti að vera samn- 
ingsgrundvöllur, og það er rjett. Og það 
er alveg eins samningsgrundvöllur, þótt 
brtt. okkar nái fram að ganga. Yiðvíkj- 
andi því, sem hv. frsm. (JakM) talaði um, 
að hjer væri um verri kjör að ræða en 
samkvæmt tekjuskattslögunum, þá er það 
að vísu rjett, ef miðað er við þetta ein- 
göngu. En banki þessi á að vera undan- 
þeginn öllum opinberum sköttum og gjöld- 
um og einnig útsvarsfrjáls, en svo er ekki 
um innlend atvinnufyrirtæki, því að þau 
eru hlaðin sköttum, ba*ði beint og óbeint.

Jeg skal viðurkenna, að það er rjett, 
sem hæstv. fjrh. sagði, að bankinn fengi 
ekki óskert þessi fyrstu 13%. Af þeim á 
ríkið að fá en bankinn ll1/// ; en
það gerir ekki stóran mun og skiftir ekki 
verulegu máli.

Því hefir verið haldið fram, að ekki 
sje álitlegt að leggja fje í banka hjer, 
vegna þess hvað atvinnuvegirnir sjeu

áliættusamir. Það er að vísu rjett, að at- 
vinnuvegirnir eru áhætt.usamir, en at- 
vinnuvegirnir geta þó hinsvegar verið svo 
blómlegir, sem rapn hefir borið vitni um 
nú nýlega, og vegur það nokkuð á móti, 
og svo ber þess að gæta, að bankinn á 
ekki að greiða ríkissjóði neitt fyr en liann 
er sæmilega trygður og hefir fengið lág- 
markságóða af hlutafjenu.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg sje ekki 
ástæðu til þess nú að fara að halda uppi 
gengisdeilum við hv. þm. Str. (TrÞ). Jeg 
vona, að sá óburður, er kom frá honum í 
byrjun þings, týnist ekki hjá bv. fjhn., 
og verður því tími til þess að tala um 
bann seinna.

Þar sem hv. þm. Str. (TrÞ) talaði um, 
að jeg væri ekki sjálfum mjer samkvæm- 
ur, þá er það misskilningur. Jeg vísa þar 
um til ummæla hv. frsm. meiri hl. (JakM). 
að við þurfum að fá fje inn í landið. 
(TrÞ-. Ætla útlendingar að stofna banka 
fyrir okkur’). Já, og þeir gera það landinu 
til hagsbóta. (TrÞ\ Þá er lotteríið líka af 
umhyggju fyrir okkur). Þetta er óskvlt. 
Iljer er verið að bjóða boð, og við fáiun 
nokkuð á móti, en lotteríið er ekki borið 
fram vegna landsmanna alment. Ef bank- 
inn er stofnaður, þá verður það okkur til 
mikilla hagsmuna, en lotteríið er fjeflett- 
ing, eins og lotterí eru altaf.

Jeg liefi áður svarað þeim fjarstæðum 
liv. þm. Str., að atvinnurekendur borgi 
margar miljónir í skatt út af gengishækk- 
uninni. Það er bara tal út í loftið. Þjóðin 
græðir aftur á lækkaðri krónutölu í kaup- 
um frá útlöndum, og tilfærsla innan þjóð- 
fjelagsins getur fylgt þessu.

Jeg hefi áður sagt það, að jeg aðhyllist 
ekki kenningar Cassels um livort menn 
eigi að leggja kapp á að liækka gjaldeyri 
sinn, en jeg hefi, eins og Svíar gerðu, vilj-
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að nota þá þekkingu, er Cassel hefir bent 
á. Þeir notuðu hana til þe.ss að hækka 
gjaldeyri sinn á unclan öðrum, þvert á 
móti tillögum hans um það, hvort það 
skyldi gert. I minni bók finnur hv. þm. 
Str. engan staf um það, að jeg sje sam- 
þykkur kenningum próf. Cassels um þetta, 
hvort rjettara sje að hækka eða stýfa. 
(TrÞ: Jú. í formólanum er blátt áfram 
traustsyfirlýsing á hann). Þá er það að 
minsta kosti ekki í niðurlaginu. og vil jeg 
ráða hv. þm. Str. til að lesa það. En jeg 
liefi orðið þess var, að það eru til menn, 
sem eru svona nærsýnir. IIv. þm. (TrÞ) 
sagði, að árið 1925 hefði átt að verða velti- 
ár. en jeg hefði gert það að ógæfuári. En 
dómurinn um þetta ár mun síðar verða 
sá, að það hafi verið veltiár þangað til fisk- 
verðið lækkaði. En það kom ekkert því við, 
hvað við skiftum sterlingspundinu í margar 
krónur. Það voru atvik suður í Miðjarðar- 
hafslöndum, sem við gátum ekki ráðið við. 
sem ollu því. að árið varð ekki veltiár til 
enda. Jeg sagði, að jeg áliti, að löggjafarnir 
ættu að gera sitt til, að ekki sje skortur 
á veltufje í landinu. Ilinsvegar sagði jeg 
ekki, að þessi banki ætíi að lijálpa til þess 
að hækka gengið, og það er þess vegna 
ekki rjett, að jeg álíti. að það eigi að 
„spekulera“ krónuna upp, heldur álít jeg, 
að menn eigi að auka gildi hennar með 
eðlilegri þróun atvinnuveganna og aukinni 
framleiðslu. Þetta fjármagn á að lijálpa 
til þess að auka velmegun atvinnuveganna, 
en aukin veimegun atvinnuveganna hjálp- 
ar til að hækka gengið.

Þá talaði hv. þm. (TrÞ) um þann klofn- 
ing, sem væri að verða í stjórnarflokknum 
út af gengismálinu. (TrÞ: Og bankamál- 
inu). Ætli það sjeu ekki veilur í fleiri 
flokkum? Annars ætti það að vera gleði- 
legt fyrir liv. þm„ ef þessi klofningur á 
sjer stað, því að ef hans flokkur er sam-

stæður, getur þá hv. þm. ef til vill gert 
sjer vonir um, að frv. hans í gengismálinu 
nái fram að ganga. En við skulum nú sjá, 
hvað setur um það, og svo getum við tal- 
ast við um klofninginn á eftir.

IIv. 1. þm. X.-M. (IlStef) þarf jeg ekki 
að svara, nema einu atriði, viðvíkjandi 
því, að bankinn greiði ríkissjóði ekki neitt 
fyr en hluthafar liafa fengið 5'J . Til þess 
að meta þetta rjett verður að líta á það, 
að komið getur fyrir, ef reynslan sýnir 
það um nokkur ár, að bankinn geti ekki 
greitt hluthöfum neinn arð; sem sagt, 
þeim eru ekki trygð þessi 5( í. Þetta 
ákvæði er sett til þess að ekki sje hægt að 
segja við bankann fremur en annan at- 
vinnurekstur: „Þegar þú tapar, höfum við 
ekkert við þig að tala, en ef þú græðir, 
þá hirðum við gróðann.“ Með slíku fyrir- 
komulagi er ekki hægt að vænta þess, að 
peningamenn leggi fje í þetta fyrirtæki.

Frsm. minni hl. (Ásgeir Ásgeirsson):
Jeg þarf að svara nokkrum atriðum, sem 
komu Tram í fyrri ræðu liæstv. f jrh. Hæstv. 
fjrli. sagði, að bankanefndin væri nú hætí 
störfum. en jeg liefi ekki skilið formann 
nefndarinnar svo, að hann líti þannig á. 
(Fjrli. JÞ: Formaður bankanefndarinnar 
var hjer áðan og jeg spurði liann að því). 
Jeg liefi spurt formann nefndarinnar um, 
hvernig haga ætti störfum nefndarinnar 
á næ.stunni, og skildist mjer, að það væri 
meiningin að vinna að hinni almennu 
bankalöggjöf. sem svo oft hefir verið tal- 
að um.

Ilæstv. ráðh. (JÞ) sagði, að okkur væri 
skyldast að sjá atvinnuvegunum fyrir fje. 
Jeg er enn á sömu skoðun og þegar banka- 
nefndin skrifaði hæstv. fjrh. síðasta brjef 
sitt, að það sje meiri þörf að setja almenn 
bankalög en að koma á fót einkabanka. og 
var nefndin því þess vegna mótfallin að
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setja heimildarlög um þetta. Jeg er enn 
á sömu skoðun og vil bæta þeirri rökseind 
við, að innfluttur gjaldeyrir kemur ekki 
að gagni nema atvinnuvegirnir sjeu í 
góðu lagi og gengið sæmilega stöðugt. 
Jeg held, að menn megi fara að efast um, 
að þeir skilji sjálfa sig rjett, þegar for- 
maður bankanefndarinnar er skilinn á 
svona marga vegu. — Hæstv. ráðh. sagði, 
að gengið hefði á 2 árum hækkað ur 48 
aur. upp í 82 aura. Jeg lít nú svo á, að 
þessi mikla hækkun sje aðeins á pappírn- 
um; hún hefir í rauninni orðið miklu 
minni. Að atvinnuvegirnir þoldu þessa öru 
hækkun, er mest að þakka góðærinu 1924, 
og þá, á því ári, hefði sjálfsagt mátt 
knýja fram meiri hækkun, en því var 
hæstv. fjrh. á móti. Hinsvegar hefir hann 
mi framkvæmt mjög skaðlega hækkun á 
síðasta ári. Ef það hefir verið mögulegt 
að hækka krónuna meira, þá lield jeg, að 
sá möguleiki sje nú um garð genginn. 
Og þá trú mína byggi jeg meðal annars 
á þeim spádómi, sem hæstv. fjrh. flutti 
hjer í deildinni um hallæri í sambandi við 
fjárl. og þrengingar á næstu árum. Jeg 
hefi það úr bókum, að það sje varla hægt 
án tjóns að hækka gengið um meira en 
10'J. Jeg held, að það geti verið rjett, 
þó að það standi í bókum. Ef það er rjett, 
verður það ekki vitlaust, þó að ]>að sje 
prentað. Það er nú svo um okkur marga. 
að við verðum að hafa vitið úr bókum á 
þeim málum, sem við höfum ekki sjer- 
þekkingu á. Þegar um ný viðfangsefni er 
að ra^ða, verða menn að reyna að setja 
sig inn í þau, en það verður vitanlega 
stundum vanþakklátara en að gera alls 
ekki tilraun til þess.

Hæstv. ráðh. sagði, að jeg hefði haft 
rangt eftir sjer. Hann sagðist hafa sagt, 
að það vofi vfir atvinnuvegunum hætta, 
vegna skorts á veltufje.

Ilæstv. ráðh. leggur mikla áherslu á þá 
þrenging, sem atvinnuvegirnir eigi við að 
búa. En af liverja stafar þessi þrenging.’ 
Auðvitað af ]>ví, að reksturinn ber si<r 
ekki, og úr því er ekki hægt að bæta með 
nýju lánsfje. Hjer ruglar hæstv. ráðli. 
saman tvennu, sem ekki er rjett að rugla 
saman, heldur á að greina í sundur. 
Hækkunarmenn í öðrum löndum hika ekki 
við að viðurkenna, að það er ekki hægt 
að framkvæma gengishaútkun og hafa 
blómlega atvinnuvegi um leið. Við fest- 
ingarmenn höldum því fram. að verðfest- 
ing krónunnar stvðji að velgengni at- 
vinnuveganna. Hæstv. ráðh. segir, að efl- 
ing atvinnuveganna styðji að hækkun 
krónunnar. Það er þá bara sá mnnur, að 
hæstv. fjrh. álítur, að atvinnuvegirnir sjeu 
til vegna krónunnar. en við álítum, að 
krónan sje til vegna atvinnuveganna.

Halldór Stefánsson: Jeg skal ekki lengja 
umr. mikið, en ætla aðeins að segja nokk- 
ur orð út af ummælum hæstv. fjrh. um 
brtt. okkar á þskj. 330. Jeg kunni ekki við 
þann blæ. sem var á lýsingu hæstv. fjrh. 
á því, hvað við vildum ganga nærri gróða 
bankans. Hann vildi gefa því þann blæ. 
að við vildum taka hann allan. Að þetta 
sje okkar meining, eða nokkuð merri veru- 
leikanum, er alveg fráleitt, eins og jeg hefi 
sýnt fram á áður, og læt jeg nægja að 
vísa til þess.

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller): Jeg
hefi litlu að bæta við þær umræður. sem 
orðið liafa. Þær liafa upp á síðkastið snú- 
ist meira um annað mál en það. sem hjer 
er til umræðu.

Hv. þm. Str. (TrÞ) sagðist ekki vilja 
gefa útlendingum vald vfir bankastarf- 
semi hjer á landi. Hjer er um ekkert slíkt 
að ræða; það er aðeins verið að fara fram
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á lieimild fyrir stjórnina til þess afi veita 
hlutafjelagi. sem stofna vildi banka í 
Reykjavík, ýms hlunnindi. En til þess að 
fá þau hlunnindi. þarf fjelagið að upp- 
fylla öll þau skilyrði, sem sett eru hluta- 
fjelögum. Iljer er því alls ekki um að 
ræða að stofna erlendan banka, lieldur 
innlendan banka, með útlendu fje að ein- 
hverju leyti. Munurinn á því að stofna 
banka þannig, til þess að fullnægja rekstr- 
arfjárþörf atvinnuveganna, og á því, að 
bankar þeir, sem fyrir eru, verði að taka 
dýr erlend lán til þess, verður óumflýjan- 
lega sá, að halda útlánsvöxtunum uppi. 
Og það adti öllum háttv. deildarmönnum 
að vera Ijóst, því að altaf þegar talað er 
um, að lækka þurfi vextina. þá er því aðal- 
lega borið við, að bankarnir starfi að 
nokkru leyti með lánsfje. sem þeir þurfi 
að greiða háa vexti af.

Það, sem fyrst og fremst er því að at- 
huga við þessa lántöku bankanna, er það. 
að útlánsvextirnir hækka, og ennfremur 
hvað forsvaranlegt sje að ganga langt í 
að láta bankana taka lán. Xú er svo kom- 
ið, að það virðist allhæpið að ganga lengra 
á þeirri braut, því að lán bankanna eru 
nú orðin allhá, í hlutfalli við þeirra eig- 
ið fje.

Hv. þm. Str. spurði mig, hvort jeg vissi 
dæmi til, að í nálægum löndum liefðu 
verið sett slík lög sem þe-si. Þessu get 
jeg svarað neitandi. En hjer stendur alt 
öðruvísi á, því að hjer geta aðeins þeir 
bankar starfað, sem liafa sjerstök hlunn- 
indi. Og í útlöndum hafa menn litla til- 
hneigingu til að leggja fje í svona banka. 
og hinsvegar eru bankarnir í nágranna- 
löndunum svo margir og stofnfje þeirra 
svo mikið, að það er ekkert sambærilegt 
við ástandið hjer. Annars get jeg búist 
við, að það reynist örðugt að f'á fje í

Alþt. 1926, B. <38. löggjafarþing).

þennan banka hjer, þó að þessum hlunn- 
indum sje veifað framan í iitlendingana.

Þá var þessi hv. þm. mjög ánægður við 
sjálfan sig yfir því, livað liann væri altaf 
sjálfuni sjer samkvæmur. Hann vildi ekki 
vera að veifa hlunnindum framan í út- 
lendinga, og spurði mig jafnframt, hvort 
jeg vildi styðja að því að veita útlending- 
um önnur hlunnindi. Þessu þarf jeg ekki 
að svara. Jeg tel mig að minsta kosti eins 
samkvaunan sjálfum mjer eins og þessi 
hv. þm. (TrÞ) er samkvæmur sjálfum 
sjer. Að mínsta kosti tel jeg mjer ekki 
skylt að vera með að veita útlendingum 
hlunnindi til lotterís, sem ekki er til ann- 
ars en niðurdreps fyrir þjóðina, þó að jeg 
vilji veita hlunnindi, sem geti orðið lyfti- 
stöng fyrir atvinnuvegina.

Annars er hv. þm. Str. ekki eins sam- 
kvæmur sjálfum sjer í þessum hlutum eins 
og hann heldur, því hann gerði ekki svo 
lítið að því að veifa hlunnindum framan 
í útlendinga, þegar deilan stóð um norska 
kjöttollinn; þó hann gerði það raunar 
meira í blaði sínu en á þingi, var hans 
gerð hin sama. Og af hverju gerði hann 
svo þetta ? Vitanlega ekki af öðru en til 
þess að ná í meiri hlunnindi fyrir minni, 
að hans áliti. Alveg er eins ástatt fvrir 
mjer. Jeg vil láta stofna þennan banka, 
af því jeg álít. að landsmenn hafi aðal- 
gróðann af því.

Ilvað snertir samvinnubankann, þá 
stendur óhrakið, að það var eitt sinn af- 
ráðið að stofna hann. En samvinnufjelög- 
in liafa ekki getað látið verða af því enn. 
Af hvaða ástæðum, skal jeg ekkert um 
segja. Má vel vera. að sambönd þau, sem 
bygt hefir verið á, hafi bilað.

Jeg get alls ekki um þetta til þess að 
gefa í skyn, að samvinnufjelögin standi 
illa, heldur til þess að sanna, að það er
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álit fleiri manna en þeirra, sem fylgja 
frv. þessu, að þörf sje á fleiri bönkum 
en nii eru í landinu.

Iív. 1. þm. X.-M. viðurkendi, að því færi 
f jarri, að bjer væri um að íieða ívilnanir frá 
tekjuskattslögunum. Enda er það ljóst. að 
sá skattur, sem bankanum er ætlað að 
greiða eftir tillögunum, er töluvert bærri 
en eftir tekjuskattslögunum. Annars er 
venjulegt, að meginbluti af gróða bank- 
anna sje lagður við varasjóð. Er því alveg 
augljóst, að ef till. bv. 1. þm. X.-M. verða 
samþyktar, þá verða þær aðeins til að 
íþyngja bankanuin umfram það, sem tekju- 
skattslögin ákveða. Og jeg er sannfærður 
um, verði þær samþyktar, þá kemur ekki 
til mála, að neitt verði úr stofnun nýs 
banka bjer. Má því eins greiða atkvæði á 
móti sjálfu frv. eins og samþykkja þajr, 
því að jeg býst við, að fullerfitt verði að 
fá peninga í þennan banka, þó ekki sje 
beinlínis verið að sparka á móti því í beim- 
ildinni sjálfri.

Tryggvi Þórhallsson: Háttv. frsm. meiri 
bl. (JakM) þarf jeg að svara nokkrum orð- 
um. Hann vildi ekki viðurkenna sem rjetta 
niótbáru bjá mjer, að bjer væri verið að 
veita útlendu fyrirtæki sjerstök blunnindi. 
Jeg verð að segja: ,.Mikil er trú þín.“ et' 
hann heldur, að menn þeir, sem fje leggja 
fram í þetta fyrirtæki. ætli að afsala sjer 
öllu valdi yfir peningunum. Jeg bygg 
nefnilega, að liann segi ekki allan hug sinn, 
þegar bann segir, að þessir peningar verði 
fullkomlega á valdi innlendra manna.

Þá sagði þessi liáttv. þm., að jeg væri 
ekki altaf sjálfum mjer samkvæmur, og 
nefndi sem dænii, að jeg liefði óspart veif- 
að hlunnindum framan í Xorðmenn, þegar 
kjöttollsmálið var á döfinni. Látum það þá 
vera svo, en ,sá var þó inunurinn, að það 
yar ekki verið að veifa þeim út í loftið;
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um mikið að ræða, að mínu áliti. Og í 
slíkurn samningum verður sá, sem eitthvað 
vill vinna, að fórna einbverju á móti.

Þá þarf jeg að svara bæstv. fjrb. nokkr- 
um orðum. Ilann vildi ekki viðurkenna, að 
bann væri í mótsögn við sjálfan sig með 
því að fylgja þessu frumvarpi, en vera á 
móti ,.lotteríi“, og rökstuddi það með því, 
að „lotteríinu14 væri verið að veita fríð- 
indi vegna útlendinga.

En bjer er alveg um sama að ræða. Jeg 
trúi nefnilega ekki, aS nokkur útlendingur 
flytji inn peninga tit íslands fyrir íslend- 
inga. Ilann gerir það áreiðanlega fyrir 
sjálfan sig, í von um að fá meiri arð af 
þeim.

Þá gekk bæstv. fjrb. svo langt, að bann 
afneitaði sínum gamla og góða læriföður 
Cassel og sagði, að Svíar befðu ekkert far- 
ið eftir tillögum bans. Ilæstv. fjrh. virðist 
eftir því bafa yfirgefið þennan læriföður 
sinn, af því að einliverjir aðrir hafa gert 
það.

Þá bjelt bann ]iví fram, að liægt væri að 
liækka krónuna án þess að nokkur færi á 
bausinn eða af því blytust verulegir örðug- 
leikar. I’m það atriði þarf jeg að fara 
nokkrum orðum.

Xú eru fyrst að koina fvllilega í ljós af- 
leiðingar gengisbækkunarinnar 1924 og 
1925, og jeg vil leyfa mjer að fullvrða, að 
ástandið nú beri fullkomlega vitni um erf- 
iðleika }>á, sem stafa af gengisbækkuninni. 
Jeg vona, að ekki fari margir á bausinn, 
en liæstv. fjrli. blýtur að vita. að atvinnu- 
vegirnir standa alveg á beljarþröminni. Af 
hverju stafa nú þessir örðugleikar fyrst og 
fremst: breyttu fiskverði, eins og hæstv. 
ráðb. heldur fram. eða gengishækkuninni ? 
Jeg er nú að vísu ekki kunnugur fiskversl- 
un. en jeg veit liitt. að merkir menn í flokki 
liæstv. ráðberra líta öðruvísi á þetta en
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hann. Og sá maður, sem er allra manna 
kunnugastur þessu, maður, sem hæstv. 
ráðh. ber mikla virðingu fvrir, hefir sagt 
við mig, að ráðh. hafi haldið fram röngu 
máli með því að segja, að brevtt fiskverð 
hafi valdið mestu örðugleikunum. Hann 
heldur því fram, að aðalatriðið, sem valdi 
örðugleikunum, sje gengishækkunin. Því 
miður er þessi maður ekki viðstaddur nú, 
en hann mun áreiðanlega bera mjer vitni 
um það, að þetta sje rjett, sem jeg hefi 
haft eftir lionum. Mjer liefir ennfremur 
nýlega borist plagg í hendur í þessu máli, 
sem tekur af öll tvímæli um þetta. Er það 
skýrsla utanríkisráðuneytisins norska, dag- 
sett 2(i. mars þ. á., þar sein konsúllinn í 
Bergen gefur skýrslu um fiskverðið þar, 
og ætla jeg, með leyfi lut'stv. forseta, að 
lesa upp úr henni:

,,Den nye Klipfisk kom paa Markedet til 
ja’vne Priser, og disse havde sandsvnligvis 
kunnet va»re gennemfört, til Trods for den 
store Produktion i andre Lande. hvis ikke 
den pludselige Kronestigning saa at sige 
havde ödelagt enhver Kalkulation.“

Aðstaðan í Xoregi og á Islandi er svipuð 
í þessu efni, og nú segir þessi maður, sem 
vitanlega hefir sjerþekkingu á þessu, að 
það, sem aðallega hafi eyðilagt fiskversl- 
unina, hafi verið hin snögga hækkun krón- 
unnar.

Það eru aðeins örfá orð enn til hæstv. 
ráðh. Seinast í ræðu sinni beindist hann að 
mjer og vildi, að mig sviði undan. Hann 
vildi neita því. að nokkur klofningur væri 
í íhaldsflokknum í gengismálinu; hann 
sagði, að það myndi sýna sig, þegar frv. 
mitt kæmi til umr., hvort um nokkurn slík- 
an klofning væri að ræða. Hann er nú ef- 
laust kunnari ástandinu í flokknum en jeg. 
en hann var beinlínis að hælast um yfir 
þessu. En jeg vil heina því að honum. að

hann þarf ekki að hælast um yfir mjer ut 
af þessu. Hann getur liælst um út af öðru 
og yfir öðrum en mjer. Því að sje ekki orð- 
inn klofningur í flokknum í þessu máli, þá 
hefir hæstv. ráðherra brotið á bak aftur 
sannfæringu flokksmanna sinna, því að í 
íhaldsflokknum eru menn, sem vita, hvílík 
bölvun hækkun krónunnar er, ogviljahindra 
ráðh. í því að hækka hana. Ilafi hæstv. 
ráðh. því brotið á bak aftur sannfæringu 
sinna manna, þá þarf hann ekki að liælast 
uin yfir mjer, heldur yfir sjálfum flokks- 
bræðrum sínum, sem hann hefir kúgað svo 
herfilega. Xú vil jeg spyrja hæstv. ráðli., 
hvort hann vilji ekki hælast um út af eir; 
liverju fleira. t. d. að hann hafi fengið 
flokksnienn sína til þess að beygja sig líka 
í bankamálinu. Það mál kom fram í fvrra 
og hæstv. ráðh. lagði þá mikla áherslu á, 
að það gengi fram. en það tókst ekki. Xú 
ber hann það fram aftur, og jeg fullyrði, 
að flokkur hans sje klofinn. Getur hann 
hælst um, að hann hafi einnig kúgað flokks- 
menn sína í því. Jeg vænti þess, að hann 
lýsi þessu yfir, ef hann getur, og hælist um 
út af því. Annars finst mjer það koma úr 
hörðustu átt, að hæstv. ráðh. skuli vera að 
hælast um út af gengismálinu, þar sem all- 
ir vita, hvernig aðstaðan er í hans eigin 
flokki í því máli.

Jeg ætla svo ekki að segja meira um 
þetta, en í framhaldi af því, sem jeg hefi 
sagt um það, hvernig rjettast væri að 
greiða fram úr þessu máli, álít jeg lang- 
best, að bankarnir útvegi það fjármagn, 
sem á vantar, sem lánsfje, og að þeir menn, 
sem kunnugastir eru atvinnuvegunum, ráði 
vfir þessu fjánnagni. Vil jeg því leyfa mjer 
að bera upp svo hljóðandi rökstudda dag- 
skrá:

»Þar sem deildin litur svo á, sem eðli- 
legra sje, ef afla á útlends fjármagns til
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styrktar atvinnuvegunum, að bankar lands- 
ins, sem nú eru, afli þess fjármagns með 
lántökum, fremur en veita sjerstök hlunn- 
indi nýjum banka — tekur deildin fyrir 
næsta mál á dagskrá.«

Forseti (BSv): Mjer hefir verið afhent 
íökstudd dagskrá frá hv. þm. Str. (TrÞ), 
og liafa hv. þm. heyrt hana, svo að jeg 
þarf ekki að lesa liana upp. Kemur hún 
til atkvæða og er nú þegar til umræðu.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg ætla ekki 
að gefa tilefni til þess, að umræður lengist 
meir en orðið er, en jeg verð þó að leið- 
rjetta það hjá háttv. þm. V.-Tsf. (ÁÁ), 
er liann sagði, að sá skortur rekstrarfjár 
handa atvinnuvegunum, sjerstaklega sjáv- 
arútveginum, sem var til meðferðar h.'er 
á þinginu í vetur, hafi ekki stafað af því. 
að fje vantaði, heldur af gengisóvissunni 
eða gengisliækkuninni. Jeg er alveg his“a 
að heyra þetta frá háttv. þm. Það vant- 
aði einmitt fje í þann bankann, sem hafði 
sjerstaklega lagt þessum atvinnuvegi til 
rekstrarfje, og varð að fá það frá útlönd- 
um. Það er nú fengið, og hefir það greitt 
úr kreppunni. Að gengispólitík blandaðist 
inn í þetta, stafaði af því, að þetta fje var 
ekki h-ægt að fá innanlands, heldur kom 
það sem erlendur gjaldeyrir.

Það er alger niisskilningur hjá hv. þm„ 
að jeg hafi blandað saman gengishækkun 
og skorti á rekstrarfje. Jeg sagði, að ekki 
nnetti koma skortur á rekstrarfje ofan á 
gengishsekkunina. En ef háttv. þm. hefir 
heyrst jeg blanda þessu saman, þá stafar 
það af því, að jeg liefi ekki hagað orðum 
mínum nógu vel, eða af því að hann hefir 
sjálfur tekið illa eftir því, sem jeg hefi 
sagt, því að þetta tvent, er hjer um ræð- 
ir, eru alveg óskvld mál.

Þá segir hv. þm., að okkur skorti ekki 
rekstrarfje. Jeg er nii á annari skoðun, en 
hann getur ef til vill haft einhverjar ástæð 
ur, ef þetta er virkilega skoðun hans. Jeg 
ætla ekki að fara út í neitt karp um banka- 
nefndina og starf hennar. Formaður henn- 
ar hefir þegar skilað af sjer fullnaðarreikn- 
ingi hennar í mínar hendur, og jeg lít svc 
á, að hún hafi þegar hætt störfum. Þetta 
liefir líka komið fram í brjefi frá henni, 
og vil jeg leyfa mjer að lesa upp 2 seinni 
kafla þess:

„Xefndinni hefir ekki unnist tími til 
þess að gera till. um endurskoðun á banka- 
löggjöf landsins, sem henni var falið að 
undirbúa samkvæmt þál. 14. maí 1925. En 
hún hefir undirbúið það mál nokkuð, afl- 
að gagna og rætt málið á fundum.

Meiri hlutinn telur æskilegt, að gefin 
verði sem fyrst almenn bankalög, eins og 
til eru í flestum löndum Xorðurálfunnar, 
en að sjálfsögðu sniðin eftir þeim sjer- 
stöku ástæðum, sem lijer á landi eru um 
bankamál. Máske er og hægra að gera til- 
lögur um slík almenn bankalög. þegar sjeð 
verður fyrir afdrif þeirra tveggja frv.. um 
seðlaútgáfu og ný bankavaxtabrjef. sem 
nefndin hefir samið.“

Svo víkur nefndin að öðru efni. er hún 
^egir:

„Meiri hlutinn er þeirrar skoðunar, að 
sem allra fyrst þurfi að setja bankalög, sem 
geri mögulegt, að hjer komist á fót bráð- 
lega einn eða fleiri nýir einkabankar? ‘

Jeg liefi nú ekki haldið. að nefndin vami 
að endurtaka með öðrum orðum það, sem 
hún hefir áður sagt. Jeg liefi álitið, að hjer 
væri eitthvað nýtt um að ræða, og þess 
vegna hefi jeg borið frv. fram. Jeg hefi 
a. m. k. skilið þetta svona. en háttv. þm„ 
sem hefir ineðundirritað þetta brjef, get- 
ur hafa skilið það öðruvísi, en jeg hefi
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fulla ástæðu, samkvæmt orðanna hljóðan. 
til niíns skilnings.

Annars lieíi jeg enga trú á því, að þessi 
almenna bankalöggjöf geti komið svo fljótt. 
að atvinnuvegirnir inegi við því að bíða 
eftir henni.

Háttv. þm. Str. þarf jeg ekki að svara 
miklu. Hv. frsm. meiri hl. (JakM) hefir 
lýst því alveg r.jett. hvernig aðstaða hinna 
útlendu manna verði gagnvart atvinnu- 
vegum landsins, að þeir verði að reka .starf- 
semi sína í fullu samræmi við þarfir þeirra. 
Þeir eiga alt undir velgengni íslensku at- 
vinnuveganna. og á þessu byggist það. að 
það er alls ekkert varhugavert að leyfa út- 
lendingum að stofna lijer til slíkrar starf- 
semi sem þessarar, meðan við höfum sjálf- 
ir ekki bolmagn til þess. Það má auðvitað 
segja, að þeir geri það ekki fyrir okkur 
að reka hjer bankastarfsemi, heldur fyrir 
sjálfa sig. Það má þá líka segja. að við 
gerum það fyrir okkur að leyfa hana. Jeg 
held, að það verði eins með þetta og þeg- 
ar íslandsbanki var stofnaður. Jeg lield, 
að við höfum fulla ástæðu til þess að 
vera því þakklátir, að liann komst á stofn. 
Og livað sein annars verður sagt um st.jórn 
hans og starfsemi, þá er það alveg víst, 
að vöxtur atvinnuveganna er að mjög 
miklu leyti að þakka því fje. sem þá var 
veitt hingað inn í landið.

Jeg ;vtla ekki að fara langt út í gengis- 
málið. Jeg liefi aldrei haldið því fram, 
að luvgt væri að hækka krónuna án þess að 
einhverjir biðu hnekki við það. En jeg 
held. að það sje jafnan svo, að ekki s.je 
lnvgt að halda uppi atvinnurekstri án þess 
að einliverjir fari öðruhvoru á höfuðið. 
En meðan ekki eru mikil brögð að því. 
þarf ekki að leiða neitt tjón af því fyrir 
almenningshag. En jeg lield fast við þá 
skoðun mína. að kreppan stafar af verð-

livkkun á fiskinum; þetta er orsök, sem áð- 
ur hefir valdið kreppu og mun altaf halda 
áfram að valda kreppu, livað sem öllu 
gengi líður. Og jeg dreg ]>að mjög í efa, 
að nokkur, sem þessu er kunnugur, neiti 
því, að erfiðleikarnir stafi frá verðfall- 
inu.

Að jeg hafi liælst um yfir nokkrum hlut, 
því þarf jeg ekki að svara. Jeg hefi ekki 
gert það; jeg held, að það sje ímyndun 
hv. þm. Jeg hefi aðeins bent hv. þm. á 
það að bíða með skrumauglýsingar um 
klofning í Ihaldsflokknum þar til frv. hans 
kæmi fram, og gætu þá fleiri flokkar orð- 
ið klofnir í gengismálinu, svo að livorug- 
ur hefði um neitt að hælast. Að lyktum 
vil jeg taka það fram, út af brtt. um af- 
gjaldsákvæðin, að jeg liefi ekkert á móti 
því að ganga með hv. flm. inn á það að 
reikna afgjaldið út á svipuðum grund- 
velli og þeir hafa stungið upp á, nefnilega 
að setja það í samband við arðinn af hluta- 
fjenu, þó þannig, að afgjaldið sje ekki 
gert þyngra fyrir bankann en stjfrv. fer 
fram á. Og þótt jeg greiði atkvæði á móti 
þessari brtt. og voni, að hún falli nú við 
þessa umr., þá get jeg reynt að ná sam- 
komulagi við hv. flm. milli 2. og 3. umr. 
um það, að gjoldin verði reiknuð út nær 
þeim grundvelli, sem þeir hafa óskað eftir. 
Vona jeg því, að þessir hv. þm. geri ekki 
till. sína svo að kappsmáli, þótt hún falli 
nú, að meina málinu vegna þess að ganga 
til 3. uinræðu.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. Str. (Tr- 

Þ) feld með 15 : 9 atkv., að viðliöfðu nafna- 
kalli, og sögðu
jií: IngB, JBald, JörB, MT, PÞ. SvO. 

TrÞ. ÁÁ.' ÞorlJ.
nei: IíStef, HK, JakM, JAJ, JK, JS, JÞ,
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KIJ, MG, MJ, PO, SigurjJ, ÞórJ. AJ. 
BSv.

Fjórir þm. (BL, ÓTli, BSt, B.J) fjar- 
staddir.
Brtt. 380,1 samþ. með 19 shlj. atkv.

— 330,a feld með 14:10 atkv.. að við- 
liöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SvÓ, TrÞ, Þorl.J, ÁÁ, HStef, IngB, 
JBald, JörB, KIJ, MT.

nei: PO, PÞ. SigurjJ, ÞórJ, ÁJ, HK, Jak- 
M, JAJ, JK, JS, JÞ, MG, MJ, BSv.

Fjórir þm. (BSt, BJ, BL, ÓTh) fjar- 
staddir.
Brtt. 330,b samþ. með 14: 1 atkv.

— 330,c sainþ. með 13: 6 atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 13 : 10 atkv.
2. gr. samþ. með 14: 4 atkv,

Brtt. 380,2 samþ. með 13: 3 atkv.
3. gr., svo breytt. samþ. með 13: 5 atkv.
4. gr. samþ. með 14:4 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14:10 atkv.

Á 62. fundi í Xd.. mánudaginn 26. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 407).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14:9 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JÞ, KIJ, MG, MJ, PO, Sigurj.J, ÁJ, 

BL, HK, JakM, JAJ, JK, JS, BSv. 
nei: MT, PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, BSt, H-

Stef, IngB, JBald.
Fimm þm. (JörB, ÓTh, ÞórJ, ÁÁ, BJ) 

fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

Á 59. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt

eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd. 
(A. 407).

Á 61. fundi í Ed., miðvikudaginn 28. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Jónas Jónsspn: Jeg ætla ekki að fara 
ítarlega út í þetta mál við þessa uinræðu. 
En jeg vil benda háttv. deildarmönnum á 
það, að þótt jeg greiði ekki atkv. á móti 
því, að málið fari til 2. umr.. þá tel jeg 
þetta samt mjög varhugavert, sem hjer er 
farið fram á.

Fyrir tveim árum var samþ. frv. líkt 
þessu eftir allharða viðureign í þinginu, 
þar sein ókveðnum mönnum var veitt heirn- 
ild til þess að stofna banka. Endirinn varð 
sá, að ekkert varð úr þessu og hrakspárn- 
ar rættust. Xu er fitjað upp á þes.su sama 
af nýju. boðin svipuð kjör án þess að 
nokkur viti, livort nokkrir vilji stofna 
þennan banka eða ekki. Það eru sumir 
altaf að tala um það. að dýrmætum tíma 
þingsins sje varið í óþarfa umræður. En 
einmitt þeir menn, sem hæst hafa talað um 
það. eru langmest sekir í því að halda 
fram niálum, sem annaðhvort eru óþörf 
eða horfa fremur til ógagns.

Jeg tel Jiað alveg óverjandi að búa til 
lög, sem enginn veit liver á að nota. Þetta 
eru þó aðeins formgallar; efnisgallarnir 
eru meiri, og læt jeg það bíða að tala um 
þá til 2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 9 shlj. atkv.

Á 73. fundi í Ed., miðvikudaginn 12. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 407, 
n. 571).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. í e. hlj.

%25c3%25bees.su
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Frsm. meiri hl. (Jóhann Jósefsson);
Þetta frv. er komið frá hv. Xd. og borið 
fram af hæstv. stjórn. Eins og komið hefir 
fram hjá nefnd þeirri. sem skipuð var til 
þess að rannsaka bankamálin. hefir sú 
skoðun orðið ofan á, að þörf væri á því, 
að settur væri hjer á stofn nýr einkabanki. 
Ástæðan er vitanlega sú, að álitið er, að 
atvinnuvegir landsins hafi ekki nægan 
stuðning hjá bönkum þeim, sem fyrir eru. 
Þá skorti alltilfinnanlega nauðsynlegt 
rekstrarfje. Jeg skal ekki fjölyrða neitt um 
frv. sjálft; jeg býst við því. að hæstv. f j- 
rh. muni gera það, ef umræður verða lijer 
um þetta. Jeg vildi aðeins skýra frá því. 
að meiri hl. fjhn. er samþykkur frv. og 
fellst á. að ríkisstjórninni sje veitt lieim- 
ild til þess að veita fyrirhuguðum nýjum 
banka svipuð hlunnindi sem Islandsbanki 
hefir nú. að undanskildum seðlaútgáfu- 
rjettinum. Jeg býst við, að menn liafi tek- 
ið eftir því, að leyfistíminn á að vera eins 
langur og leyfistími Islandsbanka. — Það 
liafa ekki verið gerðar stórvægilegar breyt- 
ingar á frv. í Xd., en þó var þar gerð ein 
breyting, sem jeg tel til bóta. en það er. 
að eftir leyfistímann njóti bankinn eins 
góðra kjara og aðrir einkabankar hjer á 
landi. Minni hl. fjhn. er hinsvegar á móti 
frv. þessu, og mun liann gera grein fvrir 
skoðun sinni.

Frsm. minni hl. (Ingvar Pálmason): Jeg
hefi getið þess í nál., að jeg sje ósam- 
þykkur því, að frv. þetta verði samþykt. 
Ástæðan til þess er í stuttu máli sú. að 
mjer virðist. eftir því sem nú standa sak- 
ir, það tæplega vera rjett lausn á banka- 
málunum að bæta við einum nýjum banka. 
Mjer virðist liggja nær að koma seðlaút- 
gáfunni fyrir á einhvern tryggilegri liátt 
en verið liefir. En nú er útsjeð um það. 
að á þessu þingi fæst engin lausn á því

máli. En við því er nú ekki neitt að segja 
úr því sem komið er. En úr því að þetta 
tókst nií ekki. þá álít jeg, að við sjeum 
ekki miklu bættari með því að ganga inn 
á þá braut að veita hlunnindi nýjum 
banka. Jeg geri ráð fyrir því, að meining- 
in með því sje að auka starfsfje atvinnu- 
veganna í landinu. Jeg skal nú ekki bera 
brigður á, að þörf sje á slíku, en jeg álít, 
að til þessa eigi ekki að taka, nema láns- 
traust banka þeirra. sem fyrir eru. sje 
þrotið. Það er ekkert betra að auka starfs- 
fje atvinnuveganna með því að stofna nýj- 
an banka en að fá lán handa þeim bönk- 
um, sem fyrir eru. Það er hjer ekki ósvip- 
að því, sem við liugsuðum okkur, að ein- 
hverja sveit vantaði rekstrarfje, en versl- 
anirnar, sem venjulega liafa skaffað rekstr- 
arfje. gætu ekki eða vildu ekki leggja fraiu 
meira. Jeg held. að ástandið í sveitinrd 
batnaði ekkert við það, þó þar bættist við 
ný lánsverslun, sem lánaði þeim mönnum. 
sem Jiinar verslanirnar vildu ekki lána. 
Sama gildir með landið. Ef svo stendur á, 
að fje vantar og lánsstofnanir þær, sem 
fyrir eru, geta ekki eða vilja ekki leggja 
meira fje í veltuna, þá hvgg jeg, að það 
hafi slæm áhrif. ef ný lánsstofnun keniur. 
Hverjum mundi slík lánsstofnun lána f je.’ 
Ekki öðrum en viðskiftamönnum þeirra 
banka. sem fyrir eru. Ef um þá er að 
ræða. sem lánsstofnanir þær, sem fyrir eru, 
bera fult traust til, þá hygg jeg, að þeir 
þurfi ekki á lánum að halda. En að því er 
hina snertir, sem lánsstofnanir þær, sem 
fyrir eru. hafa ekki traust á, þá hvgg jeg, 
að það sje frekar til böls en bóta að lána 
slíkum mönnum. Jeg veit ekki, livort hv. 
deild hefir skilið, livað fyrir mjer vakir, 
en það er í stuttu máli þetta: Ef ástand 
þeirra, .sem lán þurfa að fá, er þannig, að 
bankastofnanir þær, sem fvrir eru, vilja 
ekki lána þeim meira, þá tel jeg, að stofn-
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un nýs banka bæti ekki úr þeim vandræð- 
um. En ef þeini lánsstofnunum, sem fyrir 
eru, er svo fjárvant, að þær hafa ekki láns- 
traust lengur, þá gæti verið spurning iini, 
hvort ekki væri rjett að stofna nýjan 
banka. En jeg liygg, að ennþá sje láns- 
traust þeirra svo niikið, að þær geti bætt 
úr lánsþörfunum, ef þær hafa traust á 
láiitakendunum. Jeg held, að það. sem 
me.st bagar nú, sje það, að of mikið fje 
sje í útlánum og sitji þar fast, og því sje 
of lítið fje í veltunni; og ef mikið af þessu 
útlánsfje er ótrygt, þá hygg jeg, að það 
verði ekki mikið tryggara við stofnun 
nýs banka. Annars tel jeg ekki þörf á því 
að hefja deilur um þetta mál. Ilvort sú 
skoðun fær lítið fylgi hjer í deildinni, við 
því er ekkert að segja. Ef málið gengur 
fram, álít jeg, að það sje á ábyrgð þeirra. 
sem greiða því atkvæði sitt. Jeg hefi gert 
afsökun mína með því að lýsa afstöðu 
minni, og mun greiða atkvæði samkvæmt 
því.

Björa Krístjánsson: Jeg hefi skrifað 
undir nál. með fyrirvara, og sá fyrirvari 
á að þýða það, að jeg tel óviðfeldið að 
fela stjórninni að leita uppi menn eða 
fjelög, sem kynnu að vilja stofna stærri 
fvrirtæki lijer á landi. Myndi jeg liafa felt 
mig betur við. að þingið sjálft ákvæði, 
hvaða f jelagi ætti að veita slík rjettindi; 
en engu að síður. þótt jeg hafi gert þessa 
athugasemd, mun jeg greiða atkvæði með 
þessu máli, og það er af því, að jeg tel 
stofnun slíks banka nauðsynlega, án alls 
tillits til þess, hvar seðlaútgáfurjetturinn 
verður, því að það verður jafnniikil þörf 
á nýjum banka fyrir því, þótt seðlaútgáf- 
an yrði falin sjerstakri stofnun. En þeg- 
ar endanlega verður ákveðið um það, hvar 
seðlaútgáfurjetturinn lendir, vona jeg, að

fult tillit veiði tekið til óska þess hluta 
þjóðarinnar, sem mest þarf á bönkunum 
að lialda.

Þetta er sú sjerstaka grein. sem jeg vildi 
gera fyrir atkvæði niínu, og þrátt fyrir 
þann fyrirkomulágsgalla, sem jeg tel vera 
á frv., mun jeg greiða því atkv. mitt.

Fjármálaráðherra (JÞ): Iláttv. frsm. 
minni ld. (IP) hefir nú gert grein fyrir 
þeim ástæðum, seni gera það. að liann get- 
ur ekki aðhyllst þetta frv., og get jeg að 
vísu vel skilið sumar þeirra. og sjerstak- 
lega vel skilið. að yfir höfuð konii fram 
nokkur ótrú á aukningu lánsfjór frá hv. 
þm. þessa kjördæmis, nefnilega Suður- 
Múlasý.slu, vegna þess að þar hafa óneit- 
anlega orðið á pndanförnum árum nokkuð 
mikil mistök í notkun lánsfjár. En samt 
lield jeg, að það tjái ekki að líta svo á, 
sem nú verði að setja landið og atvinnu- 
vegi þess í algert svelti um lánsfje vegna 
þess að nokkur mistök liafa orðið um notk- 
un þess á undanförnum árum. sem voru 
svo, bæði hjer og annarsstaðar, að menn 
mistu sjónar á því. hvenær á að nota láns- 
fje og hvernig á að nota það.

Ilv. þm. (IP) sagði fyrst, að sjer liefði 
fremur þótt rjett að koma skipulagi á 
seðlaútgófuna heldur en að fara að hugsa 
um nýjan banka, en þetta tvent eru óskvld 
niál, eins og liv. 1. þm. G.-K. (BK) benti 
á í fáum orðum. Það er ekki hægt með 
neinum ráðstöfunum á seðlaútgáfunni að 
útvega atvinnuvegunum neitt fjármagn, 
sem ]>eir ekki liafa nú; það má miklu 
l'remur búast við því. hvernig sem seðla- 
útgáfunni verður liagað, að frá þeirri grein 
bankastarfseminnar komi fremur þrenging 
en aukning, af því að seðlaveltan liefir 
verið fullmikil, fremur útlit fyrir, að hún 
muni fara minkandi, og að hún minkar,
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það þýðir ekkert annað en það, að fje er 
tekið frá atvinnuvegunum. Það má ekki 
hyggja, að hægt sje að bæta úr skorti á 
veltufje með skipun seðlaútgáfunnar. en 
þetta frv. beinist að því að gera tilraun í 
þá átt. Það er ekki heppilegt að hugsa 
sjer veltufjáraukning í þá átt. að núver- 
andi bankar noti lánstraust sitt miklu ítr- 

■ ar en nú er gert, með þehn mikla mismun, 
sem hjer er á árferði; það getur ekki vel 
farið nema því aðeins, að bankarnir eigi 
eitthvað talsvert af lánstrausti ónotað, 
sem þeir þá einmitt geti gripið til, þegar 
árferðið lieimtar sjerstaklega mikil fjárút- 
lán, en það er þegar illa árar. Það má 
ekki hugsa sjer starfsemi bankanna á þann 
hátt, að alt sje notað í góðu árunum, því 
að þá er alt þeirra lánstraust uppnotað, 
þegar illa árar. Nú hafa bankarnir reynt 
ákaflega mikið á lánstraust sitt; þeir hafa 
haft við mikið að stríða og nota meira 
lánsfje en bankar alment gera. Nægir þar 
að benda á enska lánið; það er nú svo, að 
það er fjórðungur úr miljón sterlings- 
punda, sem livor þessara banka liefir fast 
í erlendum lánum.

Þá taldi háttv. þm. (IP), að af þessu 
myndi stafa samkepni við núverandi banka. 
er gæti orðið óholl. Ekki er jeg hræddur 
um, að svo muni verða, vegna þess, að 
mjer er kunnugt um, að bankarnir hafa 
nú upp á síðkastið ekki getað fullnægt 
eðlilegri eftirspurn um vel trvgð lán til 
góðra viðskiftavina; og þegar svo er kom- 
ið, þá er orðið eðlilegt rúm fvrir nýtt 
fjármagn til að fullnægja þessari eftir- 
spurn. Og þó að það sje sjálfsagt rjett. 
sem hv. þm. (IP) segir, að það sje meira 
og minna af starfsfje bankanna, sem sje 
orðið fast í útlánum, sem er tregt um að 
fá inn, þá held jeg, að það sje ekki ann- 
að en eðlileg tilraun til úrlausnar á því

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).
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mjög um veltufjármagn, að fleiri eða færri 
af Iandsmönnum neyðist til að halda að 
sjer liöndum, heldur sje miklu líklegra að 
reyna að sjá fyrir því veltufje, sem þarf til 
þess, að þessi atvinnufyrírtæki, sem sitja 
með þetta fje fast, fengju tækifæri til að 
vinna sig upp og skila sínum lánum aft- 
ur; og liygg jeg, að bæðí bankamenn og 
lántakendur hafi fengið svo mikla revnslu 
á síðari árum, að minni hætta verði á 
ógætilegri notkun lánsfjár nú en áður.

JónasJónsson: Mjer skildist hv. frsm. 
meiri hl. (JJós) vitna til milliþinganefnd- 
arinnar í bankamálum til stuðnings þessu 
frv., og skil jeg vel, að hv. þm. gerði það, 
því að það gerðu blöðin líka, en það er 
samt alveg rangt, þó að þar sje hænufjöð- 
ur til í liænuna. Það; sem er villandi við- 
víkjandi umsögn milliþinganefndarinnar, 
er það, að hún gerir ráð fyrir, að í fram- 
tíðinni komi lijer nýir bankar, en nefndin 
gerir ráð fyrir, að það komi almenn banka- 
löggjöf áður en fleiri bankar verða stofn- 
aðir, og það hefir verið skýrt tekið fram 
í háttv. Nd„ meðal annars af hv. þm. V,- 
ísf. (ÁÁ). Ef hjer kæmi nú nýr banki, 
gætu liðið mörg ár þangað til bönkum 
fjölgaði aftur, og þá dálítið einkennilegt, 
ef á næstu þingum væri verið að bisa við 
að gera ný sjerlevfislög viðvíkjandi bönk- 
um, en þá liefði verið stofnað það nf bönk- 
um, sem kæmi á næstu árum. Jeg vil gefa 
þessa skýringu á orðum nefndarinnar, af 
því að hún hefir einmitt gert ráð fyrir, að 
samin yrði bankalöggjöf á næstu árum, og 
það er „teoretisk“ fjarstæða, að fjölgun 
banka eigi að koma á undan bankalöggjöf- 
inni. Án þess að jeg vilji tala um starf 
nefndarinnar, get jeg sagt það, að 3—4 
af nefndarmönnum álitu rangt að stofna
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nýja banka nú á svo lausum grundvelli. 
án þess að ákveðið sje, hvað það væri, sem 
liiggjöfin krefðist af þeini. En það er tvent, 
seni gerir. að jeg er á ínóti þessu frv.: 
annað er það, að lijer er aðeins löggjöf 
fyrir einn banka. en það hefi jeg skýrt áð- 
ur; liítt er, að jeg er á móti bankastofnun- 
arheimild. sem gefin er út í bláinn. I’að 
liafa ekki kornið neinar skýringar frá 
hiVstv. stjórn eða báttv. nefndum. sem hafi 
gert það líklegt. að hjer væri um neinn 
aðilja að ræða. seni viltli nota þessa heim- 
ild. Við. sem ekki höfðum mikla trú á 
þeim norska banka árið 1923. þrátt fyrir 
það. að nokkrir Jslendingar voru til greintl- 
ir, sem fengu leyfið og hefði mátt gera ráð 
fyrir. að gætu útvegað fjeð, vissum. að 
þar var bygt á santli. En hjer er aðeins 
verið að gefa út almenna heimild, sem eng- 
inn veit, hvort nokkur maður vill nota, 
eða þá livort þeir, sem viltlu nota hana. 
væru æskilegir gestir. Jeg vil einnig taka 
það fram, að viðvíkjandi sjálfstæði þjóð- 
arinnar getur það verið ákaflega hættuleg- 
ur mi.sskilningur, hættulegri en nokkuð 
annað. að vera ljettúðugur með það, hvaða 
fjármagn kemst inn í landið. Fyrir stríð 
sýndu Þjóðverjar ákaflega mikla fyrir- 
hyggju í því að koma fyrir fjármunum í 
öðrum löndum, til þess að ná þar pólitísk- 
um og fjelagslegum yfírráðum; og þegar 
það er athugað, bve mikil áhrif banki með 
miklu fjármagni getur haft í tatæku landi, 
þá trúi jeg því ekki, að hæstv. fjrh. vilji 
heimta það, að deildin samþykki þetta frv., 
sem gæti verið til þess að veita útlendu 
fjármagni hættulegt vald í landinu. Sá 
banki ga*ti þá orðið eins og Grimsey var á 
tíma Olafs Haraldssonar. Xú þarf að vísu 
ekki að óttast það. að langskip komi hing- 
að með ber manns, sem geti lifað á eggj- 
unum þar, en útlendur banki. ef til kæmi. 
með miklu fjármagni, og lionum yrði vita-

skuld stjórnað af þeim, sem ættu fjármagn- 
ið. gæti orðið til mikillar hættu fvrir fjár- 
málafrelsi landsins. og svo annað frelsi 
þess. En þessu væri ekki svo háttað, ef um 
vissa menn væri að ra*ða, því að það er t. 
d. alt antiað að santþykkja þetta frv. eða 
Islandsbankafrv. um 1900; þar voru inenn, 
sem íslendingar þektu töluvert, auk þess 
fra-ndur okkar, og að minsta kosti tnenn, 
sem við höfðunt verið bundnir pólitískum 
böndum við, og það var luegt að átta sig 
á því. hverskonar fyrirtæki þessir menn 
vildu stofna. En itni þetta frv. veit mað- 
ur ekkert, og stjórnin veit líklega heldur 
ekkert. Og nú vil jeg spyrja hæstv. fjrh.. 
hvernig bann ætlar að nota þessa heimild, 
bvort hann ætlar að bjóða liana út eins 
og lotteríseðlar eru boðnir út í öllutn lönd- 
um, eða bvort hann ætlar að reyna að fá 
einhvern gyðing til að koma hingað, eða 
hvort þetta eigi aðeins að vera pappírs- 
lög, sem hann vill fá.

Þá held jeg, að að minsta kosti einir 
tveir ræðumenn liafi talað um, að hjerværi 
þörf á nýju fjármagni. Getur vel verið, að 
sumir líti þannig á, en ýmislegt er nú 
samt, sem bendir í þá átt, að ekki sje þörf 
á fjármagni, sem væri notað í venjulega 
aukningu á mestu áhættufyrirtækjum 
landsins. Jeg lield, að jeg fari ekki með 
rangt mál. þó að jeg segi, að hæstv. fjrh. 
hafi látið sjer þau orð um munn fara, að 
hann líti ekki á það með óblandinni gleði, 
bve togaraflotinn hefir aukist mikið á þess- 
um árum. Og jeg veit, að þessi skoðun er 
uppi hjá ýmsum mönnum, einkum þeim, 
sem standa að hinuin eldri togarafjelög- 
um; og eitt af því. sem menn óttast í þessu 
efni, ef verðfall verður á fiski, er, að þá 
komi reglulegur barnadauði upp á meðal 
þessara fyrirtækja. því að þó á meðal 
þeirra sjeu nokkur traust fjelög, þá liafa 
önnur þotið upp, sem þá þurfa að fá nýtt
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fjárniagn, sjúk fyrirtæki, seni þá myndu 
reyna að bjarga sjer. Fyrir þeim standa 
nýir menn, sem ekki hafa mikla reynslu við 
að .stvðjast, og sem byrja þá ef til vill á 
nýrri aukningu. ef vel gengur eitt árið. 
Jeg játa, að það væri ákaflega gott að 
fá hingað f jármagn af vissu tægi; það 
vantar t. d. tilfinnanlega fjármagn til 
fasteignaveðslána. bæði til húsabvgginga og 
ræktunar, pg það er enginn vafi á því, að 
ef það fólk, sem er hjer í Reykjavík, 
á að lifa áfram. er mesta þörf á, að bygt 
sje meira hjer en gert hefir verið, og sama 
mun vera í öllum öðrum kaupstöðum lands- 
ins, t. d. Vestmannaeyjum og Ilafnarfirði, 
sem talað liefir verið um, að liefðu mikla 
lánsþörf. Þá er og mikil þörf á lánum til 
ræktunar, en sem nýr banki af þessu tægi 
bætir ekki úr. því að það eru ekki miklar 
líkur til, að banki eins og þessi, sem hjer 
er talað um, kærði sig nokkuð um að lána 
fasteignaveðslán. Til þess þarf net'nilega 
vissa tegund af fjármagni, sem ekki leít- 
ar til braskbanka í þessu afskekta landi, 
þar sem lieita má, að gjaldmiðill þess svífi 
í lausu lofti. Ennfremur er mjög vafasamt, 
livort rjett er að fá braskfjármagn inn í 
landið, þar sem hjer er níi kreppa í aðsigi, 
áður en eldri atvinnufyrirtæki, hafa fest ræt- 
ur. Jeg álít þess vegna, svo framarlega sem 
hæstv. fjrh. getur ekki gefið einhverjar 
nýjar skýringar eða einhver ný gögn í 
þessu máli, sem þingið hefir ekki sjeð, þá 
sje ekki aðeins óþarft, heldur hreint og 
beint liættulegt að samþykkja þetta frv., 
svo framarlega sem hæstv. ráðh. vill nota 
það til annars en að auka lagafjöldann.

Fjármálaráðherra (JÞ): Mjer dettur
ekki í hug. að jeg muni með neimnn rök- 
um geta sannfært þá hv. nefndarmenn. 
sem með nál. sínu hafa bundið atkv. sitt

á móti þessu frv., og því óþarfi fyrir mig 
að leita að slíkum rökum, sem háttv. 3. 
landsk. (JJ) biður um. En út af þeim 
möguleikum fyrir erlend áhrif, sem stofn- 
un slíks banka skapaði landinu, vil jeg 
taka það fram, sem ákaflega greinilega 
var fram tekið í hv. Xd., sjerstaklega að 
mig minnir af hv. 3. þm. Reykv. (JakM), 
að bankafyrirtæki liaí'a einmitt sjerstöðu 
í því efni, þótt erlend sjeu, að þeim fylgir 
engin slík liætta, sem annars kann að leiða 
af því, að útlendingum er veittur of greið- 
ur aðgangur að því að nota sjer gæði 
þessa lands. Því að enginn banki getur þrif- 
ist, nema liann liagi sinni starfsemi alveg 
í samræmi við starfsemi landsmanna og 
með hag atvinnuveganna fvrir augum eins 
mikið og sinn eiginn, því að undir því ?r 
öll velferð eins banka komin. Það hlutafje, 
sem sett er hjer í banka, er alveg til þess 
knúið, að starfað sje með það í fullu sam- 
ranni við hagsmuni landsmanna. IIv. þm. 
(JJ) spurði. lvort jeg ætlaði að bjóða 
þetta leyfi út eða hvort jeg ætlaði að 
auglýsa það opinberlega. Jeg ætla ekki að 
gera það; jeg hefi hugsað mjer að leita 
fvrir mjer „undir hendinni“ sem kallað 
er, þótt það sje sennilega ljelegt mál, og 
reyna á þann liátt að framkvanna það, 
sem frv. ætlast til, en að öðru leyti finst 
mjer engin sjerstök ástæða til að segja 
neitt um fyrirætlanir mínar í því efni, 
annað en það, sem sagt var í hv. Xd., en 
það jeg veit til hefir ennþá ekki verið gert 
neitt til að koma lögum þessum í fram- 
kvæmd. Hv. 3. landsk. viðurkendi að vísu. 
að hingað vantaði fjármagn, en taldi, að 
annað fjármagn þyrfti til fasteignaveð- 
lána. En hv. þm. (JJ) má nú vel vita það. 
að ,.náið er nef augum“ hvað það snertir. 
því að ef greiðist fyrir um fjármagn al- 
ment í landinu, þá greiðist um leið til um
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fasteignaveðslán, því að þetta er engan 
veginn svo mjög aðskilið, eins og þeir vita, 
seni nokkuð eru kunnugir okkar almennu 
bankastarfsemi, þótt ekki sje annað en 
opinberlega birtir reikningar bankanna. 
Auk þess liefir þetta þing gert aðrar ráð- 
stafanir, sem sjerstaklega eiga að miða að 
því að bæta úr þessari fjármagnsþörf til 
fasteignaveðslána, sem liv. þm. (JJ) nefndi, 
nefnilega með því að samþykkja ný veð- 
deildarlög. Ennfremur vil jeg minna á þá 
afstöðu. sem milliþinganefndin í banka- 
málum liefír tekið, því að það er ótvírætt 
og undirskrifað af meiri hl. liennar, að 
bún telur æskilegt, að bjer geti komist á 
fót einn eða fleiri einkabankar. (JJ: Með 
vissum skilvrðum). Það er ekki með nein- 
um skilvrðum; nefndin lætur aðeins í ljós 
það álit, að það þurfi að komast bjer upp 
nvr einkabanki. Það stendur ekkert um. 
hvort átt er við sjerstök bankalög eða al- 
menn bankalög. og um það bafa allir 
nefndarmenn í meiri bl. nefndarinnar sína 
ar þetta er skrifað, bafa þeir allir verið 
með því, að það kæmist á fót einn eða 
skoðun. Ilvort þau eigi að vera sjerstök 
eða almenn, það breytir engu, því að þeg- 
fleiri nýir einkabankar, og bafa þar þörf 
atvinnulífsins í landinu fyrir augum.

Frsm. minni hl. (Ingvar Pálmason);
Jeg vil nú reyna að haga orðum mínum 
þannig, að þau gefi ekki tilefni til langr- 
ar umr.

Þó verð jeg að svara bæstv. fjrli. nokkru. 
Hann hóf mál sitt með því. að sjer kæmi 
ekki ókunnuglega fyrir skoðun mín í fyrri 
ræðu minni, vegna ástandsins í kjördivmi 
mínu. Jeg veit satt að segja ekki. bvað 
hann átti við með því. Jeg býst ekki við. 
að það liafi verið það, að sambandi míjiu 
við lánsstofnanirnar væri þannig báttað.

að þess vegna væru borfurnar ekki sem 
glæsilegastar. (Fjrh. JI>: Xei, nei, það er 
langt frá því. Jeg átti bara við þau miklu 
töp á lánsfje, sem orðið hafa í kjördæmi 
bv. þm.). Jeg befi nú ekki orðið var við, 
að komið bafi nein skýrsla um það, að 
ástandið í Suður-Múlasýslu sje verra en 
annarsstaðar á landinu. Og jeg neita því, 
að svo sje. Jeg skal benda liæstv. fjrh. á 
aðra sýslu bjer nærlendis, þai' sem ástand- 
ið ei' miklu verra en í Suður-Múlasýslu. 
Það ei- Árnessýsla.' Jeg þori fyrir mitt 
leyti óbikað að bera þær saman. I Arnes- 
sýslu er nú komið- það ástand, sem verða 
mun bjer, ef ný lánsstofnun kemur við hlið 
binna, ei' bafa bundið alt lánsfje sitt.

Jeg verð því að segja það, að jeg kann 
bálfilla við það, að fulltrúar Sunnmýl- 
inga sjeu sí og æ brýndir á því, að í þeirra 
kjördæmi sje svo ilt ástand, að lengra 
verði ekki jafnað. Vegna þess að þetta er 
alls ekki rjett, þá verð jeg að lýsa óánægju 
minni út af því, að slík orð sjeu notuð 
b.jer á Alþingi. Við fulltrúar Sunnmýlinga 
erum algerlega óháðii' lánsstofnuninni á 
Eskifirði, en það get jeg borið benni, að 
það befii' aldrei staðið á því, að jeg gæti 
fengið lán þar, befði jeg þurft þess, og 
fje hefii' bún altaf baft til að lána.

Jeg býst ekki við því, að bæstv. fjrb. 
hafi kastað þessu fram til þess að sverta 
stofnunina, beldui' til þess að sýna, að 
ástandið þai' sje ekki gott. Það væri nú 
betra að líta dálítið nær sjer, því að af 
þeirri viðkvnningu, sem jeg liefi haft af 
Revkjavík, sjerstaklega í vetur, hefir mjei' 
virst, að sum útgerðarfjelögin sjeu svo 
miklii' vanmetagripir, að aðrir eins finn- 
ist ekki í Suður-Múla.sýslu. Og víðsvegar 
á landinu munu ekki öll kurl komin til 
grafai' enn.

Ilæstv. fjrli. fræddi mig á því, að þótt
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seðlaútgáfunni yrði ráðstafað, þá nnindi 
ekki verða frekar fje en áður til útlána. 
Þetta veit jeg vel, en jeg hygg þó, að það 
ætti að vera styrkur fyrir bankastarfsem- 
ina í landinu. Hefi jeg þar fyrir mjer orð 
bankastjóra beggja bankanna hjer, að þeir 
telja bankana ver stadda til þess að ákveða 
starfsemi sína meðan seðlaútgáfunni er 
óráðstafað. Gæti farið svo. að þessir bank- 
ar yrðu báðir færari um að starfa, ef 
seðlaútgáfunni væri komið í trygt liorf, 
þótt þeir geti það ekki meðan seðlaútgáf- 
an er í lausu lofti eins og nú er.

Ilæstv. fjrh. sagði, að bankarnir hefðu 
ekki getað fullnægt eðlilegri lánsþörf. Ef 
þeir eru á annað borð vel stæðir, þá skilst 
mjer, að þeir mundu nú geta fengið lán. 
því að lánstraust þeirra er enn svo mikið; 
en þeir vilja ekki gera það meðan alt er 
á reiki með bankafyrirkomulagið í fram- 
tíðinni.

Hæstv. fjrh. sagði, að það væri lítil 
hætta á því, að nýtt lánsfje yrði látið ónot- 
að, eða að það yrði notað ógætilega. Jeg 
er honum sammála um það, að bankarnir 
hafi nú fengið þann árekstur, að lánsfje 
verði ekki fyrst um sinn notað ógætilega 
af þeim bönkum, sem nú eru hjer, og að 
því leyti mættu bankarnir nota lánstraust 
sitt frekar en þeir hafa gert.

Jeg skal svo ekki þrátta um þetta leng- 
ur. Það heldur venjulega hver á sínu í 
slíkum umræðum. Og jeg hefði ekki staðið 
upp nú, ef það hefði ekki verið vegna 
þessarar ádrepu, sem lnvstv. fjrh, kom inn 
í umr.

Frsm. meiri hl. (Jóhann Jósefsson):
Jeg fæ ekki sjeð, að fram liafi komið svo 
mikil rök hjá þeim. er talað hafa gegn 
málinu, að ástæða sje að ætla, að hv. þdm. 
hafi sannfærst af þeim.

Jeg skal játa það með hv. 2. þm. S.-M.

(IP), að það væri heppilegra að öllu leyti, 
ef endanlegt fyrirkomulag eða niðurstaða 
yrði á seðlaútgáfunni. En þótt ekki sje 
búið að binda enda á það mál enn. sýnist 
það ekki næg ástæða til þess að vera á 
móti nýjum banka. Hitt, að nýr banki gæti 
enga viðskiftamenn fengið nema þá, er nú 
njóta trausts í hinum bönkunum, eða hina, 
er enginn vildi lána. þá er það að vissu 
leyti ofmælt og engin ástæða til þess að 
vera á móti málinu. Það er kunnugt, að 
þótt menn njóti trausts bankanna, sem nú 
eru, þá telja bankarnir sig ekki altaf geta 
lánað fje, enda þótt það sje til góðra 
fyrirtækja. Og það er sýnilegt, að veltu- 
fje verður ekki aukið í landinu nema því 
aðeins, að nýtt fjármagn fáist. Og þrátt 
fyrir ýmislegt, sem fundið er að Islands- 
banka, þá getur enginn neitað því, að 
hann liefir að mörgu leyti verið lyftistöng 
framfara í landinu. Það hafa orðið stór- 
kostlegar framfarir hjer síðan hann kom 
með nýtt fje inn í landið og lánaði það 
til atvinnufyrirtadíja. Líkt hvgg jeg að 
fara muni, ef þessi nýi banki kemur.

Jeg leyfi mjer svo fyrir hönd meiri hl. 
nefndarinnar að ítreka tilmæli mín til hv. 
deildar um að samþvkkja frv.

Fjármálaráðherra (JÞ): Með ummæl- 
um mínum um á.standið í Suður-Múlasýslu 
átti jeg alls ekki við viðskifti þingmanna 
þessa kjördæmis við útibúið á Eskifirði, 
heldur átti jeg við hitt, að tapast hefði 
þar mikið lánsfje síðari árin. Hitt er rjett 
hjá hv. 2. þm. S.-M., að það eru fleiri 
dökkir blettir á landinu, enda var jeg ekki 
að hnjóða í það pláss sjerstaklega, heldur 
nefndi það sem dæmi og gat þess til skýr- 
ingar, er jeg talaði um þá skoðun, sem nú 
er uppi, að rjett sje að svelta landsinenn 
enn ineira um lánsfje, þeim til heilsubótar 
eftir þá sjúkdóma, sem ])eir hafa verið



1323 Lagafrumvörp aamþykt.
Hlannindi handa nýjnm banka.

1324

haldnir af undanfarin ár. Mjer þótti leið- 
inlegt. að liv. þm. (II’) skykli taka orð 
mín sem lmjóð í lians garð eða kjördæmis 
kans, ]>ví að það var alls ekki meiningin.

Jónas Jónsson: ílæstv. fjrh. liefir svar- 
að nokkrum af þeim beinu og óbeinu 
spurningum, sem jeg beindi til hans.

Hæstv. fjrh. segist ekki álíta, að sjálf- 
stajði okkar sje nein liætta búin af því, 
þótt nýtt útlent fjármagn komi inn í land- 
ið. Þetta er nú frekar trú en skoðun, því 
að hann reyndi ekki að rökstvðja þetta. 
Það vita allir, að nú á tímum er það svo, 
að þegar stórþjóð vill ná áhrifum hjá 
smærri þjóð, þá er fyrst byrjað með pen- 
ingum.

•Jeg skal benda á t. d. eitt voldugt fjár- 
málafyrirtæki, Standard Oil. Bandaríkja- 
stjórn hefir reynt að kljúfa það í smáfje- 
lög, en það hefir reynst ómögulegt, hvern- 
ig sem að hefir verið farið. Þetta er dæmi 
þess, hvað fjármagnið er sterkt. Og ann- 
að dæmi um það. hvernig fjármagn getur 
tekið á sig þjóðlega mynd, er það, að 
Standard Oil liefir gerst danskt fjelag í 
Danmörku og síðan íslenskt fjelag á Is- 
landi.

Þá sagði hæstv. fjrh., að hann mundi 
ekki bjóða heimildina um bankastofnun 
út opinberlega, heldur í kyrþey. Þetfa er 
nú gott að heyra, því að hann mun þá 
ætla að setja bankanum sína kosti. En af 
þessuni ummælum er ljóst, að enginn 
ákveðinn aðili er á bak við, og því er frv. 
þetta út í loftið, eins og jeg sagði áður.

Jeg mótmæli því, að bankarnir hjer sjeu 
venjulega fiisir til að lána út á fasteignir. 
Það má sjá það í efnahagsreikningi Is- 
landsbanka, að hann hefir lítið af fast- 
eignaveðlánum, enda hefir hann leitast 
við að reka aðra lánastarfsemi, til versl-

unar og útgerðar. Og sama yrði ofan á, 
þótt nýr banki af sama tægi kæmi.

Jeg held. að það sjeu ekki miklar líkur 
til þess. að þetta frv. hafi nein álirif til 
góðs. þótt samþ. verði. Það er ólíklegt, að 
erlendir fjármálafræðingar vildu hætta 
fje sínu hjer, þar sem peningar eru svo 
mjög á reiki. Það er ólíku saman að jafna 
að koma hingað með fje nú eða þá er Is- 
landsbanki var stofnaður. Það má að vísu 
vera, að krónan nái gullgildi, en hún getur 
líka fallið, og þess vegna er það stórhættu- 
legt fyrir útlendinga að flytja fje sitt 
hingað.

Jeg vil koma með eina skýringu við það, 
sem hv. 2. þm. S.-M. (IP) sagði um úti- 
búið í Árnessýslu. Jeg hygg, að honum 
hafi fallið þannig orð vegna ókunnugleika 
og að hann hafi farið eftir þeim orðróm, 
sem hjer gengur uin útibúið. En jeg get 
sagt ]>að — og byggi þar á samtali við 
bankaeftirlitsmanninn, er liefir kynt sjer 
hag útibúsins — að þar er ekki búist við 
miklum töpum. Bændur eiga að vísu erfitt 
með greiðslur, vegna þess hvað vextir eru 
liáir, en fajst lánin mundu hættuleg, ef 
vextir væru livgri. En það er ein sýsla, 
sem bæði Suður-Múlasýsla og Árnessýsla 
þola samanburð við, og það er Isafjarðar- 
sýsla. Þar hafa bæði útibúin stórtapað. 
Og svo má líka minna á það, að bankarnir 
hjer hafa báðir orðið fyrir stórtöpum.

Jeg vil endurtaka það, að frv. á ekki 
að ganga fram. Og til þess eru þrjár 
á-stæður:

1. Iljer vantar fullkomna bankalöggjöf.
2. Il.ætt er við, að ofvöxtur hlaupi í 

braskfyrirtæki, sem til eru, og nýjum 
skjóti upp.

3. Það getur orðið hættulegt fvrir sjálf- 
sta-ði landsins að hleypa hjer inn erlendu 
fje.
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Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg liefi verið 
bundinn við atkvgr. í hv. Xd. og hefi því 
ekki lieyrt nema lítinn kafla úr ræðu hv. 
3. landsk. (JJ). En í því kom ekkert nýtt 
fram. og þarf jeg því ekki að lengja umr.

1
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10:4 atkv., að við- 

böfðu nafnakalli, og sögðu:
já: JóhJóh, JM, SE, ÁII, BK. EP, Gunn- 

Ó, IHB, JJós, HSteins.
nei: JJ, EÁ, GuðmÓ, IP.

2. —4. gr. samþ. með 10: 3 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:3 atkv.

Á 76. fundi í Ed., föstudaginn 14. maí, 
var frv. tekið til 3. umr. (A. 407).

Jónas Jónsson: Jeg vil ekki láta þetta 
mál hverfa svo út úr deildinni, að jeg 
rifji ekki upp að nokkru andmæli þau, er 
jeg hefi komið fram með við fyrri um- 
ræður. Hjer hafa nú gerst undarlegir hlut- 
ir í dag. Það er búið að samþykkja happ- 
drætti, sem stjórnin vill ekkert hafa með 
að gera. Þeir, sem mest hafa bari.st á móti 
einkasölu, hafa nú samþykt einkasölufrum- 
varp, þótt þeir að vísu áður hafi drepið 
einkasölufrv. um tilhúinn áburð, sem þó 
hefði inátt samþykkja með eins miklum 
rjetti, þar sem útlendir ,.spekúlantar“ 
höfðu náð áburðinum á sínar hendur og 
útilokað alla samkepni. Xii er hjer farið 
fram á að gefa stjórninni heimild til þess 
að veita hverjum sem vill færi á að koma 
á fót stofnun, sem á sínum tíma getur 
orðið mjög áhrifamikil. Því hefir nú ver- 
ið neitað hjer, að nokkur hætta ga*ti stafað 
af því að veita útlendingum þessi rjett- 
indi. En í dag hefir það sýnt sig. að menn.

sem oft liafa horið orðin „frjáls verslun“ 
á vörum sjer. hafa fengist til að sam- 
þykkja einkasölufrv. vegna hræðslu við 
leppa. Þessi hræðsla hefir fengið flokk til 
að skifta um stefnu. Xú skal jeg aðeins 
nefna eitt dæmi þess, að ekki er ástæðu- 
laust að vera á verði. Það er öllum kunn- 
ugt, að stjórnin hefir lagt fram frv. um 
seðlaútgáfurjett til handa Landsbankan- 
um. Það er ennfremur kunnugt, að meiri 
hl. stjórnarandstæðinganna var frv. þessu 
fylgjandi. En þrátt fvrir það var það 
dæmt af dagskrá hjer ekki alls fyrir löngu. 
En hví komst þetta frv. ekki fram.’ Það 
var eingöngu vegna þess, að hjer er út- 
lendur banki, sem hefir hagsmuni af því, 
að þetta frv. nái ekki fram að ganga og 
legst á móti því. Þe.ssi ritlenda peninga- 
stofnun hefir svo mikil áhrif, að hún getur 
hindrað stjórnina í því að koma frv. sínu 
fram. Og þó er þessi stofnun svo veik. að 
hún þarf að fá hjálp landsins. Xú er í dag 
verið að samþvkkja í Xd. hlunnindi fyrir 
hana, til þess að hún geti haldið áfram að 
starfa. Þegar nú þessi peningastofnun, 
svo veik sem hún er. getur hindrað fram- 
gang stærsta og merkasta stjórnarfrum- 
varpsins. hve mörg frv. mundu þá ekki 
vera stöðvuð, ef lijer kæmi upp verulega 
sterkur erlendur banki? En í þessil frv. 
liggur sá möguleiki. Einasta afsökun fyr- 
ir að samþykkja þetta frv. væri sú, ef 
hjer lægju fyrir skilríki frá þektum fjár- 
málamönnum. sem þingið gæti borið fult 
traust til að þeir vildu nota þessi hlunn- 
indi. svo fyrir það væri girt, að hægt væri 
að selja hvaða gyðingi sem væri þessi 
rjettindi í hendur. En því er ehki hjer til 
að dreifa. Jeg liefi áður haft þá ánægju 
lijer á þingi að vara menn við liinum 
svokallaða norska banka. Ilann var drif- 
inn hjer í gegn með afbrigðum frá þing 
sköpum og ekki beðið eftir áliti frá nefnd.
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Hvað hafðist svo upp úr því? Ekki ann- 
að en það, að einn eða fleiri ..spekúlant- 
ar“ ferðuðust út um lönd í nokkur miss- 
iri og buðu mönnum þessi fríðindi. Papp- 
írarnir voru sýndir utanlands og hunds- 
aðir. Sömu menn berjast nú með sömu 
rökum fyrir þessum banka. En meðan ekki 
eru færð nein nýtileg rök fyrir þessu frv., 
þýðir ekki að fjölyrða um það. En jeg 
verð að segja, að það er vafasamur heið- 
ur fyrir stjórnina, er hún gefst upp á 
því að koma því frv. í gegn, sem á lá, 
að gengi fram, en setur svo þetta frv. í 
gegn í þess stað.

Frsm. meiri hl. (Jóhann Jósefsson): Af
því að jeg er frsm. meiri hluta fjhn. skal 
jeg segja lijer nokkur orð. Það er, eins og 
hv. 3. landsk. (JJ) veit, þröngt um pen- 
inga handa atvinnuvegum landsins til 
lands og sjávar. Ef úr því yrði, að nýr 
hanki kæmist á stofn, þá mætti gera sjer 
von um, að peningamagnið ykist. Þá 
mintist hann á hlunnindi þau, sem verið 
er að samþykkja í dag í liv. Nd. Islands- 
banka til handa. Það er gert af sömu 
ástæðum, atvinnuvegunum til hagnaðar. 
Það er svo sem gefið, að þegar bankarnir 
komast í vandræðaástand, þá á þingið 
frekar að styðja en stevpa. Slíkt átti sjer 
stað í vetur, þegar svo leit út, sem ekki 
væri hægt að gera út nema part af fiski- 
flotanum. Jeg sje ekki ástæðu til þess að 
hafa á móti því, að þessi heimildarlög 
verði samþvkt. Jeg vænti þess. að stjórn- 
in verði vönd í vali sínu, er hún veitir 
einkaleyfið. En jeg býst ekki við, að 
nokkur maður geti haft á móti því, að 
bankinn komist á fót. því að við höfum 
fulla þörf á meira fjármagni.

Jónas Jónsson: Iláttv. þm. Vestm. (J- 
.Tós) segir. að þetta frv. sje fram komið

vegna þess, að peningamarkaður okkar sje 
svo þröngur. Jú, það er gott, ef hægt er 
að fá peninga út á þetta; en það væri 
gaman að fá að heyra frá hv. 1. þm. G,- 
K. (BK), livaða tryggingu hann álítur 
vera fyrir því, að fje fáist út á þessa heim- 
ild. En samhliða því, sem peningamarkað- 
urinn er svona þröngur, þá hefir verið 
varað við því af hálfu stjórnarinnar að 
leggja út í nýjar framkvæmdir. Það hefir 
verið sent út einskonar hirðisbrjef þess 
efnis. En hvers vegna er þá ekki hættu- 
legt að fá nýjan banka ? Afleiðing hans 
yrði sú, að fjármagni hans yrði varið til 
fyrirtækja þeirra, sem stjórnin er að vara 
við. Ilvað varð arðurinn mikill af norska 
hankanum.’ Hann var ekki afgreiddur hjer 
á þinglegan hátt, heldur drifinn í gegn 
með frekju. Árangurinn varð ekki annar 
en að fjármálamenn í mjög litlu áliti 
flökkuðu um erlendis með fríðindin frá 
íslenska þinginu upp á vasann. Tilgang- 
urinn var ekki annar en sá, að framselja 
rjettindin. og lijer virðist meiningin vera 
hin sama.

Hv. þm. (JJÓs) var svo samviskusamur 
að játa með þögninni, að það eru aðeins 
áhrif þessa útlenda banka, sem valda því, 
að stjórnin gat ekki komið fram sínu frv., 
því að annars var nógur tíminn. Sam- 
tímis er svo játað, að það þurfi að veita 
íslandsbanka meiri sjerrjettindi. Þetta 
sýnir einmitt, hve mikil hætta getur staf- 
að af hanka. jafnvel þótt hann sje í pen- 
ingavandræðum. Þegar verið var að stofna 
Islandsbanka lijer á árunum, var fjöid’ 
af mönnum, sem dönsuðu kringum þenn- 
an nýja gullkálf, sumir í von um að geta 
orðið bankastjórar, sumir gjaldkerar, og 
svo í von um aðra minni pósta; alt þetta 
hefir gripið inn í og hjálpað til að trufla 
þá eðlilegu valdskiftingu í landinu. En 
um Tslandsbanka er það að segja, að þótt



1329 Lagafrumvörp samþykt. 1330
Hlnnnindi handa nýjnm banka.

leitað væri í lögum um hann frá 1921, þá 
er ekkert þar því til fyrirstöðu, að hann 
fái nú seðla frá hæstv. fjrh., sem nii er í 
raun og veru seðlabanki landsins; en þetta, 
sem hjer er gert, er ekkert annað en fram- 
hald af þeim dansi, sem stiginn hefir ver- 
ið á þessum danspalli. En nú eigum við 
að fá nýjan danspall, ef nokkuð verður 
úr þessu. Annars lítur út fyrir, að það 
þýði engin rök í þessari háttv. deild, en 
þau hafa samt komið fram, svo að afleið- 
ingar þessa máls verða á ábyrgð þeirra, 
sem samþykkja þennan óburð stjórnar- 
innar.

BjSrn Kristjánsson: Jeg vildi aðeins 
endurtaka það, sem jeg sagði um daginn, 
að jeg skoða þetta frv. ekki þannig, að jeg 
geti haft von um, að banki verði stofnað- 
ur upp af því, og það er af því, að þegar 
stofnaður er banki, þá eru tveir aðiljar, 
sem verða að semja. Sá, sem sækir um að 
fá að stofna banka, og Alþingi, sem vill 
veita levfið; en hjer liggur engin umsókn 
fyrir, nje heldur vfirlýsing um það, hvers 
þeir menn krefjist, sem vilja leggja fje 
sitt fram. Jeg tek þetta fram til þess að 
sýna, að jeg viti og sjái þá meinbugi, sem 
á þessu frv. eru. Mjer þvkir það á vanta, 
að hinn aðilinn sje viðstaddur og vilji 
semja; jeg geri ráð fyrir, að þegar pen- 
ingamennirnir sjá frv., muni þeim ekki 
líka ,,skalinn“, sem í raun og veru er 
bvgður á skökkum grundvelli. því að hag- 
ur bankans fer ekki eftir því, hvort hann 
græðir 50 þús. kr. eða 100 þús. kr., held- 
ur einnig eftir því, hve mikið hlutafje 
stendur í honum. Þess vegna er ekki hægt 
að binda ágóðann við þá upphæð, sem 
hann græðir, og þess vegna geri jeg ráð 
fyrir, að það verði að breyta þessu frv. á 
næsta þingi, ef peningamenn gefa sig

AlJ’t. 192G, B. (3S. löggjafarJUng),

fram. En það skaðar ekki að samþykkja 
það nú, því að það getur verið bending 
um, að Alþingi sje fúst á að semja, og 
þess vegna greiði jeg því atkvæði.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg heyrði ekki 
nema hrafl úr ræðu hv. 3. landsk. (JJ), 
en í því, sem jeg heyrði, var ekkert nýtt, 
og þess vegna þarf jeg ekki að bæta neinu 
nýju við það, sem jeg hefi áður sagt. En 
eftir því, sem jeg veit best, er það nú al- 
veg daglegt brauð, að menn geta ekki, 
vegna fjárskorts bankanna, fengið lán til 
svo sjálfsagðra hluta sem að greiða vinnu- 
laun og annan sjálfsagðan kostnað við 
framleiðslu, sem þeir eru þegar búnir að 
inna af hendi, eins og t. d. útgerðarmenn, 
sem þurfa að greiða vinnulaun fyrir ver- 
tíðina, sem vitanlega koma aftur og meira 
til, þegar vertíðarfiskurinn verður seld- 
ur, jafnvel þótt miðað sje við það sár- 
lága verð, sem á honum er nú. Þessi pen- 
ingaekla, sem nú er, er alveg óeðlileg, og 
ef ekki tekst að bæta úr henni, háir hún 
þjóðfjelaginu, og álít jeg þess vegna rjett 
að gera einhverja tilraun til að bæta úr 
henni.

Jónas Jónsson: Hv. 1. þm. G.-K. (BK) 
hefir nú í raun og veru játað töluvert 
mikið af því, sem andmælendur frv. hafa 
sagt, þótt hann ætli samt að greiða atkv. 
með því. ÍIv. þm. játar. að hjer sje kom- 
ið inn á þá braut, sem er eðlilega mjög 
brosleg, að vera að semja, þegar ekki er til 
nema annar málsaðilinn, sá, sem selur 
rjettindin út í hönd. Þetta eru .ákaflega 
mikil fríðindi, en samt gerir hv. þm. ráð 
fyrir, að það muni ekkert hafast upp úr 
þessu öllu sanian, það þurfi að egna bet- 
ur, og þá fara kjörin ekki að verða sjer- 
lega skemtileg. þegar þessi fríðindi, sem

si
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eru alveg óvenjuleg. nema þá ef til vill 
í einhverju Suður-Ameríku-ríki, þykja 
einski.s virði. Maður verður að játa, að 
þessi ,,skattstigi‘‘, sem lijer liefir verið 
búinn til, er sannarlega mildur, saman- 
horið við það, sem maður þekkir um aðra 
gjaldendur nú, og að þeir muni færa sig 
meira upp á skaftið. Það er gleðilegt fyr- 
ir þá, sem þá sitja á Alþingi og verða að 
gleypa þann öngul. Ilæstv. fjrh. revnir 
ekki að skýra, hvers vegna eigi að bjóða 
þessa útrjettu hönd; segir aðeins, að hjer 
vanti peninga. Jú, maður þekkir „Kára“- 
fjelagið, — en af hverju fjekk það ekki 
lán? Ekki af því, að peningar hafa ekki 
verið til, heldur af því, að bankarnir vildu 
ekki lána því nema þeir fengju þetta 
ágæta veð, sem verið var að hafa út úr 
ríkissjóði; síðan fór því að ganga vel, því 
að það er ekki annað, sem menn vantar til 
þess, að núverandi bankastofnanir vilji 
rjetta hjálpandi liönd. og þegar lnvstv. 
fjrh. er að tala um, að það vanti fje, þá er 
hann kominn í mótsögn við sína eldri kenn- 
ingu. sem jeg held, að hafi verið iniklu 
betri, að það gæti verið varasamt að 
leggja út í nýjar framkvæmdir, þegar 
peningaverðið er brevtilegt. Væri það t. 
d. hvggilegt. ef hæstv. fjrli. kæmist með 
krónuna upp í gullgildi, að hafa þá bund- 
ið nokkrar miljónir í atvinnufvrirtækj- 
um, sem væru í andarslitrunum ? Og þeg- 
ar menn heyra nú, að stjórnin ætlar að 
revna að fá meira fje inn í landið til þess 
að binda það í slíkum fyrirtivkjum, og 
þar sem samtímis er sagt, að hún vilji líka 
hækka gjaldeyrinn, þá hljóta allir ókost- 
irnir við þetta fyrirkomulag að koma fram.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9: 4 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu

j'á: GunnO, JJós, JóhJóh, JM, SE, ÁII, 
BK. EI’, IlSteins.

)/(/: EÁ. GuðmÓ, 1P, JJ.
Einn þin. (IHB) fjarstaddur.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 599).

22. Afnám gengisviðauka 
á vörutolli.

Á 31. fundi í Xd., mánudaginn 15. mars, 
var úthýtt:

Frv. ttf laga tim afnáni gengisviðaitka á 
i-örittolti (þmfrv.. A. 151).

A 33. fundi í Xcl„ miðvikudaginn 17. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 18 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Klemens Jónsson): Þetta frv. er 
borið fram af fjhn. og í samráði við hæstv. 
fjrli. Það vill nú ,svo vel til. að engin 
ástæða er til að hafa langa umræðu um 
þetta mál nú. því að 1. umr. þess er eig- 
inlega um garð gengin. Hún fór fram, 
þegar háttv. ‘2. þin. Reykv. (JBald) bar 
fram frv. sitt um algert afhám gengis- 
viðaukans. Þá kom flest það fram, sem 
máli skiftir. Skal jeg því láta nægja 
nokkrar athugasemdir.

Frv. þetta um 25') gengisviðauka kom 
fram á þinginu 1924 og var borið fram 
af þáverandi stjórn, vegna fjárhagslegra 
örðugleika. Var til ætlast, að þetta yrði 
einungis bráðabirgðaráðstöfun, og í frv. 
sjálfu var sú takmörkun, að miða gengis- 
viðaukann við gengi sterlingspunds, þann- 
ig, að hann skyldi falla úr gildi, ef ster-
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lingspundið væri skráð fyrir neðan 25 kr. 
Ef það ákvæði hefði staðið óhaggað. liefði 
hann gengið úr gildi síðastl. sumar, þegar 
liin snögga breyting varð á gengi punds 
ins. En fyrir þetta var girt með breyt- 
ingu á lögum þessum á síðasta þingi, þeg- 
ar sett voru föst ákvæði um, að hann 
skyldi gilda til ársloka 1927. En nú lítur 
út fyrir, að fjárhagur landsins sje kominn 
í það horf, að ástæða sje til að ljetta á 
þessum gjöldum, sem sett voru sem neyð- 
arúrræði á þeim tímum, sem fjárhagur 
ríkissjóðs var sem örðugastur.

Af þessum ástæðum mun háttv. 2. þm. 
Reykv. hafa komið fram með frv. sitt um 
að afnema gengisviðaukann með öllu. En 
fjhn. hefir ekki sjeð sjer fært að ganga 
svo langt. Hún vill aðeins færa hann af 
nauðsynjavörum, en láta liann halda áfraln 
á munaðarvörum, svo sem tóbaki, víni o. 
fl. Eftir þeim upplýsingum, sem nefndin 
hefir fengið hjá fjrh., nam tekjuaukning 
af gengisviðaukanum 412 þús. árið 1925. 
og mundi því verða um 300 þús. kr., sem 
Ijett yrði af landsmönnum með þessu frv. 
á þessu ári.

Jafnframt hefir nefndin athugað, hvort 
ekki mvndi tækilegt að ganga lengra og 
afnema gengisviðaukann af sykurtollinum, 
því að svkurinn er óneitanlega orðinn 
nauðsynjavara, að minsta kosti í sjávar- 
þorpum, og þessi skattur mun láta nærri 
að vera um 2 aurar á hvert pund. En hún 
hefir ekki fundið ástæðu til að taka fasta 
afstöðu til þess að svo stöddu, því að hún 
ætlar að taka til athugunar. hvort ekki 
myndi tiltækilegt að ljetta af einhverjum 
þeim sköttum, er koma hart niður á sjáv- 
arútveginum. En hún hefir enga ákvörð- 
un tekið um það ennþá, því að áður en 
hún kemur með ákveðnar till. í því máli, 
yill hún sjá, hver útkoma fjárlaganna

verður eftir 2. umr. í Xd„ því að það er 
altaf aðalumræða þeirra og á henni má 
töluvert byggja. En fyr en sú umræða er 
um garð gengin, kemur nefndin ekki með 
neinar breytingar.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að orðlengja 
þetta frekar og vona, að frv. nái fram að 
ganga, enda þótt margir kunni að hugsa 
sem svo, að það hefði getað verið víð- 
tækara.

Fjármálaráöherra (JÞ): Jeg vil aðeins 
lýsa yfir því, að jeg er frv. þessu sam- 
þykkur, eins og hv. form. fjhn. gat um, 
og óska þess jafnframt, að það fái svo 
greiðan framgang, að það geti fengið stað- 
festingu konungs fyrir 1. apríl.

Jón Baldvinsson: Jeg vil aðeins leita 
upplýsinga hjá hv. form. fjhn. (KIJ) um 
það, hvort fjhn. hafi hugsað sjer að koma 
með breytingar sínar í sjerstökum laga- 
frumvörpum eða fella þær inn í frv. þetta. 
Því að ef breytingin á gengisviðaukanum 
að því er snertir sykurtollinn kemur ekki 
fram fyr en 2. umr. fjárlaganna er búin 
hjer í deildinni. má búast við, að hún 
komist ekki inn í frv. þetta. En það væri 
óneitanlega æskilegast, að allar þessar 
breytingar yrðu samferða út úr þinginu, 
því að það er dálítið óviðfeldið að vera 
altaf að peðra þessu út smátt og smátt.

Þetta vildi jeg fá upplýst, og eins hvort 
fjhn. hefir tekið til athugunar frv. það, 
sem til hennar var vísað nú fyrir skömmu
viðvíkjandi þessu máli.

Frsm. (Klemens Jónsson): leg get fljót- 
lega svarað fvrirspurnum háttv. 2. þm. 
Reykv.

Hann hefði tæplega þurft að spyrja. því 
að jeg gat þess, að nefndin ætlaði ekki að
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taka neinar fastar ákvarðanir þessu við- 
víkjandi. fvr en 2. umr. fjárlaganna væri 
búin hjer í deildinni, en það verður senni- 
lega ekki fyr en um það bil, sem frv. þetta 
á að ganga í gildi.

Þá mæltist bann til, að athugun þess- 
ara mála væri hraðað, því að hann taldi 
óviðfeldið að vera að peðra frumvörpuin 
um þetta út smátt og smátt. En þetta hef- 
ir oft komið fyrir áður, og hjer býst jeg 
við, að koma þurfi að minsta kosti með 
tvö frv.

Þá spurðist hann ennfremur fyrir um 
það, hvort nefndin hefði athugað frv. hans 
viðvíkjandi þessu máli. Því var vísað til 
hennar fyrir helgina og lagt fram á fundi 
hennar síðastl. mánudag, og er því skamt 
frá liðið og varla viðbúið, að hún færi 
að athuga það frunivarp fyr en mörg 
önnur mál, sem lengur hafa legið hjá 
henni. Jeg geri nú annars ekki ráð fyr- 
ir, að nefndin eyði miklum tíma til að 
athuga það, því að hún gengur aldrei inn 
á, að gengisaukinn verði með öllu feldur 
niður að þessu sinni. Annars geri jeg ráð 
fyrir, að þannig megi líta á, að nefndin 
hafi sýnt afstöðu sína til frv. þessa með 
frv. því, er hjer liggur fyrir og er til um- 
ræðu nú.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

A 35. og 36. fundi í Xd„ dagana 19. 
og 20. mars, var frv. tekið'til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 37. fundi í Xd„ mánudaginn 22. mars,

var frv. enn tekið til 2. u m r. (A 151,178).

Jón Baldvinsson: Jeg þarf ekki að flytja 
hjer langt mál um brtt. mína við þetta

frv. nje málið í heild, því að það er þeg- 
ar búið að ræða það allmikið, bæði í sam- 
bandi við frv. mitt á þskj. 117, um af- 
nám gengisviðaukans. og ennfremur í sam- 
bandi við þetta frv. frá fjhn., um afnám 
gengisviðaukans á vörutolli. Hæ.stv. fjrh. 
(JÞ) hefir áætlað, að þessi breyting mundi 
muna ríkissjóð um 400 þús. kr. á ári. Jeg 
lield nú sannast að segja, að þú að sjálÞ 
frv„ sem hjer liggur fyrir, muni ríkissjóð 
allmiklu, þá muni þess lítið gæta á vöru- 
verði alment, .svo það muni almenning 
mjög litlu. Ilinsvegar hefi jeg flutt hjer 
brtt. á þskj. 178. um að bætt verði við 
till. fjhn. tolli af kaffi og sykri. Því hvað 
sem um það kann að hafa verið sagt hjer 
áður, þá er það vist og ómótmælanlegt, að 
þessar vörur eru nú orðið nauðsynjavör- 
ur fvrir mikinn fjölda fólks. Kaffi- og 
sykurtollurinn hefir numið með gengis- 
viðauka einni miljón króna, og munar það 
auðvitað talsverðu fyrir ríkið. En það 
ljettir líka talsvert á fólki, einkum í sjó- 
þorpum. ef þeim tolli er ljett af. Mjer 
urðu það vonbrigði, að fjhn. skyldi fara 
svona skamt, úr því hún fór á annað borð 
að hrófla við málinu, því að jeg álít, að 
það liafi lítil álirif, þótt af sje ljett þess- 
um 400 þús. kr. En hinsvegar mundi verð 
hækka mjög mikið á þessum tveimur vöru- 
tegundum, ef tollinum yrði af þeim ljett. 
Jeg vænti þess. að hv. frsm; fjhn. láti uppi 
álit nefndarinnar um till. mína. En um 
varatillögu mina, að afnema eingöngu svk- 
urtollinn, mun jeg ekki tala fyr en jeg 
heyri undirtektir hæstv. fjrh.

Frsm. (Klemens Jónsson): Jeg get ver- 
ið stuttorður eins og hv. 2. þm. Reykv., 
því að ]>að er búið að segja það, sem segja 
þarf um þetta frv. En hvað snertir tillögu 
hv. 2. þm. Reykv. á þskj. 178, þá hefir 
fjhn. ekki getað komið því við að athuga
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hana á funtli, enda er liv. þdm. kunnugt. 
að þingmenn liafa liaft öðrum hnöppuin að 
lmeppa síðustu daga heltlur en að sitja á 
nefndarfundum. En þótt nefndin liafi 
ekki getað komið því við að ræða till. á 
fundi, þá þurfti þess heldur í raun og 
veru ekki, því að hún var áður búin að 
lvsa yfir því, að hún treystist ekki til 
þess að ganga svo langt sem tillagan ger- 
ir ráð fyrir. Og um sykurtollinn sjerstak- 
lega ljet jeg svo um mælt fyrir liönd nefnd- 
arinnar, að hún treystist ekki að gera 
neinar till. í þá átt, fyr en þá eftir að 
lokið væri 2. umr. fjárlaganna. IIv. 2. þm. 
Reykv. viltli halda því fram, að þar sem 
afnám gengisviðaukans á vörutolli tlreifð- 
ist á svo margar vörutegundir, þá kæmi 
það að litlu gagni. Það getur vel verið, að 
það verði tilfinnanlegra fyrir ríkið að 
tapa þessum tollauka lieldur en svari því, 
livað almenning dregur um það, að liann 
er afnuminn. Hinsvegar er það venjulega 
viðkvæðið. þegar um nýja tolla er að ræða, 
að þeir sjeu mjög tilfinnanlegir. En sjeu 
tollar tilfinnanlegir, þegar þeir eru lagðir 
á, þá ætti það líka að finnast, þegar þeim 
er ljett af aftur. Jeg lieltl þess vegna, að 
það megi segja, að þetta sje þó að minsta 
kosti spor í áttina til að afnema gengis- 
viðaukann, og jeg hygg, að við höfum far- 
ið mjög varlega hjer og haft bæði getu 
þjóðarinnar og ríkissjóðs fvrir augum. Það 
munar þjóðina miklu, eins og háttv. flm. 
(JBald) segir, að afnema þetta aukagjald 
af kaffi og sykri, en það munar ríkissjóð 
líka miklu, því að það verður þar ujn 
25r( af einni miljón króna að ræða, en 
það verður ekki ennþá sjeð fyrir, hvort 
ríkissjóður þolir þann tekjumissi. Jeg get 
þess vegna lýst yfir því fyrir hönd fjhn., 
þótt hún hafi ekki liaft tækifæri til að 
athuga þessa brtt. hv. flm., að hún verð- 
ur að vera á móti henni.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það hefir ver- 
ið tekið frain við umr. málsins, að till. 
fjhn. um afnám gengisviðauka á vörutolli 
þýðir það að ljetta af landsinönnum gjöld- 
um, sem nema 400 þús. kr. á ári. Xú vill 
hv. 2. þm. Reykv. ljetta þessum gengis- 
viðauka líka af kaffi og sykri, og mundi 
það nema um 200 þús. kr. á ári, og kem- 
ur eitthvað helmingur af þeirri upphæð á 
sykur, ef varatill. hv. flm. verður sam- 
þykt. Jeg vil, þótt jeg í rauninni telji, að 
þess muni ekki þurfa, vekja athygli hv. 
deildar á þvþ að það eru komnar fram 
brtt. við fjárlagafrv. fyrir árið 1927; 
en brtt. bera það með sjer, að því fer 
svo fjarri, að fjvn. hafi treyst sjer til 
þess að leggja það til, að ríkissjóður fari 
á mis við nokkuð af þeim tekjum, sem 
honum eru ætlaðar í stjfrv., að hún þvert 
á móti hefir fundið ástæðu til að hækka 
áætlanir á nokkrum tekjuliðum í þessum 
fjárlögum, þó að mjer sje óhætt að segja, 
að þeir frá stjórnarinnar liendi væru áætl- 
aðir fult svo hátt sem venja hefir verið 
til hjer á þingi. Jeg held, að þeir háttv. 
þdm., sem liugsa sjer að fallast yfirleitt 
á þau útgjöld fvrir árið 1927, sem stjórn- 
in hefir stungið upp á, og jafnvel að 
meira eða minna levti á þær viðbætur, 
sem háttv. fjvn. liefir stungið upp á, hljóti 
að sjá, að það er ekki hægt að fara að 
stýfa af þeim tekjustofnum, sem fjárlaga- 
frv. byggist á. Jeg vil taka það fram uftn 
svkurtollinn, að hann mun vera sá eini 
gjaldstofn, sem ekki hefir hækkað að 
krónutali síðan 1911, að öðru levti en 
því, sem gengisviðaukinn leggur nú á 
hann; sykurtollurinn var sem sje ákveðinn 
árið 1911 15 aurar af kg., og hefir verið 
l>að altaf síðan, nema nú síðustu árin, að 
gengisviðaukanum viðbættum, sem er 4 
aurar á kg., og þess vegna nú innheimtur 
með 19 aurum. Ef litið er á þann mis-
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niun, sem orðinn er á kaupmætti pening- 
anna, þá er það svo. að til 19 aura tolls 
á kg. nú hefði átt að svara um 7 aurar 
árið 1914, svo að þá er sykurtollurinn á 
hvert kg. í reyndinni ekki nema sem svar- 
ar helmingi af því. sem var þegar hann 
var lagður á. Þetta getur komið til at- 
hugunar, þegar um það er að ræða. hvort 
brýn ástæða sje til þess að lækka þann 
toll. Jeg verð þess vegna að leyfa mjer 
að mæla á móti því. að brtt. hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) verði samþyktar. livort 
heldur er aðaltill. hars eða varatill.

Jón Baldvinsson: Aljer skildist nú ekki 
um daginn, þegar þetta mál var til um- 
ræðu, að fjhn. hefði þá tekið l'ulla ákviirð- 
un um l>að, því að hv. 2. ])iu. Rang. (Kl- 
J) sagði frá því. að hún hefði ekki at- 
hugað, hvort hún sæi sjer fært að fara 
lengra en gert er í þessu frv.. og að það 
mundi verða að bíða þar til 2. umr. fjár- 
lagafrv. væri um garð gengin. Þó að það 
sje nú svo, að 2. umr. fjárlagafrv. í þess- 
ari háttv. deild sje ekki búin. þá ætti þó 
fjhn. og fjvn. að geta farið nokkuð nærri 
um það, hvernig fjárlögunum muni reiða 
af; og mjer skildist líka, að hv. fjhn. liafi 
haft þá till. til athugunar, hvort hún saú sjer 
ekki fært að fara lengra í afnámi tollsins. 
En ef nú hv. fjhn. ætlar sjer að flytja þá 
ákvörðun sína sem nýtt frv., eða að láta 
frv. á þskj. 151 bíða. eða jafnvel ekki 
komast til framkvæmda 1. apríl í ár, því 
að það er vafasamt, hvort 2. umr. fjár- 
lagafrv. verður þá lokið, þá er það nokk- 
uð, sem menn hefðu þurft að vita, því að 
það væri hálfleiðinlegt, ef verið væri að 
koma með mörg frv. um þetta, þar sem 
eitt mundi nægja. IIv. 2. þm. Rang. sagði, 
að. það yrði að líta á getu ríkissjóðs til 
þess að geta mist skattana, en þeim orð- 
um má líka snúa við og segja, að það

verði líka að athuga getu landsmanna til 
að bera þá skatta, sein á þá hafa verið 
lagðir og intir hafa verið af höndum 
lengri tíma en ætlast var til upphaflega. 
Jeg þykist vita, að þetta frv., sem hjer 
liggur fyrir, sje gert í samráði við hæstv. 
fjrh.; að minsta kosti er það mjög líkt 
því, sem talað var um í aths. við fjárlög- 
in. ncma livað það gengur skemra. En 
livað það snertir, sem hæstv. fjrli. sagði 
um hækkanir fjvn., þá hug.sa jeg, að af- 
koma yfir.standandi árs muni verða mjog 
góð fyrir ríkissjóðinn. eftir þeim gögnum, 
sem fyrir liggja; en hitt er annað mál 
með tollana, hvort þeir eiga að vera háir 
eða lágir. Hæstv. fjrli. sagði. að sykur- 
tollurinn liefði ekki liækkað síðan 1911; 
en jeg sje ekki ástæðu til að halda við 
gengisviðaukanum, þó að svo langt sje 
síðan breytt var til. Sá tollur var þá mjög 
hár, og það er ekki nokkur ástæða fyrir 
framhaldi þess tolls, að lögunum liefir ekki 
verið lireyft síðan. Jeg veit ekki. hvort það 
myndi þýða nokkuð — jeg heyri, að hv. 
þm. eru að stinga upp á því — að fresta 
brtt. mínum þar til fjhn. hefir tekið fulln- 
aðarafstöðn til málsins, því að jafnvel 
þótt hv. form. hennar (KIJ) liafi sagt, 
að hún mvndi verða á móti þeim, þá 
kemur það ekki vel heim við yfirlýsingu 
hv. nefndar, sem hv. form. talar um, og 
hygg jeg það komi á daginn, að ekkert 
þýði að geyma brtt. til miðvikudags, því 
að þá liggja ekki fyrir neinar upplýsing- 
ar um það, hvernig fer með fjárlögin. Þess 
vegna er jeg efins um það, hvort jeg á að 
geyma brtt. eða ekki. Jeg býst við að láta 
þær koma til atkvgr.; hv. þm. verða að 
gera það upp við sig, hvort þeir vilja 
samþykkja þær eða ekki, enda býst jeg 
við, að þa.ð myndí ekki liafa nein áhrif, 
þó að menn kunni að skjóta því fyrir sig, 
að þeir þyrftu fyrst að athuga fjárlögin.
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Jeg bið þess vegna uni, að brtt. konii til 
atkv.. og læt .svo ráðast, hvað gert verð- 
ur við þær.

Frsm. (Klemeus Jónsson): IIv. 2. þm. 
Reykv. hjelt ]>ví fram. að leiðinlegt v.vri 
að koina fram með niargar brevtingar á 
sömu lögunum á sania þingi, og get jeg 
verið hv. þm. sammála um það, en það 
tíðkast þó, því að það eru oft lagðar fyrir 
þingið 2—3 breytingar á sömu lögum í 
senn. En hitt er það, að það er ekki síður 
leiðinlegt að þurfa altaf að vera að end- 
urtaka það, sem maður liefir oft sagt áð- 
ur. Iív. 2. þm. Reykv. spurði mig fyrst. 
þegar þetta frv. kom fram. og jeg svaraði 
þá, að úr því að þetta frv. ætti að koma 
í gilcli 1. apríl 1926, þá þýddi ekkert að 
vera að tala um að láta það bíða eftir úr- 
slitum fjárlaganna. En jeg skal játa það, 
að nú, eftir að komnar eru fram brtt. liv. 
fjvn.. þá er hægra að fara að átta sig á 
málinu, jafnvel ]>ó að menn viti ekki um 
brtt. frá einstökum þm„ og ekki hvort 
þær verða samþyktar. Jeg skal ekkert fara 
að tala um alment útlit fyrir fjárliaginn. 
Það er að vísu svo. að hann er ekki sem 
gkesilegastur, og ef miðað er við fjár- 
lögin, þá finst mjer heldur horfa til auk- 
inna útgjalda heldur en hitt, svo að frá 
því sjónarmiði má búast við, að fjvn. 
verði treg til að koma með brtt. í þá átt 
að minka tekjur ríkissjóðs að miklum mun. 
Jeg gæti fyrir sjálfan mig hneigst að því 
að afnema kaffitollinn. en tel það óger- 
legt sem stendur, vegna hags ríkissjóðs. 
Jeg .skal loks taka það fram. af því að 
hæstv. fjrh. nefndi það, að sykurtollurinn 
er lægstur hjer á öllum Xorðurlöndum. 
Þetta upplýsti jeg, þegar jeg lagði fram 
frv. um gengisviðauka fyrir þingið 1924 
Jeg lagði þá fram tölur. sem jeg hafði 
fengið hjá skrifstofustjóra Jóni Krabbe,

og jeg man það líka. að liv. 2. þm. Reykv. 
vildi þá vjefengja þær, en það var ekki 
ha-gt. -Jeg sje ekki neina ástæðu til þess 
fyrir hv. þm. að fara að taka aftur eða 
geyina brtt. sínar til 3. umr. Jeg lield, að 
það sje langbest að láta slag standa nú 
þegar um það, hvort þa-r verða samþyktar 
eða feldar.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg vildi aðeins 
skjóta örfáum orðum til hv. 2. þm. Revkv. 
Jeg vil skora á hv. þm. að taka aftur brtt. 
sínar. því að eins og nú standa sakir, get 
jeg ekki greitt þeim atkv. mitt, en það 
getur borið svo við, að jeg vilji greiða at- 
kvæði með afnámi á tolli. sjerstaklega af 
sykri, ef hæstv. fjrh. og hv. 2. þm. Revkv. 
tekst að snúa þinginu inn á þá braut að 
hækka gildi krónunnar. Þá álít jeg sjálf- 
sagt að fella niður tollana, en á ineðan 
jeg hefi von um, að ekki verði snúið að 
því óheillaráði, get jeg ekki verið með 
þessari tillögu.

ATKVGR.
Brtt. 178 (aðaltill.) feld með 22:4 atkv.. 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IIK, JakM, JBald, MT.
nei: IngB. JAJ, JK, JS, JÞ, JörB, KIJ, 

MG. MJ, PO, PÞ, SigurjJ, SvÓ, Tr- 
Þ, ÞorlJ, ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, BSt, BL, 
HStef, BSv.

Tveir þm. (BJ, ÓTh) fjarstaddir.
Brtt. 178 (varatill.) feld með 17: 9 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MT. SigurjJ, SvÓ. ÁÁ. HStef. HK, 

JakM, JBald, BSv.
nei: KIJ. MG, MJ, PO, PÞ, TrÞ, ÞorlJ, 

ÞórJ. ÁJ, BSt, BL, IngB, JAJ, JK, 
JS, JÞ, JörB.

Tveir þm. (BJ. ÓTh) fjarstaddir.
1. gr. samþ. með 17:1 atkv.
2. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
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Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. með 21 sblj. atkv.

A 39. fundi í Xd.. miðvikudaginn 24. 
mars. var frv. tekið til 3. u m r. (A. 151).

Enginn tók til máls. >

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 36. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd. 
(A. 151).

Á 37. fundi í Ed., fimtudaginn 25. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. blj.

Enginn tók til máls,

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 12 sblj. atkv.

Á 39. fundi í Ed., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 151. 
n. 224).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. blj.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Jeg hefi eig- 
inlega ekkert um þetta frv. að segja. Xefnd- 
in leggur einróma til, að það verði sam- 
þykt. Og verði mjer ekki gefið sjerstakt 
tilefni, þá mun jeg ekki orðlengja redt 
um þetta frekar.

. — L^ggilding verslunarstaða.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 sldj. atkv.
2. gr. samþ. með 11 sblj. atkv. 
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Ed.. mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Jónas Jónsson: Jeg vildi aðeins útskýra 
það, að jeg skrifaði undir nál. með fyrir- 
vara. En svo stóð á því, að jeg var því 
fyrir mitt leyti samþykkur, að frv. gengi 
lengra og tæki til fleiri tegunda, en eins 
og málinu er nú komið, gæti það tafið 
fyrir.

ATKVGR.
Frv. samþ. í e. blj. og afgr. sem lög frá 

Alþingi (A. 253).

23. Löggilding verslunar- 
staða.

Á 13. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
febr., var útbýtt:

Frr. til taga um löggilding verslunar- 
staðar rið Jarðfaltsvíli í Mátmeg (þmfrv., 
A. 49).

Á 14. fundi í XTd.. fimtudaginn 25. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jón Sigurðsson): Jeg sje ekki 
ástæðu til að gera frekari grein fyrir þessu 
frv. en gert er í greinargerð þess. Undan- 
farandi þing hafa verið frjálslynd í þe.ss- 
um efnum, og vænti jeg, að svo verði einn-
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ig þar sem þetta frv. á í hlut, og jeg von- 
ast þess vegna til, að það fái að ganga 
nefndarlaust til næstu umræðu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 1. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.

Á 19. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Fn'. samþ. með 21 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 19. fundi í Ed., fimtudaginn 4. mars, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 49).

Á 21. fundi í Ed., laugardaginn 6. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg veit 
varla, hvort það er nokkur ástæða til að 
ræða um þetta mál. Það liefir gengið 
nefndarlaust í gegnum hv. Nd„ og vona 
jeg, að svo geti einnig orðið hjer. Það er 
orðið svo um þessar löggildingar verslun-

arstaða, að þingið er ekki vant að skifta 
sjer mikið af þeim, og það er vitaskuld 
svo, að ef þær eru óþarfar, þá verður ekki 
mikið gagn að þeim, en það er þó ekki 
ver farið en heima setið. Með þessum um- 
mælum vil jeg þá mælast til, að frv. fái 
að ganga nefndarlaust í gegnum þessa 
hv. deild. '

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 11:1 atkv.

Á 22. fundi í Ed„ mánudaginn 8. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 49, 100).

Gf skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
100. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Einar Ámason: Rjett í þessu hefir ver- 
ig útbýtt brtt. hjer í hv. deild frá mjer 
og nokkrum öðrum. Eru þær fluttar fvr- 
ir tilmæli hv. þm. Barð. (HK). Hafði 
hann hugsað sjer að flytja brtt. þessar 
við frv. meðan það var í hv. Nd., en 
fjekk ekki þær upplýsingar, er hann 
þurfti, fyr en eftir að málið var af- 
greitt frá deildinni.

Við flm. sáum ekki ástæðu til að hafa 
á móti því, að Melstaður skuli löggiltur 
verslunarstaður. Þó getur komið til mála, 
að hv. deild vilji setja málið í nefnd, til 
þess að fá frekari upplýsingar, sjerstak- 
lega hjá hv. þm. Barð. Og fari svo, finst 
mjer rjett að fresta atkvgr. um brtt. þang- 
að til við 3. umr.

Jónas Jónsson: Jeg stend upp til þess 
að lieita fylgi mínu við frv„ en jeg býst 
við að flytja við 3. umr. brtt. um það, að 
Leirhöt'n á Melrakkasljettu verði löggilt. 
Þessi höfn er skamt fyrir norðan Kópa-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþin^) 85
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sker, og er það álit Sljettunga, að hún 
geti orðið góð vjelbátahöfn, og jafnvel 
fyrir stærri skip.

ATKVGR,
Brtt. 100,1 (ný 1. gr.) samþ. nieð 11 slilj. 

atkv.
— 100,2 samþ. án atkvgr.
2. gr., svo breytt. samþ. með 10 slilj. 

atkv.
Brtt. 100,3 (ný fyrirsögn) samþ. með 10 

: 1 atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 11:1 atkv., 

með fyrirsögninni:
Frr. til laya uni löggilding verslunar- 

staða við Jarðfallsvík í Máhney og að 
Melstað í Selárdat.

Á 24. fundi í Ed., miðvikudaginn 10. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 107, 
108).

Jónas Jónsson: Við 2. umr. ljet jeg 
þess getið, að jeg mundi flytja brtt., eða 
öllu heldur viðaukatill., við 3. umr. Þetta 
hefi jeg nú gert. Er viðaukatill. á þskj. 
108 og hljóðar um það, að Leirhöfn á 
Melrakkasljettu verði löggiltur verslunar- 
.staður. En þar sem jeg geri ráð fyiúr, 
að hv. þdm. sjeu lítt kunnir staðháttum 
norður þar, þykir mjer ldýða að segja 
nokkuð ger frá, hversu þar til hagar.

Leirhöfn er vestur á Melrakkasljettu, 
dálítið norðar en Kópasker. Hún hefir 
verið til fárra ára lítt kunn og örsjaldan 
heimsótt af skipum, sem aðallega mun 
hafa verið vegna þess. að hún er ómæld. 
En í sumar fengu eigendurnir, sem eru 
dugandi framkvæmdamenn. forstöðumann 
Fiskifjelagsins, er var þar á ferð, til þess 
að athuga höfnina, auk þess sem skipstjór-

hverjar mælingar. Forstöðumaður Fiski- 
l'jelagsins leyfðí mjer að hafa eftir sjer, 
að honum litist vel á Leirhöfn sem báta- 
höfn í framtíðinni og þætti ekki ósenni- 
legt, að útvegur tækist þar upp. Dýpi 
væri þar nokkuð. eða svo mikið, að t. d. 
skip eins og ,,Þór“ gætu legið þar án 
nokkurrar viðgerðar. og þar af leiðandi 
mundi dýpið nóg fyrir öll minni veiðiskip.

Það, sem Leirhöfn hefir fram yfir Rauf- 
arhöfn, sem að mörgu leyti er góð, er víð- 
áttumikið undirlendi, einkar nothæft til 
ræktunar, en alt kringum Raufarhöfn er 
hrjóstrugt land og lítil von um, að þar 
verði nokkru sinni ræktað svo nokkru 
nemi. Ilinsvegar má telja heppilegt, ef 
sjávarþorp myndast í Leirhöfn, að þar 
eru ága*t skilyrði til aukinnar ra*ktunar 
og nóg undanfæri. þó að þorpið vaxi.

Þetta læt jeg mjer nægja. Aðeins vil jeg 
láta þau orð fylgja að endingu, að jeg 
liygg. að margar hafnir hafi verið löggilt- 
ar. sem síður skyldi en þessi. Því skal jeg 
bæta við, að þeir. sem þarna eiga ldut að 
máli, hafa fengið fvrirheit um. að höfnin 
skuli mæld og kortlögð undir eins og tími 
vinst til þess ef'tir að hún liefir náð lög- 
gildingu.

Forsætisráðherra (JM): Jeg stend ekki 
upp til þess að leggjast sjerstaklega á 
móti því, að þessar þrjár hafnir, sem um 
er að ræða, verði löggiltar. En mig lang- 
ar að nota tækifærið til þess að vekja 
eftirtekt á þessari venju. sem hefir tíðk- 
ast nú um hríð, að kastað sje inn í þingið 
frv. og brtt. í þessa átt og þm. tæplega 
gefinn frestur til þess að kynnast allra 
nauðsynlegustu málavöxtum. Það hefir 
sem sje verið venja. að svona frv. færu 
nefndarlaust, og stundum alveg umræðu- 
laust líka, í gegnum báðar deildir, en jeg
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verð að telja það mjög óheppilegt, að þm. 
gefist ekki kostur á að rannsaka í hvert 
sinn, hvaða rök mæli með því, að þessi 
og þessi höfnin verði löggilt. Eins og 
þessu hefir haldið fram um stund, finst 
mjer eins hefði mátt setja ein lög, sem 
mæltu svo fyrir, að allar liafnir á Islandi 
skuli vera löggiltar. Eða þá að gefa stjórn- 
inni heimild til þess að löggilda hafnir 
jafnóðum og þess er óskað.

Xú er vitanlegt, að fjöldamargar háfnir 
hafa á síðustu árum verið löggiltar, og 
engin verslun risið þar upp enn. — En, 
sem sagt, þessar löggildingar hafa gengið 
svo greiðlega, að jeg held. að það væri 
masminst að ákveða bara eitt skifti fyrir 
öll, að alt Island — utan kaupstaðanna ■— 
skuli vera einn löggiltur verslunarstaður.

Guðmundur Ólafsson: Jeg man svo
langt, að fyrir tveimur árum, þegar sams- 
konar frv. var hjer á ferðinni, en skift 
hafði um nafn við hverja umr. í hv. Xd„ 
og jeg stakk upp á, að því yrði vísað til 
nefndar, að það þótti hreinasta goðgá og 
olli jafnvel hneyksli. Svo sjálfsagt þótti, 
að frv. fengi fram að ganga athugunar- 
laust, og svona gengur það enn. En að 
fara að breyta stefnu í þessum málum nú. 
held jeg að sje um seinan, enda skil jeg 
ekki í öðru en að því sje komið, að hver 
vík og vogur kringum landið sje nú lög- 
gilt, eins og þingið hefir verið greiðugt 
á þessi fríðindi undanfarið. (Forsrh. JM: 
Það er nú kannske ofmælt). Jæja, það get- 
ur nú verið, að einhver víkin sje eftir, og 
þá kannske ekki ósennilegt, að henni verði 
hnýtt aftan í frv. niðri í hv. Xd. og okkur 
svo sent það. Því ekki dettur mjer annað 
í hug en að eitthvað hlaðist utan í það á 
leiðinni svona milli föðurhúsanna.

ATKVGR,
Brtt. 108,1 samþ. með 11 shlj. atkv.

— 108.2 samþ. með 11 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 11: 1 atkv.

og endursent Xd. með fyrirsögninni:
Frr. tif taga um löggilding rcrslnnar-

stuifa.

Á 28. fundi í Xd„ fimtudaginn 11. mars, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Ed. (A. 121).

Á 30. fundi í Xd„ laugardaginn 13. 
mars, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A, 145).

24. Framlag til kæliskips- 
kaupa.

Á 23. fundi í Xd„ föstudaginn 5. mars, 
var útbýtt:

Frr. til laga ani frantlag til kadiskips- 
kaupa o. fl. (þmfrv., A. 94).

Á 25. fundi í Xd., mánudaginn 8. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Frsm. (Jón Sigurðsson): Áður en jeg 
sný mjer beint að frv. því, sem lijer ligg- 
ur fyrir, verð jeg að drepa á nokkur at- 
riði í undanfara þess.

Haustið 1922 gerði Samband ísl. sam- 
vinnufjelaga þá fvrstu tilraun, sem gerð 
hefir verið með að senda kælt kjöt til

S5«
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Englands. Yar kjötið sent með íslandi. 
en þessi tilraun mishepnaðist, af því að 
vjelarnar voru ekki í lagi. Onnur tilraun 
var gerð 1923. Yoru þá sendir 1719 kropp- 
ar af kaddu kjiiti. Xokkuð af kjöti þessu 
skenidist á leiðinni og sunit var fryst 
þegar til Englands kom. Yerð kjötsins í 
Englandi varð, að frádregnum kostnaði: 
frvst kjöt kr. 1.42 pr. kg., en ka4t kjöt kr. 
2,32 pr. kg. Xettóverð lijer lieinia var þá 
kr. 1,90 pr. kg. A sama tíma var útborgað 
verð á saltkjöti í kaupfjelögunum hjer kr. 
1.00—1.10.

Enn var gerð tilraun 1924 og sent kælt 
kjöt með Gullfossi. Yerðið á því kjöt'. 
varð, að frádregnum kostnaði, innlend- 
um og útlendum, kr. 1.47 pr. kg., en salt- 
kjötsverð var á sama tíma kr. 1.30—1,35 
pr. kg. Síðastl. haust var enn sent kji'r 
með Gullfossi. 420 skrokkar frá Reyðai- 
firði. Yerðið. að frádregnum öllum k »sin- 
aði, varð kr. 1.50 pr. kg., en saltkjötsverð 
á sama tíma kr. 1,40 eða 1,45 pr. kg. Jeg 
skal taka fram, að í sumar var einnig 
gerð tilraun úr Borgarnesi, en hún mis- 
tókst, kjötið skemdist, svo að ekkert er á 
henni að byggja.

Við þessar tilraunir er það að athuga. 
að upplýst er af fagmanni, að útbúnaður- 
inn í Gullfossi er ekki ætlaður fyrir kælt. 
kjöt, heldur fryst. I’að vantar dragsúg í 
kæliklefana til þess að kjötið geti haldist 
í æskilegu ástandi. Jeg hefi nú drepið á 
reynslu þá, sem þegar er fengin. Þessar 
þrjár aðaltilraunir virðast benda á, að 
fyrir kælt kjöt megum við vænta þess að 
fá hærra verð en fáanlegt er á norskum 
markaði, en að vandhæfi er á að flytja út 
kælt kjöt. Þó má vænta þess. að með betri 
útbúnaði og aukinni reynslu takist að yf- 
irstíga þá örðugleika.

Með útflutning á frosnu dilkakjöti liefir

aðeins verið gerð ein tilraun, sú, er gerð 
var síðastl. sumar, og hefir komið skýrshi 
í blöðunum um þá tilraun. Jeg ætla að 
drepa á nokkur atriði. Fluttir voru út 
6514 skrokkar. Meðalverð í Englandi var 
um 7,40 penee pr. enskt pund, og lætur 
nærri, að það sje kr. 1,45 pr. kg. Fyrir 
það, sem best seldist, fjekst rúml. 9 penee 
pr. enskt pund, sem samsvarar kr. 1,93 
pr. kg. Þetta verð. sem kjötið seldist fyrir, 
er nokkru lægra en talið er á verðskrám, 
að frosið kjöt hafi kostað í Englandi um 
þetta leyti. En við það er að atliuga, að 
Argentínu- og Xýja-Sjálandskjöt mun liafa 
verið selt lægra verði en verðskrárnar 
telja.

Því verður ekki neitað, að þetta verð 
er lágt. en á það ber að líta, að okkar 
kjiit er óþekt á breskum markaði sem fros- 
ið kjiit. En á liinn bóginn verðum við að 
keppa um markaðinn við kjöt. sem Eng- 
lendingar eru búnir að nota lengi, og 
þegar litið er á það, sem alkunnugt er, hve 
Englendingar eru fastheldnir við venjur 
sínar, er eðlilegt, að örðuglega gangi að 
koma á framfæri nýjum vörutegundum. 
og að það'kosti ba*ði langan tíma og ítrek- 
aðar tilraunir.

A þessari tilraun mun hafa orðið mikill 
halli, um 70—80 þús. kr„ ef miðað er við 
saltkjötsverð. En þess ber að gæta, að kjöt- 
verð var óvenjulega hátt í Xoregi, um 50% 
liærra en í fyrra, en kjötverð í Bretlandi 
15% lægra en í fyrra, og lækkaði eftir því 
sem á leið. Ennfremur varð allmikill ófyr- 
irsjáanlegur kostnaður við skipið, vegna 
viðgerða og taía, og mun allur kostnaður 
við skipið hafa orðið um 48 þús. krónur. 
Þá bættist enn við, að kjötið kom til Eng- 
lands mánuði seinna en áætlað var, og var 
þá kjötverð farið að falla að mun. En 
það er venjulega svo, þegar verðfall kemur,
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að besta varan gengur helst út, en óþekt 
vara eða sú, sem er í minni metum, situr 
þá á iiakanum. Þetta er algengt lögmái, 
sem okkar kjöt hefir líklega orðið fyrir.

Þetta er saga málsins í fáum orðum, 
og nú er eðlilegt að spyrja, hvað taka 
skuli til bragð.s. Ástandið er þannig nú, að 
íslensk kjötframleiðsla er algerlega háð 
norskum markaði. En Xorðmenn kapp- 
kosta að auka sem mest sína kjötfram- 
leiðslu. I landbúnaðarblöðum þeirra má 
aistaðar sjá hvatningar til aukinnar rækt- 
unar og fjölgunar búfjár. Yfirleitt keppa 
þeir að því að verða sjálfum sjer nógir. 
Xorðmenn liafa sýnt okkur í tvo lieimana 
með tolllöggjöf sinni, og þeir geta gert 
það aftur. Ekki þarf mikil snurða að 
hlaupa á þráðinn til þess, að það verði 
gert, því að víða í Xoregi er óánægja út 
af því máli. — Eins og nú standa sakir 
er því fjölgun sauðfjár lijer á iandi nær 
því útilokuð, því að meira framboð á kjöti 
til Xoregs mundi lækka verðið.

Á hinn bóginn hafa þegar verið gerðar 
þrjár tilraunir með útflutning á kaddu 
kjöti, sem gefa góðar vonir. Tilraunin 
með frosna kjiitið gefur enga ábyggilega 
reynslu.

Á mí að halda þessum tilraunum áfram, 
eða á að iáta óhöpp síðasta árs hræða sig 
og leggja hendur í skaut.’ Á að sleppa 
j)eim möguleika að lialda sæmilegu kjiit- 
verði, þó framleiðslan ykist ? Stjórnin lief- 
ir svarað þessu fyrir sitt leyti. Frv. það, 
sem lijer liggur fyrir, er hennar svar. og 
jeg vil í nafni landbúnaðarnefndar tjá 
stjórninni eða atvinnumálaráðherra þakk- 
ir fyrir svarið. Einhverjum kann að koma 
til hugar, að betra hefði verið að fara 
aðrar leiðir, t. d. að lialda tilraununum 
áfram með því að taka skip á leigu. Þar 
til er því að svara, að í 3 ár undanfarin 
hefir mjög verið leitast fyrir um leigu-
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skip, og loks fjekst eitt, sem svo reyndist
nær því ónothæft. Skip þau, sem buðust, 
voru flest of stór og þar að auki fengust 
þau ekki leigð nema miklu lengri tima en 
okkur hentar. Á síðasta þingi var tals- 
vert talað um, að ríkið sjálft ljeti byggja 
kæliskip og gerði það út. Jeg tel þá leið, 
sem þetta frv. fer, ínikiu aðgengilegri. 
Tillag ííkissjóðs er að vísu nokkuð hátt, 
en það er miðað við kostnað þann, sem 
liggur í ksvliútbúnaðinum, og við hleðslu- 
rúm það, er skipið missir. Með þessu til- 
lagi adti að vera trygt, að ekki þvrfti að 
taka hærra flutningsgjald fyrir þessa vöru 
en aðrar, að viðbættum þeim kostnaði, 
sem fer til þess að halda kælivjelunum í 
gangi. Skip það, sem hjer um ræðir, á 
að verða af sömu stærð og Goðafoss og 
liafa sama hraða. Kæliútbúnaðurinn allur 
á að verða mjög vandaður. Það á að geta 
tekið 20—30 þús. kroppa eða 5—6 þús. 
fjár. í einni lestinni getur það flutt kælt 
kjöt, annari frosið kjöt. þriðju lifandi fje, 
fjórðu ull o. s. frv.

Það verður ágsett vöruflutningaskip og 
er ivtlað að sigla á stærri hafnirnar. Það 
bætir því úr sárri þörf á tíðari beinum 
ferðum frá og til útlanda.

Á liinn bóginn er ekki liægt að segja 
um, live margví.slega nýja möguleika ka*li- 
skip getur opnað framleiðendum. Það má 
benda á. að við erum eina þjóðin, sem hef- 
ir aðstöðu til þess að flytja kælt kjöt til 
Bretlands. Aðrar þjóðir flytja þangað 
fryst kjöt. Xautakjöt og lax verður oft 
verðlítið hjer, af því að ekki er liægt að 
koma því óskemdu á góðan markað. og 
ýmislegt fleira mætti nefna.

Það var oft talað um það, þegar liöfnin 
lijerna var bygð, hve mikla nýja mögu- 
leika hún mundi skapa fyrir verslun og 
iitgerð, og þær vonir hafa víst ræst.

Það er nú talað um, að nýjar auðsupp-
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sprettur svo að segja opnist, ef járnbraut 
væri lögð austur yfir heiði. Með þessu 
frv. er líba verið að opna nýj'ar leiðir, og 
jafnvel nýjar framleiðslulindir, eliki handa 
einni eða tveimur sýslum, heldur ölluln 
framleiðendum. Jeg vona, að þetta fyrir- 
tæki verði til blessunar landbúnaðinum og 
sjávarútveginum einnig. En reynslan sker 
úr, hvort við berum gæfu til að nota 
þetta tækifæri.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg þakka 
hv. landbn. fyrir flutning þessa frv. Jeg 
skal geta þess, að ástæ'ðan fyrir því, að 
það er fram komið, er m. a. sú, að Eim- 
skipafjelagið hefir nú um nokkurn tíma 
langað til að koma sjer upp nýju milli- 
landaskipi. Hefir það orðið að leigja skip 
vissa tíma ársins til þess að geta fullnægt 
flutningsþörfinni.

Jeg átti tal við forstjóra fjelagsins og 
spurði hann, hvort ekki mundi fást sam- 
komulag um kælirúm í þessu nýja skipi. 
Hann tók því fremur dauflega þá. Af því 
fjelagið væri illa stætt, gæti það varla bygt 
nýtt skip fyr en goldnar væru gamlar 
skuldir, en það yrði ekki fyr en í árslok 
1927, og þá ekki kostur á að fá nýtt skip 
fyr en á árunum 1928—’29. En hann ljet 
þá í ljós, að ef stjóm fjelagsins gæti 
gengið inn á að byggja nýtt skip, þá væri 
hann með því. að það hefði kæliútbúnað. 
ef ríkið kostaði það að einhverju leyti. 
Og árangurinn af þessum samningaum- 
leitunum liggur fyrir í frv., svo að jeg 
þarf ekki að fara út í það frekar. Annars 
hefir hv. frsm. landbn. (JS) skýrt ná- 
kvæmlega frá þessu máli. En jeg verð að 
herða á því atriði, sem hann mintist 
á, að jeg álít, að ríkissjóður komist hjer 
að þeim bestu kjörum, sem lnegt er að 
fá. Jeg er í engum efa um, að málið verð- 
ur ekki látið sofna, því að það er fram-

tíðarmál. En revnslan hefir sýnt okkur, 
að þessi aðferð, að leigja skip, er erfið. 
Á síðasta hausti voru kjörin óhæfileg. En 
að þeim var gengið einungis vegna þess, 
að verið var að gera tilraun um verð á 
okkar kjöti frystu á breskum markaði. 
Einmitt vegna þessara vondu leigukjara 
og vegna þess, hve skipið var óhevtugt 
og lítið, þá varð svona geysimikill skaði 
á þessari tilraun. Og jeg þykist sjá fram 
á, að ef þetta ráð er ekki tekið, sem í frv. 
ræðir um, þá fáum við fleiri blóðtökur 
líkar.

Þetta fje, sem um er að ræða, er lagt 
fram í eitt skifti fvrir öll. Og eins og hv. 
frsm. (JS) tók fram, þarf fjelagið ekki 
að reikna hærra flutningsgjald af kældum 
vörum en öðrum vörum, af því að tillit 
var tekið til þess rúms, sem kæliútbúnað- 
urinn tekur, þegar framlag ríkissjóðs var 
ákveðið.

Þar sem þetta frv. er komið frá ‘nefnd, 
skilst mjer það ekki þurfa að fara til 
nefndar aftur, en vil mælast til þess, að 
það fái góðar undirtektir og frv. geti orð- 
ið að lögum á þessu þingi.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg ætla aðeins 
að segja örfá orð, til þess að láta í ljós 
mína mjög miklu gleði yfir því, að þetta 
mál er þannig borið fram nú, og tjá hv. 
landbn. þakkir fyrir það, að hún hefir 
borið málið fram.

Það er ekki nema rúmt ár síðan milli- 
þinganefndin í kadiskipsmálinu skilaði áliti 
sínu. Það var mjög ánægjulegt fyrir minni 
hl. þeirrar nefndar, að Xd. tók til greina 
allar till. hennar, nema einmitt þennan lið, 
sem nú er borinn fram. Það var sem sje 
lögð áhersla á það í minni hl. að útvega 
skip í þessum tilgangi í hendur lands- 
mönnum. Xú þykist jeg sjá af öllu, að nú 
muni það verða gert. Jeg býst við, að
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þessi leið, sem landbn. befir stungið upp 
á og samningar bafa staðið um milli 
stjórnarinnar og Eimskipafjelagsins, sje 
mjög heppileg leið. Og jeg tek undir með 
hv. frsm. landbn., að óska. að þetta megi 
verða landbúnaðinum til gagns. Þó að 
fjárhæðin sje stór, þá geri jeg ráð fvrir, 
að engum vaxi hún í augum. engum, sem 
sannfærður er um það, að þetta er eitt 
af þeim stóru sporum til þess að lyfta 
landbúnaðinum.

ATKVGR.
Fn-. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv.

A 28. fundi í Xd„ fimtudaginn 11. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Porseti tók málið af dagskrá.
Á 29. fundi í Xd., næsta dag, var frv. 

aftur tekið til 2. u m r. (A. 94, 120).

Sveinn Ólafsson: Jeg þykist mega full- 
yrða, að engu frv. á þessu þingi hefir 
verið tekið með öllu meiri ánægju en frv. 
því. sem hjer liggur fyrir á þskj. 94. Og 
mjer finst ástæða til að ætla, að svo muni 
vera hvarvetna úti um landið, að því 
verði fagnað vel.

En mjer finst líka jafnvafalaust, að það 
muni verða enn meiri aufúsugestur úti 
um sveitir landsins, ef brtt. verður samþ.. 
sem fyrir liggur við frv„ á þskj. 120. og 
sem lýtur að því að byggja á nsvsta ári 
lítið aukaskip til strandferða. Hún er 
borin fram af fjórum þingdeildarmönnum 
auk mín. Jeg efast ekki um það, að hún 
eigi ítök í mörgum af hv. þdm. og íbúum 
strjálbygðra sveita með ströndum landsins. 
Við flm. lítum svo á, að nú sje einmitt 
hentugur tími valinn til þess að koma í 
framkvæmd slíkri skipsbyggingu, til þess

að koma í verk strandferðum þeim, sem 
brýn þörf landsins heimtar og veitt geti 
nokkurn veginn viðunandi samgöngur með 
ströndum fram.

Að tíminn sje hentugur til þess einmitt 
nú, byggist meðal annars á því, að við 
síðustu áramót urðu talsverðar fyrningar 
í ríkíssjóði framar því, sem vant er. Sam- 
kvæmt því. sem hæstv. fjrh. (JÞ) upp- 
lýsti við 1. uinræðu fjárlaganna, hafa þær 
numið fyrir 1924 og 1925 á 4. miljón 
króna. Einnig er augljóst, að á þessu ári 
verður líka nokkurt handbært fje, sem 
ætlað var til annara hluta, sean sje þær 
600 þús. kr„ er í fjárlögum yfirstandandi 
árs voru ætlaðar til afborgana á þeim 
lausum skuldum ríkissjóðs, sem nú þeg- 
ar eru greiddar.

Það má því eftir atvikum líta svo á, að 
tíminn sje vel valinn til þess að koma í 
framkvæmd þessu þarfa og sjálfsagða fvr- 
irtæki. Um óákveðinn langan tíma getur 
það hvort sem er ekki dregist, að í það 
verði ráðist, og þegar tekjuhalli er á lands- 
reikningi, eru verklegar framkvæmdir erf- 
iðari.

Mjer þykir rjett að geta þess hjer, að 
þessi till. vor flm. um skipsbygginguna er 
í raun og veru 2. liður úr till. milliþinga- 
nefndarinnar í strandferðamálinu, þeirrar. 
sem starfaði á síðastliðnu sumri, sá liður- 
inn, sem samgmn. treystist ekki óskift að 
leggja með, þegar málið var borið undir 
hana. En hún hefir engu að síður látið 
það í 1 jós, að hún teldi þetta eiga að kom- 
ast í framkvæmd áður langt um liði.

Eins og kunnugt er, hafa þegar verið 
gerðar ráðstafanir til þess að auka og bæta 
strandferðirnar á þessu ári, með því að 
undirbúa leigu á skipi til haustferða 
ásamt „Esju“. En það er vitanlegt, að 
slíkt er aðeins fyrir stuttan tíma, seinni 
hluta þessa árs. Gg í öðru lagi er það vitan-
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legt, aö slík leiguskip eru í mörgum tilfell- 
um óhagfeld og koma ekki að þeim notum, 
.sem innlend skip geta . komið, ekki síst 
vegna aukins trvggingargjalds á shemum 
höfnum.

Jeg tek það fram og legg á það alveg 
sjerstaka áherslu, að hjer er ekki um 
neitt kjördæmamál að ræða. Þetta er þjóð- 
fjelagsmál. Það snertir beint að minsta 
kosti 13—15 af sýslum landsins, sem skipa- 
viðkomur geta fengið, og allar hinar óbein- 
línis, sem ekki hafa bein not af strand- 
ferðunum. Hjer er því ekki verið að draga 
sjerstaklega fram hagsmuni eins hjeraðs 
eða kjördæmis. Þetta er mál, sem heild- 
ina varðar. En við það verður að kann- 
ast, að það snertir þó fyrst og fremst þá 
liluta landsins, sem mest hafa farið var- 
hluta at' samgöngum undanfarið vegna 
einangrunar, shvmra hafna og strjálbýlis, 
en þar er líka þörf samgangna brýnust.

Jeg veit það vel, að ýmsum háttv. þdm. 
þykir í mikið ráðist með þessu, þykir ef 
til vill of mikið í sölurnar lagt með 400 
þús. kr. skipskaupum. En þegar miðað 
er við þær fjárhæðir, sem á venjulegum 
tínium eru notaðar til þess að lagfæra og 
halda við vegum í landinu, þá er þessi 
upphæð út af fyrir sig ekki mikil. Jeg 
nefni aðeins það. að í fjárlagafrv. því. 
sem fyrir þinginu liggur, er gert ráð fyrir 
um 700 þús. kr. til vegagerðar og viðhalds 
vega, fyrir utan það. sem aúlað er til ak- 
færra sýsluvega, brúa og minniháttar að- 
gerða. Og þó eru það aðeins smáspottar 
vega, sem gerðir eru fvrir þessa upphæð, 
spottar, sem koma tiltölulega fáum að liði. 
Það er þó hartnær tvöföld upphæðin við 
skipskaupin, sem þarna er varið til þess 
að koma ögn áleiðis þessu seinunna verki, 
að færa vegakerfi landsins í sæmilegt horf. 
Og meðan engin tök eru á að koma því í

það horf, að hægt sje að tengja aðalhjer- 
uðin saman, þá verðum vjer að notast við 
þann veginn, sem oftast er greiðfær, ef 
farartækin vantar ekki, nota leiðina með 
ströndum fram.

Það má rjettilega bera skipskaupin sam- 
an við önnur samgöngufyrirtæki. sem 
heimta fjárframlög. Þótt ólíkt sje, má þó 
bera þau saman við þá fvrirætlun í stj- 
frv., sem hefir komið fram í þinginu und- 
anfarið, að .leggja beri jafnvel alt að 200 
þús. krónum af ríkisfje í tiltölulega lítið 
bryggjubyggingarmannvirki í Borgamesi. 
Hvað eru þessar 400 þús. kr. til strand- 
ferðaskips, sem alt landið nýtur, í saman- 
burði við það, sem þar er ráðgert að fóma 
fvrir tiltölulega lítinn hluta landsbúa ? Jeg 
er ekki að leggja á móti þessu brvggju- 
fyrirtæki, en aðeins að draga það fram 
til samanburðar við skipskaupin, til þess 
að sýna, að hjer er í raun og veru ekki 
til mikils mælst af oss flm., þegar öll 
landsheildin hefir þörfina og nýtur fyrir- 
tækisins.

Það má alt eins vel bera þetta saman 
við ýms önnur þau fyrirtæki, sem ríkið 
liefir á baki og síst eru heildinni nota- 
betri en strandferðir. Fullkomin fjarstæða 
væri samt að telja skipskaupin hliðstæð 
við þá fyrirætlun, sem nú mun hafa bólað 
á hjá liæstv. stjórn, að vilja leggja á rík- 
issjóðinn margra miljóna útgjöld í sam- 
bandi við örlítinn járnbrautarstúf hjeð- 
an austur yfir Hellisheiði. Og þótt það út 
af fyrir sig sje mikils vert og komi mörg- 
um landsbúum að liði, ef úr því verður, 
þá gagnar það alls ekki jafnmörgum og 
þetta fyrirtæki, sem hjer er stefnt að.

Því var skotið að mjer, þegar brtt. okk- 
ar flm. kom fram, að hún myndi vera 
sett til höfuðs sjálfu frv. Jeg vil því, til 
þess að fyrirbyggja allar getsakir og grun
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í þessu efni, lvsa ]>ví yfir, fyrir mitt leyti 
að minsta kosti, að þótt þessi sanngjarn- 
lega tillaga okkar yrði feld. þá greiði jeg 
eftir sem áður atkvæði með frv, Það er 
svo fjarri J)ví, að hugmynd okkar sje að 
spilla fyrir frv„ að jeg hygg, að J)að 
verði hiklaust stutt af öllum þeim, sem 
styðja þessa brtt., • livernig sem um liana 
fer.

Annars er rjett að geta þess um leið, 
að með þessari brtt. er revnt að stíga eitt 
fótmál, sem stíga þarf jafnframt því að 
kælískip kemst í rekstur. Það getur ekki 
verið tilætlunin, að jafndýrt skip og stórt 
sem kæliskipið verði haft til þess að 
smjúga inn á hvern vog og vík í landinu. 
En hinsvegar gerum við flm. brtt. ráð 
fyrir því, að strandferðaskipið verði út- 
búið nokkru kælirúmi, til þess að flytja 
kælda matvöru til markaðsstaða og í veg 
fyrir kæliskipið. Þetta litla skip verður 
hvort sem er að fara með ströndum fram 
og safna farmi.

Þess er enn að g;eta, að ekki liefir feng- 
ist nein ábyggileg reynsla um það, livern- 
ig kæliflutningur muni takast, og mættu 
þar að liði verða tilraunir strandferða- 
skipsins, enda er að sjálfsögðu mikilsvert 
fyrir ýms hjeruð landsins, sem hafa nauta- 
kjötsframleiðslu að sumrinu. að eiga kost 
á að koma slíkri vöru til innlendra mark- 
aðsstaða. En til þess hefir ekki verið tæki- 
færi undanfarið — og er ekki ennþá. 
Framleiðsla þeirra hjeraða nýtist ekki og 
vöntun flutningatækja á sjó og landi fyr- 
ir þau tálmar eðlilegum og nauðsynlegum 
viðskiftum innanlands, jafnvel svo, að 
kjöt, smjör, ostur, egg o. s. frv., sem nægt 
er af í landinu, er að talsverðum mun 
flutt frá útlöndum. Jeg held þess vegna, 
að með hentugu strandferðaskipi gefist 
færi á að gera ýmsar tilraunir með flutn-

1926, B. (38. löggrjafarþing).

ing á kældum matvörum á innlendan 
markað, sem jafnframt hefðu þýðingu 
fvrir útflutning á útflutningshæfum vör- 
um.

Jeg verð að biðja afsökunar á J>ví, að 
jeg gríp dálítið aftur í tímann.

Það eru nú 45 ár síðan jeg kom fyrsta 
sinn austur um álinn til frænda vorra í 
Xoregi og dvaldi þar vetrarlangt. Jeg 
kyntist þar póstflutningi og samgöngum 
yfirleitt og átti kost á að sjá, hvernig 
J>eim var hagað. Mjer er ekkert minnis- 
stæðara frá ferðinni en sá samanburður, 
sem jeg gerði um samgöngur og lands- 
háttu hjer lieima við ástandið þar. Strand- 
ferðirnar þar voru mikla lengra á veg 
komnar um og fyrir 1880 en þær eru hjer 
þann dag í dag. Það mátti þá svo heita, 
að livert afskekt útkjálkahjerað og evjar 
með ströndum Xoregs — en þær eru mý- 
margar —, hvert smáfiskiver og bygðar- 
liverfi nær sjó ;etti vikulega kost á sam- 
bandi við hvern stað sem vera skyldi með 
ströndum fram.

Fyrir utan fjögur stór póstskip, sem 
gengu óaf'látanlega fyrir utan skerjagarð- 
inn, með viðkomum á öllum aðalhöfnum 
frá Knöskanesi til Oslóar, var fjöldi af 
litlum gufuskipum, sem önnuðust ferðir 
um sund, víkur og voga á tilteknum svæð- 
um og höfðu ferðaáætlanir samræmdar 
áætluniun aðalskipanna.

Síðan þetta var hafa stórfeldar breyt- 
ingar orðið til bóta á samgöngum í Nor- 
egi, bæði á sjó og landi. Það er auðvitað 
með öllu þýðingarlaust að bera saman 
ástæðurnar þar og hjer og gera hjer jafn- 
háar kröfur. Mjer dettur heldur ekki í 
hug, þótt jeg nefni þetta, að hjer verði 
að sinni líkt eftir þeim samgöngum, sem 
tíðkast við Xoregsstrendur. En við verð- 
um að revna að feta okkur í áttina að

s?
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sanigöngum, sem gera fólkinu vært 
dvelja í strjálbýli strandanna. Þeir tímar 
hljóta að koma — eru ef til vill komnir 
— að fólkið lætur sjer ekki lynda að sitja 
í einangri mánuðum saman og jafnvel heil 
missiri, án póstferða eða samgöngutækja 
á sjó eða landi, án þess að komast í nær- 
sveitir öðruvísi en á hesthaki, þegar hest 
lætur. eða fótgangandi. En þannig er þó 
ennþá víða ástatt í voru landi, þar sem 
strjál er bygðin, jafnvel á stórum svæðmn.

Jeg vil ekki þreyta hv. þdm. með langri 
ræðu, enda þykist jeg vita, að þeir, sem 
andvígir eru þessu ináli, láti ekki skipast 
af inínum orðum. En við liinu get jeg 
búistý að einhverjir láti skipast af þörf- 
inni á badtum samgöngnm. sem fást til 
að athuga liana, og snúist þess vegna til 
fylgis okkur flm., sem stöndum að brtt. á 
þskj. 120.

Jeg hygg þá ekki fáa, sem líta svo á 
með mjer, að ein ríkasta ástæðan fyrir 
því, að fólkið flýr úr sveitunum og sest 
að á mölinni við sjóinn, sje einmitt sú, 
hvað margar sveitir eru einangraðar og 
eiga við margháttaða erfiðleika að búa í 
sa m gönguley si nu.

Ef sá skilningur er ekki alment vakinn 
nú, sem sjer og finnur nauðsyn þessa 
máls. þá mun það aðeins tímaspursmál. 
að allur fjöldinn vakni til meðvitundar 
um þörfina og það. livert stefna beri, og 
þá verða þeir ekki iifundsverðir. sem leggj- 
ast móti kröfunum.

Að lokum vil jeg svo heita á allar lioll- 
vættir strjálbygðu sveitanna að styðja 
þetta velferðarmál, og þykist jeg þess full- 
viss, að margar þeirra muni hjer innan 
deildarinnar.

Frsm. (Jón Sigurðsson); Jeg hafði gert 
mjer góðar vonir um, að þetta frv. fengi 
að ganga hindrunarlaust í gegnum báðar

deildir. og allra síst mundi mjer nokkru 
sinni hafa komið til hugar, að stjettar- 
bræður mínir færu að fleyga málið og 
tefja fyrir því. En það kalla jeg að þeir 
geri, þegar á það er litið, að lijer liggur 
fyrir frv., sem allur þorri hv. þdm. er á 
einu máli um. að nái fram að ganga, en 
aftan í það er svo hnýtt öðru máli, sem 
að vísu er gott í sjálfu sjer. en á nú 
sem stendur formælendur fá og tvísýnt 
mjög um framgang þess, enda svo um 
það deilt, að sjálf nefndin, sem liaft liefir 
það til meðferðar, er ekki á sama máli.

Meiri hl. landbúnaðarnefndar hefir far- 
ið þess á leit við hv. flm., hvort þeir vildu 
ekki taka brtt. aftur og flytja hana í 
öðru formi. t. d. koma með frv. í þessa 
átt. A það hefðum við nefndarmenn get- 
að fallist, og eftir því sem orð fjellu hjer 
í háttv. deild í gær, er málið var tekið af 
dagskiá, bjóst jeg jafnvel við, að sú leið 
yrði farin, að koma með sjerstakt frv. um 
bvggingu strandferðaskips. En þetta hefir 
ekki verið gert, málið borið fram eins og 
það lá fyrir í gær. og er mjer óskiljan- 
legt þetta kapp, sem hv. flm. leggja á það 
að hnýta strandferðaskipinu aftan í kæli- 
skipið. Jeg verð að líta svo á, að það 
sýnist bera vott um, að bæði þessi mál eigi 
að fylgjast að. og ef svo vill verða, þá í 
einu og sömu gröfina.

Það er líka eitt, sem ekki greiðir fyrir 
frv. og því máli, sem það átti að bera 
uppi. ef hrtt. verður samþykt, því að með 
lienni á strandferðaskipið að koma á 
undan kæliskipinu. I brtt. er það tekið 
fram skýrum orðum, að það eigi að vera 
fullgert næsta vetur. Maúti því gera ráð 
fyrir, ef þröngt væri um fjárgreiðslur rík- 
issjóðs, að strandferðaskipið yrði bygt 
fyrst, en liitt látið sitja á hakanum, hver 
veit hvað leiigi.

Jeg skal svo ekki orðlengja frekar um.
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þetta, en geta þess, að landbn. Lefir að 
sjálfsögðn óbundin atkvæði um brtt.. þar 
sem einn nefndarmaður er flm. hennar 
og greiðir eflaust atkvæði með henni. en 
meiri hl. nefndarinnar greiðir atkvæði á 
móti brtt.; það þykist jeg mega fullyrða.

Jón Auðunn Jónsson: Okkur í samgmn. 
Nd. kom á óvart, er við sáum hv. 1. þm. 
S.-M. (SvO) fara á bak við nefndina og 
bera fram fyrir hv. deild till., sem nefndin 
var búin að fella, því hún gat ekki að 
þessu sinni og að svo vöxnu máli fallist 
á neina af till. milliþinganefndarinnar, 
nema þá eina, sem hún tók upp og hefir 
verið samþykt hjer í hv. deild.

Sem betur fer er það óvanalegt hjer á 
hinu háa Alþingi, að sú leið sje farin, 
sem háttv. flm. brtt. (SvÓ) hefir valið 
sjer, og þess vegna virðist mjer liggja í 
augum uppi, að háttv. deild vísi brtt. á 
þskj. 120 til samgöngumálanefndar áður 
en gengið er til atkvæða um hana. Þetta 
er samgöngumál og ekkert annað, og því 
algerlega óskylt því máli, sem því er hnýtt 
aftan í.

Það er öllum kunnugt, að útlitið er ekki 
glæsilegt fyrir atvinnuvegina nú í nán- 
ustu framtíð, og líklega þarf fleiri ár til 
þess að komast úr yfirstandandi kreppu. 
Þykist jeg vita. að allflestir háttv. þm. 
hafi áhuga og vilja til að ljetta sköttum 
og þungum álögum af atvinnuvegunuin, 
svo að þeir sligist ekki. Vona jeg, að sú 
verði niðurstaðan. að ekki minna en 1 
milj. kr., sem nú hvílir á atvinnuvegun- 
um, verði af þeim ljett um það er þessu 
þingi er lokið.

Þessi till., sem lijer liggur fyrir, fer 
í sömu átt, að ljetta undir með öðrum að- 
alatvinnuvegi þjóðarinnar og leggja fram 
350 þús. kr. til tryggingar betri afkomu

landbúnaðarins. Og um þetta bygg jeg, að 
allir sjeu einhuga. og vamti jeg þá, að 
hins sama gæti um liinn aðalatvinnuveg- 
inn og að af honum verði ljett a. m. k. 
sem svarar 600 þús. kr. á næsta ári og að 
tekjubálkur fjárlaganna verði lækkaður 
að sama skapi.

Allir sjá þá óumflýjanlegu nauðsyn að 
styrkja atvinnuvegina, að engum kemur 
til hugar að mada á móti því að leggja 
350 þús. kr. í kæliskip. Ef ekki á að sliga 
liinn aðalatvinnuveginn, sjávarútveginn, 
þá verður að ljetta af honum hinum mjög 
.svo þungu sköttum, en þar af leiðir, að 
fara verður varlega í útgjöldum ríkis- 
sjóðsins.

Hv. aðalflm. brtt. (SvÓ) taldi hentug- 
an tíma að ráðast í stórræði til útgjalda- 
auka fyrir ríkissjóð. En jeg er þar á ann- 
ari skoðun. Atvinnuvegirnir stynja undir 
þungum sköttum og álögum og útlitið er 
það, að þeir eigi erfitt uppdráttar næstu 
ár, þó aldrei nema hið háa Alþingi revni 
að ljetta undir með þeim sem kostur er.

Þá gat hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) þess, að 
bygging strandferðaskipsins mundi draga 
úr fólksstreymi til kaupstaðanna og 
tryggja fólkið í sveitunum. Þar er jeg 
líka á öndverðri skoðun. Það eru vegimir 
og samgöngurnar innan sýslna og h.jer- 
aða, sem best munu stuðla að því í fram- 
tíðinni að tryggja fólkið í sveitunum. Það 
verður að leggja ríka áherslu á. að Xorð- 
urlandsveginum verði haldið áfram og 
flýtt sem kostur er lagningu hans á næstu 
árum. Mannflutningar liggja um sveitirn- 
ar víðast hvar. en ekki með ströndum 
fram. Þegar Xorðurlandsbrautin er kom- 
in og akvegur vestur í Dalasýslu, ferðast 
menn bæði þaðan, úr Strandasýslu og af 
öllu Xorðurlandi landveg til Borgarness, 
og þaðan sjóveg t. d. hingað.

86*
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•Te<r skal svo lata staðar numið hjer, en 
verð fyrir liönd samgmn. að lýsa óánæg.ju 
minni yfir því, að hrtt. ]>essi skulí vera 
fram komin í því formi, sem Juin er. 
enda ley-fi jeg mjer að leggja eindregið á 
móti því, að hún nái fram að ganga.

Þorleifur Jónsson: Af því að jeg er
meðflm. þessarar hrtt., sem útlit er fvr- 
ir, að verði talsvert þráttað um, þá verð 
jeg að segja fáein orð.

Finst mjer þá hlýða að hefja mál mitt 
með því að þakka liv. landhn. og liæstv. at- 
vrh. fyrir að hera fram frv. um byggingu 
kadiskips. Get jeg skrifað undir alt það, 
sem hv. frsm. landhn. (JS) sagði við 1. 
umr. þessa máls, því að hjer er áreiðan- 
lega um eitthvert stærsta framfaraspor 
fvrir landbúnaðinn að ræða. Það er ekki 
lítið í það varið, ef tækist að vikka mark- 
að fyrir afurðir landbúnaðarins og jafn- 
Jdiða hækka verðið, en að þessu er stefnt 
með bvggingu kæliskipsins. Þess vegna er 
mjer óblandin árnvgja. livað þetta mál er 
komið á góðan rekspöl, því auðsætt er, að 
ekki vantar nema lierslumuninn, eins og 
sjest á því. að Eimskipafjelag Tslands 
leggur til skipið, en ríkissjóður þarf að- 
eins að kosta kadiútbúnaðinn. Er þetta 
mikil breyting frá því, sem ráð var fyrir 
gert í fyrra, því að þá kom jafnvel fram. 
að bygging kadiskips mundi aldrei kosta 
undir T miljón króna, en það ljetu líka 
margir á sjer heyra, að í þann kostnað 
væri ekki horfandi. Afál þetta væri svo 
mikið nauðsynja- og framtíðarmál.

Af þessu má sjá. að þótt við flytjum 
tillögu um byggingu strandferðaskips, er 
það alls ekki til að spilla fyrir frv. um 
kæliskipið, eða eins og heyrst hefir, að við 
flm. vildum með brtt. tefja fyrir byggingu 
kæliskipsins. Slíkt er hin mesta fjarst'æða,

enda þvkir m.jer liart að þola þau brigsl- 
yrði hv. 2. ]>m. Skagf. (JS), að við með 
brtt. okkar sjeum að fleyga málið. Það 
eru algerlega rangar getsakir og tilhæfu- 
lausar með öllu. Ilann veit það líka og 
blýtur að viðurkenna það með sjálfutm 
sjer, hv. þm., að það er ekki af illum hug 
við kæliskipið, að við berum fram brtt., 
]>ví við erum -því máli trúir engu síður en 
liann, lieldur vakir það fyrir okkur, að 
sem mest og best not geti orðið að kæli- 
skipinu, en það teljum við að geti aðeins 
orðið með því eina móti, .að strandferð- 
irnar sjeu bættar svo, að við þær megi una 
fyrir allan landslýð.

Það er á allra vitorði, að strandferðir 
hafa verið afarófullkomnar núna síðustu 
10 árin. Jeg þarf .ekki að lýsa því, livað 
allir landsblutar voru betur settir með 
strandferðir fyrir stríð, eða á þeim árum, 
sem Austri og Vestri, og stundum þriðja 
skipið, stunduðu þær. Þarf því síst að 
furða, ]>ó að margir sjeu orðnir langleitir 
eftir ]>ví, að badt sje úr samgönguleysinu 
með ströndum fram, og að landsmenn 
heimti það af fulltrúum sínum hjer á 
]>ir>gi, að þeir láti ekki reka á reiðanum 
um þessi mál, eins og viljað hefir við 
brenna undanfarið. Þess vegna er og hart 
að Iieyra því núið þeim um nasir, sem 
ekki þola sömu kyrstöðu í málinu, að það 
sje í óhreinum tilgangi gert að leggja nú 
til, að strandferðirnar verði færðar í það 
horf, að allir megi sem best við una.

Jeg skal t. d. geta þess, svo að mönnum 
s.je ljóst, hvernig strandferðunum er nú 
háttað, að, í sumar sást skip tvisvar sinn- 
um á Ilornafirði. En á meðan þeir fóru 
reglubundið með ströndum fram Austri 
ogVestri, var komið við á ITornaf jarðarósi 
í liverri ferð að sumrinu. Og sömu söguna 
hygg jeg, að fleiri hafi að segja, t. d, Vest-
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firðingar; þar munu margar smáhafnir 
verða útundan nú, sem muna þó fífil 
sinn fegri.

Að vísu skal það játað. að sumstaðar er 
bætt úr með ferðum Goðafoss, en það eru 
aðeins stóru hafnirnar, sem fyrir þeim 
hlunnindum verða, svo að þeir, sem n.est- 
ir þeim búa, þurfa kannske ekki að kvarta. 
En það verður líka að taka tillit til þeirra, 
sem í skugganum búa, og er síst sæmandi 
fvrir löggjafarvaldið að halda þeim áfram 
í myrkrinu.

Hv. þm. X.-ísf. (JAJ) gerði lítið úr 
því, að samgönguleysið mundi hrekja fólk- 
ið úr sveitunum. en því er þó svo varið, 
að einmitt vondar og óhagsta*ðar samgöng- 
ur verða þess valdandi. að fólkið tapar 
trúnni á sveitirnar og leitar þangað, sem 
það hyggur, að liægra sje að bjarga sjer. 
Jeg þekki mörg slík dæmi, þó jeg hirði 
ekki um að nefna þau. Þó skal jeg geta þess, 
að úr mínu hjeraði fluttust þrír bændur í 
fyrra og í vor "stendur til. að einn eða 
tveir taki sig upp og leiti á burt. Og eng- 
inn kemur í staðinn, jarðirnar leggjast í 
eyði eða eru nýttar af nágrönnunum, sem 
þurfa þeirra þó ekki við. Og spvrji maður 
þessa bændur. hvers vegna þeir flytji á 
braut, er svarið á þessa leið: Iljer er ekki 
búandi vegna samgönguleysis og annara 
ókosta, sem því fylgja. Það er áreiðanlega 
engin fjarstæða. þó menn álykti sem svo, 
að eftir því sem samgöngurnar batna og 
eru gerðar fullkomnari, því betur uni 
fólkið hag sínum lieima fyrir í sveitunum.

Að þetta mál sje fjarskylt aðalkjarna 
frv.. get jeg ekki skilið. Kadiskipið er að- 
allega gert fyrir stóru hafnirnar. en með 
brtt. okkar er stefnt í þá átt. að smærri 
hafnirnar geti komið sínum framleiðslu- 
vörum óskemdum á markaðinn. M. ö. o„ 
litla strandferðaskipið á að flytja vörurn-

ar af smærri höfnunum í veg fyrir kæli- 
skipið eða í það.

Hugsum okkur t. d„ að á Ilornafirði 
bíði (iOO kindaskrokkar, sem strandferða- 
skipið flytur til Keyðarfjarðar og kemur 
þeim fyrir í húsi þar þangað til kæliskip- 
ið kemur. sem flytur þá áfram á markað- 
inn, eða, ef svo heppilega tækist til, að 
skipin lægju samtímis á Reyðarfirði, þá 
er ekki annað en skipa vörunum á milli 
þeirra. Xei. það getur enginn sagt með 
rjettu, að hjer sje um óskyld mál að ræða. 
En hinsvegar virðist mjer alt benda á 
það, að þeir hv. þdm„ sem eru á móti 
bi'tt., liafi enn sem komið er ekki áttað 
sig á lienni. og af þeim ástæðum sjái þeir 
ekki, liversu gott og mikilvægt málefni sje 
hjer á ferðinni.

IIv. þm. X.-ísf. (JAJ) sagði. að liáttv. 
samgmn. hefði ekki sjeð sjer fært að taka 
upp þes<a till. um byggingu strandferða- 
skips, vegna kostnaðarins, er af því leiddi. 
Því skal að vísu ekki neitað, að það er 
dýrt og upphæðin, 400 þús. kr„ allhá. Þó 
eru hjer nefnd ýms fyrirtæki, sem ekki 
kosta minna, og þó ekki komin öll kurl til 
grafar enn. Og í fjárlagafrv. blöskrar 
hæstv. stjórn ekki að fara fram á 300 þús. 
kr. fjárveitingu, sem gengur að mestu 
leyti til símalagninga í einu einasta hjer- 
aði. Jeg er ekki með þessu að álasa lupstv. 
stjórn, enda tel jeg þe.ssa fjárveitingu að 
mörgu leyti rjettmæta. En jeg bendi á 
þetta til þess að sanna, að það eru fleiri 
stórhuga en við, sem stöndum að brtt. á 
þskj. 120.

I raun og veru get jeg ekki betur sjeð 
en að við á þessum tíma höfum ráð á að 
byggja st randferðaskip og leggja jafnliliða 
í kæliskip. Hitt má kannske segja. að rekst- 
ur þessara skipa sje svo dýr, að tap verði 
á honum. Við vitum, að straudferðirnar
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hafa aldrei borið sig, og munu að líkind- 
um ekki gera það fyrst um sinn. En frá 
])eim kostnaði má þó draga flóabátastyrki 
þá, sem óumflýjanlegt er að veita á með- 
an strandferðirnar eru í þessu öngþveiti, 
en þeir mundu falla niður að mestu leyti. 
þegar bætt væri við nýju strandferðaskipi.

Iljer er áreiðanlega um stórt frajnfara- 
spor að ræða. enda mun það sýna sig, að 
samgöngumálum okkar er ekki borgið fyr 
en við höfum borið gæfu til þess að eign- 
ast svona skip.

Það er fjarri mjer að lasta það, að sam- 
göngur á landi verði bættar og fullkomn- 
aðar. En það er líka jat'nsjálfsagt að nota 
þá samgöngubraut, sem liggur hringinn í 
kringum landið og ekki þarf að leggja, þó 
kaupa þurfi skip, er kostar nokkur hundr- 
uð þúsund krónur.

Þess vegna segi jeg það, að enginn hv. 
þdm. þarf að skammast sín fyrir það að 
ljá svona nauðsynjamáli fylgi sitt.

Atvinnumálaráðherra (MG); Jeg verð 
að segja það, að mjer varð mjög illa við, 
er jeg sá þessa brtt. á þskj. 120. Ekki af 
því, að mjer detti í hug, að hv. flm. hafi 
með henni ætlað sjer að spilla fyrir þvi 
máli, sem hún er sett í samband við. En 
mjer var illa við hana af því jeg þóttisi 
sjá, að þetta mál — bygging strandferða- 
skipsins, sem er ekki óvinsælt mál — átti 
að fljóta í kjölfari annars máls, sem er 
þó miklu vinsælla. Og þetta dreg jeg af 
því, að sá liáttv. þingmaður er aðalflm. 
brtt., sem orðið hafði í minni liluta í sam- 
göngumálanefnd. þegar samþykt var þar 
að fre.sta að sinni, að bygt yrði strand- 
ferðaskip. Það er ekki sanngjarnt að setja 
svona mál aftan í annað mál, sem allir 
viðurkenna, að eigi fram að ganga, þegar 
búið er að samþykkja í báðum samgmn. 
þingsins að gera ekki út um kaup á strand-

ferðaskipi á þessu ári. Því þó að frv. um 
kadiskipið sje vinsælt mál, er ekki víst 
að ]>að geti borið uppi auk sín svona stórt 
mál.

•Jeg veit ekki, hvaðan hv. flm. hafa þær 
tölnr uin verð hins nýja strandferðaskips, 
sem í brtt. eru nefndar. Framkvæmdar- 
stjóri Eimskipafjelags Islands liefir sagt 
mjer, að hann hafi fengið lauslegt tilboð 
í skip í líkingu við Austra og Yestra. og 
var ]>að 375 þús. danskar krónur. I þessu 
tilboði var ekki tekið tillit til kæliútbún- 
aðar. Með núverandi gengismun er þetta 
4J0 þús. kr„ eða tæplega það. Yið þetta 
bætist kæliútbúnaðurinn og auk þess á 
skipið eftir tillögunni að vera 10 fetum 
lengra. Þegar Xielsen framkvæmdarstjóri 
sá tillöguna, símaði hann til útlanda á ný 
og spurði, hve mikið slíkt skip mundi 
kosta, og fjekk það svar, að það mundi 
ekki verða undir l/2 miljón með öllum út- 
búnaði. Það er rjett að horfast strax í 
augu við kostnaðinn og v?ra ekki að gera 
sjer vonir um, að skipið kosti ekki nema 
400 þús. kr„ og víst er það, að ekki verð- 
ur liætt við byggingu skipsins eftir að 
byrjað er á henni, þótt 100 þús. kr. vant- 
aði upp á fjárveitinguna. Auk þess gæti 
jeg búist við, að það kæmi til með að 
kosta meira áður en það væri komið á flot, 
að fullu útbúið til strandferða. Jeg vildi 
því mælast til þess við liv. flm., að þeir 
vildu gera kæliskipsmálinu þann greiða 
að bera þetta mál fram sjerstaklega, til 
þess að spilla ekki fyrir kæliskipinu. Ef 
meiri hluti liv. deildar er með því að 
byggja strandferðaskip, þá nær það fram 
að ganga, þó það sje borið fram sjerstak- 
lega. Mjer finst hv. þm. X.-ísf. (JAJ) 
liafa mikið til síns máls, er hann vill láta 
vísa þessu máli til samgmn. Jeg álít, að 
það sje erfitt að vísa þeirri kröfu á bug. 
að mál þetta verði nú látið ganga til
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samgmn. lljer finst liún eiga rjett á því 
að segja álit sitt um málið. Frv. mitt um 
kæliskipið afhenti jeg fyrst hv. landbn. 
vegna þess, að jeg leit svo á, að framlag- 
ið til kæliskipsins væri í þágu landbúnað- 
arins sjerstaklega. en það er ekki liægt að 
segja um byggingu strandferðaskips, að 
það sje sjerstaklega í þágu landbúnaðar- 
ins. Ef mál þetta kanni til hv. Ed. með 
þessari breytingu, þá er atliugamál, hvort 
því yrði ekki þar vísað til samgmn. (TrÞ-. 
Það er á móti þingsköpum). Hv. þm. ætti 
að vera það kunnugt, að það er hægt að 
veita undanþágur frá þingsköpum, og auk 
þess getur mál breyst svo í meðferðinni, 
að það verði alt annað mál en það var í 
uppliafi.

Mjer virtist hv. aðalflm. gera lítið úr 
því, að kæliskipið mundi baúa nokkuð að 
ráði úr strandferðunum. En það mun 
áreiðanlega bæta þær mikið. Kæliskipið 
mun sigla milli landa eins og Goðafoss 
gerir nú, en ferðir Goðafoss eru hentug- 
ustu strandferðir. sem við höfum nú. 
Hann tekur vörurnar erlendis og flytur 
þær beint til þeirra liafna, sem þær eiga 
að fara á, svo á þær fellur ekkert aukaflutn- 
ingsgjald. Jeg er því viss um. að þetta 
skip mun bæta mikið úr strandferðunum. 
Jeg viðurkenni það auðvitað, að það er 
ekki þess hlutverk að smjúga inn á liverja 
vík og vog. eins og hinir hv. flm. hafa 
orðað það, en ef það tekur vörur erlendis 
svo nokkru nemur til smáhafna. þá mun 
það skila þeim þangað beint, líkt og 
Goðafoss gerir nú.

Bæði hv. 1. flm. (SvÓ) og liv. þm. A,- 
Sk. (ÞorlJ) báru saman samgöngur á 
landi og sjó og sögðu, að strandferðir væru 
verri nú en þær hefðu verið áður. Það er 
rjett, að meðan Austri og Vestri gengu 
lijer voru strandferðirnar góðar, en ef 
litið er til síðustu ára, þá er öðru nær en

strandferðirnar liafi orðið útundan, ef 
borið er saman við samgöngubætur á landi. 
Það hefir mjög litlu verið varið til vega 
í fjárlögum síðustu ára. aðeins lialdið við. 
En á þessu tímabili hefir verið keypt eitt 
gott strandferðaskip. og auk þess mikln 
fje varið til þess að styrkja flóabáta. Jeg 
er sannfærður um, að sá samanburður er 
rangur. ef sagt er, að strandferðirnar hafi 
orðið útundan fyrír vegabótunum.

Einhver mintist á bryggjuna í Borgar- 
nesi og taldi ósamræmi í því að veita fje 
til liennar, en neita um strandferðaskip. 
Jeg fæ nú ekki betur sjeð en að bryggju- 
gerð í Borgarnesi sje þáttur í því að bæta 
úr strandferðum. Jeg hefi oft farið leið- 
ina norður, um Borgarnes, og jeg verð að 
segja það, að það er liörmulegt til þess að 
vita, hve oft fjöldi manna verður að bíða 
dögum saman í Borgarnesi. vegna þess að 
ekki er hægt að afgreiða skipið. Ilvaða 
gagn er að því, þótt fljótt sje lagður veg- 
ur milli Borgarness og Xorðurlands, ef 
menn verða svo að bíða marga daga veð- 
urteptir í Borgarne.si vegna bryggjuleysis.

Jeg.hygg. að meðan ekki er lengra kom- 
in notkun kælirúms en nú er, þá ættum 
við ekki að hugsa um nema eitt kæliskip 
að sinni. Betra að láta vöxtinn koma smátt 
og smátt. Jeg viðurkenni, að það væri 
æ.skilegt að hafa kadiskip á smáhöfnunum, 
til þess að flvtja kjötið á stærri hafnirn- 
ar, en skilyrðið til þess er, að þá sjeu til 
fry.stihús á stærri höfnunum; annars 
verður varan ónýt. En jeg trúi því naurn- 
ast, að slík frystihús verði komin hjer 
upp fyrir vorið 1927. Það tekur tíma að 
venjast notkun kælirúma. eins og öðru, og 
held jeg því, að þetta eina kæliskip sje 
nægilegt að sinni og geti gert mikið gagn.

Jeg vil undirstrika það, sem hv. frsm. 
landbn. (JS) sagði, að það er ekki ann- 
að sjáanlegt en að strandferðaskipið eigi



1375 Lagafrumvörp aamþykt.
Framlag til kæliskipskanpa.

13*6

að ganga fyrir hinu skipinu. Þá vil jeg 
og benda á það, að það er æskilegt, að mál 
þetta komist sem fyrst út úr þinginu. Það 
er þörf á því að semja sem fyrst um bygg- 
ingu á skipinu. Efni til skipasmíðar er 
frekar lágt núna, en búist er við. að það 
lnvkki á næstunni. Því er best að gera 
samninginn sem fyrst. En það er ekki 
hægt fyr en þetta frv. er orðið að lögum.

Mjer þykir það eðlilegt, að hv. þm. A,- 
Sk. detti fyrst í hug slæmar samgöngur 
við Hornafjörð og miði margt við það, 
en þegar hann segist aðeins tvisvar sinn- 
um liafa sjeð strandferða.skipið á síðast- 
liðnu ári, þá er þetta ekki rjett. Það má 
minna á það, að Hornafjarðarbáturinn 
hefir fengið töluverðan styrk. Því er ekki 
nema hálfsögð sagan, þar sem það getur 
ekki verið lífsskilyrði fyrir þá þar evstra 
að hafa Esjuna. ef þeir liafa sjerstakan, 
ríkissjóðsstyrktan bát til þess að flytja 
vörurnar að sjer og frá: Þá mintist þe.ssi 
liáttv. þm. á það, að það væru ekki flm. 
till. einir, sem væru bjartsýnir, heldur 
væri stjórnin það líka, og færði fyrir því 
þau rök, að stórar upphæðir væru veittar 
til símalagninga í fjárlagafrv. stjórnar- 
innar. En liann sjer væntanlega, að því 
fleiri stórupphæðir, sem um er að ræða, 
því örðugra verður að standast kostnað- 
inn. En ástæðan fyrir því, að upphæðin 
til símalagninga varð svo há, er sú, að 
meiningin var að tengja Vestfjarðasímann 
saman að vestanverðu, og eru sjerstakar 
ástæður, sem valda þessu. Þá mintist hann 
á, að þetta skip mundi geta sparað fjár- 
veitingar til t'lóabáta. Ekki sparar það 
Borgarnesbátinn, ekki Víkurbátinn og ekki 
bátinn á ísafjarðardjúpi. En þetta eru 
dýrustu bátarnir. Það kann að vera. að 
það geti sparað Ilornafjarðarbátinn, en 
l»ó er jeg ekki viss um það. En enginn efi

er á því. að þetta skip verður dýrt í 
rekstri, að minsta kosti 150 þús. kr. á ári. 
Það er því ekki svo, að hjer sje aðeins að 
ra*ða um framlag í eitt skifti fyrir öll, 
heldur er líka bundinn þungur baggi í 
framtíðinni. Jeg neita því ekki, að það 
væri framfaraspor að fá skip þetta, en jeg 
lield því hinsvegar fram, að við höfum 
ekki ráð á því að svo stöddu að stíga 
þetta spor. Við verðum nú að láta okkur 
nægja að taka annað skrefið, sem sje 
kæliskipið.

.Jeg vil að síðustu endurtaka þá ósk 
mína og bæn. að hv. flm. taki þessa till. 
sína aftur og beri hana fram sjerstaklega 
síðar. svo þeir tefji ekki kæliskipsmálið, 
sem þeir telja gott og gagnlegt.

Sveinn Ólafsson: Mjer virðist, að ekki 
liafi verið tekið nógu mikið tillit til þess 
í þeim umra’ðum, sem hjer hafa farið 
fram. að hjer er að ræða um hagsmuna- 
mál allrar þjóðarinnar, en ekki aðeins 
lítils hluta hennar. Umræðurnar hafa aðal- 
lega snúist um það. sem fram liefir kom- 
ið áður, í sambandi við annað mál, og 
lutu að því að átelja frammistöðu mína 
í þessu máli, vegna sambandsins við þál. 
um leiguskip til strandferða. Háttv. frsm. 
landbn. (JS) fór fremur óvirðulegum orð- 
um um till. okkar á þskj. 120. Jeg get 
þó að mestu látið honum ósvarað, því að 
hv. þm. A.-Sk. íÞorlJ) hefir svarað flestu. 
IIv. frsm. reyndi með endurteknum full- 
yrðingum að koma þvi inn í vitund tilheyr- 
enda. að við. sem brtt. flytjum, væruni 
með lieiini að grafa aðalfrv. gröf og vild- 
um eyðileggja það. Þetta segir hann, þótt 
jeg áður lýsti ýfir því, að jeg mundi 
fylgja frv. þótt okkar brtt. yrði feld. og 
það mundu að líkum allir stuðningsmenn
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till. gera líka. Þetta eru því alóþörf oln- 
bogaskot frá hendi liv. frsm.

Það var einkum liv. þm. X.-ísf. (JAJ). 
sem gaf injer tilefni til þess að standa 
upp aftur. Ilann ótaldi það með þung- 
um orðum, að jeg hefði farið á hak við 
samgmn., er jeg gerðist flm. þessarar hrtt. 
(JAJ: Jeg mintist ekkert á það). Háttv. 
þm. var að tala um gabh og blekkingar, 
og það leyndi sjer ekki, livað fvrir hon- 
um vakti. Pt af þessu vil jeg láta þess 
getið, að samgmn. gat ekki orðið sammála 
um það óskift að flvtja þessa till., þótt 
einstakir menn í nefndinni væru henni 
hlvntir. Að samgmn. var ekki fjarri þess- 
ari till. um nýtt strandferðaskip, kemur 
hest fram í niðurlagi greinargerðar þeirr- 
ar till., er nefndin flutti, sem jeg, með 
leyfi hæstv. forseta, vil leyfa mjer að lesa 
upp -.

,,Vjer álítum að vísu, að stefna beri að 
tíðari og meiri strandferðum en fengist 
geta með Esjuferðunum og leiguskipi að 
haustinu og að rekstur þeirra geti eigi 
liaganlegur orðið fyr en aðgreindir eru 
að mestu vöruflutningar og flutningur 
pósts og farþega og hentugt, innlent flutn- 
ingaskip fer strandferðir ásamt Esju.“

í þessu finst mjer liggja talsvert ljós 
bending um það, hvað fyrir nefndinni 
hefir vakað. Þegar því hv. þm. N.-ísf. er 
þungorður í minn garð út af þessari brtt. 
og telur mig liafa farið bak við nefnd- 
ina með hana, þá hvgg jeg, að það stafi 
af vondri samvisku hjá honum og eftir- 
sjá af því að hann vildi ekki á sínum 
tíma styðja mig í því að flytja liana. Það 
hlýtur að vera þessi óþægilega vitund hjá 
honum, sem ýfir skapið. LIv. þm. sagði, 
að með aðalfrv. væri ljett undir með öðr- 
um atvinnuvegi landsins, en með brtt. væri 
þyngt á hinum atvinnuveginum. Þetta er

kynleg kenning. Eru ekki strandferðirnar 
fyrst og fremst fyrir atvinnuvegi lands- 
ins ? Ilvar er merkjalínan milli gagnsins 
af þeim fyrir hvorn atvinnuveginn'? Það 
er alveg ósjeð, hvorum atvinnuveginum 
þær gagna meira.

Iláttv. þm. gaf undir fótinn um það, ef 
ekki yrði samþykt þessi brtt., að þá mætti 
vænta'niðurfærslu á sköttum, — hann 
nefndi um eina miljón eða meira —, en 
honum fanst vonlítið, að þess mætti vænta, 
ef brtt. okkar yrði samþykt. Slík tylliboð 
freista einskis. Pjeð er til frá fyrri ár- 
um í tekjuafgangi handa báðum skipun- 
um, enda er ekki nema nokkur hluti þess- 
arar miljónar, sem hv. þm. ætlar að gefa 
upp í sköttum. er mundi eyðast í strand- 
ferðaskipið.

Jeg verð að halda því fram, að auknar 
strandferðir ljetti jafnt nndir með báðum 
aðalatvinnuvegum vorum; stuðningurinn 
er bæði til lands og sjávar. IIv. þm. vill 
vjefengja þau orð mín. að bættar sam- 
göngur á sjó mundu spekja fólkið í sveit- 
unum, og hjelt hann því fram, að til þess 
væru betur fallnar bættar samgöngur á 
landi. Jeg skal nú alveg láta hann um 
þessa kenningu, og getur hann t. d. reynt 
að sannfæra Homfirðinga um það, að þeir 
hafi meira gagn af vegi yfir Holtavörðu- 
heiði en strandferðaskipi.

Jeg held í alvöru, að það eigi langt í 
land ennþá, — mannsaldra ef til vill, — 
að afskektari hjeruð og sveitir á landinu 
komist í samband liver við aðra landleið- 
ina. Aðalsambandið landshlutanna á milli 
og hjeraða með ströndum fram verður 
því að vera um sjóinn, meðan vegirnir á 
landi koma ekki að fullum notum, og það 
munu þeir ekki gera á næsta mannsaldri, 
nema þar sem þjettbýlast er. Jeg held jeg 
láti svo rittalað um þessar ávítur háttv.

Alþt. 1926, B. (3S. löggjafarþing). S7



1379 Lagafrumvörp samþykt. 1380
Framlag til kælisbipskaopa.

þm. X.-ísf. til mín, tel rjettast að láta 
þær inn um annað eyrað og út um hitt.

Iíæstv. atvrh. (MG) vjek að mjer nokkr- 
um orðum í síðustu r.vðu sinni, og bar 
hann fram þá ósk, að við flm. þessarar 
brtt. t.vkjum hana aftur og b;vrum hana 
heldur fram í s.jer.stöku frv. En hann tók 
ekkert fram um það, hvað unnið væri við 
það að flytja þetta mál í tvennu lagi. og 
þess vegna finst mjer vera lítil ástæða til 
þess að verða við tilmælum hans, og þar 
eð jeg hinsvegar heldur ekki get borið mig 
saman við hv. meðflm. mína, þá get jeg 
lieldur ekki gefið fyrirheit um þetta. 
(Aterh. MG: Jeg bað hv. þm. um þetta 
í gærdag). Auk þess er jeg alls ekkert gef- 
inn fyrir að fara í þessháttar hnífakaup 
að ósjeðu. Ilæstv. atvrh. segir. að með 
hrtt. okkar .sje óvinsælu máli hnýtt aftan 
í vinsælt mál. (Atrrh. MG: Jeg sagði ekki 
óvinsælu. jeg sagði aðeins, að hitt málið 
væri vinsælla). Jeg held jeg hafi þetta 
alveg rjett eftir hæstv. atvrh. Hann sagði 
ennfremur, að framkoma okkar flm. brtt. 
væri óviðeigandi. af því að samgöngumála- 
nefndir beggja deilda het'ðu komið sjer 
saman lun að koma ekki með tillögur um. 
að gert yrði út um skipakaup á þessu 
þingi. Þetta er ekki rjett hjá lnvstv. ráðh.; 
þ;vr liafa aldrei tekið þá ákvörðun saman. 
En hitt er satt, að samgöngumálanefnd 
Xd. var ósammála um flutning þessarar 
brtt. og vildi ekki kljúfa sig um liana, en 
varð sammála um leiguskip á þessu ári.

Þá taldi hivstv. atvrh., að kostnaðurinn 
mundi verða miklu meiri við að smíða 
skipið en brtt. okkar gerði ráð fyrir, og 
er það rjett að því leyti, að ef miðað er 
við 375 þús. kr. danskar, svo sem Xielsen 
framkvivmdarstjóri gerir, þá verður það 
nokkuð meira en 400 þús. kr. ísl. eftir nú- 
verandi gengi. En þetta er aðeins áætlun- 
arupphæð og munurinn skiftir lijer litlu.

En á það má líka minna, að tilboða liefir 
aðeins verið leitað um smíðið frá örfáum 
stöðum, eða máske aðeins einni skipasmíða- 
stöð. A fyrri árum, meðan jeg var í nán- 
ara sambandi við Xoreg en nú, var mjer 
nokkuð kunnugt, hvernig þar var háttað 
um skipasmíðar. Xorðmenn áttu þá ýms- 
ar góðar skipasmíðastöðvar, og voru að 
minsta kosti tvær stöðvar. sem voru mjög 
fidlkomnar og færar til þeirra hluta, og 
þó ljetu þeir mjög smíða skip sín erlendis. 
Kevptu þeir smíði þeirra aðallega í Glas- 
gow á Skotlandi, þar sem vera munu 
ábyggilegastar, bestar og ódýrastar skipa- 
smíðastöðvar af þeim, sem oss liggja nærri. 
Þe.ss vegna álít jeg ennþá órannsakað, 
hvað kosta muni að smíða þetta skip, og 
tel mjög líklegt, að það mundi fást gert 
fyrir 350—400 þús. ísl. kr. En þótt það 
kostaði alt að 500 þús. kr.. þá er fórnin 
ekkert óeðlilega stór, þegar litið er á það, 
hve samgönguþörfin er brýn og að allur 
almenningur þessa lands nýtur góðs af því, 
ef þetta skip fæst. Og þó að mál þetta 
verði máske svæft nú í þetta sinn, þá er 
það áreiðanlega aðeins lítil tímaspurning. 
Málinu verður aftur hreyft og leitt til 
lykta innan tíðar með viðbót eins skips 
eða fleiri.

Iláttv. þm. X.-ísf. krafðist þess, að till. 
vívri borin undir samgöngumálanefnd, og 
hefi jeg ekki á móti því í sjálfu sjer, en 
tek það fram, að frv. sjálft er líka þess 
eðlis, að því ætti að vísa til samgöngu- 
málanefndar, því að eftir orðum hæstv. 
ráðli. eru kæliskipinu aúlaðar strandferðir

Ihvstv. atvrh. áleit. að kæliskipið mundi 
fullmvgja samgöngu- og flutningaþörfinni, 
því það gæti farið strandferðir, ef með 
þyrfti. Jeg álit að vi.su, að skipið greti 
þetta, en jeg tehli það ekki vera neinn 
búhnvkk að nota ktvliskipið til allra snatt- 
ferða. Auk þess veit jeg vel, að Goðafoss,

vi.su
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eða skip af svipaðri stærð. kemst ekki inn 
á allar liafnir á landinu, sem lítið strand- 
ferðaskip fer á. En um Goðafoss er það 
að segja, að hann kemur venjulega ekki á 
aðrar hafnir en þær, er hann á fullkomið 
erindi til vegna flutninga.

Hæstv. ráðh. talaði um Borgarnesferð- 
irnar og sagði, að þær fjellu ekki niður, 
þó að nýtt strandferðaskip kæmi. Af 
hverju? Af því að fólk, sem vant er orðið 
tíðuin og góðum samgiingum, vill ekki 
fella sig við strjálar ferðir við og við, 
eins og strandferðirnar eru, sem við í af- 
skektari hjeruðunum verðum að sætta okk- 
ur við; enda er það engin furða. Ef þeir, 
sem Borgarnesferðanna njóta, vildu sætta 
sig við eins ófullkomnar samgöngur og 
aðrir eiga við að búa víðsvegar úti um 
land, þá væri hægt að láta þetta litla 
strandferðaskip koma þar við í hverri 
ferð. Skip eins og þetta getur auðvitað 
ekki komið í stað allra flóabátanna, en þó 
mundi verða mimni þörf þeirra sumra, svo 
sem Hornafjarðarbáts, Grímseyjarbáts, 
Djúpbáts o. fl. Skipið gæti vel komið á 
liafnir á þessum slóðum, eins og áður var 
gert með Austra og Vestra.

Hæstv. ráðh. fann það meðal annars að 
brtt. okkar, að ef hún yrði samþ., þá 
mundi svo fara, að strandferðaskipið gengi 
fyrir kæliskipinu; en þetta er máttlaus 
mótbára. Smíði kæliskipsins er komið und- 
ir geðþótta Eimskipafjelags íslands eftir 
frv., en hitt ekki. Það gæti vel hugsast, að 
Eimskipafjelagið kysi að fresta smíði kæli- 
skipsins um nokkra mánuði, og yrði hitt 
skipið þá bvgt á undan, en það mundi 
samt ekki draga neitt úr gagnsemi kæli- 
skipsins eða spilla fyrir því, nema síJ':i.'- 
væri.

Jeg ætla svo ekki að elta ólar við fleiri 
mótbárur háttv. andstæðinga minna að

sinni. Xiðurstaðan verður sú sama, livort 
lengur eða skemur er þráttað um þetta, 
en jeg tel það þarfleysu að vera að svara 
öllum hnútum, sem kastað liefir verið hjer 
að þarflausu og ófvrirsynju.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg ;etla ekki að 
vera margorður í þetta sinn, en vil aðeins 
benda á J>að, sem mjer virðist ljóst orðið 
af þessum umræðum, sem er, að hv. flm. 
brtt. hafa ekki getað gert sjer fullkomlega 
hugmynd um, til hvers þetta skip skuli 
nota. Sumir álíta þeir, að það megi jafn- 
vel leggja niður flóabátana. Iláttv. 1. þm. 
S.-M. (SvO) álítur meira að segja, að 
það megi leggja niður Borgarnesferðirn- 
ar og lækka styrkinn til Djúpbátsins. Yið- 
víkjandi því, sem þessi liáttv. þm. sagði 
um Vestra, að liann hefði komið á margar 
hafnir við Djúpið, vil jeg benda honum á, 
að þetta er hreinn og beinn misskilningur. 
Ve.stri kom ekki á aðrar liafnir við Djúpið 
en Bolungarvík og Alftafjörð, alls 8 ferð- 
ir á þessa báða staði. Þetta voru allar þær 
samgöngubætur, sem fólk átti þá kost á 
þar vestra.

Mjer kom ekki á óvart, þó að þykknaði 
í háttv. l)m., því að það vill oft verða 
svo, að ínenn reiðast sannleikanum: en 
hv. þm. mátti vel vita, að þess var engin 
von, að samgöngumálanefnd ljeti kvrt 
liggja, ef farið væri á bak við liana með 
flutning á tillögum um mál, sem liana 
varða. En það er að fara á bak við nefnd- 
ina, að taka upp og flytja við þessa um- 
ræðu brtt., sem nefndin hefir í e. hlj. felt 
að flytja.

Háttv. 1. þm. S.-M. segir, að það sje 
nú aðeins í brtt. að ræða um minni helm- 
inginn af þeim gjöldum, sem ljetta mætti 
af almenningi, og þeirri gjaldabyrði, sem 
atvinnuvegirnir verða að bera. Jeg held
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samt, að y2 mílj- kr. sje ekki minni helm- 
ingurinn, og ef 160 þús. kr. bætast þar 
við árlega, þá er lijer áreiðanlega uin 
stærri helminginn að ræða.

Jeg ;etla ekki að fara að ræða við þenn- 
an hv. þm. um það, hvort ísfirðingar eða 
aðrir þar vestra hafi gagn af Iloltavörðu- 
heiðarveginum, en jeg bendi honum aðeins 
á, að Xorður-I sfirðingar meta ekki mál- 
efni eftir því gagni, sem þeir sjálfir Jxtfa 
af þeim; þeir veita þýðingarmiklum þjóð- 
málum atfylgi með heill alþjóðar fyrir aug- 
um, en hirða minna um persónulega hags- 
muni, og þeir hafa lagt mikið af mörkum 
til opinberra þjóðþrifamála með stórum 
skattgreiðslum en litlum fjárkröfum til 
landssjóðs.

Háttv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) kvartar yfir 
vondum samgöngum þar eystra, og hann 
segir, að fólkið flýi úr sveituin þaðan 
vegna saingangnaleysis og einangrunar. 
sem það vilji ekki una við. Það mun eng- 
inn neita því, að samgöngur við Hornafjörð 
eru slæmar, en þetta skip þeirra bætir 
ekki úr þeim. Þó að skipið eigi að vera 
lítið eitt minna en Esja, geri jeg mjer 
ekki vonir um. að það geti komið við á 
Hornafirði. Það er bæði of stórt til þess. 
og auk þess fást skip ekki vátrygð til 
Ilornafjarðar neina um hásumarið, nema 
gegn svo háu iðgjaldi, að enginn vegur er 
að hlíta slíku gjaldi. Jeg held því, að það 
verði að liaga samgöngunum við Ilorna- 
fjörð á annan hátt, enda njóta Ilornfirð- 
ingar tiltölulega mjög mikils stvrks til 
bátaferða miðað við fólkstölu. Að fólk 
flýi sveitirnar er ekki vegna slæmrc 'am- 
gangna á sjó. Jeg veit t. d. um Mývatns- 
sveit á Xorðurlandi, sem er bæði afskekt 
og á við illar og erfiðar saingöngur að 
búa, að þar er fólkið kyrt í sveitinni kyn- 
slóð eftir kynslóð, Það er augljóst, að það

er gamla aúthagaástin og trygðin við 
heimahagana, sem veldur þessu, en þar 
sem þessar kendir eiga engin ítök í hugum 
manna, þar flýr fólkið úr sveitunum. Hv. 
þm. talaði eitthvað um 300 þús. kr. fram- 
lag til síma í einu sveitahjeraði. Þm. ætti 
að vera vorkunnarlaust að vita, að þessi 
símalína er lögð vegna allra Vestfjarða, 
sunnan Isafjarðardjúps.

Jeg sje svo ekki tilefni til að karpa 
meira um þetta að sinni, en skal lofa hv. 
þm„ sem altaf eru að klifa á. hvað sam- 
göngur sjeu nú lakari en áður var, að sjá 
samanburð á því áður langt líður, og get 
jeg þá trúað, að þeini bregði í brún.

Fjármálaráðherra (JÞ): Þet.ta er svo 
stórt fjárhagsatriði, er brtt. felur í sjer, 
að jeg verð að fara um það nokkrum orð- 
um.

I frv. stjórnarinnar er gert ráð fyrir 
útvegun kæliskips, og gott samkomulag er 
fengið við Eimskipafjelag Islands um það. 
Skipið er falt gegn 350 þús. kr. framlagi 
úr ríkissjóði. og það treystir stjórnin sjer 
til að láta af hendi rakna á yfirstandandi 
ári, vegna þess að eins og stendur vissi 
stjórnin ekki af neinum öðrum eða meiri 
fjárframlögum, sem' þyrftu að ganga fyrir 
þessu. Stjfrv. bætir úr fleiru en kæliskips- 
þörfinni, því gert er ráð fyrir, að Eim- 
skipafjelagið útvegi til þessa gott skip til 
algengra vöruflutninga og með liæfilegu 
farþegarúmi. Þetta verður mikil umbót á 
skipakosti vorum, því að skipið verður að- 
eins notað til kadiflutnings á útleið hjeð- 
an. En strandferðir þær, sem fást með 
milliferðaskipum Eimskipafjelagsins. eru 
viðurkendar að vera þær bestu, sem kostur 
er á hjer, og þegar skipurn fjelagsins fjölg- 
ar um eitt gott skip, leiðir það því til 
bættra strandferða. Það verður til um-
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bóta á fleiri sviðum en hv. flm. brtt. liafa
enn sjeð. Þeir vilja nú láta smíða nýtt 
strandferðaskip, sem með ólluin kostnaði 
verður ekki undir 500 þús. kr., og þar við 
bætist það, sem allir menn vita vel, að 
slíkt skip verður allþungur baggi á ríkis- 
sjóði, sem varla kostar minna en 150 þús. 
kr. tillag árlega, samkvæmt þeirri reynslu, 
sem fengin er með Esju. Þetta er því mun 
stærra fjárhagsatriði en 350 þús. kr. í eitt 
skifti fyrir öll. Það verður að taka tillit 
til þessa alls, kostnaðar við smíði og ár- 
legs rekstrar og viðhaldskostnaðar; ef það 
yrði metið til höfuðstóls, yrði stierð þessa 
fjárhagsatriðis, sem strandferðaskipið fel- 
ur í sjer, ekki minna en ca. 3—4 milj. kr.

En þó að stjórnin treysti sjer nú til að 
verja 350 þús. kr. til þess að fá góða úr- 
lausn á máli, sem vænta mátti, að yrði 
miklu dýrara og fjárfrekara, er hitt svo 
ógætilegt, að tekur ekki tali, ef bætt skal 
þar ofan á alt að þó milj- kr„ enda þótt 
máske vaeri kleift að láta þetta fje af 
mörkum. En það mundi kosta beinlínis 
það, að halda yrði öllu í kyrru horfi á 
öðrum sviðum, sem alls ekki er víst, að þó 
mundi takast, því að það er svo margt 
nauðsynlegt, sem kallar að, og þess utan 
er mikil nauðsyn á, ef hægt væri að Ijetta 
eitthvað á sköttum. Jeg álít því mjög 
ógætilegt að samþykkja þessa brtt. um 
strandferðaskipið, og jeg verð að taka 
undir það með þeim, sem ætla, að brtt. 
sje borin fram til þess að fleyga þýðingar- 
mikið og gott mál. Það þýðir ekki að 
hampa því, að menn muni greiða atkv. 
með frv., þó hrtt. verði feld; menn verða 
að líta á, hvaða afleiðingar það mundi hafa. 
ef brtt. vrði samþvkt. Jeg held því, að 
þeir, sem mundu ella samþykkja framlag- 
ið til kæliskipsins, mundu verða á móti 
málinu í heild sinni, ef brtt. yrði sam- 
þykt, af því þeir vilja ekki binda ríkis-

sjóði svo þungan bagga, sem brtt. er. Og 
þetta kalla jeg. að verið sje með brtt. að 
fleyga málið.

Jeg álít. að málið sje í hættu. ef brtt. 
verður samþvkt, vegna þess að það er 
mjög luvtt við því, að ríkissjóður muni 
ekki geta lagt fram þessa uppbæð á yfir- 
standandi ári, í viðbót við annað, sem 
búast má við, að kröfur komi fram um.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg er svo skapi 
farinn, að mjer þvkir vænt um að geta 
fylgt fram einhverju góðu máli, en ennþá 
vænna þykir mjer um það, að geta fylgt 
tveim góðum og farsælum málum fram í 
senn. Þess vegna var það, þegar landbn. 
bar fram þetta mál, að jeg fagnaði því 
mjög, því að jeg er viss um, að hver ein- 
asti bóndi um alt land mun fagna því, ef 
Eimskipafjelag Islands eignast kæliskip, 
til þess að geta komið dýrmætustu vöru 
landbúnaðarins á breskan markað. En jeg 
var líka glaður, þegar kom fram annað 
nálega eins'þýðingarmikið mál fyrir mik- 
inn hluta landsins. Jeg er ekki í vafa um 
það, að bver einasti bóndi í hinum dreifðu 
bygðum mun gefa því gætur, hvernig því 
reiðir af hjer á þinginu, og einmitt þetta, 
þegar frv. á þskj. 94 hefir svo mikla þýð- 
ingu, þá bjóst jeg við, að því myndi ein- 
róma fagnað, þegar þessar brtt. komu fram 
frá nokkrum hv. þm.; en það ætlar því 
miður ekki að verða svo. Það hafa kom- 
ið fram margar raddir gegn þessari brtt., 
og sjálfur atvrh. (MG) sagði, að sjer hefði 
orðið illa við. þegar þessi till. kom, og 
fleiri hafa lýst yfir hinu sama. Höfuð- 
ástæðan hjá þessum hv. þm. hefir verið sú, 
að með þessu væri verið að fleyga kæli- 
skipsmálið, en jeg vil lýsa yfir því fyrir 
mína hönd, að þessi till. spillir á engan 
hátt fyrir kæliskipsmálinu. Jeg myndi hik- 
laust greiða atkv. með því, þótt þessi brtt.
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yrði feld, hvað þá ef hiin yrði samþykt, 
svo að mjer finst þetta hrein fjarstæða. 
En ef þes.si brtt. f;er meiri hl. atkv. í þing- 
inu og verður samþvkt, þá styður hún 
framgang málsins, en ef hún verður feld, 
þá er eftir að vita, hvernig sá meiri hl. 
tekur kæliskipsmálinu. Jeg veit, að jeg má 
segja það, að allir þm. Framsóknarflokks- 
ins munu sem einn maður standa með frv. 
um framlag til kæliskipskaupa, hvort sem 
þessi brtt. verður samþ. eða ekki, og ef 
]iað er tilfellið, að því frv. sje einliver 
hætta húin, þá hlýtur það að vera frá 
þeim flokki, er .styður luestv. stjórn, sem 
þá er ekki hollari en svo í k;vliskipsmálinu, 
að hann vilji fórna því. En jeg vil ekki 
trúa þessu, því að jeg get ekki ætlað þeim 
þingflokki svo ilt, að hann vilji snúast á 
móti málinu. Það var aðallega form. 
samgmn. (JAJ), sem lagðist á móti þess- 
ari till. Hv. þm. (JA-J) benti á þá miklu 
erfiðleika, sem atvinnuvegirnir ættu við 
að stríða, og það get jeg fvllilega tekið 
undir. Jeg geri ráð fvrir, að liv. þm. viti, 
hvers vegna það er, að það er ekki vegna 
árferðisins, heldur vegna ]>ess, að meiri 
hl. þessa þings liefir stutt til fjármála- 
stjórnar þann mann, sem hefir orðið vald- 
ur að því, að mjög óviturleg stefna liefir 
ríkt í gengismálinu. En það er þó ennþá 
betra að bæta samgöngurnar, og jeg er 
ekki í nokkrum vafa um það, að það væri 
ennþá betra og miklu þýðingarmeira til 
hjálpar atvinnuvegunum að fá nýtt strand- 
ferðaskip heldur en að ljetta af einliverjum 
skatti.

Jeg er sammála hv. þm. A.-Sk. (Þorl.T) 
um það, þar sem hann bar saman ýmislegt. 
sem á að framkvæma, að strandferðaskipið 
er miklu nauðsynlegra mál en nokkuð það, 
sem hv. þm. (ÞorlJ) nefndi, og vil jeg þó 
síst spilla fyrir nokkru af því. En jeg vil 
minna á það, að nú er í fjárlögunum 600

þús. kr. póstur, sem á að vera til afborg- 
unar á lausaskuldum, sem þegar eru 
greiddar, svo að ekki þarf að nota liann 
til þess. Jeg álít, að þeim þiisundum sje 
ekki betur varið til annars en að leggja þær 
fram til kæliskipskaupa og til þess að bæta 
strandferðirnar. Mjer þótti það satt að 
segja koma úr hörðustu átt, að hæstv. fjrh. 
(JÞ), sem því hefir ráðið og ber ábyrgð 
á því, livort atvinnuvegirnir standa höll- 
um fæti eða ekki, skvldi leggjast svo þung- 
lega á móti því að veita þeim þá bestu 
stoð, sem lia'gt er að veita með bættum 
samgöngum.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er aðeins 
út af því, sem hv. þm. Str. (TrÞ) sagði, 
að 600 þús. kr. væru til í fjárlögunum 
fyrir árið 1926, sem ekki þyrfti að greiða. 
Jeg vil minna á það, að þótt þessi út- 
gjaldaliður falli niður, þá var líka áætlaður 
tekjuhalli á þeim fjárlögum, sem sam- 
svaraði mestum hluta þessa liðar, svo að 
livað það snertir, þá er enn ekki úr nein- 
um tekjuafgangi að moða fyrir árið 1926, 
og við vituni á þessu augnabliki ekki, hvort 
hann verður nokkur eða enginn. Jeg ætla 
ekki að fara að ræða gengismálið nú, en 
jeg verð að segja hv. þdm., að það er ekki 
í fyrsta sinni, sem hv. þm. Str. kemur hjer 
fram með tiltekna fitúrsnúninga á þá leið, 
að þegar fjrh. af fjárhagslegum ástæðum 
ekki telur sig geta stutt eitthvað, sem 
fram er borið, þá gerir hv. þm. (TrÞ) það 
úr því, að fjrh. sje því máli mótsnúinn; 
jeg hygg, að það sjeu fáir kjósendur í 
landinu, sem sjeu svo einfaldir að skilja 
ekki. hvaða blekkingar þar er farið með, 
þegar svona er frá skýrt, og veit jeg, að 
það er í raun og veru alveg óþarft að 
benda á þetta hjer í þessari hv. deild, 
enda held jeg, satt að segja, að enginn, 
sem þekkir rnína fortíð. sjerstaklega í
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landsmálum, hafi ástæðu til að bera mjer 
á brýn, að jeg sje mótfallinn samgöngu- 
bótum í landinu. En það er skylda mín á 
meðan jeg er fjrh. að segja það. sem jeg 
held að þurfi til þess, að gætt sje hófs í 
fjármálum, og það ætla jeg að halda áfram 
með, hversu oft sem liv. þm. Str. rís upp 
til þess að reyna að gera úr því eitthvað 
alt annað en það, sem það í raun og veru 
er. Og þegar hv. þm. (TrÞ) fyrir hönd 
alls Framsóknarflokksins getur risið straks 
upp, án þess að koma með neinar rök- 
semdir móti því, sem jeg sagði um fjár- 
hagsmálið, og lýst yfir því, að allur flokk- 
urinn virði það að vettugi og muni verða 
með málinu, þótt brtt. verði samþ., þá er 
það ekkert annað en það, ,sem jeg hefi 
altaf vitað, að frá Framsóknarflokknum 
er ekki að vænta þeirrar gætni, sem þarf 
að viðhafa í fjármálum, og sjerstaklega 
þegar erfiðir tímar eru í aðsigi.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hv. að-
alflm. (SvÓ) hefir lýst yfir því, að hann 
vildi ekki taka aftur brtt., þó að jeg hafi 
mjög lagt að honum með það. og bar hv. 
þm. því við, að hann hafi ekki getað borið 
sig saman við meðflm. sína. En jeg vil 
minna hv. þm. á það, að jeg fór fram á 
þetta við hann í gær, og hafði hann því 
nógan tíma til þess, og jeg skildi það líka 
svo, þegar málið var tekið út af dagskrá 
í gær, að það væri einmitt til þess að at- 
huga, livort brtt. skyldi tekin aftur. Jeg 
skildi líka svo hv. þm. úr landbn., því að 
jeg vil ekki geta þess til, að þetta hafi að- 
eins verið gert til þess að draga málið. 
Jeg sagði alls ekki, að þessi till., sem lijer 
er á ferðinni, væri óvinsæi, heldur sagði 
jeg, að hjer væri hnýtt minna vinsælu 
máli aftan í annað vinsælla, og það eru 
nú komnar fram ótvíræðar sannanir um 
það í dag, svo að það sjest, að jeg hefi

ekkert ofmælt í þessu. Og jeg verð að 
endurtaka það, að samgmn. beggja deilda 
ltafa ákveðið það að ráða ekki af að 
byggja strandferðaskip á þessu ári. Það 
lá fyrir nefndum beggja deilda till. um það, 
en því var í hvorugri deildinni sint, og 
þess vegna er það auðsætt, að það getur 
ekki orðið samróma samþykt um þetta 
lijer í þinginu, en allir, sem talað hafa, 
hafa lýst sig samþykka því, að kæliskips- 
málið gangi fram. Þessi till. getur því ekki 
verið borin fram til þess að styðja kæli- 
skipsmálið; það er ómögulegt. Mjer skild-
i.st ltv. aðalflnt. till. (SvÓ) viðurkenna, 
að það væri of lágt áætlaður byggingar- 
kostnaður í brtt. lians og sagði, að það 
mundi sennilega þurfa 450 þús. kr., og vil 
jeg þá benda hv. flm. (SvÓ) á, að í brtt. 
stendur, að það megi verja alt að 4C0 þús. 
kr., svo að þá eru 400 þús. kr. hámarkið, 
og er einkennilegt að taka svo til orða, 
þegar hv. þm. (SvÓ) veit. að það þarf 
meira fje. Þá var eitt atriði, sem hv. þrn. 
hafði ekki rjett eftir mjer. Jeg sagði ekki, 
að það væri ekki liægt að láta vera að 
vísa þessari brtt. til samgmn. til athug- 
unar, heldur benti jeg á, að það mundi 
vera erfitt að standa á móti þeirri kröfu, 
ef nefndin vildi fá það til athugunar. 
Jeg og hv. samþm. minn (JS) sögðum ekk- 
ert meira um þetta atriði. En það sýnist 
nii vera svo, að hv. þm. (SvÓ) setji 
strandferðaskipið hærra en kæliskipið, og 
sömuleiðis kom það fram hjá hv. þm, að 
hann hjelt. að Eimsldpaf jelag íslands 
myndi fresta að byggja kæliskipið. En 
jeg get fullvissað hv. þm. um. að það er til- 
gangurinn að gera samningana eins fljótt 
og liægt er, ef þetta frv. verður samþykt. 
og að þetta er ábyggilegt, því að skipið 
á að verða líkt og Goðafoss, nema hvað 
farþegarúmið og kæliútbúnaðinn snertir.

IIv. þm. Str. kvaðst hafa búist við, að
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þessari till. yrði tekið með fögnuði mikl- 
um, en á liverju bvggir hv. þm. það ? Ekki 
þó á nál. samgmn. beggja deilda. Auðvit- 
að er það rjett, sem hv. þm. segir, að 
þetta mál gengur fram, ef meiri hl. allra 
þm. verða með því, og þess vegna bað 
jeg um það, að málið væri látið koma fram 
sjerstakt; en það var einmitt það, sem hv. 
flm. vildu ekki. Þeir vildu revna að láta 
það fljóta í skjóli annars vinsælla máls, 
og jeg skil ekki, að hv. þm. Str. eða aðr- 
ir hv. þm. geti farið í neinar grafgötur 
um það, að við getum ekki fylgt þessari 
brtt., ef liæstv. fjrh. treystir sjer ekki til 
að lofa svona hárri uppliæð. (SrÓ: Hvað 
treystir sá hæstv. ráðh. sjer til að leggja 
fram í fyrirhugaða járnhraut?). Það mál 
er ekki komið hjer enn, en jeg hýst við, 
að fjrli. muni segja til þess á sínum tíma, 
hve mikið hann sjái sjer fært að leggja 
til þess fyrirtækis; en annars liygg jeg, 
að hv. 1. þm. S.-M. hafi enga heimild til 
þess að spyrja mig um það, hvað liæstv. 
fjrh. ætlar sjer. Jeg vonaði, að þetta mál 
gæti gengið fljótt gegnum þingið, vegna 
þess að það eru svo að segja allir háttv. 
þm., sem eru því fvlgjandi, og það er 
áríðandi að fá málið afgreitt sem fyrst, 
því að ekki er víst, að það tilboð, sem nú 
er fyrir hendi, standi lengi. Til þess að 
flýta fyrir málinu fjekk jeg nefnd til 
þess að flytja það, í von um, að það þá 
fengi fljótari afgreiðslu, en upphaflega 
ætlaði jeg mjer að liafa þetta frv. stj- 
frv., því að jeg bjóst við að geta fengið 
svo fljótt svar frá fjelaginu, að jeg g;eti 
haft það frv. til á líkum tíma og hin, en 
eins og frv. sýnir, þá kom ekki svar frá 
fjelaginu fyr en 24. febr. þ. á. Hvort mjer 
annars verður að von minni um framgang 
þessa máls, skal jeg ekki spá neinu. en 
levfa mjer að vona það í lengstu lög. Að

síðustu tek jeg það fram, að brtt. er í 
rauninni beint hanatilræði við kæliskips- 
málið, því að þótt vjer getum lagt fram 
350 þús. kr. til kæliskips, getum vjer ekki 
auk þess lagt fram um miljón á sama 
ári til strandferðaskips. Og kæliskipið á 
að ganga fyrir.

Halldór Stefánsson: Það má svo heita, 
að umr. um þetta mál hafi snúist nær ein- 
göngu um hrtt. okkar á þskj. 120. Umr. 
liafa farið, eins og gengur, nokkuð dreift, 
og er töluvert farið að bera á því, að 
menn tali um ýms aukaatriði, en út í þær 
umr. ætla jeg ekki að fara. Jeg ætla að- 
eins að tala um það, sein mjer virðist 
vera aðalatriðin í þessu máli, og aðalat- 
riðin í þessu máli eru tvö. I fyrsta lagi, 
hvort þörf er á hættum samgöngum með 
ströndum fram, og í öðru lagi, hvort það 
er liægt að bæta úr þeirri þörf, fjárhags- 
ins vegna. Astæðurnar fyrir þörfinni, fyr- 
ir fyrra atriðinu, hafa verið margteknar 
fram og ekki verið mjög vjefengdar, þó 
að sumir vilji gera minna úr þeim en aðr- 
ir. Mjer virðist, að um þá, sem nú vilja 
draga úr því, að þörfin sje svo sjerlega 
brýn, megi segja svo, að þeirra viðurkenn- 
ing á því sje aðeins játning með vörun- 
um, sem ekki kemur fram þegar eitthvað 
á á sig að leggja.

Viðvíkjandi þörfinni get jeg látið nægja 
að benda á viðurkenningu þingsins sjálfs, 
sem komið hefir fram með ýmsu móti, t. 
d. í fyrra með því að samþvkkja að skipa 
milliþinganefnd til þess að athuga mál- 
ið. Það er þó viðurkenning á, að það sje 
þörf á því. I öðru lagi get jeg vísað til 
álits nefndarinnar, þar sem þörfin er við- 
urkend, og það álit hefir verið fvrir þing- 
inu og er kunnugt. I þriðja lagi get jeg 
hent á það, að hjer í þessari háttv. deild
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Jiefir verið samþykt ráðstöfun til að bæta 
úr þessari þörf til bráðabirgða. Á jeg 
þar við till. um að leigja skip til strand- 
ferða þegar á þessu ári sem bráðabirgða- 
iirlausn á þessu. I fjórða lagi má benda á 
það, að þetta þing hefir með höndum ýms 
mál, sem meira og minna snerta þetta mál, 
t. d. brvggjugerð í Borgamesi og fyrir- 
hugaða vegagerð í sambandi við hana, 
vegabæturnar í Flóanum, sem eingöngu 
eru ætlaðar í því skyni að bæta úr sam- 
gönguörðugleikum þar, og nú er sagt, að 
stjórnin hafi ennþá í huga að bæta úr 
samgönguvandræðum eins landshluta með 
því að efna til járnbrautar fyrir hann. 
Þannig finst mjer vera alveg skýlaust, að 
þingið hefir viðurkent þörfina á aukn- 
um samgöngum, en ef menn nú ekki vilja 
standa við það álit, þá getur það ekki 
verið nema af því tvennu, að það hefir 
annaðhvort verið eintóm varajátning, eða 
þá að menn sjá sjer það ekki fært af fjár- 
hagslegum ástæðum, og þá er komið að 
hinu atriðinu, hvort það er fært, fjár- 
hagslega sjeð.

Það er nú, eins og vænta mátti, að 
liæstv. fjrh. (JÞ) hefir helst dregið fram 
þá hlið málsins til athugunar, þótt aðrir 
hafi vikið að því líka. Jeg skal þá minn- 
ast á fjárhaginn eins og hann er, og er 
það þá fyrst, að skiddir ríkissjóðs hafa 
færst niður um fleiri miljónir á örstuttum 
tíma, svo að nú eru skuldir hans ekki 
nema. tæpar 12 miljónir, en voru rúmar 
18 miljónir að nafnverði fyrir tveim ár- 
um. Þá er næst að benda á það. að frá 
næstliðnu ári, þegar tekjur allar eru 
komnar og gjöld öll greidd — þar á með- 
al 4 milj. kr. lausaskuldirnar — þá er l1) 
milj. kr. tekjuafgangur. Svo get jeg líka 
bent á það, sem reyndar hefir þegar verið 
nefnt hjer, að í fjárl. yfirstandandi árs er

Alþt. 1926. B. (38. löggjafarþing).

upphæð, 600 þus. kr., sem ætluð var til 
afborgunar á lausaskuldum, sem þegar 
eru greiddar, og sem þannig kemur ekki 
til að þurfi að nota, og loks er það, að 
ríkið á í varasjóði, eftir skýrslu hæstv. fj- 
rh. til þingsins, 3% milj. kr. Þegar litið 
er á allar þessar ástæður til samans, verð- 
ur ekki annað sjeð en að þetta sje vel 
fært, fjárhagslega sjeð. Og þá get jeg ekki 
skilið, hvers vegna á að fresta þessu máli, 
því að eina af.sökunin fvrir að hafa frest- 
að því svo lengi, eru fjárhagsástæðurnar, 
en nú eru þær ástæður ekki lengur fyrir 
hendi, og því er óverjandi að draga fram- 
kvæmdirnar lengur. Jeg hefði jafnvel tal- 
ið forsvaranlegt að ráðast í þetta með 
því að taka lán, en þegar þess þarf ekki 
með, þá er frekari frestun algerlega óverj- 
andi.

Því hefir verið haldið fram, að frekar 
bæri að ljetta útgjöldum á atvinnuvegun- 
um en ráðast í þessar framkvæmdir. En 
þetta tel jeg álitamál, af því að bættar 
samgöngur, hvort heldur er á sjó eða 
landi, er sú besta og eðlilegasta leið til 
að styðja atvinnuvegina. Eiga slíkar fram- 
kvæmdir, sem lijer er um að ræða, því 
fvllilega rjett á að sitja í fvrirrúmi, því 
að enginn getur neitað því, að góðar sam- 
göngur sjeu undirstaða atvinnuveganna.

Jeg nefndi áðan ýms mál, sem fyrir- 
hugað er að koma í framkvæmd mjög 
bráðlega, þar á meðal Borgarnesbrvggj- 
una, Flóaáveituvegina o. fl., og jeg skal 
strax taka það fram, að jeg ætla að fylgja 
þeim, enda þótt jeg líti svo á, að þetta 
mál hefði átt að ganga á undan þeim, því 
að það keniur almennast að gagni. Og 
mjer þykir sjaldan of mikið í ráðist af 
þeim framkvæmdum, sem snerta almenn- 
ingsheill.

Að því er snertir kæliskipsmálið, þá vil
88
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jeg vísa á bug þeim ásökunum, að við 
f'lm. þessarar tillögu liöfum flutt liana 
einungis til að fleyga málið og tefja það 
að óþörfu, því jeg sje ekki, að hún geri 
annað en lengja dálítið þessa umræðu, en 
tefur það ekki um einn einasta dag.

Klemens Jónsson: Það var eitt atriði í 
ræðu lnestv. fjrli., sem ekki má standa 
ómótmælt. IIa‘stv. ráðherra lijelt því fram, 
að hv. þm. Str. (TrÞ) liefði lýst því yfir, 
að allur Framsóknarflokkurinn væri óskift- 
ur með byggingu strandferðaskips. Þetta 
er ekki rjett. IIv. þm. Str. lýsti því yfir, 
að allur flokkurinn myndi eigi að síður 
verða með byggingu kæliskips, þó þessi 
till. yrði ekki samþykt. Vt af þessu dró 
hæstv. fjrh. þá álvktun, að Framsóknar- 
flokkurinn sýndi ekki nægilega gætni í 
fjármálum, hvað sem rttlitinu liði. En 
þessum ummælum verð jeg að mótmæla. 
Mál þetta var rætt í samgmn., þar sem 
jeg á sæti. og var jeg þar á móti því ein- 
mitt af f járhagslegum ástæðum. Taldi 
óvíst, að fjárhagur ríkissjóðs þyldi sem 
stæði þau útgjöld, sem því væru samfara. 
Og af sömu ástæðum þori jeg ekki að vera 
með till. þessari. Að þessu leyti er jeg því 
sammála liæstv. fjrli., en jeg verð alveg 
að mótmæla því, að Framsóknarflokkur- 
inn gíni yfir hverri flugu. sem til rtt- 
gjalda horfir, því að í þeim flokki eru 
engu síður gætnir fjármálamenn en í 
Ihaldsflokknum, eins og reynslan liefir 
sýnt.

Fjármálaráðherra (JÞ): Mjer var sönn 
ánægja að heyra þe.ssi orð frá háttv. ‘2. 
þm. Rang. (KIJ).

Hvað það snertir, að jeg hafi liaft það 
rangt eftir hv. þm. Str., að hann hafi lof- 
að því, að allur Framsóknarflokkurinn 
yrði með kæliskipsmálinu, þó tillaga þessi

jeg gat ekki hetur lieyrt. En hafi jeg mis- 
lieyrt, vænti jeg. að hann leiðrjetti það 
sjálfur.

Tryggvi Þórhallsson: Það mun þykja 
skylt, að jeg gefi hæstv. fjrh. (JÞ) og 
hæstv. atvrh. (MG) kvittun fyrir það. sem 
þeir sögðu áðan.

Vil jeg þá fyrst beina máli mínu til 
hiBstv. atvrh. Ilann spurði mig, á hverju 
jeg hygði það, að menn myndu fagna til- 
lögu um byggingu á nýju strandferðaskipi.

Þar til skal jeg svara honum því, að 
þessi ummæli mín bygði jeg á þeirri þörf, 
sem alkunnugt er, að atvinnuvegunum er 
á hættum samgöngum, og þá um leið á 
slíku skipi, sem hjer er farið fram á að fá.

Þá skildist mjer á hæstv. ráðherra, að 
liann myndi verða á móti kæliskipinu, ef 
þessi till. yrði samþykt. Sje nrt svo, og 
ætli hæstv. stjórn jafnframt að gera þetta 
að „kabinet“-spursmáli, þarf hrtn ekkert 
að óttast, því hrtn liefir altaf aðstöðu í 
efri deild til að hindra framgang þess.

Þá gat liæstv. atvrli. þess, að flýta þyrfti 
kæliskipsmálinu, meðal annars svo hægt 
v.æri að láta Eimskipafjelagsstjórnina fá 
fulla vissu sem fyrst. Þetta held jeg að sje 
engin ástæða. Hæstv. stjórn getur gefið 
fjelaginu fulla vissu undir eins, svo fram- 
arlega sem lirtn veit, að hrtn hefir helming 
síns flokks með sjer, því að Framsóknar- 
flokkurinn mun ekki ganga á móti því máli. 
(Atrrh. JIG: Er mjer óhætt að gefa fulla 
vissu livað snertir áhyrgðina líka?). Ef 
luv.stv. ráðherra áskar, þá getur hann feng- 
ið yfirlýsingu frá Framsókn á inorgun. 
(Atrrh. 3IG: Já, jeg óska þess). Úr því 
luestv. í’áðh. óskar slíkrar yfirlýsingar, skal 
jeg sjá um, að málið verði tekið fyrir í 
flokknum á morgun og vfirlýsingin fáist.

Þá sný jeg mjer að hæstv. fjrh. Hv, 2.
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þm. Rang. (KIJ) hefir að nokkru svarað 
honum fyrir mig. Það voru aldrei mín orð, 
að allur Framsóknarflokkurinn væri með 
byggingu strandferðaskips. Ileldur voru 
það mín orð. að mestallur flokkurinn 
myndi verða með frv., þó að till. um 
strandferðaskipið yrði samþykt.

Hann neitaði því, að hann væri mót- 
snúinn að fá nýtt strandferðaskip, og 
taldi það, sem jeg sagði, útúrsnúning. Jeg 
sagði, að hann væri mótfallinn því að fá 
það núna. Þess vegna verð jeg að halda 
því fram, að jeg hafi farið rjett með.

Þá kom liæstv. ráðherra með eina rök- 
semd gegn því, að hann væri á móti bygg- 
ingu á nýju strandferðaskipi, enda þótt 
hann af fjárhagsástæðum gæti ekki fylgt 
því nú. Röksemd hæstv. ráðherra var sú, 
að enginn, er þekti fortíð hans, myndi efast 
um, að hann væri málinu fylgjandi. Iljer 
sem oft fyr hefir hann orðið dálítið óhepp- 
inn í röksemdafærslu, því að hver, sem 
þekkir fortíð hans, skyldi hafa trúað því, 
að hann yrði íhaldsmaður, því að enginn 
hefir fordæmt íhaldsstefnuna eins og hann ?

Xei, það dugir ekki að þekkja fortíð 
hæstv. fjrh. til þess að þekkja skoðanir 
hans nú.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg get látið 
mjer í ljettu rúmi liggja ummæli hv. þm. 
Str. (TrÞ), þegar okkur hv. 2. þm. Rang. 
(KIJ) ber saman. Það verður þá sætt sam- 
eiginlegt skipsbrot fyrir okkur, ef við 
skyldum verða fyrir reiði hans.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.

Brtt. 120,1 feld með 14:13 atkv., að við-
liöfðu nafnakalli, og sögðu 

já: MT. PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ. ÁÁ. BSt.

IlStef, IngB, JakM, JBald, JörB, 
BSv.

nci: KIJ, MG, MJ, OTh, PO, SignrjJ, 
ÞórJ, ÁJ, BL, IIK, JAJ, JK. JS, 
JÞ.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
4. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.

Brtt. 120,2 sjálffallin.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 25 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Xd., mánudaginn 15. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 94).

Enginn tók til máls.

AiTKVGR,
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 28. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 94).

Á 30. fundi í Ed., miðvikudaginn 17. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 36. fundi í Ed., miðvikudaginn 24. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 94, 
n. 190).

Frsm. (Gunnar Ólafsson); Eins og nál. 
ber með sjer, hefir nefndin fallist á frv. 
og vill mæla með því. Það er kunnugt, að

ss*
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á síðustu árum hafa heyrst- raddir tira, að 
ástand það, sem við eigum við að búa nú, 
sje lítt viðunandi. En mín skoðun er sú, 
að verði þetta frv. að lögum, þá sje úr 
þessu bætt mjög vel. Menn höfðu hugsað 
sjer ])á leið, að Alþingi legði fyrir rikis- 
stjórnina að láta byggja skip með kæli- 
rúmi. Mun mörgum hafa þótt mikið í ráð- 
ist, b.eði að byggja skipið og halda því 
úti. En eftir þessu frv. eru það aðein.s 350 
þús. kr. í eitt skifti fyrir öll, sem ríkið 
þarf að leggja fram til ]>ess að fá gott 
skip, sem bætir úr þessari þörf. Eins og 
sjest á þskj. 94, liefir Eimskipafjelagið í 
hyggju að láta byggja nýtt skip með 
svipaðri gerð og Cfoðafoss. Á skipið að 
geta tekið 20 farþega á 1. og 20 á öðru 
farrými, og auk þess að geta flutt út lif- 
andi fje, ef með þarf. Jeg sje ekki, að það 
þurfi að mæla sjerstaklega með þessu frv. 
Það hefir engri mótspyrnu mætt í háttv. 
Xd. og jeg álít, að hæstv. stjórn hafi ráð- 
ið vel fram úr þessu máli, eftir því sem 
um var að gera.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg ætla 
aðeins að þakka hv. nefnd fyrir góða af- 
greiðslu þessa máLs og vona, að frv. verði 
að lögum eftir fáa daga. Jeg skal geta 
þess, að þó málinu sje ekki lengra komið, 
hefi jeg sagt framkvæmdarstjóra Eim- 
skipafjelagsins, að frv. mundi verða sam- 
þykt, og kvaðst hann þegar hafa gert ráð- 
stafanir um byggingu skipsins. en þó ekki 
bindandi. Þá skal jeg og geta þess, að fje- 
lagið hefir enn ekki trygt sjer lán, en jeg 
liefi átt tal við bæði formann og fram- 
kvæmdarstjóra fjelagsins, og þeir telja 
enga hættu á því, að það takist ekki. En 
þeir telja líklegt. að ríkið verði að ganga 
í ábyrgð fyrir láninu, og er það meðfram 
af því, að þeir ætla að reyna að fá lánið

á sama stað og þeir hafa áður fengið slík 
lán, og var þá krafist ábyrgðar ríkissjóðs.

Jónas Jónsson: Mjer finst það hlýða, 
þó að ekki sjeu skiftar skoðanir um þetta 
mál, að fylgja því úr hlaði með nokkrum 
orðum frá sjónarmiði þeirra manna, sem 
hafa barist fyrir þessu máli undanfarin 
ár. Jeg ska-1 þá fyrst lýsa ámegju minni 
yfir því, að þessu máli er nú siglt í trygga 
höfn. Það er augljóst, að hjer er verið 
að baúa úr tvöfaldri ]>örf: þörf landsins 
fyrir kæliskip og þörf Eimskipafjelagsins 
til að auka skipastól sinn, og það er fje- 
laginu liin mesta nauðsyn. ekki síst vegna 
hinnar hörðu samkepni við tvö erlend eim- 
skipafjelög. Ef ekki væri bætt úr þessu, 
gæti farið fyrir okkur eins og Færeyingum 
frændum okkar, sem ætluðu að eignast 
sinn eiginn skipakost, en voru sigldir í kaf 
í samkepninni við erlend skipafjelög. Það 
er ef til vill ekki ástæða til að tala um 
þetta hjer. en þó má benda á það, að svo 
hagar til hjer, að tilkostnaður verður 
meiri en hjá hinum erlendu fjelögum, er 
við okkur keppa. Enda er lífinu hjer í 
Reykjavík þannig háttað, að nokkurástæða 
er til að óttast, að höfuðstaður íslands 
verði slíkt dýrtíðarbæli, að það geri sam- 
kepnina örðuga. Ilitt atriðið í þessu máli 
er það, að eins og kunnugt er, er markað- 
ur fyrir íslenskt kjöt mjög þröngur, og 
er það hin mesta nauðsyn að bæta úr því. 
Þá er það ekki síður kunnugt. að kaup- 
fjelögin hafa undanfarin ár beitt sjer fyr- 
ir þessu máli. Ilafa þau gert tilraunir með 
að senda frosið kjöt til Englands, og þó 
að árangurinn liafi ekki orðið tómir sigr- 
ar. mun þó mega treysta því, að það tak- 
ist að vinna markað fyrir nýtt kjöt, ef 
góð tæki eru til að koma því á markaðinn. 
Mjer þykir rjett að taka það fram hjer,
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vegna villandi uminæla, seni komið hafa 
fram'annarsstaðar en lijer, að málið hefir 
verið borið uppi af kaupf jelögmn lands- 
ins. Fyrst var leitað samkomulags við út- 
vegsmenn, en þeir álitu, að þó að málið 
væri gott út af fyrir sig, mundi .skip ekki 
koma þeim að notuni. Og þegar skipuð var 
nefnd til að athuga þetta mál, þar sem 
tveir fulltrúar voru fyrir landbúnaðinn, 
þá hjeldu þeir málinu fram þrátt fyrir 
það, að fjelagar þeirra frá útvegi og versl- 
un lögðu til, að það yrði lagt á hilluna.

Það mun mega telja Jón Arnason fram- 
kvæmdarstjóra upphafsmann þessarar hug- 
myndar, og hefir hann manna mest unn- 
ið að því að skýra málið og skapa trú 
manna á möguleikum þess. Hann hefir 
líka manna besta aðstöðu til að vinna að 
þessu máli, því að bæði hafði liann haft 
með höndum tilraunir í þessa átt og er 
auk þess fidltrúi landsins í stjórn Eim- 
skipafjelagsins. Og þegar það fór að verða 
mikil nauðsyn Eimskipafjelaginu að auka 
skipakost fjelagsins, til þess að geta stað- 
ist samkepnina við hin erlendu eimskipa- 
fjelög — í sambandi við það er rjett að 
taka það fram, að fjelaginu er hin mesta 
nauðsvn að geta kept á hinum stærii 
höfnum við skip eins og ,,Island“, ,,Bot- 
nia“ og „Lyra“, en það getur það ekki 
með þeim skipastól, sem það liefir nú, 
enda hefir fjelagið undir stjórn hins ágæta 
framkvæmdarstjóra, þó útlendur sje, kost- 
að kapps um að vera þjóðlegt og látið 
þarfir landsins sitja í fyrirrúmi fyrir eig- 
in gróða — og þegar það var sýnt, að 
fjelagið mundi ekki geta útvegað þetta 
skip af eigin ramleik, þá var það, að Jón 
Arnason gaf ríkisstjórninni, sem hann er 
fulltrúi fyrir, skýrslu uin málavöxtu og 
skýrði frá því, að mikil hreyfing væri inn- 
an Eimskipafjelagsins um að láta byggja 
nýtt skip, og að komið gæti til mála, að

það gæti orðið kæliskip, ef ríkið legði 
fram einhvern skerf til skipsbyggingarinn- 
ar. Atvinnumálaráðherra tók strax mjög 
vel í þetta mál og skrifaði stjórn Eim- 
skipafjelagsins um málið. Þingið hefir nú 
tekið máli þessu svo vel, að enginn hefir 
mælt í móti, og jeg þykist þess fullviss, 
að framgangur þessa máls sje næg viður- 
kenning öllum þeim. sem eitthvað hafa til 
þess lagt.

Frsm. (Gunnar Ólafsson); Jeg get ekki 
sagt, að mjer þætti ræða hv. 3. landsk. 
gefa tilefni til andmæla. Mjer virtist, sem 
hann væri að segja einskonar sögu þessa 
máls, þó ekki með öllu litlausa. En út af 
því vil jeg taka það frain, að mjer virð- 
ist það ekki mikið eða hróss vert, þótt 
forstjóri S. í. S„ eða yfirleitt þeir, sem 
einkum hafa með höndum sölu á land- 
búnaðarafurðum, fyndu nauðsyn þess, að 
fengið yrði kæliskip. Jeg veit ekki til þess, 
að nokkur inaður hafi nokkurntíma lagt 
stein í götu þessa máls. Menn hafa ef til 
vill kviðið kostnaðinum við byggingu og 
útgerð slíks skips, ef ríkissjóður hefði það 
hvorttveggja með höndum, en hinsvegar 
liafa allir verið á einu máli um nauðsyn 
þess að koma þessu í framkvæmd, og það 
var vitanlega ekki hróss vert, þótt svo 
hefði viljað til, að uppástungan kæmi 
frá þeiin. sem fyrst og fremst áttu hjer 
hagsmuna að gæta.

Jónas Jónsson: Jeg get raunar sagt eins 
og síðasti ræðumaður. að jeg hefi ekki 
miklu að bæta við það, sem jeg hefi þeg- 
ar sagt. En mjer virðist hv. fr.sm. (Gunn- 
O) ekki hafa ástæðu til að taka til þess, 
þó þeir, sem fyrir rás viðburðanna eru 
málinu kunnugri en hann sjálfur, láti það 
koma fram. Og tilgangur minn var sá, að 
láta það koma óbeint fram til athugunar
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hv. frsm., sem er einn af helstu útvegs- 
mönnum hjer, að það bæri að gera svipaða 
ráðstöfun af hálfu sjávarútvegsmanna, 
taka svipuðum tökum um markaðsleit fyr- 
ir sjávarafurðir. og ætti þjóðfjelagið að 
styðja það á einhvern liátt. Jeg aúla ekki 
að þreyta menn á að endurtaka neitt af 
því, sem jeg hefi áður sagt og öllum er 
kunnugt. En jeg vil minna hv. frsm. á það, 
að hann ætti að vinna að því máli — ekki 
sjer til hróss og dýrðar í augum fólksins. 
heldur minni jeg hann á, að það þurfi í 
nytjaskyni að byrja á undirbúningsrann- 
sókn viðvíkjandi þeim málum, sem snerta 
atvinnuveg hans svo mjög. Iljer er nú 
verið að ljúka við einn þáttinn í kjötversl- 
unarþróuninni. En að það mál hefir fengið 
hjer svo góðar undirtektir, sem raun ber 
vitni, stafar fyrst og fremst af því, hve 
vel það var undirbúið og hvert traust 
menn hafa á þeim undirbúningi. (Gunn- 
Ó: Var það ekki hastv. núverandi lands- 
stjórn, sem rannsakaði málið og undirbjó 
það best?). Af því að hv. 5. landsk. er 
gamall maður, vil jeg ekki hreyfa neitt 
við eílidraumum hans, því hvert barn á 
landinu veit þetta betur en hann. Hann 
er sá eini, sem virðist ekki vita neitt í 
sögu þessa máls.

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —4. gr. ,samþ. með 13 shlj. atkv. 
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 38. fundi í Ed., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Jóhann Jósefsson: Við 2. umr. þessa 
máls fóru fram dálítil orðaskifti lijer í

deildinni. aðallega þess efnis. hverjum 
vari að þakka. að svokallao kæliskiþsmál 
v:eri komið á það stig, sem það nú er. 
Það kom berlega í ljós, þegar við áttum í 
kjöttollsstríðinu við Xorðmenn. hve nauð- 
synlegt er að hafa í fleiri en einn stað 
að venda með kjötsöluna. Líklega liefir 
því þetta tollstríð ýtt undir framkvæmd 
þessa máls. Mjer fanst á ræðu háttv. 3. 
landsk. (JJ), að hann líta svo á, að þessi 
hugmynd. að útvega kjötmarkað með því 
að koma vörunni kældri eða frystri á 
markaðinn, væri nú komin í höfn. Jeg get 
tekið undir það, að málið sje komið tals- 
vert áleiðis hvað sölu kjötsins snertir. 
Það er stórt spor í áttina, sein þingið hef- 
ir einhuga stigið, af því að það viður- 
kennir nauðsyn málsins. Af því að þessi 
nauðsvn er knýjandi, leggjum við Eim- 
skipafjelaginu, og um leið landinu öllu. 
miklar byrðar á herðar, til þess að hægt 
sje að fullnægja kröfunum um að koma 
kjötinu frystu eða kældu á markaðinn. 
Það er ekki líklegt, að Eimskipafjelagið 
hafi hag af að breyta þeirri fyrirætlun 
sinni að byggja hentugt skip til vöruflutn- 
inga, en byggja í þess stað dýrt skip með 
kæliútbúnaði, þó að von sje um 1—2 
farma af kældu kjöti á ári. Hjer er því 
lagt mikið í sölurnar til þess að styðja 
annan aðalatvinnuveg landsins, landbún- 
aðinn. Jeg álít, að rjett sje að gera þetta. 
En jeg vil leggja áherslu á það, að þakk- 
irnar fyrir þetta á Alþingi og sú stjórn, 
sem gengist hefir fyrir að koma málinu 
í þetta horf. Þessa viðurkenningu fanst 
mjer vanta hjá hv. 3. landsk. um daginn. 
— Þá vjek hv. 3. landsk. nokkrum orðum 
að okkur sjávarútvegsmönnum. Hann 
brýndi okkur á því, að við ættum að sýna 
þann þroska að koma markaðinum fyrir 
okkar vöru í betra horf. Það er raunar 
altaf gott, að hver lierði á öðrum um að
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leggja sig í framkróka til þess að ná seni 
bestum sölumöguleikum fyrir afurðir lands- 
ins. Jeg lield líka. að sjávarútvegsmönn- 
um sje nauðsynlegt að gera meiri tilraun- 
ir til þess að koma sínum afurðum vel fyr- 
ir á markaðinum. og jeg varnti þess, að hv.
3. landsk. og aðrir bv. þm.. sem þá eiga 
sæti á Alþingi. verði jafnfúsir á að styrkja 
þá tilraun útvegsmanna, þegar. þar að 
kemur, eins og útvegsmenn liafa nú reynst 
fúsir á að styðja að þessari nauðsynja- 
framkvæmd vegna kjötmarkaðsins.

Eins og kunnugt er, samþykti þingið í 
fyrra, að ríkissjóður skyldi greiða tap, sem 
verða kvnni við tilraunir við útflutning á 
kældu kjöti. Þess verður að minnast, að 
þingið tók að fyrra bragði alla ábvrgð upp 
á landið. Et^sjávarútvegsmenn reyndu nú 
eitthvað svipað, gerðu tilraunir, sem hefðu 
áhættu í för með sjer, og ef þingið tæki 
að sjer óskorað alt tap, sem viðkomandi 
útflytjendur kynnu að verða fyrir við 
slíkar tilraunir. þá kæmi það eins fram 
gagnvart þeim eins og það nú hefir koni- 
ið fram gagnvart bændum. Að mínu áliti 
væri það mjög æskilegt, að þingið saú 
sjer fært að koma svo fram gagnvart 
sjávarútveginum. Það’ gerði menn djarf- 
ari við að revna nýjar aðferðir og nýj- 
ar leiðir.

Jónas Jónsson: Það var vel viðeigandi 
af háttv. þm. Yestm. (JJós) að tala hjer 
nokkur orð. því að það var óbeinlínis út 
af bendingu frá honum, að jeg mælti 
nokkur orð um daginn viðvíkjandi sölu 
sjávarafurða. Það er hv. þm. (JJós) til 
sóma, að liann liefir tilfinningu fyrir 
þeim erfiðleikum. sem nú eru á sölu sjáv- 
arafurða, og að sú hugsun er lionuin ekki 
algerlega framandi. að þjóðfjelagið ætti 
eitthvað að gera til þess að bæta sölu- 
horfurnar.

Jeg Iiehl, að það liafi verið misskiln- 
ingur hjá hv. þm., að deilt hafi verið um, 
hverjum hæri að þakka aðgerðir í þessu 
máli. Jeg sagði. að hverjum bæri að þakka 
eftir því. sem liann hefði fyrir málið unn- 
ið. því að verður er verkamaðurinn laun- 
anna. En hitt taldi jeg óviðeigandi. að 
nokkur færi að skreyta sig með lánuðum 
fjöðrum. Þegar litið er yfir sögu máls- 
ins, hlýtur að koma í ljós, að trú manna 
á því var misjöfn. Þegar Alþingi skipaði 
5 aðilja til þess að rannsaka málið, voru 
aðeins 2, sem vildu ýta því áleiðis, en 3 
sáu ekki ástæðu til að gera neitt fyrir 
málið. Þó að þe.ssir menn draígju úr fram- 
kvæmdum og sæju ekki, að málið verð- 
skuldaði, að í það væri lögð vinna, má sjá, 
hvernig þessi hugmynd hefir þróast og 
vaxið, og nú á málið því eindæma láni að 
fagna að vera borið uppi af öllum flokk- 
um þingsins, og jafnvel öllum liáttv. þing- 
mönnum.

Það, sem gerst hefir, er aðeins þetta, að 
bændastjett landsins hefir við rannsókn 
og tilraunir markaðs í Englandi hallast að 
því, að nota yrði þann markað. Trúin 
á þetta hefir smátt og srnátt vaxið og 
orðið svo sterk, að hún hefir borið málið 
í gegn á Alþingi. Þá vildi lrv. þm. Yestm. 
efa, að rjett væri það, sem honum fanst 
jeg hafa lialdið fram. að málinu væri 
borgið. Jeg er ekki viss um, að jeg hafi 
liaft þetta orð, en jeg tel rjett að segja, að 
kæliskipsmálinu sje borgið, þar sem allir 
virðast sammála. Að uni allar aldarað- 
ir verði góður markaður í Englandi fyrir 
kælt kjöt, getur auðvitað enginn sagt.

Þó það sje ekki verið að svara liv. þm. 
Vestm., þá má geta þess, sem jeg mintist 
á við annað tækifæri hjer í liv. deild. að 
sú luvtta, sem yfir okkur vofir með sjálf- 
an markaðinn í þessum löndum, stafar frá 
því, að það eru önnur lond til, þar sem
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ódýrara er að framleiða kjöt, og þótt þau 
sjeu fjær þe.ssum inarkaði, þá er þeirra 
samkepni okkur erfið. En þessar tilraun- 
ir á undangengnum árum. sem liafa verið 
gerðar með ábyrgð ríkissjóðs að baki. en 
sumpart kaupfjelaga. hafa gefið þá gleði- 
legu revnslu, að kjötið okkar þykir betra 
en suðrænar tegundir. Það er vitnisburð- 
ur frá allmörgum kaupendum, sem virðast 
vera dómliæfir um það. I þessu liggur 
einn aðalmöguleikinn fyrir því, að við 
getum í framtíðinni notið eitthvað betri 
markaðs í þessum iðnaðarlöndum fyrir 
kjöt heldur en fjarlægari þjóðir, þar sem 
framleiðslukostnaður er minni og þar af 
leiðandi minni verðþörf.

Mjer skildist á hv. þm., að hann teldi 
það allmikla fórn af Eimskipafjelaginu 
að taka nú við þessuni peningum, sein við 
erum að rjetta því. Jeg lield, að ef hv. 
þm. hefði veitt betur athygli skýrslunni, 
sem jeg gaf í fyrradag, heiði hann sann- 
færst um, að fórnin er engin. Eimskipa- 
fjelaginu liggur á skipi með sama burðar- 
magni og þetta liefir, og það hefir ekki 
neista af von um að geta útvegað það 
nema með stuðningi ríkissjóðs. Þetta er 
því þvert á móti því, sem hv. þm. ljet 
í ljós. Eimskipafjelagið hefir f'engið heit- 
ustu ósk sína uppfylta.

Þá mintist hv. þm. á það, að mikið 
hefði verið lagt í sölurnar fyrir landbún- 
aðinn, og mjer skildist hann vilja, að 
Vestmannaeyjum, sem munu ekki hafa 
mikinn kjötútflutning, væri þakkað að 
einhverju leyti fyrir það, hvað þær liefðu 
staðið sig vel í þessu máli. Sjálfsagt að 
þakka Vestmannaeyjum fvrir það, se?’ 
þær vel gera. En jeg vil aðeins benda á 
það, að þetta er alveg hliðstætt við það, 
þegar bændur á þingi studdu Vestmanna- 
eyinga manna mest til þess að koma á

strandvörnum hjá sjer. Ekki finst mjer 
þeir eiga þakkir skilið, nema að því leyti 
sem hver maður og þingmaður á viður- 
kenningu skilið. ef út í það fer, fyrir að 
gera rjett. Jeg geri ráð f'yrir, að hv. þm. 
sjái, að þetta er ekki annað en það, sem 
altat' á að gæta í þinginu, að stjettir og 
hjeruð líti hver á annara þarfir.

Jeg ætla aðeins til frekari árjettingar 
að minna liv. þm. á það, að þegar sjávar- 
útvegurinn hefir verið í liættu, t. d. út af 
sínum nýkevptu togurum, þá var þessi 
nafnkunna lánsheimild gefin 1921; og þeg- 
ar fjármálastofnanir liafa látið útveginum 
í tje meira eða minna fje til rekstrar, þá 
hefir þeim verið hjálpað af þjóðfjelag- 
inu á þann hátt, sem hingað til liefir 
nægt. Vænti jeg, að greindu^geti í eyð- 
urnar, og hv. þm. álíti þess vegna, að 
þakklætisskuld atvinnuveganna sje goldin 
daglega og þurfi ekki sjerstaklega umtals 
með.

Þá endaði liv. þm. þennan hluta ræðu 
sinnar með því að segja, að þingið ætti 
þakkir í þessu máli og sú stjórn, sem 
hefði gengist fyrir því. Jeg álít þetta rjett 
lijá hv. þm., í sama hlutfalli eins og t. d. 
prestar og guðfræðideildir nútímans eiga 
þakkir skildar fyrir þann kristindóm, sem 
nú er til í löndunum.

Síðar í ræðti sinni sveigði hv. þm. að 
því, liver nauðsyn myndi á, að gerðar 
væru ítarlegar tilraunir til að víkka mark- 
aðirin fyrir sjávarafurðir. Af því jeg er 
hv. þm. samdóma, ætla jeg ekki að orð- 
lengja um það, aðeins benda honum á, að 
Pjetur Ólafsson, sem þingið og stjórnin 
sendi til útlanda fyrir nokkrum árum og 
liefir manna best lagt undirstöðuna í þessu 
efni, liann hefir mjög áfelt sjávarútvegs- 
menn fyrir athafnaleysi þeirra í þessu máli. 
En jeg skal jafnframt geta þess, að jeg
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býst við, að örðugleikar á því að gera 
samskonar tilraun með fisk eins og kjöt 
sjeu þeir, að það er engin stofnun til fyrir 
sjávarútveginn, sem .stendur í almanna 
þjónustu — og svo að segja undir al- 
menningseftirliti, — um sölu á sjávarvöru, 
eins og t. d. S. I. S. -Jeg er ekki að erta 
hv. þm. með þessu, en hjer liggja aðal- 
erfiðleikarnir. Við getum tekið það, sem 
gerðist í útflutningsnefndinni 1918, þeg- 
ar í hana var settur meðal annara af 
liálfu stjórnarinnar einn af mestu gróða- 
mönnum sjávarútvegsins. Hann seldi það 
ár með öðrum sjávarafurðir og landaf- 
urðir og varð fyrir það alveg að ástæðu- 
lausu fyrir tortrvggni af sínum fjelögum, 
svo að lionum mun liafa komið í hug að 
fara úr nefndinni. Það var beint farið 
fram á að setja ,.kontrol“-nefnd til höfuðs 
þessari útflutningsnefnd. Ilvernig fara 
útvegsmenn að búa til það .skipula", sem 
stjórn og þing geta verið viss um, að láti 
almenna hagsmuni ráða, en ekki sína eigin 
gróðamöguleika ? Jeg þvkist vita, að þetta 
sje hægt. En jeg skoða það ekki mitt lilut- 
verk að koma með till. um það. Jeg er 
sammála hv. þm. um það. að markaðurinn 
í Suður-Ameríku sýnist okkur lokaður nú. 
En það hlýtur að hvíla á útvegsmönnum 
sú sjálfsagða kvöð, að þeir vinni að sín- 
um markaðsmálum. Þegar þeir svo liafa 
sannfært sig og aðra um, hvað rjett sje í 
málinu, þá trúi jeg ekki öðru en að það 
verði samróma álit, að þeirra tilraunir 
beri að styðja.

Jóhann Jósefsson: Jeg get ekki verið 
alveg samdóma hv. 3. landsk. (JJ) um 
það, að þetta skip sje það hentugasta. sem 
Eimskipafjelagið hefði getað eignast. og 
ekki heldur um það. að því sjeu svo lokuð 
öll sund, að það hefði ekki getað eignast

skip án þess að fara þá leið, sem till. fer 
fram á. Það er kunnugt, að skipið, sem 
hjer um ræðir, er á stærð við Goðafoss. og 
Cfoðafoss rúmai' 1600 smálestir, en nýja 
kæliskipið getur ekki tekið nema 1350 
smálestir. Með öðrum orðum, J»að munar 
250 smálestum. Og þó eru þau jafnstór 
og líklega jafndýr í rekstri. Mismunurinn 
liggur í ákaflega miklum vjelaútbúnaði, 
einangrunarleiðslum og öðru, sem kæli- 
skip þarf sjerstaklega. Það sýnist þess 
vegna ljóst, að væri skipið laust við þetta, 
hefði það þeim mun meira rú.in fyrir varn- 
ing og þeim mun meiri farmgjöld í hverri 
ferð. Um þetta þarf ekki að eyða orðum.

Jeg þarf ekki að svara ýmsum atriðum 
í ræðu liv. 3. landsk. Yið erum að mörgu 
leyti sammála um þetta mál. Hann hefir 
einmitt haldið nú þá ræðu, sem jeg Hefði 
óskað, að liann liefði haldið við 2. umr. 
Þá hefði jeg aldrei þurft að taka til 
máls nú.

Jeg hefi aldrei minst á það, að jeg 
skoðaði bændur í neinni þakkarskuld við 
nokkur sjerstök kjördæmi, frekar í þessu 
máli en öðrum, og datt mjer ekki í hug að 
nefna mitt kjördæmi í því sambandi. Alt 
tal hv. 3. landsk., sem bvgðist á því, að 
hann hjelt, að jeg hefði sagt eitthvað í 
þessa átt, er því út í bláinn og ályktanir 
lians vitanlega þar af leiðandi rakalausar. 
Jeg hefi, sjerstaklega síðan áreksturinn 
varð á markaðinum í Noregi með kjötið, 
sjeð svo mikla nauðsyn á því, — og svo 
mun vera um flesta, — að markaðurinn 
sje ekki bundinn við þetta eina land. Og 
jeg fyrir mitt leyti hefi trú á, að það 
inuni geta tekist í framtíðinni.

Tilraunirnar. sem gerðar hafa verið — 
og vitnað var í — voru ákaflega veiga- 
litlar, nema tilraunin á síðastliðnu ári. 
Ef fara a*tti eftir því, hvernig sú tilraun

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 89
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tókst, þá inyndu vonir manna dvína nokk- 
uð, því að hún var síst af öllu líkleg til að 
vekja áliuga manna og von um, að þetta 
geti tekist. En það má í mínum augum 
ekki binda sig við það, að ein tilraun tekst 
eða mistekst. Mistökin nú lágu aðeins 1 
mistökum heima fyrir. Fyrirtækinu var 
ekki vel stjórnað af þeím aðiljuin, seni 
lilut áttu að máli. (JJ: Skýring æskileg). 
Skýringin er sú, að það lá fyrir áður 
þingi var slitið í fyrra tilboð um leigu- 
skip til þess að framkvæma þessa tilraun 
Og það var líka vitanlegt öllum, sem 
fylgdust með málinu, að hæfur maður 
var búinn til að úthúa kælivjelarnar í því 
skipi áður en það færi til Islands, svo að 
það gæti komið algerlega tilbúið að flvtja 
þennan varning. Þessu tilboði var ekki 
tekið. Málið dróst á langinn. Síðar meir 
er skip leigt, og kemur það til landsins 
ótilbúið í þessu tilliti. En það er langtum 
athugaverðara heldur en ef skip kæmi ótil- 
búið (þ. e. óklætt innan með borðum og 
striga) til að taka aðra vöru, t. d. saltfisk; 
það er svo áríðandi, að kæliútbúnaðurinn 
sje í lagi. Það urðu þess vegna miklar 
tafir að þessu. Skipið mun liafa legið í 
Reykjavík og eitthvað verið dyttað að 
kæliútbúnaðinum. Svo lá það lengi í höfn 
á Norðurlandi, jeg hygg Akurevri, og þar 
var ennþá verið að bjástra við það á 
ófullkominn hátt. Fram hjá öllu þessu 
hefði mátt komast, ef fvrirhyggja liefði 
verið meiri og hugsað hefði verið í byrj- 
un fyrir því, að skipið kæmi hingað til- 
búið að taka farm. Allar þessar tafir liafa 
kostað stórfje. Og það er mikið efamál, 
hvort einmitt það, að vjelaútbúnaðurinn til 
kælingar var í ólagi, var ekki orsök þess, að 
farmurinn kom í miður góðu ásigkomu- 
lagi fram þegar til Englands kom.

Þetta verða menn að athuga. Mennsegja 
nú sem svo: Það var gerð ítarleg tilraun

í fvrra, með ríkissjóðinn að bakhjarli, en 
hún mistókst. Maður má alls ekki missa 
trii á hugnivndina, þótt ein tilraun að 
einhverju leyti mishepnist fyrir ónóga að- 
gæslu, eins og jeg nú hefi lýst.

Jeg liefi sjeð í útlendum höfnum í fleiri 
skifti, þegar þessi vara var færð í land 
úr skipum Eimskipafjelagsins, og glaðst 
yfir að sjá, hvað alt var snyrtilega um 
gengið og í fallegu ásigkomulagi. Og trú 
mín á því, að þessi vara eigi eftir að 
vinna sjer álit einmitt hjá Bretum, hún 
hefir styrkst við það, sem jeg liefi verið 
sjónarvottur að ytra. Jeg hefi sjeð, að ef 
rjett er að farið, getur þessi góða fæðu- 
tegund komið fram í svo góðu og út- 
gengilegu ásigkomulagi, að jeg fyrir mitt 
leyti er langt frá því að halda, að þetta 
geti ekki vel tekist og með tímanum verði 
meiri hlutinn af kjötinu selt kælt eða 
frosið.

Það getur sjálfsagt fremur undir öðr- 
um kringumstæðum orðið ástæða fvrir 
okkur hv. 3. landsk. (JJ) að tala ura 
möguleikana á þennan hátt á útvíkkun 
markaðs fyrir aðrar afurðir landsins. En 
mjer þykir vænt um að lieyra hann lýsa 
yfir því, að hann er jafnfús á að styðja 
tilraunir sem þessa fyrir sjávarútveginn, 
ef gerðar verða.

Það eru svo margir vegir til, að mönn- 
um kemur ekki altaf saman um, hvern 
eigi að fara til þess að opna nýjan markað 
fvrir afurðir landsins. Og þótt jafnvel 
tveir vilji í raun og veru láta framkvæma 
það sama, þá geta menn ákaflega mikið 
um það deilt, hvaða leið fara skuli. En 
jeg get sagt það strax eins og það er, af 
því að hv. þm. mintist á Suður-Ameríku- 
markaðinn, að mín skoðun er sú, að það 
þurfi að hefjast handa og revna að koma 
þar inn einlxverju af íslenskum fiski. Þótt 
hv. þm. vitni í, hvað Pjetur Ólafsson, sem
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einu sinni var sendur suður í lönd, segir 
uni það, og hvag hann álasar útflvtjend- 
urn hjer fyrir framkvæmdalevsi í því máli, 
þá finst nijer það ekki svo mikið til aó 
byggja á. Jeg hefi altaf verið þeiirar 
skoðunar, að slíkar skyndiferðir og liann 
fór, og sumir aðrir hafa farið, geti ekki 
borið tryggan árangur. Xiðurstaðan af 
slíkum fljótaferðum er vanalega yfirborðs- 
skoðun, enda er það afarerfitt að gera 
sjer þá hugmynd, sem maður getur haft 
ástæðu til að halda, að sje nærri sanni, um 
þær rjettu markaðshorfur, þó maður hafi 
fyrir framan sig skýrslu eins og J»á, er 
hr. Pjetur Olafsson gaf eftir ferð sína.

Málið horfir alt öðruvísi við, ef þeir, 
sein tilraunir gera, liafa það trygt frá rík- 
inu, að þeir skuli allajafna íara skaðlaust 
út úr þeim. Væri unt að koma því í fram- 
kvæmd, þá lield jeg þeir myndu verða 
færri en nú eru, sem Pjetur Ólafsson og 
aðrir gætu ásakað fyrir framtaksleysi í 
því máli.

Atvinnumálaráðherra (MG); Jeg verð 
að segja, að jeg bjóst ekki við neinum 
umræðum um þetta mál nú, og satt að 
segja finst mjer þær hafa farið talsvert 
utan við efnið.

Jeg hirði ekki að svara þeirri ræðu, 
sem hv. 3. landsk. (JJ) lijelt í þessu máli 
við 2. umræðu. Jeg skildi vel, ftvað hann 
fór. Hann vildi eigna sjer og sínum flokki 
mál þetta algerlega. Þetta læt jeg mjer í 
ljettu rúmi liggja. Bn jeg verð að segja, 
að mjer er ekki kunnugt um, að komið 
hafi fvr fram en nú frá stjórninni till. um 
samlög milli Eimskipafjelagsins og ríkis- 
sjóðs. Svo að sá hluti hugmyndarinnar 
sýnist mjer að minsta kosti nýr. En jeg 
kæri mig ekki um að deila um það ; það

er mest um vert að fá skipið, um það 
hugsa jeg og annað ekki, og er ófús á að 
blanda flokkstogstreitu í málið.

En jeg vildi aðallega gefa dálitlar upp- 
lýsingar, sjerstaklega út af ræðu hv. þm. 
Vestm. (JJós) viðvíkjandi tilraun þeirri, 
sem gerð var á síðasta hausti um útflutn- 
ing á frystu kjöti. En fyrst vil jeg taka 
það fram, að það rúm, sem fer fyrir kæli- 
útbúnaðinn í hinu nýja skipi, er borgað, 
afnotin af því, með 350 þús. kr. framlagi 
nú úr ríkissjóði, svo að skipið þarf ekki 
að renta sig eins og Goðafoss. En jafn- 
framt leiðir þar af, að þegar kældar eða 
frystar vörur eru sendar með skipinu, þarf 
útgerðin ekki að taka hærra gjald fyrir 
þær en aðrar vörur, nema sem því svarar 
að hakla vjelunum í gangi. Það er það 
eina, sem Eimskipafjelagið barf að krefja 
um fyrir utan venjulegt flutningsgjald.

Viðvíkjandi tilrauninni á síðasta hausti 
um útflutning fry.sts kjöts er það rjett, 
að hún tókst illa. En það var einungis 
fyrir það, að ekki var hægt að fá hentugt 
skip til að flytja fryst kjöt. Það var reynt 
ákaflega mikið. Því tilboði, sem lá fyrir 
þinginu í fyrra, var ekki tekið þá fyrir 
þá sök, að það þótti of dýrt. Það var revnt 
alt í sumar til að fá ódýrara tilboð, en 
það fjekst ekki. Annaðhvort voru skipin 
of stór eða þá það varð að leigja þau til 
langs tíma. Svo þegar kom að því. að þetta 
skip var leigt og það átti að leggja af 
stað samkvæmt samningi, kemur skeyti frá 
útgerðinni um, að kæliútbúnaðurinn sje í 
ólagi og firmað óski eftir að verða laust 
við samninginn, því að það hafi ekki ráð 
á að setja skipið í stand. Fjelaginu var 
símað aftur, að það yrði að standa við 
sainninginn, láta gera við skipið og senda 
hið bráðasta. Þetta gerði fjelagið að 
nokkru leyti. en ekki öllu. Og þess vegna

S9 *
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var það, að skipið tafðist lijer við frekari 
endurbætur.

Jeg verð að segja, að jeg lield það sje 
ekki hægt að saka þá, sem fóru með þeíta 
mál, um það, að þeir hafi ekki gert bað. 
sem hægt var, til að fá hentugt skip. 
Framkvæmdar.stjóri Eimskipafjelagsins 
gerði alt, sem hann gat, fvrir stjórnina í 
því efni, en allar tilraunir mistókust.

Það var víst mjög lítið af farminum, 
sem var skemt, þegar á markaðinn kom, 
og það er þó það gleðilega við þessa til- 
raun, að með henni er sýnt, að opna má 
markað fyrir kjöt okkar í Englandi. Svo 
að jeg verð að telja, þó að tap hafi orðið 
á þessum fyrstu tilraunum, þá hafi þær 
þó fært okkur sann fyrir því, hvers virði 
kjötið geti orðið okkur í framtíðinni í 
Englandi. Það er nú sýnt, að frosið kjöt 
getur verið í allgóðu verði þar, en þó vil 
jeg taka fram, að kælt kjöt mundi í enn- 
þá betra verði og Englendingar sækjasí 
meira eftir því. Því eigum við að keppa 
að því að koma kældu kjöti á markaðinn 
og vanda sem föng eru á allan útbúnað 
þess, svo að varan þoli alla samkepni ann- 
arsstaðar frá. Og því meiri þörf er okkur 
að vera hjer á verði, sem gera má ráð fyr- 
ir. að saltkjötsmarkaður okkar í Noregi 
fari minkandi. Xorðmenn eru nú að auka 
kjiitframleiðslu sína hröðum skrefum. Þess 
vegna er okkur um að gera að ljetta á 
kjötmarkaðinum í Xoregi og brjóta okkur 
nýjar leiðir, sem við getum vænst, að verði 
okkur til mikilla nytja, er stundir líða. 
Og þó að kæliskipið sje dýrt og tilraun- 
irnar svari ekki beinum arði svona á bvrj 
unarstiginu, þá er jeg sammála hv. þm. 
Vestm. (JJós) um það, að við megum 
ekki missa kjarkinn og leggja árar í bát. 
Ög þó að sæmilegt verð sje á saltkjöti 
okkar í Xoregi eins og stendur, þá meg- 
um við ekki láta það villa okkur sýn og

draga þess vegna úr tilraunum um að 
koma kældu kjöti á markaðinn, því jeg 
geri mjer engar vonir um það, að slíkt 
ástand haldist lengi. eins og t. d. átti sjer 
stað í Xoregi í haust, að saltkjöt sje í 
nærri sama verði og nýtt kjöt.

Xei. við megum ekki tapa trúnni á góð- 
an sigur þessa máls. Við verðum að leita 
fyrir okkur og finna ný og betri ráð, og 
þó að þau sýnist dýr í bili, þá mun fram- 
tíðin segja annað, þegar ísinn er brotinn 
og leiðin opnuð til nýs og fullkomnari 
kjötmarkaðs.

Jónas Jónsson: Það vill nú svo til, að 
hæstv. atvrh. (MG) hefir að mestu svarað 
því, sem jeg hafði ritað hjá mjer til and- 
micla hv. þm. Ve.stm. (JJós). Þó að hf"" 
sje þessu máli velviljaður, þá er það auð- 
sætt, að hann hefir ekki kynt sjer það 
sem skyldi, eins og best sjest á því, að 
liann vissi ekki, að framlagið til Eim- 
skipafjelags íslands er fyrirframgreiðsla 
á því rúmi skipsins. sem tapast frá öðrum 
flutningi við kælitækin. En þetta hefir 
hæstv. atvrh. skýrt nægilega, svo að jeg get 
hjer með slept að fara frekar út í það.

En til frekari skýringar vil jeg þó láta 
þess getið, að það er sagt út í loftið að 
líalda því fram, að við getum tekið sama 
skipið og í fyrra, sem þá reyndist dýrt og
óhentugt.

Ef jeg 'man rjett, þá mun það hafa 
verið einn af kjósendum hv. þm. Vestrn., 
sem sýndi mikinn áhuga á því, að Sabroe 
hefði allan veg og vanda af þessum undir- 
búningi við fyrstu tilraun með útflutning 
á kældu kjöti, svo að þess vegna mætti 
ætla, að þm. væri þetta mál talsvert ljós- 
ara en fram kom í ræðu hans. Ánnars er 
aðalatriðið það, að þingið áleit rjett, úr 
því hafist var handa í þessu efni, að gera 
þá stærri og víðtækari tilraun en með
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Gullfossi einum. Var þá helst hugsað um 
leigu á hentugu kæliskipi. Þegar svo vitn- 
aðist. að ekki mundi finnast á ölluin hnett- 
inum skip, sem svaraði til okkar flutninga 
— þessi skip stóru landanna eru smíðuð 
í samræmi við þá óhemju flutningaþörf, 
sem þar er um að ræða — þá var fengin 
tvöföld reynsla, er byggja mætti á. í fyrsta 
lagi ómögulegt að fá hentugt skip á leigu, 
og í öðru lagi, þó að reynt yrði að útbúa 
Gullfoss eftir föngum, þá mundi hann 
ófullnægjandi. Var því ekki um annað að 
gera, og það sáu þeir, sem mest og best 
hugsuðu um málið, en að við ljetuin 
byggja kadiskip, sem að öllu. leyti svaraði 
til þarfa tímans, en væri þó að öðru levti 
við okkar hæfi. Þeim var það ljóst, þess- 
um víðsýnu mönnum, hvað hjer var í 
húfi: að annar aðalatvinnuvegur þjóðar- 
innar átti afkomu sína undir því, að til- 
raununum yrði haldið áfram og ný.jar 
markaðsleiðir fundna.'r fyrir kjötframleiðsl. 
una.

Það er af ókunnugleika mælt hjá þm.. 
þegar hann fullyrðir, að kjötið hafi skemst 
á leiðinni. Það var svo hverfandi lítið, að 
varla er orð á því gerandi, þegar á hitt er 
litið, hvað skipið sjálft var ófullnægjandi. 
Þeir, sem að tilrauninni stóðu, hefðu aldr- 
ei ráðist í að nota þetta skip, ef lands- 
nauðsyn lægi ekki við, enda óhætt að slá 
því föstu, að ekkert einkaverslunarfyrir- 
tæki mundi hafa sjeð sjer fært að gera 
slíka tilraun með þeim útbúnaði, er viil 
var á, og allra síst í stórum stíl.

•Jeg sje ekki ástæðu til að fara neitt út 
í saltkjötsmarkaðinn. Við erum sammála 
um það, hv. þm. Vestm. og jeg, að það 
fyrirkomulag, sem verið hefir á sölu salt- 
kjöts okkar. hafa engir reynt að tor- 
tryggja. En af því gæti hann aftur dregið 
þann lærdóm. að reyna að koma á þeirri

tryggingu um sölu saltfiskjar, sem menn 
hefðu ekki ástæðu til að tortryggja.

Yfirleitt hafa umr. þessar orðið til þess 
að skýra málið, enda liefir nú komið í 
ljós, hvernig undirbúningurinn hefir verið, 
hvernig tilraun síðasta hausts hefir tekist 
og hvers vænta megi um næstu tilraun, ef 
við kostuin kapps um að vanda til hennar 
eftir föngum. Það er vitanlegt, að örðug- 
leikarnir eru margir. Það er órannsakað, 
hvort íshús þau, sem ekki verður komist 
hjá að byggja víðsvegar kringum land, 
verða nothæf til annars rekstrar en að 
frysta kjöt í þeim og gevma. En það vita 
menn nú, að frosið kjöt er ekki eins eftir- 
sótt og kælt kjöt, svo taka verður það til 
athugunar, þegar næstu tilraunir verða 
gerðar.

Annars hefir þetta mál, eins og öll vel- 
ferðarmál þjóðarinnar, sínar sólsliins- og 
skuggahliðar, og þegar reiknað er með 
framgangi þess, verður að láta alla jafnt 
njóta sannmælis, sem lagt hafa sitt til að 
hrinda því áleiðis til heppilegrar lausnar. 
Hæstv. atvrli. á sinn heiður skilinn fvrir 
afskifti sín af málinu, því þegar trúnaðar- 
maður landsins ritaði honum till. sínar, tók 
hann vel í þær og fjellst þá strax á þá 
lausn málsins. að landið bygði kæliskip. 
og síðan hefir hæstv. ráðherra gert það, 
sem hann gat. að því er sjeð verður, til 
að styðja málið. Ilitt er annað mál, og 
áður skýrt, hvaða menn hafa lagt grund- 
völl þessara framkvæmda.

Atvinnumálaráðherra (MG): Mjer
gieymdist að taka það fram áðan, að jeg 
held. að Jiað sje nokkuð orðum aukið hjá 
liv. 3. landsk. (JJ), að Eimskipafjelag 
Islands fái sína heitustu ósk uppfylta með 
byggingu þessa kæliskips. Að minsta kosti 
efast framkvæmdarstjórinn um það, að
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kæliskipið verði Eimskipafjelaginu til f jár- 
hagsþrifa, þó liann hinsvegar gangi inn á 
þetta fyrirkomulag, sem liorfið er að. enda 
ýmsir aðrir stuðlað að því.

Jeg man ekki eftir því, að jeg hafi 
fengið brjef það, er hv. 3. land.sk. var að 
tala um, en hitt man jeg, að Jón Árna- 
son átti tal við mig um byggingu kæli- 
skipsins, og það oftar en einu sinni. Þó 
að jeg minnist ekki þessa brjefs nú, er 
jeg ekki þar með að draga úr þeim heiðri, 
sem Jón Árnason á skilinn fvrir afskifti 
sín af málinu. Mjer er vitanlegt, að hann 
gerði alt, sem liann gat, og á miklar þakk- 
ir skildar fyrir það.

JónasJónsson: Jeg get vitanlega ekkert 
um það sagt, hvaða brjef hæstv. atvrh. 
hefir meðtekið. En hitt er mjer persónu- 
lega kunnugt um. að þetta brjef. sem jeg 
mintist á, var lionum sent, því að jeg átti 
kost á að sjá það áður. En það hefir þá 
kannske ekki komið til skila, og á jeg þó 
bágt með að trúa því. Brjef þetta var 
skýrsla til stjórnarinnar um málið og till. 
trúnaðarmanns hennar um, hvað gera 
aúti. Og það var ekki nema eðlilegt, þó 
slíkar till. kæmu frá Jóni Árnasyni. sem 
ekki einungis er höfundur kæliskipshug- 
myndarinnar hjer, heldur á hann einnig 
sæti í stjórn Eimskipafjelags fslands og 
hefir barist fyrir því þar að efla fjelagið 
og víkka starfsvið þess.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg neita 
því ekki, að jeg kunni að hafa móttekið 
þetta brjef, sem hv. 3. landsk. er að minn- 
ast á. En jeg man ekki í svip neitt eftir 
því, eða hvað í því hefir staðið. Hinsveg- 
ar átti Jón Árnason tal við mig um málið, 
eins og gefur að skilja, og man jeg nú 
ekki betur en að uppástungur hans í fyrstu

víeru nokkuð á reiki, sem ekki er undar- 
legt. meðan málið var á umhugsunarstigi.

Jóhann Jósefsson: Það hefir nú komið 
fram í umr„ 'er jeg sagði nm Eimskipa- 
fjelag Islands, að það skip, sem nú er 
ætlast til, að það byggi, nefnilega kæli- 
skipið. er ekki hið æskilegasta fvrir fjelag- 
ið; því mundi henta betur alment gott 
vöruflutningaskip með litlu farþegarúmi.

Um möguleikana fyrir fjelagið að eign- 
ast nýtt skip getum við lengi þráttað, hv. 
3. landsk. og jeg. Við stöndum þar báðir 
líkt að vígi og erum jafnókunnugir. En 
hitt veit jeg, að legið hefii- það í loftinu. 
að Eimskipafjelag íslands bætti við sig 
vöruflutningaskipi, en nú fyrir tilstuðlan 
ríkissjóðs á að breytast í þetta fyrirhug- 
aða kæliskip.

Xú er líklegt, að fjelagið verði eftir 
eitt ár búið að greiða skuld sína í IIol- 
landi. Finst mjer þá ekki ósennilegt. um 
það leyti, sem fjelagið borgar bankanum 
upp, að hann mundi fús á að lána aftur 
allstóra upphæð, og ekki síður fyrir það. 
ef ábyrgð ríkissjóðs stæði að baki. (JJ: 
En þá hjálpar landið). Jú, en það má nú 
segja um það. að skylt er skeggið hökunni. 
Ríkissjóður hefir það mikið verið við rið- 
inn rekstur Eimskipafjelagsins, og verður 
ekki síður eftir að kæliskipið er komið.

Að tjón hafi orðið af tilraun síðasta árs, 
er vitanlegt, það tjón mun nema frá 80— 
100 þúsund krónuin. Aðalástæðuna fyrir 
því tjóni hefi jeg bent á, og þarf ekki að 
fjölyrða meira um það. Hv. 3. landsk. 
hefir sjálfur viðurkent, að skipið hafi 
reynst svo slæmt, að varan þess vegna 
hafi orðið lítt útgengileg. Ástæðuna fyrir 
þessu sýndi jeg fram á áður í umræðum 
um þetta mál, og hefir liv. þm. ekki getað 
hrundið því enn,

land.sk
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Sigurður Eggerz: Herra forseti! Mig 
langar að biðja tim nafnakall um þetta 
mál. Hv. þdm. hafa nú teygt ttmr. von 
úr viti og þær ekki snúist um annað en 
livor flokkurinn, Framsókn eða Iliald, 
hafi meira gert fyrir málið. Allir eru sam- 
mála um, að hjer sje merkilegt mál á ferð- 
inni, og allir greiða frv. atkv. Hjer er því 
aðeins um barnalegan metnað flokkanna 
að ræða, og þess vegna bið jeg um nafna- 
kall, svo að það sjáist, að allir eru með 
þessu nauðsvnjamáli. (JJ: og Frelsisher- 
inn líka).

ATKVGR,
Frv. samþ. með 14 atkv.. að viðliöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GunnÓ, IHB, IP, JJÓs, JóhJóli, JM, 

JJ, SE, ÁII, BK, EP, EÁ, GuðmÓ. 
HSteins:

. Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 235).

25. Vörutollur.
Á 54. fundi í Xd., fimtudaginn 15. apríl, 

var útbýtt:
Frv. til laga uni öreytiny á löguni nr. 

38, 27. júní 1921, uni vörutoll (þmfrv., 
A. 343).

Á 56., 58. og 60. fundi í Xd„ dagana 17.. 
20. og 23. apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 62. fundi í Xd„ mánudaginn 26. apríl, 

var frv. enn tekið til 1. um r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin 

leyfði með 15 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Björn Lindal): Þegar lagður er 
á nýr þungur skattur, og þegar jafnframt 
er tekið fram, að hann sje aðeins Iagður 
á til bráðabirgða, til þess að bjarga fjár- 
hag ríkisins, þá er eðlilegt, að þjóðin von- 
ist eftir því, að sú verði lika reyndin á, 
og það því fremur, þegar skömmu eftir 
að tollurinn er á lagður breytist hagur 
ríkissjóðs mjög til batnaðar. Það er því 
eðlilegt, að þjóðin geri sjer vonir um, að 
ljett verði af henni einhverju af sköttum, 
þegar fjárhagur ríkissjóðs hefir batnað 
jafnmikið og á síðasta ári. En því er mið- 
ur, að jeg liygg, að þessar vonir liljóti að 
breytast að miklu leyti. Útlitið er nú þann. 
ig, að a. m. k. hefi jeg ekki treyst mjer til 
þess að leggja það til, að álögur yrðu 
lækkaðar eins mikið og jeg vonaði áður en 
jeg kom á þing. Það verður að fara var- 
lega, og er þá vandinn sá, að ráða fram 
úr því, hvar fyrst eigi að lækka. Fjhn. 
komst að þeirri niðurstöðu, að nú livíldu 
svo miklar og þungar álögur á atvinnu- 
vegunum, og þá sjerstaklega á sjávarút- 
veginum. að það væri sjerstök nauðsvn 
að reyna að ráða þar bót á. Að vísu er í 
þeim till., sem hjer liggja fyrir, ekki um 
stórar lækkanir að ræða. Eftir upplýsing- 
um, sem nefndin liefir fengið, þá nemur 
kekkunin á kolatollinum 1500—2000 kr. á 
togara á ári. En ]>ó ekki sje meira, þá 
munar það samt nokkru. Ennfremur vill 
nefndin lækka vörutoll af steinolíu um 
helming, þó að sá tollur sje raunar ekki 
eins tilfinnanlegur eins og kolatollurinn. 
Það, sem munar hjer mestu, er tunnutoll- 
urinn, og liggja til þess alveg sjerstakar 
ástæður, að nefndin leggur til, að hann 
sje strikaður alveg út. Sú vara, sem eink- 
um er látin í þessar tunnur, nefnilega síld- 
in, er nú vafalaust sú framleiðslutegund, 
sem allra mest livílir á af tollum tiltölu-
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lega. Þessi vara er nú svo fallin í verði, 
að láta muni nærri, að fáist 12 ísl. kr. fyr- 
ir tn. síldar. og verður þá vörutollurinn 
og útflutningsgjaldið um 16(ý af verði 
hverrar síldartunnu. Munu allir sjá, livað 
þetta gjald er ranglátt. Jeg hefði kosið 
að fara fram á lækkun á útflutningsgjaldi 
á síld. En það varð nfi að samkomulagi 
í nefndinni að fella heldur niður vörutoll 
á tunnum. Gat jeg þá fallist á að láta út- 
flutningsgjaldið eiga sig að sinni. Jeg 
vona því, að hv. þdm., að þessu athug- 
uðu, vaxi ekki í augum, þótt tunnutollur- 
inn verði afnuminn.

Jeg játa það, að till. fjhn. í þessu máli 
eru einkum til hagsbóta fvrir sjávarútveg- 
inn. En þó jeg sje sjálfur bóndi, þá liika 
jeg ekki við að játa það. að álögur þær 
til ríkisins, sem á okkur hvíla, eru miklu 
minni en á útgerðarmönnum og kaupstað- 
arbúum, og jeg vil vera svo sanngjarn að 
játa þetta ba*ði í orði og verki.

IIv. þdm. hafa nii lesið frv. og sjeð, 
livað í því er. En jeg vil benda á það til 
frekari skýringar, að við höfum lagt það 
til, að breytingar þær, sem nú kunna að 
verða gerðar, verði feldar inn í vörutolls- 
lögin, en jafnframt verði feldur úr þeim 
kafli, sem nú hefir enga þýðingu lengur, 
nefnilega það, að kola- og salttollurinn sje 
settur til þess að vinna upp tap á kolum 
og salti 1919. Þetta tap er nú upp unnið 
og þess vegna óþarfi, að þessi klausa standi 
lengur í lögunum.

Jeg leyfi mjer loks að vænta þess, að hv. 
þm. sýni þá sanngirni, hvort sem þeir eru 
fulltrúar fyrir útvegs- eða landbúnaðar- 
kjördæmi. að rjetta nú lítilsháttar hjálp- 
arhönd þeirri atvinnugrein, sem níi stend- 
ur höllustum fæti gagnvart örðugleikum 
þeiin, sem stafa jöfnum höndum af mjög 
mikilli verðlækkun afurðanna, miðað við 
gullverð, og hinni óvæntu, snöggu og stór-

stígu gengishækkun íslensku krónunnar á 
síðastl. ári.

Klemens Jónsson: Þess er getið lijer í 
niðurlagi greinargerðar frv., að í fjhn. 
hafi heyrst raddir um það, að afnema bæri 
toll á korni. Þessar raddir komu frá okk- 
ur hv. 1. þm. X.-M. (HStef), en meiri hl. 
nefndarinnar vildi ekki fallast á þáð.

Þetta frv. fer fram á að lækka tolla á 
nokkrum þeim vörum, sem nauðsvnlegast- 
ar eru fyrir framleiðslti landsins: salti, 
kolum. steinolíu. og tunnum. Skal jeg ekki 
fara neitt frekar út í ástæður fvrir þess- 
um till., ]>ví að hv. frsm. (BL) hefir þeg- 
ar skýrt afstöðu nefndarinnar, auk þess, 
sem greinargerð frv. sýnir. En jeg vil þó 
taka ]iað fram. að það getur verið spurn- 
ing um það. hvort fjárhagsútlit ríkis- 
sjóðs .sje nú svo glæsilegt, að ástæða sje 
til að lækka tekjurnar. En hinsvegar er 
]iað alveg vafalaust, að það horfir ekki 
svo gla-silega nú fyrir útgerðinni, að ekki 
sje rjett og nauðsynlegt að hlaupa undir 
bagga með henni. En það verður ekki 
gert á annan viðfeldnari hátt en þann að 
lækka allverulega álögur, sem hvíla á þeim 
vörutegundum, sem hún einkum þarf að 
nota. En mjer þykir þá líka rjett um leið 
að lækka eitthvað á landbúnaðinum og 
öðrum skattgreiðendum. Það var sagt hjer 
áðan, að skattar hvíldu þyngra á útgerð- 
inni en landbúnaðinum yfirleitt. Hvort 
sem þetta er rjett eða ekki, þá er það liins- 
vegar víst, að kjiir bændastjettarinnar eru 
ekki svo glæsileg, að ekki sje full þörf að 
líta einnig á hennar þarfir. Því er það 
ósanngjarnt, jafnframt því, sem miklum 
útgjöldum er ljett af útveginum, að ljetta 
þá ekki um leið eitthvað af landbúnaðin- 
um og verkalýðnum. Jeg vænti þess, að 
þegar þingmenn, sem eru fulltrúar sveita- 
kjördæma, koma heim, þá verði þeir spurð-
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ir af því, hvers vegna ljett hafi verið 
miklum sköttum af útveginum, en engu af 
þeim. Afnám kornvörutollsins var lítið eitt 
athugað í fjhn., og var lauslega áætlað, 
að sú breyting mundi nema 45—50 þús. 
kr. fyrir ríkissjóð. Hæstv. fjrh. hefir tal- 
ist svo til. að þetta mundi nema líkri upp- 
hæð. Þetta er að vísu ekki há uppliæð, 
en mundi koma sjer vel til þess að vega 
dálítið á móti því, sem sjávarútvegurinn 
fær. Astæðan til þess, að við hv. 1. þm. 
X.-M. komum ekki fram með brtt. um 
þetta, var sú, a. m. k. hvað mig snerti. 
að jeg vildi heyra undirtektir hv. þdm. Og 
af umr. um verðtollinn hefir það kom- 
ið í ljós, að till. um áð ljetta vörutoll á 
korni mundi ekki mæta mikilli mótspyrnu 
hjer í hv. deild. Mjer skildist einnig, 
að hæstv. fjrh. mundi heldur ekki v^rða 
því mótfallinn. Samkvæmt öllu þessu, sem 
nú var talið, þá mun jeg flytja við '2. umr. 
máLsins brtt. þess efnis, að kornvara verði 
undanþegin vörutolli.

Fjármálaráöherra (JÞ): í þessu frv. er 
farið fram á það að lækka vörutoll á nokkr- 
um naúðsynjavörum, sem mest eru notað- 
ar við framleiðsluna í þessu landi, svo 
ætla má, að nemi 430 þús. kr. á ári. Jeg 
get ímyndað mjer, að ýmsum mundi finn- 
ast það ólíklegt, að jeg skuli ekki mæla á 
móti slíkri till., eftir því sem nú horfist 
á um afgreiðslu fjárlaga 1927 á þessu 
þingi. Að vísu er ekki sjeð fyrir um endan- 
lega útkomu þeirra. En í meðferð þingsins 
liafa útgjöld ríkisins vaxið um yfir 000 
þús. kr. til þessa. og má frekar búast við. 
að þau ennþá vaxi heldur en minki. En 
þegar jeg samt lýsi því nú yfir, að jeg 
vfirleitt er ekki mótfallinn þeirri tekju- 
lækkun. sem hjer er farið fram á, þá er 
það af þeirri sjerstöku ástæðu, að jeg

viðurkenni, að það sje sjerstök ástæða til 
þes.s að lækka gjöldin, sem hvíla á þeim 
vörum, sem nauðsynlegastar eru til rekstr- 
ar atvinnuveganna, og þá einkum sjáv- 
arútvegsins. Sá vörutollur, sem á þessum 
nauðsynjavörum hvílir, er óeðlilega hár, 
einkum hvað snertir kol, þegar miðað er 
við núverandi kolaverð. Það má vera, að 
hlutfallið milli tollsins og verðs kolanna 
hafi upphaflega verið viðunandi eins og 
þá stóð. Sem stendur á þessi atvinnuvegur 
örðugt uppdráttar. vegna mjög fallins 
verðs á afurðunum. Og svo má ekki gleyma 
því, að þessi atvinnuvegur ber mestan 
þunga af gengishækkun ísl. krónunnar. 
Það er því mjög eðlilegt, að gerð verði 
nokkur ljetting á skattalögunum vegm 
þessarar atvinnugreinar. fm hitt, hversu 
ríkissjóður muni þola þá tekjurýrnun. sem 
af breytingunni leiðir, verður enn ekki 
sagt. Það er svo skamt komið þessu ári, 
að ekki er enn hægt að gera sjer veru- 
lega grein fyrir því, hvernig afkoman 
muni verða. En Jietta frv. snertir að því 
leyti afkomu ársins 1926, að það á að 
ganga í gildi 1. júlí þ. á. En jeg held nú 
samt. að eftir því sem næst verður kom- 
ist, þá muni ríkissjóður þola að missa 
þessar tekjur á yfirstandandi ári. Hitt er 
annað mál, hvort árið 1927 leyfir það, en 
þess ber að gæta, að þing mun koma 
saman í febrúar 1927 og starfa þá næstu 
mánuðina. Og ef það kemur þá í Ijós, að 
ríkissjóður megi ekki missa þessar tekjur 
1927, þá er það á valdi þess þings að bæta 
úr því með tekjuauka. -Jeg tel því. að 
eftir ástæðum sje það rjettmadt að veita 
svipaða lækkun á vörutolli sem hjer er 
farið fram á, enda þótt það kunni að 
kosta það að leggja á nýjar álögur handa 
ríkissjóði á næsta ári. Því ekki mun stoða 
að vega aftur í hinn ,sama knjerunn, held-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing), 90



1427 1428Lagafrumvörp aamþykt.
Vörntollur.

ur auka álögurnar á öðrum ónauðsynlegri 
vörutegundum, eða þar sem minna mein 
er að fyrir þjóðfjelagið. Með þessu for- 
orði get jeg fallist á frv. En engum niá 
það á óvart koma, þó fram komi á mesta 
þingi till. um að bæta ríkissjóði á ein- 
hvern hátt þennan tekjumissi, svo fram- 
arlega sem þá verður sýnilegt, að hann 
megi ekki við honum á árinu 1927.

Um einstök atriði frv. og kornvörutoll- 
inn mun jeg geyma að tala þangað til við 
2. umr.

»
Halldór Stefánsson: Þótt fjhn. sje sam- 

mála um að bera fram brevtingar á lögum 
um vörutoll, þá er lnin, eins og sjá má á 
nál., ekki sammála um einstök atriði. hvorki 
um þær breytingar, sem frv. leggur til. 
nje heldur yfir höfuð uni það, hverjar 
breytingar helst beri að gera. I þessu sam- 
bandi vil jeg bemla á. að ummæli og 
ástæður nál. eru aðallega miðaðar við þær 
brtt.. sem fram eru settar í frv.. en ekki 
við ástæður eða skoðanir okkar, sem hiif- 
um ágreining um einstök atriði, en erum 
þó sanunála um að breyta lögunum að 
nokkru. .Teg mun þó ekki tala bjer fyrir 
þá samnefndarmenn mína, sem ágreining 
liafa gert að meira eða minna leyti. enda 
hefir háttv. 2. þm. Rang. (K1.T) talað fyr- 
ir sig, en háttv. þm. V.-Tsf. (AA) er ekki 
viðstaddur.

Jeg skal þá byrja á því að geta þess. 
að í þetta sinn eru tekjuhallalaus fjárlög 
ekki aðalatriði fyrir mjer, þegar þess er 
gætt, að afkoma ríkissjóðs á síðasta ári 
varð svo miklu betri en búist var við — 
borgaðar allar lausaskuldir ríkisin.s og 
bætt miklu við sjóð, og ennfremur, að 
þjóðin hefir á því ári greitt nær tvöfab 
við það, sem henni var ætlað, — þá þyk.n 
mjer rjettmætt, þó nokkuð sje gengið á 
sjóðinn til að skila þjóðinni aftur, með

ríflegum framkvæmdum þess, sem þjóðin 
þarfnast og þráir, litlum liluta af því, sem 
af henni hefir verið heimtað með harðri 
hendi í augnamiði, sem nú er að fullu náð. 
Auk þess er verðtollsfrv. enn í bakhönd 
til þess að gera þann jöfnuð, sem þurfa 
þykir á tekjum og gjöldum ríkisins.

Það er eingöngu vegna örðugrar að- 
stöðu atvinnuveganna, að jeg get fallist á 
að lækka nokkuð þessa tolla. Þeir hafa á 
sínum tíma verið settir inn sein rjettmæt- 
ur þáttur í tollalöggjöf landsins. Þess 
vegna hefðu nevðartollar hinna síðari ára 
í raun og veru átt að falla fyr. En af 
því að jeg fyrir mitt leyti álít þungatoll 
annmarkameiri en verðtoll, þá get jeg fall- 
ist á nokkra lækkun á lionum, en taka þá 
aftur tillit til þess við afgreið.slu verðtolls- 
frv, Og fyrir mjer vakir að breyta þunga- 
tollinum í verðtoll smátt og smátt.

Eins og segir í nál.. er það of ör hækk- 
un íslensku krónunnar á síðastl. ári, sem 
á mikinn þátt í því, hve örðugt gengur 
nú með atvinnuvegina. Það sýnist nú í 
sjálfu sjer fráleitt að leggja byrðar á at- 
vinnuvegina með verðbrevtingu pening- 
anna til þess að þurfa svo aftur að ljetta 
á þeim með ívilnunum um tollaálögur. 
Slíkt er í sjálfu sjer hálfgerður skolla- 
leikur eða svikamvlla. En nú er svo komið 
sem komið er. og verður að taka afleiðing- 
um þess.

Þessar ástæður, sem jeg hefi nefnt, ættu 
þá að verða okkur til varnaðar í fram- 
tíðinni, að reka ekki þá gengispólitík, sem 
legst með öllum þunga og afleiðingum 
f járhagslegra örðugleika á atvinnuveg- 
ina jafnskjótt og hvenær sem almennar 
ástæður kynnu að leyfa þeim að rjetta 
nokkuð við, og heldur þeim þannig í 
kútnum og kreppunni. með öllum þeim af- 
leiðingum, sem það hefir fyrir þjóðlífið. 
hver veit hve lengi. Með því er atvinnu-
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vegum þjóðarinnar, sem eru undirstaða 
þjóðlífsins, svnt það tilræði og veittur sá 
áverki, sem, vægast sagt, verður ekki var- 
ið, að forsvarsmenn þjóðarbúskaparins 
veiti þeim, því að þá má með rjettu segja, 
að „heggur sá, er hlífa skvldi“.

Þetta vildi jeg nú sagt hafa alment, en 
hvað einstök ágreiningsatriði mín við 
frv. snertir, þá býst jeg við að gera frek- 
ari grein fyrir þeim við 2. umr. málsins. 
Jeg get aðeins tekið það fram, að okkur 
sumum nefndarmönnum þykja lækkunar- 
tillögurnar ekki nógu almennar; okkur 
þvkir vera of lítið tillit tekið til neytend- 
anna, og meðal annars þess vegna viljum 
við, sumir nefndarmenn, afnema kornvöru- 
tollinn. og þykir of langt vera gengið í 
því að lækka kolatollinn um -3 liluta og 
í að afnema tunnutollinn.

Jeg hefi með þessu aðeins viljað lýsa 
afstöðu minni til frv., en mun að öðru 
leyti, eins og jeg hefi sagt, gera nánari 
grein fyrir þeim einstöku atriðum við 2. 
umr., bæði þeim till.. sem fyrir liggja og 
fram kunna að koma.

Tryggvi Þórhallsson: Það er vissulega
lofsverður tilgangur hjá háttv. nefnd og 
mjög vinsælt verk að leggja það til að 
ljetta að einhverju leyti byrðunum af 
framleiðslunni, eins og segir í greinargerð 
þessa frv. Mjer þykir það leitt, að jeg 
býst við því, þótt um svo lofsverðan til- 
gang sje að ræða, ef þetta frv. á að 
ganga fram í þessari mynd, sem það er 
lagt fram í, að jeg muni neyðast til að 
greiða atkvæði á móti því. Það er vegna 
þess, að jeg álít naumast verjandi, eins og 
útlitið er, að lækka tekjur ríkissjóðs, og 
hinsvegar er þessi breyting svo einhliða. 
að jeg verð að álíta, ef á að Ijetta af 
álögum á annað borð, þá eigi að bera
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annarsstaðar niður. Mjer dvlst það ekki, 
að þetta er nálega einhliða stuðningur, 
sem á að veita sjávarútveginum, og þá 
einkum stórútgerðinni. Hv. nefnd liefir 
áætlað, að þessi lagabrevting muni hafa 
í för með sjer um 430 þús. kr. lækkun á 
skattinum ; en þetta er nálega alt til hags- 
bóta fyrir sjávarútveginn. Af þessum 430 
þús. kr. get jeg ekki gert ráð fyrir nema 
um 10 þús. kr. til lækkunar fvrir land- 
búnaðinn. Jeg vil að vísu ekki neita því, 
enda er það viðurkent af öllum, að sjávar- 
útvegurinn þarf á þessu að halda, því að 
það eru slæmar horfur fyrir hann, en jeg 
er sannfærður um hitt, að menn tala ekki 
um, hve slæmar horfur sjeu fvrir atvinnu- 
rekstri bænda. vegna þess, að það er ekki 
komið á daginn enn. hvernig útkoman 
verður. Jeg er viss um, að það eru hlið- 
sta'ðir erfiðleikar, sem bændurnir verða 
að glíma við á þessu ári eins og útgerðar- 
menn. I þessu sambandi vil jeg beina því 
til liátlv. nefndar. ef á að stíga spor til 
að ljetta á atvinnuvegunum, hvort ekki 
sje hægt að stíga það spor þannig, að 
það komi nokkuð jafnar niður á atvinnu- 
vegunum heldur en gert er með þessu frv. 
T vörutollslögunum eru tollaðar mjög 
margar nauðsynjar til landbúnaðar, en 
hinsvegar vil jeg benda á, að þar eru und- 
anþegnar vörutolli ýmsar vörur, sem jeg 
álít, að ættu að vera tollaðar, t. d. hev og 
kjöt, sem nú er farið að flytja inn í stór- 
um stíl. Þessu vildi jeg beina til háttv. 
nefndar, því að mjer dettur ekki í hug 
að greiða atkvæði á móti frv. nú við 1. 
umr. þess. Svo vil jeg beina því til háttv. 
fjhn., úr því að hún fann ástæðu til þess, 
og það ekki að ástæðulausu, að reyna að 
gera eitthvað til hjálpar atvinnuvegunum, 
að jeg vil segja það sem mína skoðun al- 
veg hiklaust, að liáttv. nefnd hefir byrjað
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á alveg öfugum enda. Hv. 1. þni. X.-M. 
(HStef) kom að því líka, að liv. nefnd 
liefði farið eins og manninum, sem ætlaði 
að smíða bát og byrjaði á neglunni. Þessi 
tollbreyting, sem hjer er um að ræða, er 
ekki annað en að sýnast, því að fyrir at- 
vinnuvegina munar hún sáralitlu. Það, sem 
er stóra atriðið fyrir atvinnuvegina, er 
frv. um að festa verðgildi peninganna. 
Jeg hefi svo oft minst á það frv. hjer í 
þessari háttv. deild sem það, sem mest er 
um vert fyrir atvinnuvegina, að fá það 
verð skráð á peningunum, sem er í sam- 
ræmi við kaupmátt þeirra. Frv. um það 
efni hefir níi legið fyrir nefndinni í meira 
en hálft hundrað daga. og um það hefir 
ekkert hevrst frá háttv. nefnd. Yil jeg 
lýsa mikilli óánægju vfir því, hve mikið 
skilningsleysi hún liefir sýnt nieð sínu at- 
hafnaleysi í því stórmáli, og jeg kalla það 
nærri því broslegt, að svona frv. skuli 
koma frá hv. nefnd. en ekki hreyft við 
liinu.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg get lýst yf- 
ir því. að jeg tala hálfnauðugur í þessu 
máli og hefði gjarnan kosið að þurfa ekk- 
ert um það að segja. en finst. úr því 
að farið er að ræða það mál, að þá geti 
jeg ekki algerlega setið hjá án þess að láta 
skoðun mína í ljós. Jeg get lýst yfir því. 
að jeg er sammála þeim háttv. þm„ sem 
hafa komið fram með þetta frv., að þeir 
hafa síst komið með það að nauðsynja- 
lausu. Því miður mun þannig ástatt fyrir 
sjávarútveginum, að það mun ekki vera 
nm skör fram, að háttv. fjhn. kemur með 
þetta frv., til þess að ljetta eitthvað þær 
þungu skattabyrðar, sem hann hefir. Það 
sem jeg meinti með því, að jeg talaði 
nauðugur í þessu máli, get jeg skýrt með 
því, að jeg hefði g.jarnan kosið, að útlit

þe.ssa atvinnuvegar hefði verið það gott, 
að ekki hefði þurft til þessa ráðs að taka 
til að ljetta af lionum skattabyrðinni. En 
nú er komið sem komið er, að ekki verður 
hjá því komist að gera honum eitthvað til 
ljettis, og jeg hygg, að það sje svo, að þótt 
þingið vildi skella við skollaeyrunum, þá 
sje það ekki hægt. En hinu get jeg lýst 
yfir. að jeg greiði nauðugur atkvæði með 
þeim lækkunum, vegna þess að jeg tel 
nauðsyn ríkissjóðs mjög mikla til að halda 
sínum tekjum. Samkv. því fjárlagafrv., 
sem fyrir liggur, er gert ráð fyrir mjög 
mikluin framkvæmdum á næsta ári, og nú 
er ekki hægt að sjá, hvernig tekjum lands- 
ins kann að verða liáttað á því ári. sjer- 
staklega ef við skerðum mjög mikið þá 
tekjuvon, sem landið nú hefir; eigi að 
síður býst jeg við, að það geti gert ilt 
verra að halda við þeim sköttum, að at- 
vinnuvegirnir af þeim sökum standist ekki 
þann kostnað. sem þeir þurfa að hafa. 
Þegar .jeg sagðist tala nauðugur í þessu 
máli. átti .jeg líka við það, að jeg liefði 
kosið, að sjávarútvegurinn hefði notað sín- 
ar miklu og góðu tek.jur, sem honum f.jellu 
í skaut árið 1924, og jafnvel líka árið 
1925, til þess að tryggja meira þessa at- 
vinnugrein lieldur en til þess að auka 
bana eins og raun er á orðin. Yið með- 
ferð fjárlaganna á þingi í fyrra var það 
látið í l.jós, að liann hefði farið óvarlega, 
og þá óskað, að alt færi vel, þó að ekki 
befði verið varlega farið og af lítilli for- 
sjá gert, og þetta kom líka á daginn. En ef 
sú ráðabreytni. sem hefir átt sjer stað á 
síðustu árum, hefir aðeins snert sjávar- 
útveginn, sú aukning og það mikla kapp- 
hlaup. sem )>á var um vinnukraftinn, þá 
hefði það ekki tekið svo mjög til allra 
landsmanna eins og það gerir nú. Jeg ætla 
nú ekki að fara ítarlega út í þær breyt-
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ingar. sem þetta liefir skapað á síðasta ári, 
en drepa á nokkur atriði til þess að skýra 
það. að árin 1919 og 1920 liefur sjávar- 
útvegurinn griint kapphlaup við aðrar at- 
vinnugreinir landsins. Jeg var mjögkunn- 
ugur þeirri starfsemi. sem þá átti sjer 
stað, og sá litli iðnaður, sem fyrir nokkr- 
um árum var byrjaður hjer í bæ, beið 
mikinn hnekki við það mikla boð, sem 
gert var í hverskonar verkfæra menn. 
Landbúnaðurinn varð einnig að taka þátt 
í þessu kapphlaupi, en liefir ekki borið 
sitt bar síðan. Að þessu ári liðnu komst 
sjávarútvegurinn í mikinn vanda og stóð 
mjög höllum fæti til ársins 1924, sem var 
einstakt góðæri, og gekk honum þá mjög 
vel; losaði hann þá mikið af skuldum sín- 
um, en síst af öllu gerði hann það, sen; 
honum var nauðsynlegast. Ilann safnaði 
ekki í sjóði, heldur lagði mjiig mikið fjár- 
magn í skip, til aukningar útveginum, 
gekk sæmilega síðasta ár. en svo nú, þeg- 
ar markaðshorfur eru mjög slæmar, en til- 
kostnaður hinsvegar mjög mikill, og þá 
er við búist, að þingið finni til þess. að 
alt standi höllum fæti hjá þeim atvinnu- 
vegi. Og þetta frv. er bein afleiðing af 
þessu ástandi. Xú á síðastliðnu ári varð 
sjávarútvegurinn nauðugur, viljugur að 
fvlgja með. því að jeg býst við, að 
útvegsmönnum hafi ekki verið það ljúft, 
hve mikið kaup þeir urðu að greiða. Sama 
má segja um bændur landsins. Þeir urðu 
að hækka kaupið á móti vilja sínum og 
ýms kostnaður óx. En það er nú ekki að- 
eins önnur aðalatvinnugreinin. sem stend- 
ur höllum fæti; það eru þær báðar, og 
það er mikils um það vert að gefa því 
gætur, hvað liefir skapað þetta ástand, ef 
menn gætu lært af því og komið í veg 
fyrir, að þetta ástand endurtæki sig. Jeg 
get lýst yfir því, að jeg í sjálfu sjer mun 
ekki fýlgja mikið Ijúfara þessu frv. gegn-

um þingið, þótt það lækki að einhverju 
leyti skatta. sem snerta landbúnaðinn, því 
að jeg er smeykur við. að sú mikla tekju- 
rýrnun verði að sök. Ilinsvegar er ekki 
hægt að mótmæla því. þar sem allverulega 
ívilnun á að gera, að þá muni þess líka 
vera full þörf, því að atvinnuvegurinn 
stendur mjög höllum fæti líka. Hæstv. fj- 
rh. mælti nú ekki á móti þessu frv. Mjer 
skildist á ræðu hans, að hann liti svoá, að 
þörfin fvrir að hækka skattana væri svo 
mikil, að ekki yrði hjá því komist. Jeg 
get lýst yfir minni skoðun um þetta, að 
jeg er hæstv. ráðherra sammála, en jeg 
vil skjóta því til þeirra liv. þm., sem þetta 
mál snertir og því eru kunnugir, að það 
væri æskilegt, að þeir beittu áhrifum sín- 
uni framvegis meðal sinna fjelaga, til þess 
að betri aðgæsla verði höfð í þessari at- 
vinnugrein lieldur en verið liefir síðasta 
ár. því að jeg veit ekki. livort liægt væri 
að áfella svo mjög þá fulltrúa þjóðarinn- 
ar, sem verið liafa þeirrar skoðunar. að 
hin hraðfara aukning á þessari atvinnu- 
grein hafi verið hættuleg. þó að þeir síð- 
ar yrðu ófúsir á að ljetta svo mjög 
skattabyrðina, ef góðærin eftirleiðis yrðu 
meira notuð til aukningar útveginum held- 
ur en hvggilegt væri, sjerstaklega þegar 
af aukningunni leiðir almenn hnekking á 
annari framleiðslu. Hæstv. ráðherra (JÞ) 
mintist á það, að gengishækkun síðasta árs 
hefði komið meira við sjávarútveginn 
heldur en landbúnaðinn. Jeg er í mjög 
miklum vafa um, hvort það snertir sjáv- 
arútveginn hlutfallslega meira en afurðir 
landbúnaðarins. því að þótt mikið af land- 
búnaðarafurðum sje selt innanlands, þá er 
það víst, að verðlag á þeim verður að 
styðjast meira og minna við verðlag á 
samskonar vöru erlendis, svo að jeg býst 
við, að gengisliækkunin hafi haft allveru- 
leg álirif á sölu hjá báðum atvinnuveg-
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um. En þó að svo kunni að vera, að þess- 
ara áhrifa hafi ekki gætt stórkostlega á 
síðastliðnu ári, þá er það víst, að þeirra 
gætir verulega við sölu á afurðum þessa 
árs. Hinsvegar er það nokkurnveginn vist, 
að tilkostnaður við atvinnuvegina ætlar að 
verða svo dýr, að ekki er annað fyrir- 
sjáanlegt en að atvinnuvegina verði að 
reka með stórtapi. Ef þannig hefði nú 
verið um fyrirfarandi ár, að þeir hefðu 
borið sig vel, þá hefði þetta frv. verið sök 
sjer; en þegar svo er farið, að það skiftir 
árum, .sem meira eða minna tjón verður 
á atvinnuvegunuin. þá fer það að verða 
ískyggilegt, og þá er ekki við öðru að bú- 
ast en að það taki enda. og meira að segja 
mjög leiðinlegan enda. Ef öll þesskonar 
starfsemi á að koma nokkurnveginn jafn- 
vægi á framleiðslukostnað sinn. þá má sú 
aukning, sem á henni verður. ekki vera 
meiri en sem svarar því, sem fólkinu fjölg- 
ar í landinu, eða þeim breytinguni. sem 
kunna að verða við það. að einhver starf- 
semi önnur kunni að vera lögð niður, af 
því að hún þyki ekki bera sig. En þe.ssi 
mikli vöxtur, sem orðíð hefir á sjávarút- 
veginum, hefir liaft þau áhrif, sem jeg níi 
hefi lýst, og ennfremur hefir hann liaft 
þau áhrif, að fólk hefir streymt miklu 
meira úr sveitum landsins heldur en aukn- 
ingunni hefir numið; því að það er ætíð 
svo, þegar fólk heyrir talað um hátt kaup 
einhversstaðar, þá flykkist það þangað, 
þar sem það býst við gulli og grænum 
skógum, og athugar þá ekki, hve mikinn 
tilkostnað það hefir við að lifa á þessum 
stöðum, og þekkir þá ekki til, live margar 
vinnustundir falla úr hjá því. Af þessum 
ástæðum er fólkið ætíð of margt á þessum 
stöðum, en þetta á eingöngu við sjávar- 
síðuna.

Jeg hefi komið fram með þessar athuga- 
semdir mínar til þess að minna á það, að
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þó að menn geri nú, undir þessum kring- 
umstæðum, sem nú eru, þessar ívilnanir, 
þá er það þó í engan stað hyggilegt, að 
höfuðatvinnuvegur nokkurs lands stofni 
til svo mikillar aukningar, að aðrar at- 
vinnugreinar landsins þrífist ekki fyrir 
það, og síðan. þegar kreppa kemur, að 
ljetta þá sköttum af honum. Þess háttar 
breyting getur gengið eitt sinn, en sje það 
oft, með stuttu millibili, getur ekki farið 
öðruvísi en mjög illa fyrir þjóð, sem reisir 
sína helstu atvinnugrein á ekki betri und- 
irstöðu lieldur en þetta.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14:2 atkv.

Í436

Á G4. t'undi í Xd.. miðvikudaginn 28. 
apríl. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 343, 
434, 437, 443).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
437 og 443. — Afbrigði leyfð og samþ. 
með 15 shlj. atkv.

Frsm. (Björn Lindal): 1. umr. þessa 
máls varð endaslepp, af því að við flm. 
vildum ekki tefja fvrir málinu að komast 
til 2. umr. Jeg átti þá eftir að svara all- 
mörgu því, er mælt hafði verið móti frv., 
og mun jeg nú víkja að helstu mótbárun- 
um, er mjer þykja máli skifta.

En áður en jeg sný mjer að því, vil 
jeg levfa mjer fyrir nefndarinnar hönd 
að þakka hæstv. fjrh. (JÞ) fyrir það, 
hve vel hann tók í frv. Hann skildi, hvað 
fyrir okkur vakir, að við viljum byrja á 
því að reyna að rjetta þeim hjálparhönd, 
sem höllustum fæti standá í landinu.

En það má ef til vill til sanns vegar 
færa, að það lítur ekki vel út að bera fram 
frv. um talsverða lækkun á tekjum ríkis- 
sjóðs jafnhliða því, að útgjaldahækkun í
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fjárlögunum. frá frv. stjórnarinnar. nem- 
ur um 600 þú.s. kr. og svo ógætilega geng- 
ið frá fjárlagafrv., að við afgreiðum það 
út úr deildinni með 200 þús. kr. tekju- 
halla. Eins og sjá má á frv., eiga þessi lög 
að ganga í gildi á miðju ári eða 1. júlí 
n. k., og þess vegna var mjer það gleði 
að lieyra frá ráðherrastóli, að hæstv. fjrh. 
væri ekki hræddur við þetta. Hann sagði, 
að ef svo færi, að fjárhag ríkisins yrði 
stefnt í hættu með þessum lögum, þá yrði 
næsta þing að taka til sinna ráða. Jeg 
vil í þessu sambandi vekja athvgli á, að 
ef ekki er hægt að lækka gjöld ríkissjóðs 
og þá jafnframt skatta og tolla, þá er það 
af því, að þjóðin og þingið vill ekki spara, 
þrátt fyrir alt sparnaðarhjal. Með lækkun 
tekna leiðir af sjálfu sjer, að ýmsum verk- 
legum framkvæmdum verður að fresta í 
bili, enda er víst. að sumar þeirra þola 
einhverja bið. -Jeg þykist hafa fengið 
reynslu fyrir því þessi fáu ár, sem jeg 
hefi átt sæti á þingi, að líkt sje um þjóð- 
arbíiskapinn og tíðkast á mörgum heimil- 
um. að því hærri sem tekjurnar eru, því 
meiri er evðslan.

Þess vegna leyfi jeg mjer að brýna fyr- 
ir hæstv. stjórn að gæta alls hófs við 
samning næsta fjárlagafrv., svo að ekki 
þurfi að hækka tolla eða auka skatta á 
næsta ári, því að það vrði jeg að telja 
afaróheppilegt og ver farið en heima setið.

Þá vil jeg nú athuga ræður ýmsra hv. 
þdm. frá því um daginn og minnast á 
brtt. þær, sem fyrir liggja.

Verður þá fyrst fyrir mjer brtt. á þskj. 
434, frá hv. 2. þm. Rang. (KIJ) og hv. 1. 
þm. N.-M. (HStef). Hjer er ekki farið 
fram á annað nje meira en það, sem fjhn. 
hefði getað fallist á, ef hún liefði sjeð 
sjer það fært vegna fjárhags ríkissjóðs. 
Þessi skoðun nefndarinnar kemur fram í 
greinargerðinni fyrir frv.. og verð jeg að
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halda mjer við hana, þótt jeg hinsvegar 
játi, að gott væri að geta afnumið þenn- 
an toll. En eins og horfir, virðist betra að 
byrja lækkunina á öðru sviði. Hjer er 
líka um tiltölulega litla fjárhæð að ræða. 
Þessi tollur, kornvörutollurinn, mun nema 
sem svarar um 50 eða 55 aurum á mann, 
en kemur vitanlega þvngst niður á fjöl- 
skvldum í kaupstöðum, en þær þurfa ekki 
að eyða meira en tveim tonnum af kolum 
á ári til þess að hagnast meira á lækkun 
kolatollsins en afnámi korntollsins. Ann- 
ars vil jeg heldur tolla það, sem alment 
eru kallaðar nauðsynlegar neysluvörur, 
lieldur en leggja þunga skatta á nauð- 
synjar þær. sem framleiðslan stendur eða 
fellur með. Jeg lít svo á, að þjóðin gæti 
sparað til stórra muna þessi svonefndu 
nauðsynjakaup, með því að nota betur en 
alment er gert gæði okkar eigin lands. Ef 
hver fulltíða maður í landinu borðaði sem 
svaraði 100 síldum á ári. mundi hann 
spara við það miklu meira en korntollin- 
um nemur. Jeg er sannfærður um, að með 
þessu móti gætuin við sparað allstóra upp- 
hæð, sem annars fer út úr landinu, og þó 
værum við að mörgu leyti betur haldn- 
ir, en að engu levti ver.

Brtt. þeirra hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) og 
hv. 1. þm. X.-M. (HStef), á þskj. 456, 
vill fara skemra í að lækka kolatollinn. 
En úr því að telja má hættulaust fyrir 
ríkissjóð að lækka hann niður í 1 kr., og 
að öll útgerð stendur nú mjög höllum 
fæti, þá virðist mjer ekki áhorfsmál að 
samþykkja frv. eins og nefndin liefir flutt 
það. Vona jeg því, að hv. þdm. samþykki 
ekki brtt., heldur fallist á hitt, að tollur- 
inn færist niður í það, sem stendur í frv.

Um brtt. á þskj. 443 ætla jeg ekki að 
tala að þessu sinni.

Þá ætla jeg að víkja nokkrum orðum 
að háttv. þm. Str. (TrÞ), enda þótt hann
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sje ekki viðstaddur sem stendur, því að 
það á ekki að vera neitt persónulegt, lield- 
ur aðeins alment um málið. Ilann lagði 
áherslu á það við 1. umr„ að verið væri 
með þessu frv. að hlynna einhliða að sjáv- 
arútvegsmönnum. en ekki að bændum. 
Hann taldi, að einar 10 þús. kr. af toll- 
lækkuninni væru bændunum til liagsbóta. 
Væru þó erfiðleikar landbúnaðarins og 
sjávarútvegsins hliðstæðir og svo líkir, að 
þar yrði naumast gerður nokkur munur 
á. Jeg þekki nú til beggja þessara at- 
vinnuvega, þar sem jeg stunda þá báða. en 
þó öllu meira landbúnaðinn. Get jeg sagt 
það með sanni, að það þrengir miklu 
meira að sjávarútveginum. Mesta dýrtíð 
landbúnaðarins er fólgin í dýru verka- 
fólki. en þó má segja. að það gangi nokk- 
urnveginn jafnt yfir báða atvinnuvegina. 
Auðvitað er það markaðurinn, sem mest 
er undir komið, en ekki verður þó annað 
með sanni sagt en að hann hafi síðastlið- 
ið ár verið mun betri fyrir landbúnaðar- 
afurðir en sjávarafurðir. Landbúnaðurinn 
stendur því betur að vígi nú sem stendur. 
Jeg vil vekja athygli þeirra manna. sein 
bágt eiga með að líta óvilhalt á málið og 
hættir jafnvel við að leggja á það hlut- 
dræga dóma, á því, að fljótlegt er að 
gera samanburð á því, sem gert hefir ver- 
ið fyrir hvorn atvinnuveginn fyrir sig hin 
síðustu árin af hálfu löggjafarvaldsins. 
Er þá fljótlegt að telja það upp, sem 
gert hefir verið til þess að bæta markað 
sjávarútvegsins, því að það er ekki neitt 
að heitið geti. Aftur á móti var stigið 
nýlega mjög þýðingarmikið spor til þess 
að bæta markað landbúnaðarins. Á jeg þar 
við norska samninginn. Það er stærsta 
sporið, sem stigið hefir verið til þess að 
hjálpa einum atvinnuvegi á kostnað aun- 
ars. (Trl>: En Spánarsamningurinn ?).
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Það er alt öðru máli að gegna með hann, 
]>ví að hann gekk ekki út yfir neinn sjer- 
stakan atvinnuveg. Sjávarútveginum var 
fórnað að nokkru leyti, til þess að hægt 
væri að bæta kjötmarkaðinn. Þá.má minna 
á ]>að, að í fyrra var hjer á þinginu veitt 
stórfje eftir okkar mælikvarða til tilrauna 
með útflutning á kældu kjöti. Þá var og 
heimilað að lána fje með góðum kjörum 
til byggingar ísliúsa. Alt var þetta í þarf- 
ir landbúnaðarins, til þess að reyna að 
bæta markaðinn fyrir afurðir hans. Ef 
bera á saman það, sem gert hefir verið 
f'yrir sjávarútveg og landbúnað síðustu ár. 
in, með beinum styrkjum eða með út- 
vegun á ódýrum lánum, þá er, eins og 
áður, f'ljótlegt að telja upp það, sem við- 
kemur sjávarútveginum. því að það er ekk- 
ert. En ef við snúuin okkur að landbún- 
aðinum. má fyrst nef'na jarðræktarlögin, 
þar sem heimilað er að borga bændum 
peninga af almannafje fyrir að rækta sín- 
ar eigin jarðir. Ætti jeg síst að vera 
óþakklátur fyrir þetta, þar sem jeg er 
einn af þeim lukkulegu, sem búist get 
við því. að eitthvað af þessu fje renni í 
minn vasa. En mest og best ætti jeg þó 
að þakka sjávarútveginum, sem leggur 
fram þetta fje. Þá get jeg einnig nefnt 
ræktunarsjóðinn, sem að sumu leyti bygg- 
ist á nýjum álögum á sjávarútveginn. Á 
nú ekki að endurgjalda þessum öðrum 
aðalatvinnuvegi landsins neitt fyrir alt 
þetta, sem var samþykt jafnt af fulltrú- 
um sjávarkjördæma og sveita? Mjer finst 
það vera skylda háttv. þm. að líta sann- 
gjörnum augum á þarfir sjávarútvegsins. 
Jeg verð líka að segja það, að enda þótt 
frv. Jietta hlynni nokkuð einhliða að þess- 
um atvinnuvegi, er það lítið á móts við 
það misrjetti. sem hann hefir orðið að 
þola. landbúnaðinum til gagns.
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Jeg vil gera liáttv. þm. Str. (TrÞ) 
boð. Mun óhætt að gera það hjer í heyr- 
anda hljóði. Jeg þori fyrir hönd allra 
þeirra, er íast við síldveiðar, að lofa því 
að fara ekki fram á lækkun á tunnutolli 
eða síldartolli, ef liv. þm. Str. vill stuðla 
að því, að norsku samningunum verði sagt 
upp. Jeg býst við. að hver einasti síldar- 
útvegsmaður muni ganga að þessu með 
glöðu geði.

Þá hjelt hv. 2. þm. Árn. (JörB) langa 
ræðu. sem engin ástæða er til að svara, 
því að hún var mest almenns efnis, enda 
heyrði jeg hana ekki alla. En eitt er víst, 
að jeg bjóst við meiri sanngirni af hans 
hálfu í garð sjávarútvegsins en raun hefir 
á orðið.

Klemens Jónsson: Jeg get verið stutt- 
orður. því að jeg hefi engu að bæta við 
það. sem jeg sagði við 1. umr. þessa máls.

Það kom til tals í fjhn. að afljetta toll- 
inum af korni. en þar sem ekki fjekst 
meiri hl. fyrir því, var því ekki haldið 
þá fram. En eftir undirtektum hjer í 
deildinni að dæma. þótti okkur tveim 
nefndarmönnum rjett að bera fram brtt. í 
þessa átt og gefa þannig deildinni kost á
að greiða atkv. um málið.

Fjhn. lagði til, að breytingar vrðu gerð- 
ar á þeim liðum, er snerta nauðsynjar 
annarar aðalframleiðslu landsins, sjávar- 
útvegsins. Má nefna þar t. d. salt og tunn- 
ur. En með lækkun kola- og steinolíutolls 
má einnig segja, að ljett sje byrði af fleir- 
um en sjávarútveginum. Þær breytingar 
eru frekar í þágu almennings. Einkum er 
lækkun steinolíutollsins mikill Ijettir fyr- 
ir mótorbátaútgerðina. sem og fyrir al- 
menning í heild sinni. Er enginn vafi á 
því, að það er í alla staði rjett af nefnd- 
inni að bera fram þessar lækkunartill.

til- En jeg er hræddur um. að það muni mæta 
mótspyrnu og óánægju í sveitakjördann- 
um, þegar lítur svo út. sem eingöngu eða 
að mestu leyti sje verið að ljetta undir 
með sjávarútveginum.

Hjer er um það rætt að ljetta af afar- 
stórri uppliæð, um 430 þús. kr., og er eigi 
of mælt, að af þeim sjeu um 330 þús. kr., 
sem eingöngu snerta þann atvinnuveg. 
Jeg hygg, að það mundi mælast betur fyr- 
ir. ef ljett væri um leið tolli af nauðsynj- 
um, er snerta almenning. Má þar t. d. 
nefna kornvöru, enda er það fæða, sem 
allir neyta. Jeg hefi víst tekið fulldjúpt í 
árinni, þegar jeg lijelt því fram við 1. 
umr.. að lækkun korntollsins væri aðallega 
í þágu bændanna. En lækkunin kemur 
]jó að gagni bæði þurrabúðannönnum og 
öðrum, er í kaupstöðum oog sjávarþorp- 
um biia. Og þar sem luin nú kemur helst 
þeim til góða, er þurfa liennar mest og 
verst eru settir í mannfjelaginu, virðist 
alveg sjálfsagt, að brtt. okkar verði sam- 
þ,vkt. Enda treysti jeg því, að deildin og 
nefndin líti á þetta með sanngirni og láti 
lækkun korntollsins einnig fvlgjast hjer 
með. Það er upplýst. að upphæð sú, er 
hjer um ræðir, nemur 50 þús. kr„ og er 
það ekki stór upphæð í sjálfu sjer; það 
munu vera 50 aurar á hvern mann í land- 
inu. Samt sem áður eru til þær fjölskyld- 
ur, sem munar um minna. En það er vit- 
anlega á þingsins valdi. hvað það gerir í 
þessu máli.

Háttv. frsm. (BL) sagði, að jafnframt 
þessari breytingu yrði að koma önnur 
breyting, þannig, að aftan við 1. gr. vöru- 
tollslaganna frá 1921 yrði að koma þessi 
undanþága. Er þetta alveg rjett. og mun- 
um við því koma með skriflega brtt. í þá 
átt. En ef brtt. á þsk.j. 434 yrði sambykt 
án þessarar brtt.. mundi kornvaran kom-
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ast undir 7. gr. eða í liæsta tollflokk, en 
það hefir auðvitag aldrei dottið neinum í 
hug að liækka tollinn á korni. En nieð við- 
bótartill. við 1. gr. má laga þetta. Leyfi 
jeg mjer því að hera fram skriflega brtt 
og vona, að deildin samþykki þetta, að 
hún fái að komast til atkvæða.

Halldór Stefánsson: Yið 1. umr. þessa 
máls drap jeg á ástæðurnar fyrir brtt. 
þeim, er jeg er riðinii við. Astæðurnar 
voru þær, að mjer þótti frv. ot' einhliða, 
ekki nógu alment. Það bindur sig of ein- 
hliða við stórútgerðina, og er það því hún, 
sem mestar ívilnanir fær. Smábátaútgerð- 
in fær miklu minni ívilnanir, en neytend- 
ur minstar. Jeg hefði viljað gera meiri 
jöfnuð á lækkuninni en í frv. er eins og 
það nú liggur fyrir.

Jeg hefi tekið það fram áður, að jeg er 
algerlega mótfallinn afnámi tunnutollsins. 
Síldarútvegurinn er annarsvegar talinn 
mesti uppgripaatvinnuvegur, sannkölluð 
gullkista. en hinsvegar annmarkamesti at- 
vinnuvegur Iandsins. Ilann veldur mikilli 
truflun á atvinnulífi þjóðarinnar, keppir 
um fólkið og kaupið við aðrar eðlilegri 
atvinnugreinir og hnekkir þeim. Tlann 
veitir atvinnu aðeins stuttan tíma og á 
þeim tíma, sem aðrar atvinnugreinir hafa 
mesta þörf fólksins, og verður því fólki, 
sem við hann vinnur, þess vegna óhægt 
um að fá vinnu á öðrum tímum, og verður 
því hið háa kaup mörgum rýrt til ársfram- 
færis. Þá er það og álitamál, hvort bætt 
skipulag um framleiðslu og sölu í þessum 
atvinnuvegi sje ekki mun þýðingarmeira 
honum til styrktar en tollívilnunin. Finst 
mjer skyldara að taka til atliugunar í 
fullri alvöru, liversu mikið mætti styrkja 
hann á þann hátt.

Ilvað viðvíkur kolatollinum, þá þvkir

mjer lækkunin of mikil, þar sem nefndin 
leggur til, að hann lækki um % hluta. 
Jeg leyfi mjer því að leggja til, að hann 
verði lækkaður aðeins um helming. Háttv, 
frsm. fjhn. (BLj mintist lítillega á þessa 
till. mína áðan og talaði mjög sahngjarn- 
lega um hana. Hjer er aðeins um stigmun 
að ræða. En jeg get alveg lagt það á vald 
deildarinnar, án þess að ræða það nánar, 
hvort stigið hún vill heldur. Jeg skal þó 
benda á, að útlend skip borga nokkuð af 
kolatollinum, og er því minni ástæða að 
lækka liann svona inikið.

Meðflutningsmaður minn, hv. 2. þm. 
líang. (KlJj, hefir minst á afnám korn- 
tollsins, og get jeg látið mjer nægja að 
vísa til þess, sem hann sagði, og er sam- 
þykkur því að mestu. Það, sem fyrir mjer 
vakir, er að fella burt þá tolla, er ann- 
markamestir eru lijer á landi, og þar á 
meðal tel jeg korntollinn, því að hann er 
verri en nefskattur. Hann kemur niður á 
brauðinu, sem börnin eru alin á. Annars 
er liann í sjálfu sjer svo lítill, að ekki 
munar miklu, þó að hann sje afnuminn, 
og borgar sig varla að halda honum, svo 
fyrirhafnarsamur sem hann er í innheimtu 
og annmarkamikill. Enda skilst mjer, að 
þessari till. okkar sje yfirleitt vel tekið.

Um steinolíutollinn get jeg sagt það, að 
jeg hefði getað fallist á að afnema hann 
alveg. En nefndin færir hann milli flokka, 
og lækkar hann við það um helming. Ef 
liann aftur á móti hefði verið afnuminn, 
þá hefði mótorbátaútvegurinn fengið til- 
svarandi ívilnun í tolllækkuninni á móts 
við stórútgerðina.

Samkvæmt till. mínuin, eins og jeg hefi 
lýst þeim. ef þær verða samþ., verður 
lækkun tollanna þannig: kolatollurinn 185 
þús. kr., steinolíutollurinn 50 þús. kr., 
korntollurinn 45—50 þús. kr. og salttollur- 
inn 45 þús. kr. Samtals verður þetta um
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330 þús. kr., eða 100 þús. kr. lægra en eft- 
ir till. nefndarinnar.

Jeg geri mjer svo vonir um, að þingið 
fallíst á ástæður mínar og geri ívilnunina 
almennari en nú er í frv.

Tryggvi Þórhallsson: Það verða aðeins 
örfá orð, sem jeg þarf að skjóta til frsm. 
(BL) út af orðum, sem hann beindi til 
inín áðan vegna tilefnis, er jeg liafði gefið 
við 1. umr. þessa máls.

Háttv. frsin. (BL)) komst inn á sam- 
anburð á aðalatvinnuvegunum, landbún- 
aði og sjávarútvegi, samanburð á því. 
livor liefði verið styrktur meira af ríkinu. 
Jeg skal játa það. að það er alveg rjett 
hjá liv. frsm. (BL). að landbúnaðurinn 
liefir verið styrktur vel og niyndarlega. 
þótt jeg álíti, að enn vanti á svo að vel 
sje. Skal jeg ]>ví ekki vera vanþakklátur 
fyrir hönd þessa atvinnuvegar, þó að jeg 
álíti, að enn sje niikið ógert af svipuðum 
lilutuni. Iláttv. frsm. komst inn á einstök 
atriði. llann nefndi t. d. norska samning- 
inn og sagði, að þar hefði verið fórnað 
miklu af hálfu sjávarútvegsins. Mjer þótti 
þetta kynleg orð, því að í blöðum and- 
stæðinga Framsóknarflokksins var því 
haldið fram, að við hefðum viljað fórna 
miklu í þessu máli, en svo hafi Ihalds- 
flokkurinn hrundið því, og landsstjórnin 
hefir jafnvel tekið sjer það til inntekta. 
að hún hafi engu fórnað. En jeg álít nú, 
samt sem áður, að það sje rjett hjá hv. 
frsm., að hjer hafi nokkru verið fórnað. 
En eins og aðstaðan var og ef litið er á þá 
þýðingu, sem þetta hafði fvrir landbún- 
aðinn, þá var alls ekki í þetta liorfandi.

Hv. frsm. mintist á annað atriði, út- 
ílutningsgjaldið. sem hann sagði að væri 
í þágu landbúnaðarins. En ef litið er á 
fjárlögin núna, er ljóst, að meiri liluti

þess fer til sjávarútvegsins, til strand- 
varna. Það er að vísu rjett, að á árinu, 
sem leið. og á þessu ári fer útflutnings- 
gjaldið til landbúnaðarins, en á næstu 
árum er gert ráð fyrir, að það renni til 
sjávarútvegsins. Svo kom hv. þm. með til- 
boð um, að ef jeg vildi vinna að því að 
afnema norska samninginn, skyldu síldar- 
útvegsmenn falla frá kröfunni um l.ækkun 
á tollum, já, jafnvel samþykkja að tollarn- 
ir yrðu þyngdir. Mjer kom það mjög á 
óvart, að óskað skyldi eftir því, að norski 
samningurinn fjelli út gildi. svo mikið, 
sem þar er í húfi. Jeg er alls ekki fús 
til þessa verks. Jeg álít meira að seg.ja. 
meðan svo er, að landbúnaðiirinn verður 
að binda sig við eitt land með sölu á kjöti. 
þá megi ekki einu sinni stinga upp á þe.ssu. 
Það væri voði fyrir þjóðina.

Annars ætla jeg ekki að fara út í neinn 
samanburð lijer. Jeg verð að vera sam- 
mála hv. frsm. í því. að það er ekki skemti- 
legt verk að vera með þennan metnað og 
togstreitu. Jeg játa. að rnikið liefir verið 
gert fyrir landbúnaðinn. En .jeg minnist 
ekki, ef till. hefir komið fram um að bæta 
markað sjávarútvegsins eða slíkt, að jeg 
hafi verið á móti henni. Eins er þótt um 
annað hafi verið að ræða, t. d. lendinga- 
bætur, hafnarbætur, bryggjugerðir o. fl. 
Jeg veit ekki til þess, að jeg liafi lagt 
steina í götu slíkra framkvæmda. — En 
auðvitað er það. að minn áhugi er miklu 
rneiri á hinu sviðinu og ga-tir því áhrifa 
minna meira þar. En svo vil jeg leyfa mjer 
að minna á annað í þessu sambandi. A 
þessu þingi ætti að útkljá mál, sem nokkuð 
hefir þegar verið rætt hjer í þinginu og 
oft verið vikið að í umr. um önnur mál, 
— mál, sem jeg er sannfærður um. að er 
hið mesta hagsmunamál fyrir s.jávarút- 
veginn, sem fram hefir komið á þessari

Pi’
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öld, og á jeg þar við gengismálið. Hver 
hefir barist harðast gegn því, að lagðar 
væru álögur á sjávarútveginn með breyti- 
legu og hækkandi gengi ? Jeg skal svara 
því þegar, að jeg á þar við sjálfan mig. 
En jeg láta um leið, að jeg hefi þó ekki 
livað síst litið á hag landbúnaðarins í 
þessu efni. en hitt skilst mjer þó, að þetta 
er ennþá þýðinganneira mál fyrir sjávar- 
útveginn, og ef hv. þm. (BL) vildi tala 
við mig í fullri einlægni um þetta mál, 
veit jeg, að hann lætur sjer ekki detta í 
hug að mótmæla þessu. Það er síður en 
.svo, að jeg blygðist mín fyrir að berjast 
í þessu máli fvrir hag allra framleiðenda 
í landinu í senn, og þá ekki hvað síst 
sjávarútvegsmanna. — Jeg þykist því 
standa sjerlega vel að vígi um að verja 
framkomu mína gagnvart atvinnuvegun- 
um.

Þorleifur Jónsson: Jeg á brtt. á þskj. 
443, sem fer fram á, að vatnsvirkjunar- 
og rafmagnsvjelar verði settar í 2. flokk 
þessara laga. Á undanförnum árum liafa 
margir lögreglustjórar litið svo á, að þess- 
ar vörur ættu að tollast eftir 7. flokki, 
sem er hæsti tollflokkurinn; og er það alt 
of þungur skattur og ósanngjarn, sem 
þannig er lagður á þessar vörur. Nú hag- 
ar víða svo til, að auðvelt er að koma á 
vatnsvirkjunum til sveita, og þar er því 
allvíða vaknaður taLsverður áhugi fyrir 
því að koma upp rafmagnsvirkjunum til 
heimilisnotkunar, og jeg tel einmitt þetta 
vera eitt hið mesta framfaramál fyrir þær 
sveitir, þar sem þessu verður komið við. 
Þess vegna álít jeg, að ekki megi leggja 
neinar óþarfahömlur á þessar framkvæmd- 
ir nje gera þær erfiðari með því að íþvngja 
mÖnnum með alt of háum tollum á þeim 
vörum, sem þarf til þessa. Þessar vjelar, 
sem brtt. fjallar um, eru alveg hliðstæðar

vjelum þeim (mótorum), sem nu eru í 2. 
flokki, og er þetta mál því öllum svo auð- 
sætt. að jeg tel óþarft að fara fleiri orð- 
um um þetta. en vænti þess fastlega, að 
þessi brtt. mín verði samþvkt.

Jeg hafði ekki hugsað mjer að koma 
með breytingartillögu um það, að raf- 
magnshitunarvjelar og rafmagnseldavjelar 
væru einnig settar í þennan sama (2.) 
flokk, en eftir viðtali, sem jeg liefi átt við 
hæstv. fjrh. (JÞ), tel jeg óþarft að láta 
verða úr því, þar eð liæstv. fjrh. telur 
sjálfsagt, að þau áhöld öll eigi að teljast 
undir 2. lið vörutolLslaganna.

Jeg skal geta þess, að brtt. er ekki sem 
greinilegast orðuð, en þó ætti þetta ekki 
að þurfa að valda misskilningi; brtt. á 
við 2. málsgr. 1. gr. frv.

Fjármálaráðherra (JÞ): Þessi umræða 
hefir farið talsvert á víð og dreif, sem og 
við var að búast, þar eð þráðurinn í umr. 
var skorinn sundur við það, er 1. umr. 
varð ekki lokið. Þess vegna liafa við þessa 
umr. komið fram ýms ummæli, sem jeg 
verð að athuga dálítið nánar, og vænti jeg 
að mjer leyfist að víkja örlítið út frá 
aðalefni þessarar umr., líkt og hv. frsm. 
hefir leyfst það.

Vt af orðuin hv. frsm., sem jeg get vel 
tekið undir að öðru levti, — að stjórnin 
verði að gæta alls sparnaðar við samning 
næsta fjárlagafrv., — vil jeg segja það, 
að þetta dregur ekkert úr því, sem jeg 
sagði við 1. umr. þessa ináls. — Ef það 
kemur í ljós þegar líður á árið 1927, að 
tekjur ríkissjóðs ætli ekki að hrökkva til 
þess. sem þeim er ætlað, þ. e. verða ónóg- 
ar, þrátt fyrir allan og sjálfsagðan sparn- 
að í útgjöldunum, þá verður á því ári að 
ráða bót á þessu með nýrri lagasetningu.

Jeg er alveg sammála liv. frsm., að eins 
og stjórnskipulagi okkar er háttað og eins
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og hugsunarhattur manna er orðinn, bæði 
utan þings og innan, eru áreiðanlega eng- 
in önnur ráð til að halda útgjöldunum í 
liófi en að skamta (áætla) tekjurnar lágt, 
því að tekjuáætlunin ræður svo afarmiklu 
um útlit gjaldahliðar frv. Eins og nú er 
ástatt hjá okkur, má svo heita, að hver 
einasti maður, sem vill, ekki aðeins þing- 
menn sjálfir, heldur og hver utanþings- 
maður, sem nennir að hafa fyrir því að 
fara hingað niður í þinghúsið til viðtals 
við einliverja þingmenn, hafi nær ótak- 
markaðan rjett til að gera tillögur um 
aukning útgjalda ríkisins. Svona er nú sá 
andi, sem ríkir í þinginu sem stendur. 
Þetta var alt á annan veg á þinginu 1924. 
því þá var almennur ótti um það, að tekj- 
urnar mundu reynast langtum ónógar, 
og sá ótti hafði þau áhrif, að útgjöldunum 
varð haldið í skefjum að talsverðum mun. 
Þess vegna liefir reynslan margfaldlega 
fært mönnum lieim sanninn um það, að ef 
það á að spara á útgjaldahlið frv., verður 
fyrst að lækka tekjuáætlunina og svo miða 
útgjöldin þar eftir. Iláttv. 1. þm. X.-M. 
(HStef) taldi það vera skollaleik og 
svikamyllu að vera að því að leggja aukn- 
ar gjaldabyrðar og önnur óþægindi á 
atvinnuvegina með gengislunkkuninni, en 
ljetta þó um leið af ým.sum sköttum. Oðru- 
vísi mjer áður brá. Jeg lield það sje varla 
hægt að finna dæmi um, að menn hafi 
farið rösklegar í gegnum sjálfa sig en 
þessi háttv. þm. (HStef), sem allra manna 
me.-t hefir áður kvartað fyrir hönd al- 
mennings undan lággenginu fyrir 2 árum 
síðan og hinum illu afleiðingum þess. er 
hann nú kemur með svona lagaðar yfir- 
lýsingar um ágalla á gengishækkuninni. 
Fáir held jeg að hafi háværar heimtað, að 
ráðin væri bót á lággenginu en þessi hv. 
þm. (ITStef), og hann taldi afskaplega 
lieimsku að láta það eiga s.jer stað. Þetta

var að því leyti rjett hjá honum, að 
peningarnir voru látnir falla of langt nið- 
ur, og var landslögum ekki fylgt í þeim 
efnum. Það var því rjett, sein háttv. þm. 
þá sagði, að það var engin lieimild í lög- 
um til að láta þetta gengisfall verða svo 
afskaplegt. En hitt er alveg eins rangt, 
að kalla það skollaleik og svikamyllu, þeg- 
ar farið er að kippa þessu í lag aftur.

Því er ekki hægt að neita, að rjetting 
peninganna í samt lag aftur veldur erfið- 
leikum á ýmsum sviðum í þjóðfjelaginu, 
og þessir erfiðleikar koma allmisjafnt nið- 
ur. Þess vegna er það rjettmætt, að lög- 
gjafarvaldið sje notað til að ljetta á þessu 
misrjetti, sem gengishækkunin hefir í för 
með sjer, og til þess er skattalöggjöfin 
best fallin. Þetta hefir og háttv. fjhn. sjeð, 
enda er það í samræmi við rökrjetta hugs- 
un. I aðalatriðunum eru það þeir atvinnu- 
rekendur, sem framleiðslu og um leið út- 
flutning stunda, sem þessir örðugleikar 
hvíla þyngst á og bera því skarðastan hlut 
frá borði. En sá liluti almennings, sem er 
í þjónustu atvinnufvrirtækjanna og útflytj- 
enda, t. d. verkafólk og annað launað 
starfsfólk. er hefir lífsuppeldi sitt af fram- 
leiðslunni, liefir stundarhagnað af gengis- 
hækkuninni. Þess vegna er það rökrjett 
hugsun að ljetta sköttunum á sjálfum 
atvinnufyrirta*kjunum, og það gæti jafn- 
vel verið rjett að þyngja þá heklur skatt- 
ana á ýmsum öðrum sviðum. Háttv. f.jhn. 
hefir nú ekki farið fram á að þyngja 
skatta neinsstaðar, en hún hefir gert till. 
um að ljetta á þeim þar, sem þeir hvíla 
þyngst á, t. d. á ýmsum atvinnufvrirtækj- 
um, og er það, eins og jeg sagði áðan, ai- 
veg rökrjett athugað.

Hv. þm. Str. (TrÞ) skaut því fram við 
1. umr.. að enginn vörutollur væri lagður 
á erlent kjiit, sem flutt væri hjer inn, en 
þetta er misskilningur. Erlent k.jiit er to|J-
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að samkv. ákvæðum 7. flokks laganna. og 
er því tollað í hæsta flokki. og auk þess 
er á því '20' i verðtollur. .Jeg efast þó ekki 
um. að það ,sje rjett, sem hv. þm. (TrÞ) 
upplýsti. að lijer sje rekin verslun með 
fryst útlent kjöt, en það sýnir aðeins, hve 
innlent kjöt er hjer í háu verði, er útlent 
kjöt getur kept við það á markaðinum 
með þessum háu tollum, sem á útlenda 
kjötið eru lagðir. (TrÞ: Menn munu brátt 
sjá. að verðið verður ekki það sama næsta 
haust hjer). Jú, kjötframleiðendur hjer á 
landi mega ekki verða óánægðir með sitt 
hlutskifti, þó að kjötið þeirra sje ekki 
ávalt í 50% hærra verði en í góðu meðal- 
verslunarári. Það hafa úr ýmsum áttum 
komið fram umkvartanir yfir því. að verð 
á innlendum landbúnaðarafurðum væri alt 
of hátt og standi ekki í neinu skynsamlegu 
hlutfalli við framleiðslukostnaðinn. Jeg 
skal ekkert um það segja, hvort bændur 
endilega þurfa að fá svona liátt verð fyr- 
ir þær afurðir sínar, sem þeir selja á inn- 
lendum markaði: ef til vill þurfa þeir að 
fá nokkru hærra verð fyrir þær vegna 
þess hve erfiðar samgöngurnar eru og tor- 
velt er að koma afurðunum á markað. en 
verðið er samt furðanlega liátt samkvæmt 
nýfengnum opinberum upplýsingum um 
þetta. Jeg skal skýra frá því. að hagstof- 
an hefir reiknað út og gefið mjer skýrslur 
um verðlag í Reykjavík. og verða þær 
síðar birtar. Xú er vísitala síðasta verð- 
lags í Reykjavík á öllum vörum, innlendum 
og útlen<um. 266, ef miðað er við, að vísi- 
talan liafi árið 1914 verið 100. Jleðal- 
vísitala fyrir verðlag á útlendum vörum 
er nú í Reykjavík 235, en vísitala fyrir 
innlendar vörur er 306. Jeg segi því að- 
eins, að ef bændur finna ástæðu til að 
kvarta undan lágu verði á vörum sínum, 
meðan hlutfallið á verði afurða þeirra er' 
306 gagnvart útlendum vörum 235, þá

geta þeir ekki vænst þess, að bætt verði úr 
raununi þeirra með gengis- eða verðlags- 
ráðstöfunum eintun saman. Þeir geta ekki 
vænst þess, að verðlag verði oftar þeim 
hagstæðara en það er nú, og það má full- 
komlega gera ráð fvrir, að það verði eitt- 
livað óhagstæðara framvegis. Ef bændur 
vilja láta bæta úr núverandi kringum- 
stæðum þeirra, verða þeir að leita lækn- 
ingar á öðrum sviðum en þessu og með alt 
öðrum aðferðum. Meðal þeirra, sem und- 
anfarið hafa, ef svo má segja, fleytt rjóm- 
ann ofan af vegna gengishækkunarinnar, 
eru m. a. þeir framleiðendur, sem selt hafa 
afurðir sínar mestmegnis á innlendum 
inarkaði, og eru það aðallega bændur. Það 
er Jjví fullkominn misskilningur. ef þeir 
kvarta undan afleiðingum gengishækkun- 
arinnar. Ilinu neita jeg ekki. enda er það 
öllum augljóst, að gengishækkunin hefir 
valdið ýmislegri röskun og tilfær.slum á 
verðimvtum milli borgara þjóðfjelagsins, 
og um þetta bera og skýrslur liagstofunn- 
ar Ijósastan vott.

Vm brtt. vil jeg aðeins segja það, að 
jeg liefi að ýinsu leyti samúð með þeim, 
sem vilja afnema tolla eða lækka þá. Að 
afnema vörutoll á kornvörum, sem er af- 
arlágur. sýnist mjer ekki vera nauðsynlegt 
að sinni. og get heldur ekki fallist á, að 
það .sje fremur nauðsynlegt vegna bænda 
en annara. Að öðru leyti eru ýmsir ann- 
markar á því að draga vörur alveg undan 
vörutolli; t. d. er mun erfiðara að fá 
skýrslur um innflutning á þeim vörum, 
sem ekki eru tollaðar. Þær koma bæði seinl 
inn og auk þess er miklu erfiðara að fá 
þær. Lögreglustjórar þurfa ekki að hafa 
sama eftirlit með innflutningi á tollfrjáls- 
um vörum og það tekur langan tíma áður 
en hagstofan hefir haft tíma til að ganga 
í gegnum allar þær farmskrár. sem til þess 
þarf. Afnám korntollsins er auk þess utan



1453 Lagafrumvörp samþykt.
Vorutollur.

1454

við grundvallarreglu þá, sem frv. er byg'. 
á, og því mun jeg greiða atkvæði á móti 
brtt. En þrátt fyrir það .stend jeg við það, 
sem jeg liefi sagt, að það er ekki æskilegi 
að þurfa að tolla þessháttar vörur. Aftur 
á móti mæli jeg eindregið á móti því að 
afnema alveg tollinn á steinolíu. (KIJ: 
Það er ekki meining okkar). Jæja, þá þarf 
jeg ekki að segja neitt um þetta, en jeg 
skildi svo báttv. 1. þm. X.-M. að hann vildi 
fella niður steinolíutollinn. Jeg vil mæla á 
móti, að það verði gert, vegna þess að þá 
verður þar eftir auðveldara að flytja inn 
ýmsar aðrar skyldar vörur, sem ekki ættu 
að vera tollfrjálsar, þó að steinolía yrði 
það ; því að lögreglustjórar missa aðstæð- 
ur til að geta litið eftir þessu, ef steinolían 
verður tollfrjáls. En það eru t. d. bensín 
og ýmsar aðrar olíur, sem ekki getur talist 
rjett að undanþiggja ákvæðum vörutolls- 
laganna.

Um brtt. 437. að lækka kolatollinn að- 
eins í kr. 1.50, í staðinn fyrir 1 kr. eins 
og nefndin leggur til, segi jeg það, að 
þetta er að vísu allgóð lækkun, að lækka 
liann um helming, en jeg befi tilhneigingu 
til að líta á tolla með tilliti til verðs var- 
anna, sem þeir eru lagðir á, og þannig 
sjeður sker kolatollurinn sig langt út úr 
öllum öðrum tolium og verður langlnæstur 
af öllum vörutollum, nema ef til vill af 
ódýrustu leikföngum, móts við verðmæti 
vörunnar. Til þess að koma honum í sam- 
ræmi við það. sem annars er um vörutoll. 
að tollurinn sje frá 2—5'af verði vör- 
unnar, bingað kominnar. þá er ]>að svo. 
að kolatollurinn hefir sína eðlilegu upp- 
bæð, þegar hánn er orðinn 1 króna á tonn- 
ið. Jeg ætla því að vera með tillögu nefnd- 
arinnar óbreyttri.

Þá er loks brtt. frá bv. þm. A.-Sk. 
(ÞorlJ), sem er annars eðlis. Hún er um 
eina af þessum tilfærslum frá 7. flokki

yfir í 2. f'lokk, sem altaf er verið að gera 
öðruhvoru. Þessi tilfærsla skiftir ríkis- 
sjóð litlu máli, svo að jeg skal ekkert 
bafa á móti benni. Verði hún hinsvegar 
samþykt, er þörf á að breyta henni aftur 
til þess að fá rjettari og nákvæmari beiti 
en bv. flm. (ÞorlJ) hefir valið. Bæði orð- 
in eru svo óákveðin, að þau geta náð yfir 
fleira en liv. flm. ætlast til, samkvæmt um- 
inælum sínum.

Halldór Stefánsson: Þó að ekki sje 
mikil þörf á fyrir mig að taka til máls, þá 
kann jeg ekki við annað en að kvitta fyrir 
lunmæli bæ.stv. fjrh. (JÞ) út af ummæl- 
um mínum við 1. umr. Ilæstv. fjrh. reyndi 
að fara liáðulegum orðum um afstöðu 
mína í gengismálinu. Jeg þarf ekki að 
endurtaka ummæli lians, þau eru í svo 
fersku minni. en það verð jeg að segja, að 
mjer þykir hæstv. fjrh. venjulega fara 
betur úr hendi rökfræðin en báð og glett- 
ur, og hefði jeg búist við, að bann mundi 
leggja meira fram af rökuni en raun varð 
á. Ef svo liefir verið, að jeg hafi átt ein- 
bvern lítinn þátt í því að stiiðva íslensku 
krónuna í fallinu, þá vil jeg telja mjer 
það til inntekta, en jeg býst við, að bæstv. 
fjrb. liafi þar gert of mikið úr minni bhit- 
deild. Hæstv. f.jrb. sagði, að þegar verið 
sje að kippa þessu í lag, sjái jeg ekki 
aðra heiinsku meiri. Jeg befi ekki haft 
fyrir því að rifja nákvænilega upp um- 
mæli mín í gengismálinu fyr, en jeg bygg, 
að jeg liafi ekki sagt meira en það, að jeg 
vibli stöðva krónuna, og bækka hana, ef 
það reyndist bægt. En nú er dálítill mun- 
ur á því að kippa í lag eða bvernig það 
er gert. Ilvort það er gert gætilega, eft- 
ir því sem ástæður leyfa. eða með stökk- 
breytingum, sem bygðar eru á augnabliks- 
geðþótta eins eða annars. Ef það er svo, að 
bæstv. fjármálaráðherra vilji liæla sjer af
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því. hvernig gengislnekkunin var fram- 
kvæmd á síðasta ári, er honum það síst of 
gott, og það því síður, sem vitanlegt er, 
að það var þvert ofan í vilja síðasta þings, 
þar sem þingið lagði áherslu á liægfara 
hækkun krónunnar, beint í mótsetningu við 
hraðfara hækkun.

Svo að lokum lvsti hæstv. fjrh. sjálfur 
mjög greinilega, hvernig þessi skollaleikur 
er leikinn, sem sje á þann einfalda hátt, 
að ljetta á einum aðilja þjóðfjelagsins og 
þyngja um leið á öðrum, af því að með 
gengispólitík síðasta árs var of mikil byrði 
lögð á atvinnuvegina, undirstöðu þjóðlífs- 
ins, Það kalla jeg að höggva þar, sem hlífa 
skyldi.

Viðvíkjandi ummæluni hæstv. fjrh. um 
einstakar tillögur hefi jeg ekki ástæðu 
til að kvarta. þó að við sjeum ekki þar á 
sama máli. Hæstv. fjrh. talaði m.jög hóg- 
lega um þau atriði málsins.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg ætla að- 
eins að segja örfá orð út af ummælum 
ba»stv. fjrh. Mjer dettur ekki í hug að ef- 
ast um. að sú skýrsla, sem hann vitnaði í, 
sje rjett hermd af honum. Jeg tek það 
alveg trúanlegt, en engu að síður raskar 
það ekki því, sem jeg hefi sagt um að- 
stöðu atvinnuveganna í þessu landi. Því 
miðui' mun það nú vera þannig, að við 
erum ekki orðnir samkepnisfærir, sam- 
anborið við aðrar þjóðir. Vegna til gífur- 
lega tilkostnaðar lijá okkur. geta erlendar 
þjóðir selt afurðir sínar fyrir minna verð 
en við getum. Þetta mun vera hinn sorg- 
legi sannleikur í þessu máli. En til frek- 
ari skýringar á ummælum mínum við 1. 
umr. skal jeg vík.ja nánar að því, hvernig 
verðlagið er á helstu landbúnaðarafurðum, 
samanborið við það, sem var fyrir stríð, 
og að helsta tilkostnaðinum. Jeg miða við 
verðlag að hausti til og telsts svo til, að

g.jöt hafi hækkað um 233'ý. Jeg ábyrgist 
ekki, að þetta sje rjett upp á eyri, því að 
jeg man ekki upp á eyri verð á kjötpund- 
inu fyrir stríð, en jeg miða bara við 1. 
flokks kjöt. Smjörverðið hefir hækkað um 
hjer um bil 1'25'í. Þessi tala er ekki alveg 
nákvæm. því að verðlag yfirleitt á þeirri 
vörutegund er mjög mismunandi, bæði fyr 
og nú, og kann híin að eiga að vera nokkru 
hærri. Þó er skekkjan ekki svo mikil, að 
það skifti nokkru máli. Ullarverð er litlu 
hærra nú heldur en fyrir stríð. Jeg veit 
ekki hvort búið er að gera upp þá reikn- 
inga fyrir síðastliðið ár og treysti m.jer 
því ekki til að segja nákvæmlega. hve 
miklu hækkunin nemur: en það er afar- 
lítið.

Þetta eru helstu framleiðsluvörur bænda, 
og sje tekið meðaltal af þeim, sem að vísu 
er ekki beinlínis rjettur madikvarði. er 
það langt fyrir neðan það verðlag, sem 
hæstv. fjrli. nefndi. Jeg hugsa. að hag- 
.stofan liafi miðað við verðlag nú eftir 
áramót, en það getur ekki staðist til sam- 
anburðar við það, sem var fyrir stríð. 
Vitaskuld má kjötverðið sín mest í inn- 
tektum bænda, og þar næst ullarverðið. 
Smjörframleiðslan nemur sjaldnast nokkru 
verulegu. Ef til vill er í þessum útreikn- 
ingi hagstofunnar innifalin húsavinna. 
(Fjrh. JÞ: Xei, þá er jeg þess fullviss. 
að miðað er við verðlag eftir áramót, en 
kjötverð er þá miklu hærra en að liaust- 
inu til, og kemur ekki bændunum við.

Þá ætla jeg að drepa á tilkostnaðinn 
hjá bændum, og er þá fvrst að minnast á 
verkalaunin. Fyrir stríð voru víðast hvar 
árshjú. Það er svo á nokkrum stöðum 
enn, en þá er oftast um að ræða vensla- 
hjú eða þá gamalt fólk. Víðast hvar er 
því ekki nema um kaupafólk að ræða, og 
þau skifti eru þungar búsif.jar fyrir 
bændurna, því að vinnan er nú margfalt
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dýrari en áður var. Að minsta kosti um 
sláttinn er kaupið 330c/c hærra en það var 
fyrir stríð. Þetta atriði snertir auðvitað 
miklu meira fólk til sveita en við sjóinn. 
Jeg get ekki sjeð, að þetta geti staðið til 
langframa. Tilkostnaðurinn lilýtur að 
lækka. Til þess að atvinnuvegir okkar geti 
borið sig, er óhjákvæmilegt, að tilkostnað- 
urinn lækki innanlands. Það er svo í flest- 
um kauptúnum landsins, að mjög er dýrt 
að lifa, svo að verkafólk þarf að fá mik- 
ið kaup. Þetta á þó einkum við um húsa- 
leiguna. Hún er óhæfilega há, einkum hjer 
í Reykjavík, og sýnist hafa ætlað að sliga 
atvinnuvegina bæði til lands og sjávar, og 
áhrif Reykjavíkur í þessu efni verka á 
land alt.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjölyrða 
um þetta mál. Jeg hefði við 1. umr. gjarn- 
an kosið, að þannig væri ástatt, að ekki 
liefði þurft að koma fram þessi tillaga. 
En það eru svo ríkar ástæður til þess að 
veita skattaívilnun, að það er ekki hægt 
að vera á móti því. Helst hefði jeg samt 
kosið að meiga greiða atkvæði gegn til- 
lögunni, til að sjá fjárhag ríkisins borgið 
og hafa nóg fje til nauðsynlegra fram- 
kvæmda, en svo mikilvægt sem það er að 
sjá á hverjum tíma fjárhag landsins borg- 
ið, er þó enn þýðingarmeira, að gert sje 
það, sem hægt er, til þess að atvinnuvegir 
landsins geti þrifist, og fyrir þá sök eina 
greiði jeg atkvæði með tillögunni.

Frsm. (Bjðrn Lindal): Hv. 1. þm. X-
M. (IlStef) sagði skýrt og skorinort, að 
hann gæti ekki ^erið með þessari tillögu 
og ber því við, sem jeg vissi áður, að þessi 
atvinnugrein væri ekki landinu til þrifa.
. Mjer er kunnugt um, að hann lítur ekki 
síldarútveginn liýru auga. og jeg veit, að 
}>að er sakir þess, að hann er skæður
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keppinautur landbúnaðarins uin verkafólk 
um heyskapartímann. En jeg þori að full- 
yrða, að landbúnaðurinn getur ekki veitt 
atvinnu helmingi þess fólks, er síldarút- 
veginn stundar. Jeg hygg, að honum sje 
ekki ljóst, að á þetta mál verður að líta 
frá alþjóðarsjónarmiði. Það er alveg áreið- 
anlegt, að þrengja mundi að þjóðarbú- 
skapnum, ef engin væri síldin, og þarf 
ekki annað en að benda á það, að árlega 
eru borgaðar hjer um bil 4 miljónir króna 
í verkalaun við síldveiðar og síldarvinnu. 
Jeg fæ ekki skilið, hvernig þjóð, sem tel- 
ur tæplega 100 þús manna, getur verið án 
slíks atvinnuvegar. Það er vitanlegt, að 
á þeim tíma, sem síld veiðist, er erfitt að 
stunda annan veiðiskap. Arið 1924 var 
hrein undantekning frá þessu, þegar ný 
fiskimið fundust á „Halanum“ svokall- 
aða, sem því miður reyndust nokkuð enda- 
slepp. Hv. þm. (HStef) gat þess, að betra 
skipulag á sölu mundi bæta meira úr en 
linun á sköttum. Jeg vil benda honum á, 
að livað gott skipulag, sem er á sölunni, 
bætir það ekki úr nema varan sje sam- 
kepnisfær. Það er eitt höfuðmein síldarút- 
vegsins. að hann er eltur svo með gjöld- 
um, að síldin verður ekki samkepnisfær á 
hinum erlenda markaði hvað verðið snert- 
ir. Á þessu verður engin bót ráðin, nema 
gætt sje hófs í álögum og kaupkröfum.

Þá ætla jeg að svara hv. þm. Str. (Tr- 
Þ) örfáum orðum. Hann þóttist undrast 
það mjög. að jeg teldi. að fórnað hefði 
verið miklu af hálfu sjávarútvegsins vegna 
norska samningsins. Jeg skal játa. að þeg- 
ar jeg átti minn litla þátt í þessum samn- 
ingi, bjóst jeg ekki við. að að því yrðu 
jafnmikil brögð og reynslan liefir sýnt. 
Því hefir verið haldið fram af Ihalds- 
flokksins hálfu, að Framsóknarflokkurinn 
vildi fórna meiru en fórnað var. og það
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er líka ólirekjanlegur sannleikur. En það 
liefir orðið meira en gert var ráð fyrir 
af hálfu okkar íhaldsmanna. því að þetta 
mál var þannig í pottinn búið, að erfitt 
er að komast undan því að láta Xorð- 
menn hafa meiri hagnað af þessum samn- 
ingi en til var ætlast í fvrstu, íslenskum 
síldarútveg til stórtjóns.

Hv. þm. (TrÞ) mintist á þú'/,' auka- 
gjaldið, sem lagt var á í fyrra. Jeg gerði 
ekki mikið úr þeirri fórn. en það var þó 
fyrst og fremst ætlað landbúnaðinum til 
hjálpar. En hv. þm. gleymdi að geta fram- 
lagsins til kæliskips. Þeim 350 þúsundum 
er fórnað í þágu landbúnaðarins. En það 
er fórnað meiru en þessu. og það vitum 
við, sem eigum eitthvað í Eimskipafjelagi 
Islands. Þetta er mjög þýðingarmikið spor 
fyrir framtíðarrekstur Eimskipaf jelagsins. 
Tel jeg nú alla von úti um það. að hluta- 
brjef fjelagsins gefi nokkurn arð fyrst 
um sinn, því að jeg geri ráð fyrir stór- 
tapi árlega á rekstri kæliskipsins. Þó 
mundi jeg ekki fárast út af því. ef það 
gæti komið landbúnaðinum að nokkru 
gagni. Hv. þm. Str. vill svo. ofan á alt 
annað, láta skip ríkisins flytja inn áburð 
fyrir ekkert. Ilver á svo að borga það.’ 
Hafi jeg verið einhliða í þarfir sjávar- 
útvegsins, þá er hv. þm. Str. einhliða í 
þarfir landbúnaðarins.

Að lokum vil jeg þakka liæstv. fjrh. 
(JÞ) fyrir undirtektir hans við frv.

Klemens Jónsson: bað er alls ekki mein- 
ing mín með brtt. á þskj. 434 að leggja 
til, að steinolíutollurinn verði alveg af- 
numinn. Xú vildi jeg afnema korntollinn 
og áleit rjett að gera það á sama hátt og 
hv. nefnd hafði gert með sinni brtt. Mín 
brtt. er alveg samskonar og á þskj. 443, 
en meiningin er, að hvor brtt., sem sam- 
þykt verður, þá kemur nýr e.-liður.

Jeg hefi tekið eftir því, að hæstv. atvrh. 
og fleiri hafa misskilið mig í þessu efni, 
en jeg mun bera fram skriflega brtt., svo 
að þetta verði ekki misskilið.

Mjer fanst hæstv. fjrli. hafa hlýleg orð 
við 1. umr. um hugmyndina að fella nið- 
ur kornvörutollinn, en hann kvaðst þó 
ekki geta verið með till., þar sem hún 
stæði ekki í sambandi við till. fjhn. En 
hvortveggja er brevting á sömu lögum og 
borin fram af tveimur fjárhagsnefndar- 
mönnum, og þess vegna sá jeg ekki ástæðu 
til þess að koma fram með nýtt frv. um 
þetta eina atriði.

Fjármálaráðherra (JÞ): Afstaða mín 
markast af því, að jeg fylgi fjhn.

Hv. I. þm. X.-M. (IlStef) vil jeg veita 
viðurkenningu fyrir það, að hann sagðist 
ha’fa viljað hækka krónuna, en j>óttí hún 
þó hafa tekið of stórt stökk síðastl. haust. 
En úr því að þessi liv. þm. vill hækka 
krónuna. þá má ekki nota þau ummæli, að 
það sje svikamylla að gera þær ráðstaf- 
anir í skattalöggjöfinni, er nauðsynlegar 
eru vegna gengisbreytinga — hvort sem 
þær eru snöggar eða ekki.

Jeg ætla ekki a?> fara neitt út í útreikn- 
inga hv. 2. þm. Arn. (JörB). en það er 
of mikil svartsýni að ætla það. að við sje- 
uin ekki samkepnisfærir við aðrar þjóðir. 
Jeg held einmitt, að við stöndum mjög vel 
að vígi vegna þeirra miklu náttúrugæða, 
sem hjer eru í samanburði við fólksfjölda. 
Jeg veit ekki. hvort honum er kunnugt. 
að nú er hægt að fá nóg verkafólk hjer 
í bænum fyrir 1 kr. um kl.tímann. Þetta 
sýnir. að veruleg lækkun er orðin. Það er 
aðeins húsaleigan hjer í bænum, sem alt 
aúlar að sliga. En mjer kæmi ekki á óvart, 
hvað sem húsaleigulögum líður, að eftir 
svo sem tvö ár verði húseigendur að leita 
að leigjendum, en ekki öfugt.
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Forseti (PO): Fram er komin skrifleg 
brtt. frá liv. 2. þm. Rang. (KIJ), en til 
þess að hún geti komið til atkvæða, þarf 
tvenn afbrigði frá þingsköpum.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (verður þskj. 

447) leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv. 
Brtt. 434 samþ. með 14:3 atkv.

— 443 samþ. með 13 : 9 atkv.
— 437 feld með 13: 8 atkv.
— 447 samþ. með 18 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 15:3 atkv.
2. —3. gr. samþ. með 15: 3 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14:4 atkv.

Á 66. fundi í Xd„ föstudaginn 30. apríl. 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 448, 455, 
456).

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg á hjer 3 
brtt. á þskj. 455, sem engin er efnisbreyt- 
ing á frv.. en allar saman einungis til 
lagfæringar. Fyrsta till. er að setja sóda 
í 1. flokk. Aðeins leiðrjetting á prentvillu. 
sem því miður komst inn í lögin fyrst 
þegar þau voru prentuð. Þá fjell sódi út 
úr 1. flokki. Þetta hefir verið skoðað sem 
villa í lögunum, inn komin af vangá, og 
hefir verið fyrirskipað af fjármálaráðu- 
neytinu að innlieimta vörutoll af sóda 
eftir 1. flokki. Svo að þetta er engin breyt- 
ing frá því, sem nú er.

Rafmagnsvjelar er óákveðið hugtak. 
Ýmsir kalla rafmagnsvjelar þær vinnuvjel- 
ar, sem hafa rafmagnsmótor. En það er 
meining hv. þm„ sem flytur till. um að 
setja rafmagnsvjelar í 2. flokk, að það

sjeu þær vjelar, sem framleiða rafmagn, 
vatnshrevfivjelar (vatnstúrbínur) og aðr- 
ar tilhevrandi vjelar. Onnur vatnsvirkj- 
unartæki þarf ekki að telja, því að þau 
eru þegar í 2. flokki.

3. brtt. fer fram á að lieimila, að um 
leið og lögin verða prentuð og gefin út í 
heild, verði raðað eftir stafrófsröð þess- 
um upptalningum í 1. og 2. lið. Það er 
dálítið óþægilegt að nota þau eins og þetta 
er nú, þar sem orðaröðin er öll komin á 
tvístring. Því að þessir liðir liafa í raun 
og veru orðið fyrir mörgum breytingum 
frá því, sem þeir fvrst voru. Og þess var 
ekki gætt að setja breytingarnar inn í 
rjettri stafrófsröð.

Ásgeir Ásgeirsson: Við tveir fjárhags- 
nefndarmenn höfum borið fram brtt.. sem 
standa í sambandi, við fyrirvara okkar í nál. 
Það er um að fella niður úr frv. undan- 
þáguna frá tolli á síldartunnum og kjöt- 
tunnum. og eins að lækka kolatollinn' ekki 
eins mikið og í frv. er til ætlast.

Það er um fyrstu till. að segja, að við 
álítum. að það beri að hjálpa síldveiðinni 
á annan liátt, svo að meira muni um, sem 
sje með því skipulagi. sem komin er fram 
till. um í hv. deild. Þessi tollur á síldar- 
tunnum er mjög lítill hluti af gróðavon- 
inni eða áhættunni; og það mun vera við- 
urkent. að áhættuatvinnuvegunum beri að 
hafa öllu þyngri tolla og skatta en hinir 
atvinnuvegirnir, sem eru fastari og jafn- 
ari og því hollari þjóðarbúskapnum í heild. 
Sem sagt, við teljum, að burtfelling tunnu- 
tollsins muni ekki hafa það mikla þýð- 
ingu fyrir síldarútgerðina, að hægt eða 
vert sje að fara þessa leið útgerðinni til 
viðreisnar. Hinsvegar erum við fúsir til 
að ljá lið okkar til þess að gera alt, sem 
stendur í valdi löggjafarvaldsins, til þess
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að koma á nýju skipulagi, sem trygði 
þennan atvinnuveg betur en hingað til.

Um kolatollinn viðurkennum við, að gott 
væri að geta lækkað hann um helming, 
eins og farið er fram á í frv. En okkur 
finst hinsvegar, að fjárhæðin sje þar full- 
liá, þegar tillit er tekið til þess, hvernig 
fjárlögin fyrir 1927 líta nú út, og það er 
ekkert útlit fyrir, að útgjaldahlið þeirra 
lækki að neinum verulegum mun. And- 
staða okkar gegn því að færa svo mjög 
niður kolatollinn er því sprottin af löngun 
til þess að fjárlögin 1927 líti sem best út 
eftir því sem komið er.

Á þessar tvær till. leggjum við mesta 
áherslu, því að þar er um tvær aðalfjárhæð- 
irnar að ræða í þessu frv. Og verði þessar 
till. okkar feldar báðar, þá mun tvísýnt 
um fylgi okkar við frv., þar sem hinir 
liðirnir eru tiltölulega smærri og ómerki- 
legri.

Frsm. (Björn Lindal): Jeg verð að 
segja, að mjer sárnaði meira en að jeg 
undraðist, þegar jeg sá brtt. á þskj. 456, 
sjerstaklega vegna hv. 1. flm. Jeg hafði þá 
trú, að hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) Jiekti meira 
til útgerðar og fiskiveiða hjer á landi held 
ur en hv. 2. flm. (HStef). Við liöfðum 
vitanlega taíað um þetta í nefndinni. og 
jeg hjelt, að hv. þm. V.-ísf. ætti að vera 
kunnug ásta’ðan, sem þá var færð fvrir 
Jjví að leggja til, að þessi tollur sjer- 
staklega yrði með öllu afnuminn. Ástæðan 
er sú. að þessi vara ber margfalt þyngra 
útflutningsg.jald en nokkur önnur íslensk 
vara: svo hóflauslega hátt. að óhætt er að 
segja, að það sje að minsta kosti firý af 
framleiðslukostnaði. Það getur komið fyr- 
ir, að það verði meira að segja 20rý af 
því verði, sem fæst fyrir hana.

Að búa við slíka löggjöf, það er erfitt.

Sjerstaklega finst mjer það koma úr hörð- 
ustu átt, ef bændur á þingi ætla að fara 
að leggjast á móti þessari lækkun, þar 
sem þeir ættu að vita allra manna best, að 
þessi atvinnugrein hefir fórnað langmestu 
fvrir þeirra hagsmuni. Það var aldrei 
nógsamlega metið og viðurkent, hversu 
miklu síldarútvegurinn fórnaði fyrir kjör- 
tollssamninginn. Mjer sárnar það, að á 
Alþingi skuli sitja menn, sem eru svo 
þröngsýnir. að þeir skilji ekki þá sjálf- 
sögðu sanngirniskröfu. að hjer beri a' 
rjetta ofurlitla hjálparhönd.

Það er vitanlega hægt að fara aðra 
leið. að koma með frv. um lækkun á út- 
flutningsgjaldi. Við töldum þessa leið 
heppilegri og fyrirhafnarminni. því að a.O 
kemur í sama stað niður. hvort lækkað u- 
útflutningsgjald á síld um tilsvarandi upp- 
hæð eða tunnutollurinn afnuminn. En 
þetta er handhægra að þessu sinni, af því 
að fyrir liggur frv. um breytingu á vörr- 
tollslögunum; en sjerstakt frv. hefði þurft 
að flytja um útflutningsgjald á síld.

Hv. þm. hjelt því fram, að minni þörf 
væri á Jtessu vegna þess að til stæði heppi- 
legra skipulag á síldarsölu en áður. Það 
er mín skoðun. og jeg livgg allra manna, 
sem yfirleitt hafa við verslun fengist, að 
ekkert skipulag dugar, ef varan er ekki 
samkepnisfær hvað verðið snertir. Or það 
er það. sem hjer er um að ræða. 0:0 ,r 
framleiðsla er gerð svo dýr með þeim álög- 
um. sem bajði ríkið og sveitar- og bæjar- 
stjórnir leggja á liana, að hún er ekki 
samkepnisfær við þá síld. sem Xorðmenn 
fiska hjer við land. Stundum eru jafnvel 
teknar sumstaðar alt að 3 kr. af hverri 
saltaðri tunnu til opinberra þarfa.

Jeg vona. að hv. deild skilji, hvað hjer 
er á ferð, að hjer er um mjög sanngjarna 
till. að ræða. Jeg beini sjerstaklega máli
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mínu til bænda í þessum sal og bið þá at- 
huga vel og vandlega, livað gert var á 
þinginu 1924 fyrir þá og þeirra hagsmuni.

Sveinn Ólaf sson: Jeg hefi greitt atkv. 
móti þessu frv. bæði við 1. og 2. umr. 
En jeg hefi ekki enn þá getið þess, hvers 
vegna jeg hefi gert það. Það mun þó rjett 
að gera áður en kemur að síðustu atkvgr. 
Jeg álít í raun og veru ekki þessa íviln- 
un skatta svo mikilvæga, að það beri að 
leggja sjerstakt kapp á að koma henni 
fram, og það því síður, sem líkur eru til, 
að fjárlögin verði aldrei afgreidd frá 
þessu þingi tekjuhallalaus. Jeg tel sem sje 
ekki endilega nauðsynlegt að láta báðar 
vogaskálarnar vera hnífjafnar, og skað- 
laust, þótt svo færi, að einliver tekjuaf- 
gangur yrði. Það er þó ekki svo mjög 
fyrir þessa skuld, að jeg legg á móti frv., 
lieldur einnig af því, að mjer finst þessi 
ívilnun koma mjög misjaf'nlega niður. 
Ilún er nærri einungis ívilnun fyrir sjáv- 
arútveginn, eða sjerstaka grein lians. Þó 
að feldur verði niður vörutollur af korni. 
sem vitanlega snertir alla landsmenn, þá 
er það svo örlítill liluti af neyslukostnað- 
inum, að það skiftir hreint engu máli. 
45—50 þús. kr., skift niður á alla lands- 
menn. er ekki það, sem neinu munar ein- 
staklinginn. En það er ekki nóg með það, 
að þessi skattaívilnun komi sjerstaklega 
niður á ákveðnum stjettum þjóðfjelagsins. 
Ilún kemur líka mjög misjafnlega niður á 
þeim vörutegundum, sem á að færa niður 
vörutoll á. Jeg verð að segja. að mjer finst 
ekki tilhlýðilegt að færa niður kolatollinn 
um %, þegar salttollurinn er ekki færður 
niðum nema um Uþ Jeg held líka, að þegar 
borið er saman verð þessara vörutegunda 
eins og það hefir verið síðustu mánuð- 
ina, að þá hljóti að vera nokkuð nærri 
rjettu að færa vörutollinn á koluin og salti

niður að sömu hlutföllum, eða livorn fyrir 
sig um Li-

Jeg skal láta þess getið, að jeg myndi 
miklu fremur geta sætt mig við frv., ef 
samþ. yrði brtt. á þskj. 456 um liærri kola- 
toll. Með því móti þokast hlutföllin meira 
að því, sem mjer finst sanngjarnlegt vera. 
Yfirleitt lít jeg ekki á þessa tollívilnun 
sem neina rjettarbót eða verulega linun 
um skattgreiðslu; því að meðan skattar 
ríkissjóðs nema um 100 kr. á hvert manns- 
barn þjóðarinnar að meðaltali, — þegar 
miðað er við 10 milj. ríkissjóðstekjur, — 
þá munar ekki geysimikið um niðurfærslu 
á þessum vörutegundum, sem hjer er um 
að ræða, eða 400—500 þús. kr. Það má 
segja, að þessar 4—5 kr., sem ljett er af 
fyrir mann livern, eða 4—5% af öllu 
gjaldinu, sje ekki það, sem afkoman velt- 
ur á, þegar ekki er þá meiri jöfnuður á 
þessu en í frv. og ekki hægt að færa gjöld- 
in að meiri mun niður.

Jeg verð að segja það, að jeg sem skatt- 
gjaldandi, — og jeg hefi lengi verið það — 
óska ekki eftir þessari ívilnun og kysi 
fremur, að gjaldið stæði óbrevtt enn um 
sinn.

Þessi orð vildi jeg láta fvlgja frv.; því 
að líklega get jeg ekki greitt því atkv. 
fremur en áður.

Jón Baldvinsson: Yið 2. umr. urðu tals- 
verðar almennar umræður um frv. og 
skattalöggjöfina yfirleitt. Jeg skal játa, að 
jeg undraðist að hevra rök liæstv. fjrh. 
(JÞ) og hv. frsm. (BL) fyrir þessari 
ívilnun í sköttum. Það hefir sem sje komið 
í ljós hjá þeim báðum, að þeir litu svo á, 
að komið gæti til mála að þyngja annars 
skatta á almenningi þegar á næsta ári, 
jafnvel fyrir þessa ívilnun, sem er sjer- 
staklega fyrir sjávarútveginn. Ummæli 
hæstv. ráðherra bentu í þessa átt, þegar
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hann talaði um gengisinálið og afleiðingar 
þess fyrir atvinnuvegina. Ilann talaði 
þannig, að komið gæti til mála að flytja 
skattabyrðar yfir á þá, sem liafa hagnað 
af gengisbreytingunni.

I sömu átt talaði hv. frsm. fjhn. llann 
sagðist jafnvel geta verið með nýjum 
tollaálögum á næsta þingi. Er það þá 
greinilegt, að þe.ssi ívilnun, sem er aðal- 
lega einum atvinnuvegi til gagns, verður 
til þess, að almenna tolla verður að hækka 
á næsta þingi.

Þetta hefir sett mig í vanda um það. 
livort jeg a*tti að fylgja frv. eða ekki. deg 
skal játa, að það er kolatollurinn, sem er 
sanngjarnt að fella alveg niður. Af stefnu- 
ástæðum þætti mjer einnig rjett, að tollur 
af kornvöru fjelli alveg niður. En eins og 
rjettilega hefir verið bent á. er þetta ekki 
mikill hluti af heildinni, ],ótt ekki stærri 
skattur en kornvörutollurinn fjelli niður. 
og mundi skamt draga að minka dýrtíðina 
í landinu.

Sje svo. að luestv. fjrh. og bv. frsm. 
ætlist til þess, að á næ.sta ]>ingí ætti að 
koma með nýjar álögur í stað þess, sem 
nú er ljett af þessum atvinnuvegi, þá tel 
jeg betra að fresta að samþykkja þær íviln- 
anir, sem hjer er farið fram á.

Mjer hefði þótt vænt um að heyra frá 
hæstv. ráðh. og hv. frsm., hvort þetta væri 
þannig hugsað, að það sje fyrirhugað að 
þyngja tolla á almenningi vegna þessarar 
ívilnunar handa útveginum. Vil jeg biðja 
þá að svara þessu. Við þessa umræðu var 
rætt töluvert um kaupgjalcl og hæstv. fjrli. 
lýsti því vfir, að það mætti fá verkafólk 
til húsabygginga fyrir I krónu á klukku- 
tímann. Jeg mótmælti þessu ekki þá, af 
því að jeg var því ekki viðbúinn. En 
síðan hefi jeg spurt mig fvrir um þetta, 
og hefir enginn, sem jeg liefi talað við, 
hevrt neitt um það. Það kann auðvitað að

vera, að einhverjir menn, sem ekki eru 
fullvinnufærir, fáist fyrir þetta kaup, en 
þeir eru auðvitað hreinar undantekningar. 
Þetta fanst mjer rjett að leiðrjetta hjá 
liæstv. fjrh.. án þess þó, að það skifti 
neinu verulegu máli.

Ásgeir Ásgeirsson: IIv. frsm. (BL) varð 
ekki hissa á tillögu okkar hv. 1. þm. X,- 
M. (IlStef), enda var ekki við því að bú- 
ast, þar sem við höfðum talað skýrt um 
þetta í nefndinni. Hinsvegar skildist mjer 
á hv. frsm., að afkoma síldarútvegsins 
væri undir þessari ívilnun komin, en það 
fivr liv. þm. ekki talið mjer trú um. Þeg- 
ar ekki er meira en 32 aurar tollurinn á 
liverri tunnu, getur þetta ekki verið rjett. 
Það er satt, að það getur ekkert skipu- 
lag bjargað, ef varan er ekki samkepnis- 
fær, en nú er það svo, að við höfum ýms 
góð skilyrði fram yfir aðrar þjóðir. Við 
liöfum fullkomin afnot af landinu sjálfu, 
og nú er einmitt verið að gera ráðstaf- 
anir til að draga úr þeirri leppmensku, 
sem átt liefir sjer stað undanfarin ár, og 
auka landhelgisgæsluna. Jeg hygg, að sú 
sjerstaða sje mun meira virði en að sleppa 
við að borga þessa 32 aura á tunnu. Jeg 
þarf vart að endurtaþa það, enda mót- 
mælti hv. frsm. því ekki, að áhættusömu 
atvinnuvegirnir verða að bera þyngri 
skatt en hinir. Að taka hundraðstölu af 
verði síldarinnar er ónákvæmt, af því að 
verðið er svo stopult. Tollurinn er ekki 
tilfinnanlegur, þegar verðið er gott. Þá 
talaði hv. frsm. um, að við hefðum sært 
sig, og finst mjer það leitt, en þá er okk- 
ur skylt að reyna að hugga hann, og vona 
jeg, að það hafi tekist með þessum fáu 
huggunarorðum.

Fjármálaráðherra (JÞ): Út af spurn- 
ingu hv. 2. þm. Reykv. (JBald) hefi jeg
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engu við að bæta þau ummæli, sem jeg 
liefi áður haft um þetta frv. og þær af- 
leiðingar, seni það kynni að hafa. Þó vil 
jeg taka það fram, að það er ekki rjett 
að segja, að það sje tilætlun mín, að á 
næsta þingi verði tekjuskerðing unnin 
upp með nýjiun álögum. En jeg liefi bent 
á, að ef þær breytingar verða á tekjum 
ríkissjóðs vegna þeirra erfiðleika, sem 
landsmenn eiga við að stríða á atvinnu- 
sviðinu, að sjáanlegt þyki, að þær muni 
ekki nægja. mun jeg telja mjer skylt að 
bera fram tillögu til þess að bæta úr því. 
En jeg geri mjer nú vonir um, að til þess 
þurfi ekki að koma.

Hákon Kristófersson: Jeg vildi aðeins 
lýsa yfir því, að jeg man ekki eftir þess- 
um miklu fórnum vegna landbúnaðarins 
í sambandi við kjöttollssamninginn norska, 
sem hv. frsm. (BL) var að tala um. Jeg 
man eftir lítilsháttar ívilnunum fram yfir 
það, sem þá var. en ekki vil jeg láta því 
ómótmælt, að hjer liafi verið um miklar 
fórnir að ræða frá síldarútvegsins liálfn. 
Jeg vil síst spilla fyrir sjávarútveginum, 
en jeg vildi ekki leiða hjá mjer að mót* 
mæla þessu. Engu að síður væri það ekki 
úr vegi, að hv. þm. (BL) vildi upplýsa, 
í liverju þessar miklu fórnir voru fólgnar.

ÓlafurThors: Það undrar mig mjög, að 
frv. þetta skuli sæta slíkri mótspyrnu hjer, 
sem raun er á orðin. Því verður ekki með 
sanngirni neitað, að það er af mörgum 
ástæðum sjálfsagt að samþykkja frv. Það 
er sanngjarnt og rjettlátt að ljetta skatta- 
byrðinni af sjávarútveginum, í fyrsta lagi 
af þvi, að sá atvinnuvegur hefir til þessa 
borið þyngstu byrðarnar, í öðru lagi af 
því. að í bili á hann við meiri örðugleika 
að stríða en aðrir atvinnuvegir landsins. 
og í þriðja lagi af því, að einmitt á þess-
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ræða, er sjerstök ástæða til að lækka toll- 
inn, vegna þess, að á þeim er aðflutnings- 
tollur óhæfilega hár. Ilæstv. fjrh. gat um 
það við fyrri umr. þessa máls, að kola- 
tollurinn næði verulegri hundraðstölu af 
andvirði vörunnar í erlendum höfnum. 
Jeg hygg. að sá tollur nemi því nær 15% 
af andvirði vörunnar. Svipað er þetta 
um salttollinn, enda er skatt-„skalinn“ 
miðaður við dýrtíðina á stríðsárunum. Þá 
gat þetta verið bærilegt. af því að ekki skifti 
máli, hvort kolin voru 2—3 kr. dýrari eða 
ódýrari hvert tonn, þegar verðið á tonninu 
nam hundruðum króna. tTm síldartunnu- 
tollinn er það að segja, að liann nemur 
8%, en auk þess er sú vara. sem í tunn- 
unum er, tolluð svo gífurlega, að einsdæmi 
er. Tollur á útfluttri síld nernur stundum 
10—15%, og er þetta því ósanngjarnara, 
sem útflutningstollur af öðrum vörum er 
einungis 1%>% af andvirði vörunnar. Það 
sýnast því öll rök mæla með því, að frv. 
verði samþykt. Jeg vil leiða athygli manna 
að því, að enda þótt tilslökun á kolatoll- 
inum falli mest í skaut sjávarútveginum, 
hjóta aðrir góðs af, eins og t. d. allir 
kaupstaðarbúar, sem nota kol. Og í raun 
og veru er hjer um hagsmuni allra lands- 
manna að ræða, að því leyti sem flutn- 
ingsgjöld skipa liljóta að lækka um leið 
og kolin falla í verði. Sú upphæð, sem 
talað er um í nál. fjhn., dreifist á alla 
landsmenn, en það skal játað, að aðalupp- 
hæðin, 400—500 þús. kr., eða verulegur 
hluti hennar, fellur í skaut sjávarútvegin- 
um.

Út af orðum hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) 
vil jeg geta þess, að mjer þætti fróðlegt 
að vita. livort það ljeti ekki nærri, að rjett 
sje hlutfallið milli tilslökunar þeirrar, sem 
landbændur fá. og þeirrar. sem sjávar- 
bændur fá, miðað við það, sem hver og
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einn greiðir í ríkissjóð. Þetta liefi jeg 
ekki rannsakað til hlítar, en jeg hygg. að 
þar skakki ekki miklu.

Jeg þvkist nú hafa sýnt fram á, að það 
er órjettlátt, þegar sumir liv. þm.. eins og 
t. (1. hv. 1. þm. X.-M. (IlStef). eru að 
lialda því fram. að hjer sje verið að Ijetta 
af sjávarútveginum rjettmætum sköttum. 
Þessum hv. þm. jjótti of lítið tillit vera 
tekið til neytenda, en það er nú svo í 
svipinn, að það eru framleiðendurnir, sem 
við mesta erfiðleika eiga að stríða. Xeyt- 
endurnir liafa notið góðs af liækkun hinn- 
ar íslensku krónu.

Þá vil jeg nota þetta tækifæri til þess. 
að víkja að hv. 2. þm. Árn. (JörB) nokkr- 
um orðum. Jeg sje. að sá hv. þm. er ekki 
í deildinni, og vil jeg því biðja liv. 1. 
þm. Árn. (MT) að bera honum kveðjii 
mína. — Jeg sje. að hv. þm. (JörB) ken - 
ur nú, og vil jeg þá fvrst geta þess. áð 
jeg get ekki látið ómótmælt ýmsum um- 
mælum hans við 1. umr. þessa máls.

Hv. þm. (JörB) hóf mál sitt með því 
að margítreka, hversu óljúft sjer væri að 
tala. Hann minti mig á mann, sem einu 
sinni kom heim til mín. Jeg bauð honum 
glas af víni. Hann vildi í fyrstu ómögu- 
lega þiggja það. en þó fór svo að lokum, 
að hann drakk upp úr flöskunni og varð 
þjettkendur. Hv. 2. þm. Árn. tók til máls 
og talaði með sívaxandi ánægju vfir sjálf- 
um sjer um alla lieima og geima. Hann 
beindi orðum sínum til útgerðarmanna og 
varð einkum tíðrætt um hina „óhóflegu 
og óhvggilegu aukningu togaraflotans.“ 
Hann sagði ennfremur, að vegna þessa 
væri sjer óljúft að greiða atkvæði með 
frv. Hann vill með öðrum orðum hegna 
útgerðarmönnum fyrir þeirra óhygni, því 
að sje litið á ríkissjóðinn, er síst ástæða 
fyrir hv. þm. að fjargviðrast vfir aúkn-

ingu togaraflotans, þar sem ríkissjóður 
hefir með lienni bætta aðstöðu og auknar 
tekjur.

Annars vil jeg segja það um aukning- 
una. að á vertíðinni 1922 voru 30 íslensk 
skip. Xú eru þau 39. en aðeins J nýir 
togarar eru í eigu þeirra manna, sem þá 
áttu togara. IIv. þm. vill máske segja okk- 
ur, liversu mikið hann hefir aukið bústofn 
sinn síðan 1922, og síðan gætum við bor- 
ið það saman við aukningu togaraflotans. 
Einnig beindi hv. þm. því til okkar út- 
gerðarmannanna lijer, að s.já um, að slíkt 
kæmi ekki fyrir aftur. En það er ekki á 
okkar valdi að afstýra því, að menn leggi 
fje sitt í útgerðarfyrirtæki. Jeg vil ráð- 
leggja hv. 2. þm. Árn. að taka málið í 
sínar hendur, en það er grunur minn, að 
ef annað eins ár og 1924 kæmi aftur, 
mundi liann ekki fá mikið að gert í því að 
aftra mönnum frá að leggja fje sitt í fyr- 
irtæki, er að sjávarútvegi lýtur.

Jörundur Brynjólfsson: ..Jeg er nú svo 
gamall, sem á grönum má sjá, átján barna 
faðir í álfheimum, og hefi jeg aldrei sjeð 
svo langan gaur í svo lítilli grýtu.“ Þessi 
hv. þm. (ÓTh). sem síðast talaði, þóttist 
hafa margt og mikið að athuga við orð 
mín við 1. umr. Xu þykist hann hafa lokið 
skylduverki sínu, og skal jeg ekki lasta 
hann fyrir það, en satt að segja bjóst jeg 
við því af þessum hv. þm., þótt ungur sje 
og sennilega ekki svo ákaflega kunnugur 
þingtíðindunum, að hann talaði af meiri 
varúð um þau atriði, sem hjer hafa borið 
á góma, en raun er á orðin. Jeg bjóst við, 
að hv. þm. liefði grundað þetta málefni 
vel og vandlega, því að af þeim kynnum, 
sem jeg hafði af hv. þm. á fyrri árum, 
hjelt jeg, að hann mundi verða fyrst og 
fremst gætinn maður. Jeg hjelt því. að
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hann hefði melt betur það, sem jeg bar 
á borð fyrir hann. Það er ekki til neins 
fyrir háttv. þm. að ætla sjer að standa 
upp og staðhæfa, að allir útgerðarmenn 
hafi farið að með forsjá. Jeg get viður- 
kent, að hjer er hægra um að tala en í 
að koinast, og skilið þann frainfarahug 
manna að vilja láta eitthvað eftir sig 
liggja. Svo er fyrir að þakka, að þeir, sem 
eru atorkusamastir, liugsa meira um fram- 
kvæmdarsemina og framfarirnar en arð- 
inn, sem þeir kynnu að fá í aðra liönd. 
Jeg get því skilið þá útgerðarmenn, sem 
er það tamara að leggja út í aukningu 
útgerðarinnar en að láta peningana í kass- 
ann. Það er erfitt að koma trvggingar- 
ráðstöfunum við, þar sem þeir hugsa 
meira um framkvæmdir en það, að tryggja 
sig fjárhagslega. Þegar jeg talaði síðast, 
hefir hv. þm. líklega misskilið mig og þá 
skoðun, sem hann hefir nú álasað svo 
mjög. Jeg þarf ekki annað en að skírskota 
til orða minna nú við 1. umr. þessa máls 
og á síðasta þingi um þessi mál. Hv. þm. 
hefði ekki þurft annað en lesa þau. til 
þess að fyrirhyggja allan misskilning, því 
að þar er ekki sagt eitt einasta hnjóðs- 
yrði í garð útgerðarmanna. Jeg drap á 
afleiðingar undanfarinna ára og ástandið 
eins og það er nú máli mínu til stuðn- 
ings, og fullvrði jeg, að þar var rjett með 
farið.

Þegar kappið var sem mest og arðsvon- 
in, var fólki boðið við síldarvinnu 10—12 
kr. um klst. hverja. Þetta varð til þess að 
koma hinu mesta róti á alt atvinnulíf 
landsins. Og ef hv. þm. (ÓTh) vill athuga 
afleiðingarnar af þessu. býst jeg við. að 
hann verði mjer sammála um, að þetta 
hefir orðið til stórhnekkis öðrum aðalat- 
vinnuvegum þjóðarinnar. Þessi atvinnu- 
grein er ekki þannig löguð, að ugglaust

sje, að hún geti borið sig, og óhjákvæmi- 
legt er, að aðrar atvinnugreinir, sem þjóð- 
inni eru nauðsynlegar. híði tjón við slíkt. 
Eins og jeg sagði áðan, álít .jeg, að út- 
gerðarmenn sjeu meira haldnir af stór- 
ræðaþrá en því að safna sjer auði. Þetta 
er auðvitað gott og bles.sað meðan vel 
gengur, en það á sjer líka takmörk.

Jeg hýst við, að þessi áhugi þeirra til 
að starfa sem mest hafi verið þess vald- 
andi, að þeir keyptu mörg hotnvörpuskip 
til landsins, þrátt fyrir það, þó verð þeirra 
væri afarhátt. Og jeg er ekki í nokkrum 
vafa um það, að það hefir orðið að sumu 
leyti til tjóns. og það ínikils tjóns. llins- 
vegar datt mjer ekki í hug að staðhæfa 
það, að þessir menn hefðu ekki ráðist í 
framkvæmdirnar og skipakaupin í góðri 
trú. Þeir. eru þannig gerðir. að þeir k.vra 
sig ekki um að leggja peninga sína i kistu- 
handraðann. Og það má segja útgerðar- 
mönnunum til hróss, að þeir eru miklu 
gefnari fyrir stórræðin heldur en að safna 
auði. Þetta getur þó haft sín takmörk, þeg- 
ar um varasamar atvinnugreinir er að 
ræða. hve gott eða affarasælt það er fyrir 
þjóðina sem heild.

Jeg bjóst síst við því, að hv. 2. þm. O.- 
K. mundi misskilja ummæli mín svo hrap- 
arlega sem hann hefir gert, eða mjer virð- 
ist hann hafa gert. Xú hefir hv. þnt. ósk- 
að þess. að jeg nefndi dæmi um það. að 
hverju leyti útgerðarmenn hafi sýnt. að 
atvinnurekstur þeirra er ekki á traustum 
grundvelli. (ÓTh-. Jeg veit. að hann er 
ekki á traustum grundvelli). Xú, hvers 
vegna vill hv. þm. þá vera að fetta fingur 
út í það, sem jeg hefi sagt ’ Og það eru 
vissulega takmörk fyrir því, hve 'mörg 'ý 
af þjóðinni mega stunda stopul og áhættu- 
söm fyrirtæki. En hafi ummæli mín í 
fyrri ræðu minni verið loðin. þá bið jeg

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 93
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afsökunar á því, en þetta, sem jeg nú liefi 
sagt, meinti jeg.

Þá mintist hv. þm. á aukningu skipa- 
stóls útgerðarinanna og sagði. að 9 skip 
liefðu bæ.st við á árunum 1922—1925. Xú 
ber þess að gæta, að allir Islendingar eru 
ekki nema rúmlega 90 þús. (Margii' þdm. : 
100 þúsundir ). Xei, fólksfjöldinn mer ekki 
100 þúsundum. Þess vegna er þessi aukn- 
ing skipastólsins allmikil hjá þjóð. sem 
ekki er mannfleiri og þegar þess er gætt, 
bvernig þessari atvinnugrein er báttað. 
Jeg vil minna liv. þm. á það, að geta okk- 
ar fjárbagslega er mjög takmörkuð og að 
það er ekki lítið fje. sem liggur í þessum 
nýju skipum.jafnvel margar miljónir króna. 
þegar alt kemur til alls, þegar rekstrarfje 
er tekið með. En bvernig fer svo. ef illa 
veiðist eða framleiðslan selst ekki. eða selst 
illa'? Þeirri spurningu ætti að vera auð- 
velt að svara. og jeg bjóst við. að bv. þm. 
mundi geta svarag benni fyrir sjálfan sig, 
því að jeg liefi talið bann mjer kunnugri 
á þessu sviði. (ÓTh: Jeg er það). Já. það 
er gott að bafa báar bugmyndir um sjálf- 
an sig, en það er holt, að þær sjeu ekki 
meiri en maðurinn er til.

IIv. þm. mintist á bústofn minn og 
spurði. livað bann liefði aukist á síðari ár- 
um. Því væri nú betur, að bústofn bænda 
hefði aukist meira en útvegurinn þessi ár- 
in. En því er nú miður, að bústofninn 
befir staðið í stað. Jeg liefi ekki búið 
lengi, reisti bú árið 1919. og mjer liefir 
skilist á þeim, er stundað liafa búskap 
lengi og glegst skil vita á lionum, að ár- 
ferði liafi ekki verið svo síðustu árin, að 
þeir hafi getað safnað auði eða stækkað 
bú sín. En það hefir verið og verður lifs- 
skilyrði fyrir þjóðina að viðhalda land- 
búnaðinum. Það er og hann. sem liefir 
mesta þýðingu fyrir viðliald tungu og 
þjóðeruis. Og ef hann hefði verið stund-

aður með meiri forsjá en verið hefir, og 
liefði þar af leiðandi mátt sín meira en 
nú. þá befði þjóðin verið styrkari en bún 
er nú og bagur bennar betri að öllu leyti. 
Og það er ekki vert t'yrir útgerðarmenn, 
þótt þeim finni.st. að þeir bafi gert af- 
skaplega mikið. að kasta steini að bænd- 
um fyrir starfsemi þeirra. Jeg get frætt 
bv. 2. þm. G.-K. um það, að það eru ein- 
mitt bamdasynirnir. sem mest og best bafa 
stutt bann í starfsemi sinni. Þeir menn, 
sem vinna bjá lionum og afla bonum auðs, 
eru alt bændasynir ofan úr sveit.

llv. þin. tók dæmi um áveitur. og verð 
jeg að segja. að mjer fanst geiga eigi all- 
lítið það skeyti baits. því að bvorugum 
okkar belir að sjálfsögðu komið til liugar 
að balda því fram, að þær framkvæmdir, 
er tel.ja má öruggar, eigi að sitja á bak- 
anum. livorki á sjó nje landi. En liitt ætti 
bv. þm. að vita og þekkja, bvaða afleiðíng- 
ar bafa orðið af slíkum framkvæmdum 
erlendis. Jeg skal t. d. nefna samgöngu- 
bæturnar. sem liafa orðið þess valdandi, 
að útkjálkahjeruð bafa lagst í eyði, en 
fólkið þyrpst saman þar, sem lífsskilyrði 
voru betri. Enguni liefir þó dottið í hug 
að bætta slíkum framkvæmdum fyrir þær 
sakir, því að þegar á beildina er litið. er 
Jijóðin miklu öruggari í lífsbaráttu sinni 
og afkoina bennar betur trygð en áður 
fyrir slíkar framkvæmdir. Og hefði jeg 
nú gert þessa áveitu, sem liv. þm. var að 
tala um. þá átti hún fvllsta rjett á sjer, 
ef hún gerði meira gagn en nokkur hætta 
var á, að skemdir af lienni mundu nema.

Jeg ætla þá ekki að eyða fleiri orðum 
að hv. þm. Mjer þykir fyrir, að hann mis- 
skildi mig og tók orð mín svo, að jeg vildi 
útvegsmönnuin ilt. Og vilji liann ekki trúa 
þessu. þá vísa jeg honum til þing.sögu minn- 
ar og hvernig mjer liafa fallið orð í garð 
útgerðarmanna á undanförnum þingum.
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Ólafur Thors: Jeg liefi nú hálfgert
samviskubit af því að hafa valdið því, að 
hv. 2. þm. Árn. (JörB) hefir haldið svo 
langa ræðu — samviskubit vegna háttv. 
deildar, sakir þess að deila hv. þm. og inín 
liggur nokkuð fyrir utan sjálfan kjarna 
málsins, og skal jeg sýna, að hugur fvlgir 
máli með því að vera stuttorður.

Hv. þin. sagði nú, að hann hefði ekki 
álasað útgerðarmönnum og bar fyrir sig 
gömul þingtíðindi í því efni. En það er 
alveg óþarft fyrir mig að fletta upp í 
þeim, því að jeg heyrði með eigin eyrum 
fyrri ræðu lians hjer, og hún var svo sem 
jeg liefi lýst henni.

Kjarni málsins er sá. hvort aukning 
togaraflotans hafi verið óhófleg eða ekki. 
Jeg hefi áður skýrt fiá því. að þeir. sem 
togara áttu 1922, hafa aðeins bætt við sig 
4 skipum á þessum síðastl. 4 árum, og get 
jeg ekki talið það mikla aukningu, eins og 
áður er sagt. Hinu hefir mjer ekki dottið 
í hug að neita, að útveginum fvlgir mikil 
áhætta, en ef ekki koma fyrir sjerstök 
óhöpp. þá er það þó alltraustur atvinuu- 
vegur, enda verður hann það vonandi í 
framtíðinni, því að íslendingar væru illa 
settir og mundu komast á kaldan klaka, 
ef þeir ættu að styðjast við landbúnaðinn 
eingöngu.

Það þýðir ekki að vera að draga upp 
skuggamyndir af framleiðsluvöru, sem 
ekki er seljanleg, því að ef maður ætti að 
fara út í þá sálma, mundi mega segja 
nokkuð svipað um framleiðsluvörur bænda 
og útvegsmanna.

Það er líka misskilningur hjá hv. þm„ 
að jeg hafi verið að kasta steini að bæpd- 
um. Það hefi jeg aldrei gert. Og þrátt 
fyrir það. þótt liv. þm. með síðustu ræðu 
sinni sýni, að hann ber mikla virðingu 
fyrir útgerðarmönnum. efast jeg um. að

sú virðing sje meiri en virðing mín fyrir 
bændum.

Mjer skildist á hv. þin.. sem liann drægi 
það út úr orðum mínuin, að jeg hefði 
Iiáar hugmyndir um sjálfan mig. Jeg skal 
ekkert um það segja, en hitt er víst. að 
ekki er rjett af honum að álasa mjer fyrir 
]>að, því liann hefir sjálfur í dag þráfald- 
lega talið mig sjer fremri, og væri mjer 
vorkunn. ]>ótt jeg iniklaðist af slíkuin dómi 
jat'nmæts manns. Og eftir ]>að oflof, sem 
hann hefir borið á mig í mörgum greinum, 
þá get jeg vel unt honum sannmælis og kall- 
að hann mann vel skýran, og mega þá 
báðir vel við una.

ATKVGK.
Brtt. 455,1 samþ. með 24 shlj. atkv.

— 456.a feld með 14:9 atkv.
— 455,2 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 456,b feld með 14:10 atkv.
— 456,e sjálffallin.
— 455,3 samþ. með 21 shlj. atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 17:9 atkv.,

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BL, HK, JakM, JAJ, JBald, JK, JÞ,

JörB, KIJ, MG, MJ, MT, ÓTh, Sig- 
urjj, ÁJ, BSt, BSv.

nei: HStef, IngB, JS, PO, PÞ, SvÓ, TrÞ, 
ÞorlJ, ÁÁ.

Tveir þm. (BJ, ÞórJ) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.
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Á 64. fundi í Ed.. laugardaginn 1. maí. 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
3. umr. í Xd. (A. 462).

Á 65. fundi í Ed., mánudaginn 3. maí. 
var frv. tekið til 1. n m r.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. með 10 slilj. atkv. 

og til fjhn. með 8 slilj. atkv.

A 72. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 462, n. 548).

Frsm. meiri hl. (Jóhann Jósefsson):
Þetta frv. var flutt af fjhn. Xd. og sam- 
þykt í þeirri deild með miklum meiri 
hluta atkv. Eins og sjá má af frv., er til- 
gangur þess sá, að ljetta að dálitlu leyti 
aðalbyrðarnar á framleiðslunni, sem, eins 
og segir í greinargerð upphaflega frv.. 
stendur hölluni fæti sakir fallins verðlags 
og fjárkreppu. Það er einkum kolatollur- 
inn, sem þörf er á að breyta, því að liann 
liefir með gengisviðaukanum verið mjög 
þungur skattur, eða kr. 3.75 á livert tonn. 
síðan gengisviðaukinn bættist við. Það 
ætti að verða allmikill ljettir, ef frv. þetta 
verður sarnþ.. þar sem þar er ætlast til, 
að kolatollurinn verði aðeins kr. 1,00 á 
livert tonn. Ilinar lækkanirnar eru ekki 
stórvægilegar, en þó svo, að þær ljetta 
dálítið á skattabyrðinni, einkum hekkunin 
á síldartunnutollinum. Tollur á þessum 
tunnum hefir verið mjög hár, þegar tekið 
er tillit til þess, að útflutningsgjald liefir 
verið tekið af vörunni aftur, þegar hún 
er flutt út. Tollurinn og útflutningsgjald- 
ið til sanians munu nema 7(7. Þegar svo 
síldin fellur í verði, getur tollurinn orðið 
tiltölulega miklu hærri, og með núverandi 
verði er hann talinn hjer um bil 20'/ af 
nettó söluverði.

Undir meðferð málsins í hv. Xd. var 
kornvöru bætt við þær vörutegundir, sem 
vörutollur var feldur niður af. Sumir 
nefndarmanna munu hafa álitið fulllangt

gengið með því að fella hann niður, en 
að því er þessa vörutegund snertir, er 
varla hægt að gera breytingar í ívilnunar- 
áttina, nema því aðeins að fella tollinn 
burtu. Ilefir meiri hluti nefndarinnar fall- 
ist á að leggja til, að frv. verði samþykt 
óbreytt, þar sem hagsbóta af því á sá hluti 
framleiðslunnar aðallega von, sem nú á 
örðugast uppdráttar. Það eru engin líkindí 
til þess, að kaupgjald lækki, og get jeg því 
ekki talið ósanngjarnt að ljetta að ein- 
hverju leyti á þessum tollum. l’tflutnings- 
gjaldið var hækkað í fyrra í alveg sjer- 
stöku augnamiði, og væri því óviðkunnan- 
legt að hekka það nú aftur. þó að það að 
vísu hafi verið ein leiðin til að ná því 
takmarki, sem næst, ef frv. þetta verður 
samþykt.

Frsm. minní hl. (Jónas Jónsson): Minni 
liluti fjhn., jeg og hv. 2. þm. S.-M. (IP), 
höfum ekki komið með nál., af því að það 
skiftir ekki miklu máli. hvort sagt er í 
einni línu, að við sjeum á móti frv., eða 
ekki. Frv. mun líka ná frain að ganga, þar 
sem stjórnarflokkurinn hefir tekið það 
upp á sína arrna. Mjer skilst þetta frv. 
vera nokkurskonar afturganga af tekju- 
skattsuppgjöfinni í fyrra. Það fer ekki 
alveg eins langt, en keinur til hagsbóta 
sömu mönnum. Það hefir þótt ráðlegra að 
færa til uppgjöfina og lækka eingöngu 
þennan þunga skatt á vissri stjett, útgerð- 
armönnunum. Eftir frv. á þskj. 343 reikn- 
ar nefndin sjálf út, að þessi uppgjöf nemi 
rúmum 400 þúsund krónum, og er það 
mest alt ljettir á stórútgerðinni.

Það var auðheyrt á háttv. frsm. meiri 
lil., að hann og einhverjir aðrir í meiri 
hlutanum eru ekki ánægðir með, að Xd. 
liefir felt niður skatt á kornvöru, sem þó 
er mjög lítil uppliæð. Atvinnurekendur
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hjer eru ekki komnir á sama stig og í Eng- 
landi fyrir 1850, þegar anðmenn þess 
lands börðust fvrir afnámi korntollsins til 
þess að kaupgjald gæti lækkað. Hjer eru 
þeir, sem eiga þessi ágaúu fyrirtæki, sem 
byggja á þeirri „órólegu þrá“, þ. e. kom- 
ast vilja undan sköttum sjálfir, en þegar 
talað er um að fella niður korntollinn, er 
það talið eftir. ekki síst af háttv. 1. þm. 
G.-K. (BK), sem ekki mun vera um það 
gefið að láta öreigana fá slíka lækkun. 
Hv. frsm. meiri hl. talaði um, að þetta 
va>ri gert til að Ijetta hvrðar framleiðsl- 
unnar. En lijer er verið að ljetta byrðar 
eins hluta framleiðenda. Það kemur óvart 
fram, bæði hjer og í Xd„ að hjer er einn 
skugginn af gengishækkun hæstv. fjrh. 
Hann var potturinn og pannan í að hækka 
krónuna, og nú verður hann, sennilega 
nauðugur, að þola, að gefin verði eftir 
fram undir þó miljón króna vegna hans 
eigin aðgerða. Xú verður að fella burt 
suma stærstu tekjusto'fnana. þar sem út- 
gerðarmenn þykjast ekki geta borgað. Það 
hefir sífelt kveðið við siðustu árin. að 
ekkert væri hægt að gera fyrir fjárhags- 
vandræðum. Xú liefir þingið hert á toll 
unum undanfarið, en svo kemur ílialds- 
stjórn og heimtar undanþágu fyrir vissa 
stjett manna. Vörutollurinn heldur áfra u 
að öðru leyti og verðtollurinn líka. Maður 
sjer, að síldarspekúlantarnir eru hjer að 
verki, þegar svona hermenskulega er geng 
ið fram.

Það hefir verið reiknað út af einurn 
merkasta þm. í Xd„ að þessi lækkun sie 
svo hverfandi fyrir allan þorra vjelbáta- 
eigenda og þá, sem stunda smáútgerð. 
að hennar gæti þar sárlítið. Þetta hefir 
því litla þýðingu fvrir smáútgerðina, enda 
er það einungis gert fyrir stórútgerðina. 
Þar sem rnikið af kolunum fer til út- 
lendra skipa, er það líka g.jöf til eriendra

fyrirtækja. Þetta álít jeg. að eigi að nægja 
til að undirstrika afstöðu okkar minni- 
hlutamanna. Eins og þessari lækkun er 
fyrir komið, sjáum við ekkert rjettlæti í 
henni. Við teljum, að hekkun á sköttum 
sje :vskileg, en hún á að koma jafnt niður 
á allar stjettir.

Frsm meiri hl. (Jóhann Jósefsson):
-Teg held. að hv. 3. landsk. eigi örðugt með 
að sannfæra aðra en sjálfan sig og hv. 2. 
þm. S.-AI. (IP) um. að verið sje að berj- 
ast fyrir hagsmunum einhverrar vissrar 
stjettar með þessu frv. Það getur verið, 
að það skifti litlu máli fyrir margar 
sveitir landsins, hvort kolatollurinn er kr. 
3.75 eða kr. 1,00 á liverju tonni. En það 
skiftir ekki svo litlu máli fyrir sumar 
sveitirnar, og einkum þó kauptúnin og sjáv- 
arþorpin. svo að það er ekki rjett að 
.segja. að þetta sje gert eingöngu fyrir 
stórútgerðina. Ilitt er vitanlegt, að því 
meira sem kolin eru notuð, því meiri upp- 
hæð sparast við tollbreytinguna, en það 
kemur þó óbeinlínis þeim til góðs. sem 
liafa atvinnu af þeim fyrirtækjum. sem 
vöruna nota rnest.

Jeg get ekki sjeð. að það sje hægt með 
nokkrum rökum að setja þetta frv. í sam- 
band við frv. um tekjuskatt í fyrra. Þar 
var talað um hlutafjelög, sem breytingin 
átti að ná til, en hjer er ekki um neitt 
slíkt að ra>ða. Brevtingin nær til allra 
landsmanna hlutfallslega jafnt, eftir því 
hversu mikið þeir nota af þessum vöru- 
tegundum. og að nokkrum sveitum undan- 
skildum eru þau afnot almenn.

Jeg veit ekki. livort jeg á að vera að 
eltast við útúrsnúning hv. þm. (JJ). 
Ilann leyfir sjer svo oft að rangfæra orð 
andstæðinga sinna og reyna að leggja í 
þau aðra meiningu en í þeim átti að
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felast. Tíann sagði, að það hefði verið ir afstiiðu
auðlieyrt á mjer. að jeg væri á móti því, 
að korntollurinn væri feldur burtn. Jeg 
býst við. að ræða mín liafi verið skrifuð 
eins og jeg talaði liana. Jeg .sagði, að sum- 
ir nefndarmanna befðu álitið fulllangt 
gengið með því að fella niður þennan 
toll. en mitt álit væri það, að ekki væri 
heppilegt að gera aðra breytingu á honum 
en að fella hann alveg niður. Hvernig 
hægt er úr þessum orðum að draga þá 
ályktun, að jeg sje að telja lækkunina á 
korntollinum eftir, er mjer áskiljanlegt. 
Til þess þarf hug.sanagang og röksemda- 
færslu hv. 3. landsk., en einskis annars. 
Hv. 3. landsk. var að gera lúalega tilraun 
til þess að gera mjer upp það, sem jeg 
hefi aldrei sagt. Mjer hefir aldrei dottið 
í hug að telja eftir lækkun korntollsins, 
og það veit hv. þm. Þess vegna eru þessi 
orð liv. þm. búin til í stóriðjuverksmíðj- 
unni frægu, án þess að þau eigi sjer 
nokkurn raunverulegan stað. Þetta frv. er 
ekki borið fram til þess að vernda hags- 
muni einnar sjerstakrar stjettar. og allar 
ásakanir í þá átt lenda líka á flokksmönn- 
um liv. 3. landsk. í fjhn. Xd. og þeim. sem 
greiddu þessu frv. atkv. út úr Xd.

Jeg held, að það sje óþarfi að teygja 
lopann um þetta meira en orðið er. Frv. 
sjálft ber það með sjer, að allar staðhæf- 
ingar hv. 3. landsk. falla um sjálfar sig. 
ITv. 3. landsk. vill altaf reyna að kveikja 
eld á milli stjetta og vekja óánægju milli 
sjávarútvegsins og landbúnaðarins. Þetta 
er mjög misráðið af hv. þm., af því að það 
getur oft orðið til þess að koma í veg 
fvrir framgang þarfra mála.

Fjármálaráðherra (JÞ); Af því að
þetta frv. snertir tekjur ríkissjóðs all- 
mikið, þykir mjer rjett að gera grein fvr-

minni til þess, svo sem jeg 
gerði í liv. Xd. Iiins og um liefir verið 
getið. hefir þetta frv„ ef samþ. verður, 
liálfrar miljónar króna tekjumissi i för með 
sjer fyrir ríkissjóð. — Það var nú gengið 
að því vísu af öllum, að þegar búið væri 
að greiða lausar skuldir ríkissjóðs, yrðu 
gerðar linanir á hinum ákaflega þungu 
sköttum. Jafnframt gerðu víst flestir ráð 
fyrir því. að verklegar framkvæmdir yrðu 
auknar. Xú stendur til að auka verklegar 
framkvæmdir ákaflega mikið samkv. þeim 
fjárlögum, sem þingið hefir samþykt fyr- 
ir árið 1927, jafnvel meira en menn höfðu 
gert sjer vonir um. Hinsvegar liafa ekki 
komið aðrar linanir á sköttum en að 
gengisviðaukinn hefir verið afnuminn af 
vörutollinum. en er látinn halda sjer á 
öðrum sviðum. Jafnframt hefir verðtoll- 
urinn verið lækkaður nokkuð, en lög um 
það ganga ekkí í gildi fyr en um næstu 
áramót. Jeg get ekki annað en viðurkent. 
að skattabyrðin er allþung. og þó helst 
við sjóinn. Þar er hún svo mikil, að ef 
fau't er að veita nokkrar linanir. verðnr 
að gera það. Jeg held. að einsdæmi sje að 
liafa annan eins kolatoll og hjer er nú. 
Víðast mun hann ekki vera til. IT.jer er 
farið f'ram á að lækka hann, svo að hann 
verði sambærilegur öðrum vörutolli. Eftir 
þessu frv. verður kolatollurinn 2—3rí, 
miðað við verð. — Jeg tel ekki, að þetta 
frv. hafi í för með sjer neina liættu fyrir 
f.járhag ríkissjóðs á yfirstandandi ári, þótt 
hann verði afnuminn hálft árið. En jeg 
er ekki viss um. að ríkissjóður megi missa 
hann árið 1927. Því vil jeg lýsa yfir því, 
að verði ilt útlit um næstu áramót, mun 
jeg telja mjer skylt að bera fram á næsta 
þingi frv. um einhvern annan tekjuauka 
í stað þessa. Vænti jeg þess, að liið háa 
Alþingi liðsinni mjer í því.
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Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Það
var a. m. k. villandi, sem liv. þm. Vestm. 
(JJós) sagði um tilorðningu þessa t'rv.. 
er hann sagði, að það væri eins mikið að 
þakka andstæðingum stjórnarinnar eins og 
fvlgismönnum liennar. Þetta er rangt, og 
það sjest á þskj. 434, að tveir úr hv. fjhn. 
Xd., báðir stjórnarandstæðingar. voru á 
móti tveim verulegum liðum frv.. og end- 
irinn varð sá, að þeir greiddu báðir atkv. 
móti frv. út úr deildinni. Það voru enn- 
fremur þeir, sem komu fram með till. 
um lækkun á tolli á korni. til þess að vega 
á móti alt of einhliða afgreiðslu frv., svo 
sem stjórnarflokkurinn ætlaði. IIv. þm. 
(JJós) flaskar á því, að svo er kallað. að 
hv. fjhn. hafi borið málið fram. En sann- 
leikurinn er sá, að það var borið fram í 
Xd. með kappi af flokksbræðrum hv. ],m. 
(JJós) og á ýmsan hátt reynt að leita 
samkomulags við þá, sem voru mótfallnir 
því. að málið yrði afgreitt jafnhliða 
og til var stofnað. meðal annars með því 
að fallast á lækkunina á korntollinum. sem 
bætt var inn i frv. í deildinni. Það er því 
alveg augljóst. að þetta frv. er flokksfrv., 
og flokksstefna. sem kemur fram í því, og 
er ekkert við því að segja. En það er ekki 
karlmannlegt að játa það ekki hreinskiln- 
islega. að þetta frv. er borið fram af eig- 
inhagsmunahvöt. sem auðvitað er ekkert 
undarlegt, þar sem íhaldsflokkur á í hlut. 
Jeg vísa um þetta í grein eftir þann heim- 
speking. sem fyrst hefir orðað skýrt og 
greinilega aðaluppistöðuna í stjórnmála- 
starfi íhaldsins. og jeg býst við því. að hann 
sje svo stefnufastur. að hann fari ekki að 
afneita kenningum sínum um þetta. þó 
nú sje hann sjálfur for.uaður Ihakls- 
flokksins.

Hv. þm. Vestm. gat þess. að það þætti 
nokkuð langt gengið með afnámi korn- 
tollsins. Má vera, að liann hafi þar átt við

aðra flokksmenn sína og hann reikni sig 
þar ekki með. En fram hjá því er ekki 
bægt að komast. að það er dálítil óánægja 
í Ihaldsflokknum yfir þessari breytingu, 
enda er hún frá stjórnarandstæðingum 
runnin.

IIv. þm. (JJós) gerði mikið úr því, að 
hekkunin á kolatollinum kæmi öllum al- 
menningi til góða, sem kol brúkar. En nú 
vil jeg spyrja háttv. þm.. — mundi hann 
og flokkur hans leggja svo mikla áherslu 
á þetta atriði, ef togararnir hjer brúk- 
uðu í steinolíu í stað kola ? Jeg held. að 
kolin mundu ekki verða undanþegin tolli 
vegna þess, að þau eru notuð við matseld 
á heimilunum. Þau eru tekin hjer vegna 
þess, að þau eru stór liður í útgerð tog- 
araflotans. En það sýnir karlmensku og 
hreinskilni þeirra, sem að málinu standa, 
að þeir skuli vera að skjóta húsakolunum 
fram fyrir sig, enda þótt frv. beri það 
ljóslega með sjer. að ],að er fram borið 
vegna útgerðarmanna. Yfirleitt er hjer 
flestu skotið undan tolli. sem einkum 
lieyrir útgerðinni til. nema veiðarfærum; 
jafnvel gjörðum og tunnubotnum er ekki 
gleymt, livað þá öðru. Vm síklartunnu- 
tollinn varð allmikil senna í hv. Xd. og 
kom það þar nokkuð greinilega í ljós. að 
hagsmunir síldarmanna eru allmjög tengd- 
ir við einn flokk, .sem allir munu fara 
nterri um. liver er. Tolllækkunin nemur 
100 þús. kr. á þeim lið einum. Xú er það 
vitanlegt. að ineiri hl. fjhn. Xd. samþ. frv., 
að undanteknum einum manni. sem greiddi 
atkv. á móti frv., bæði af því að liann var 
mótfallinn svona einhliða tolllækkun og 
ennfremur vegna þess. að þó hann væri í 
andstöðuflokki stjórnarinnar, þá áleit hann 
samt ekki forsvaranlegt að rýja ríkissjóð 
um hálfa miljón kr. Og satt að segja, þá 
er það í meira lagi undarlegt. að hæstv. 
fjrli. skyldi geta gengið inn á slíkt, því
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það hlýtur að koma honum í koll, ef hann 
verður fjrh. áfrani, þar sem hann gengur 
nú manna frekast að því að koma þessu í 
gegn nú. Og í fyrra var það hann, sem 
barðist mest fyrir því að koma í gegn 
hinni miklu lækkun á tekjuskatti togara- 
fjelaganna. Hann hefir því sannarlega 
sýnt hlutdrægni í vil stórútgerðinni, bæði 
nú og þá.

IIv. þm. Vestm. vildi álíta, að jeg væri 
að gera þetta mál frá minni hálfu að ófrið- 
arefni milli stjetta. En jeg vil spyrja, — 
ef ein stjett þykist hafa rjett til þess að 
losa sig við gjöld í ríkússjóð, meðan þung 
gjöld hvíla á öðrum. er þá nokkur ástæða 
til að kvarta. þótt bent sje á það, að hjer 
sjeu menn að svíkjast undan rjettmætum 
skyldum’ Alenn eru hjer að koma upp 
með þá lifsskoðun, að þegar þeir svíkja 
sjálfir, þá sje það alveg rjett og saklaust. 
en svo megi ekki einu sinni ympra á því, 
hvað sje að gerast. I líkingu við það ættu 
þeir. ,sem svíkja landið, að vera góðir. en 
hinir stórsekir. sem dirfast að benda á það. 
— Xei. ef þetta frv. hjer ásamt tekju- 
skattsfrv. fræga verður til þess að kæla á 
milli stjetta, þá á sá að bera ábyrgð á því, 
sem upptökin á. Jeg hefi engan hlut að 
þessu átt, nema hvað jeg hefi haft ástæðu 
til að láta í ljós álit mitt um undanþágu- 
pólitík stjórnarinnar hjer í þinginu.

Jeg var stundum viðstaddur umr. um 
fjárlögin í hv. Xd. og tók þá eftir því, að 
hæstv. fjrh. greiddi atkvæði móti hjer um 
bil öllum hækkunartill. Það má vera. að 
liann hafi skoðað það sem einskonar em- 
bættisskyldu. En nú ætti að mega líta svo 
á. að það væri ekki síður embættisskylda 
að gæta þess, að ekki verði kastað tekjum 
burt úr ríkissjóði og þar með spilt afkomu 
hans. Slíkt hlýtur að gera liæpna aðstöð- 
una gagnvart andófsflokknum, sem ein.s

og kunnugt er hefir lagt fram sína hjálp 
til þess að útvega ýmsa tekjustofna til 
viðreisnar fjárhag ríkisins. Það er því í 
sannleika sagt mjög hart gagnvart þeim, 
sem hafa hjálpað stjórninni til þess að 
hægt væri að losa ríkið við hinar mjög 
aðþrengjandi skuldir, að þá skuli hún, 
þegar því er lokið, tína út úr ýmsa gjald- 
þegna landsins og ljetta af þeim gjöldun- 
um, meðan hinir fá enga línkind. I fyrra 
bar þessi hv. deild gæfu til þess að bjarga 
miklum tekjum fyrir ríkið. En jeg býst 
við, að það takist ekki nú. Hv. stjórnar- 
flokksmenn þessarar deildar þykjast víst 
þurfa að koma með einhverja fjöður í 
hattinum á fund kjósenda sinna. eða a. m. 
k. til þeirra, sem leggja í blöð íhalds- 
manna, enda ekki vanþörf, því að það lít- 
ur sannarlega ekki út fyrir, að sjerlegur 
ljómi verði yfir þessu fyrsta þingi, sem 
háð er afdráttarlaust á ábyrgð stjórnar- 
flokksins, sem liefir því að rjettu veg og 
vanda af öllum vinnubrögðunum. Xú vil 
jeg spyrja hæstv. fjrh., hvort honum finn- 
ist ekki lieldur skaplegri aðferð, ef lækka 
á skatta á annað borð. að gera það þannig, 
að það kæmi rjettlátlega niður. T. d. yrði 
sykurtollurinn lækkaður, eða verðtollur- 
inn lækkaður nokkru meira en gert hefir 
verið, t. d. á fataefnum, sem flest heimili 
kaupa.

Ilæstv. fjrh. sagði, að það yrði að sýna 
nokkra línkind þeim, sem þessi skattur 
livílir mest á, en það eru atvinnurekendur. 
Iljer hefir nú hæstv. stjórn og flokkur 
hennar greitt atkvæði á móti því. að bygt 
yrði strandferðaskip, sem ekki mundi kosta 
meira en svarar þessum skatti á einu ári, 
og þetta skip mundi geta hjálpað fram- 
leiðslunni miklu meira en svarar því, sem 
skattgjöfin ljettir á. Til þess að gefa mönn- 
um ofurlitla hugmynd um þetta. skal jeg
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nefna dæmi. Xu er íshús á Hvammstanga, 
sem stendur autt alt sumarið. Agætar lax- 
ár eru báðummegin við Hvammstanga. All- 
an þennan lax, um 30 tonn, mætti setja í 
þetta frystihús. ef skipið væri til þess að 
koma honum áleiðis á markað. En hæstv. 
fjrh. hefir barist móti þv.í með hnúum og 
hnefum ásamt sínum flokksmönnum. Er 
þetta að vera með framleiðslunni og bera 
hennar heill fyrir brjósti?

Það voru í raun og veru allar hafnir frá 
Djúpavogi að Borgarnesi, norðan um land. 
sem hefðu meira eða minna gott af því að fá 
þetta skip, og aðeins eitt einasta ár hefði 
þessi tollur þurft að standa til að borga 
stofnkostnað þe.ss. Jeg álít, að eins og þetta 
mál er fram komið og eins og það er flutt 
og greidd atkv. um það, hafi ekki annað að 
þýða en að þeir menn, sein eru á móti því, 
sýni, að þeir viti það, sem allir menn þvkj- 
ast vita, að stjórnin er hjer að stinga þess- 
um tolli í vasa sinna manna, en það er að 
minsta kosti ekki hægt fyrir liáttv. þm. 
Vestm. að koma neinu af skömminni yfir 
á stjórnarandstæðingana hjer í deildinni.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg hefi enga 
tillineigingu til þess að fara út í orða- 
sennu við hv. 3. landsk. Jeg hefi ósköp 
mikið leitt það hjá mjer á þessu þingi, og 
er það af því, að það er komið alveg upp 
úr hjá mönnum, þannig að það er ákaf- 
lega mikið hætt að taka tillit til þess. sem 
þessi hv. þm. segir í þingræðum. og venju- 
lega er óviðkomandi þeím málum, sem 
þá liggja fyrir til umræðu.

IIv. þm. (JJ) hefir nú talað æðimikið 
um það. að hjer væri verið að gefa eftir 
tiltekinni stjett eða tiltekinni atvinnu- 
grein. Jeg lít alls ekki svo á það mál. að 
þótt linaðir sjeu skattar. sem viðurkent er 
að liafi verið óvanalega liáir, sje þar með

Alþt. 1926, B. (38. lög-grjafarjiing-).

verið að gefa neinuin neitt. Það er ekki 
annað en það. sem sjálfsagt er, að það 
opinbera taki ekki meiri skatta af lands- 
mönnum en það, sem nauðsynlega þarf. 
Jiví að ef tekið er meira. má ganga að 
því vísu, að af því leiðir ekki nema eitt. 
og það er eyðslusemi á fje landsmanna til 
ýmislegs, sem ekki er vert, að sitji í fyrir- 
rúmi fyrir því, að landsmenn geti notað 
fjeð til sinna eigin þarfa og eflt sína at- 
vinnuvegi. En það er undirstaða allrar al- 
mennrar velmegunar í landinu; það er 
undirstaðan undir hag ríkissjóðs og getu 
hans til að inna af hendi nauðsynlegar 
framkvæmdir. Xú hefir bv. Jnn. (JJ) í 
Jiessum tveim ræðum sínum ekki með einu 
orði reynt að færa sönnur á, að þessi 
skattalinun væri óeðlileg eða ósanngjörn. 
Hv. þm. hefir bara slegið því fram, livort 
ekki væri rjettara að lækka sjkurtollinn 
eða verðtollinn, án Jiess að færa nokkra 
.sönnun fyrir því, að Jiað væri rjettara 
eins og á stendur, en jeg skal segja hv. 
þm. það, að það má ekki líta alveg fram- 
hjá því, að það stendur yfir hækkun á 
okkar gjaldeyri, og sú hækkun kemur sjer- 
staklega niður á þeini mönnum, sem hafa 
á herðum sjer rekstur þessa atvinnuvegar, 
sem framleiðir okkar helstu útflutnings- 
vörur. Aftur á móti kemur sú hækkun 
þeim mönnum til góða. sem vinna að ýms- 
um verkum við þá atvinnugrein og aðrar, 
án þess að Jieir sjálfir gerist framleiðend- 
ur eða eigendur að útflutningsvörum. Af 
þessu sýnist mjer það einmitt vera rjett- 
látara að lina skattana á þessum framleið- 
endum útflutningsvörunnar. sem verða að 
skaðast á gengishækkuninni, heldur en að 
lina skattana á öllum almenningi. sem hef- 
ir hagnað af henni. Meira þarf jeg ekki 
að seg.ja. Jeg Jiarf ekkert að hrekja, því 
að hv. þm. reyndi ekki að fa>ra sannanir
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fyrir því, að nein iinnur linun á skiittum 
Vivri rjettlátari. En náttúrlega get jeg svo 
vel skiliiS þá aSstöðu a8 vilja vfir höfuð. 
að ríkissjóður fái sem mestar tek.jur: en 
jeg lít ekki svo á, og jeg get að gefnu til- 
efni sagt háttv. þingmanni það, að jeg 
lít heldur ekki svo á. að embættisskylda 
fjrh. sje það fyrst og fremst að halda í 
tekjur ríkissjóðs, livort sem hann álítur 
það vera öklungis nauðsynlegt eða ekki. 
Og jeg held, að það megi miklu fremur 
sjá þess merki á þessu þingi og á með- 
ferð þessa þings á f járlögunum. að freisi - 
ingin til þess að taka upp á ríkissjóð ýnis 
miður nauðsynleg útgjöld verður of sterk. 
ef tekið er of mikið fje í ríkissjóð með 
sköttum. Það mætti þá seg.ja sem svo, að 
j)að madti safna ]>ví fje í sjóð til lakari 
áranna, en það verð jeg að segja. að ])að 
lítið sem jeg hefi kynt mjer álit fróðra 
manna um skattamál. en ]>að iiefi jeg 
reynt að gera eftir að jeg tókst þessa 
stöðu á liendur, þá er það eitt. sein .jeg 
hefi sjeð, að allir hafa verið sammála um. 
])ó að þeir hafi verið ósammála um margt 
annað, að það væri betra að láta pening- 
ana vera kyrra í vösum og vörslum g.jald- 
enda heldur en að láta þá safnast í s.jóði 
í eign ríkisins. af því að þeir beri meiri 
ávöxt hjá einstaklingunuin heldur en ef 
þeir eru teknir í opinberan sjóð. sem svo 
aftur er notaður til þess að láua hann út 
til gjaldendanna. því að á þann bátt eru 
vitanlega allir s.jóðir ávaxtaðir. En höfuð- 
ástæða mín til að styðja þetta frv. er samt 
sem áður sú. að ef ríkissjóður má ekki 
missa þessar tekjur, þá álít jeg rjettara að 
bæta það skarð upp með öðrum álögum 
en þessum, og það er bæði af því, að þess- 
ir skattar eru hærri en annars gerist á 
nauðsynjavörum. og svo af því, sem jes 
sagði um gengisbreytingarnar. Hitt er mis- 
skilningur lijá hv. þm., að jeg eða aðrir
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hafi með afstöðu okkar til þeirra tillagna, 
sem fram komu í hv. Nd., tekið nokkra 
afstöðu móti því að láta byggja hjer 
sti andferðaskip. En við höfum ekki getað 
greitt þeim till. atkv., sem þar komu fram, 
undirbúningslaust, og hafa borið greini- 
leg merki þess, að það hefir ekki verið 
rannsakað, hvernig þessu máli yrði best 
fvrir komið. en þó jafnframt svo einskorð- 
aðar. að ekkert svigrúm er til að rann- 
saka fyrst, liver ti.lhögun væri hentugust 
um að ráða niálinu til lykta á þeim grund- 
velli. Jeg er ekki viss um það. að besta 
lausnin sje að byggja lijer skip, sem sje 
svo lítið. að það sje aðeins við hæfi hinna 
allra lökustu hafna á landinu. sem núver- 
andi strandferðaskip og milliferðaskip 
geta ekki komið á, og hafa svo það strand- 
ferðaskip fyrir alt landið. Það hafa ekki 
verið færð nein rök fyrir því. að ]>etta 
væri sú eina r.jetta úrlausn á því máli. og 
befir það mál þó oft legið fyrir til athug- 
unar áður. hvernig best yrði fullnægt
r. jettmætum kröfum landsmanna um strand- 
ferðirnar.

Frsm. meiri hl. (Jóhann Jósefsson);
Það er nú ekki ýkjamargt í ræðu háttv. 
frsm. minni hl.. sem jeg þarf að gera at- 
hugasemdir við. vegna þess að hann end- 
urtók ekki þann áburð sinn. sem hann kom 
með í fyrri ræðum sínum. (JJ: Um hvað?). 
T’m það, að við meirihlutamenn hefðum
s. jeð ofsjónum yfir þeim skattaívilnunum. 
sem fjellu í hlut bænda. Sennilega hefir 
liv. þm. (JJ i tekið þeirri leiðrjettingu, 
sem jeg kom með í því máli. eða hv. þm. 
hefir nú í fundarhljeinu fengið einhverjar 
þær upplýsingar. sem hafa fært honum 
heim sanninn um það, að sökin. sem hann 
kallar, fyrir frv. ekki hvíli meira á íhalds- 
mönnum heldur en hinum. Jeg skal ekkert 
um það segja, live margir af hvorum flokki
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hafa greitt þessu frv. atkvæði. enda skoða 
jeg það ekki sök; hitt vissi jeg. að bæði 
framsóknarmenn og íhaltlsmenn studdu 
þetta mál í hv. Xd„ en jeg hefi aldrei 
komið fram með neinar tölur um það. hve 
margir það hafi gert af hvorum flokki. 
IIv. þm. getur eiginlega ekki sakast neitt 
um það, þótt á það væri bent, að liann 
vildi gera úr þessu stjettaríg; fvrri ræður 
háttv. þm. hnigu í þá átt, og þegar gefið 
er tilefni til eins eða annars, þá er ómögu- 
legt fyrir liáttv. þm. að sakast um, að 
dregnar sjeu ályktanir af því. Hæstv. fjrh. 
benti greinilega á það, að hjer er ekki á 
ferðinni frv.. sem getur heitið að vera 
fyrir neina eina stjett í landinu. t. d. hvað 
kolin snertir. Það er svo almenn notkunar- 
vara, og þó að lítið sje notað af þeim í 
sumum sveitum. þá mun það aftur vera 
talsvert í öðrum, svo að ekki er hægt að 
segja, að það sje eingöngu gert fyrir eina 
stjett manna. Hv. þm. sagði, að jeg hefði 
verið að skjóta húskolunum þar inn und- 
ir; en jeg var alls ekki að skjóta þeim 
þar inn undir, þau koma þar auðvitað 
af sjálfu sjer; kol eru vitanlega meira 
notuð í skipum en liúsum, en jeg hefi ekki 
gert neina tilraun til að sýna fram á. 
að það væri ósanngjarnt að ljetta af þess- 
um kolatolli. Það er hv. þm. sjálfur, sem 
hefir sýnt sterka andúð á nióti afnámi 
hans. af því að það væru útvegsmenn, sem 
nytu þess, án þess þó að leiða nein rök 
að því, að kolatollurinn væri vel bærileg- 
ur og þyrfti ekki að breytast.

Hv. frsm. minni hl. var. eins og honum 
hættir oft við, að leggja spurningar fyr- 
ir, því að það er oft kennarinn í honum, 
sem talar, og þá er hann altaf að spyrja. 
Hv. þm. spyr mig að því á einum stað í 
sinni ræðu, hvort mjer sýnist ekki, ef 
ein stjett þykist hafa rjett til að losa sig

undan sköttum. að hún geti ekki haft neitt 
verulegt á móti ]>ví, þó að henni sje bent 
á það í allri vinsemd. hvað hún sje að 
gera. Xei. nei. jeg hefi ekkert á móti slíku, 
en það liggur alls ekki fyrir, að hjer sje nein 
ein stjett að losa sitt bak undan gjöldum, 
þó að vörutollurinn sje færður í svolítið 
skaplegra liorf en verið hefir. En jeg vil 
þá benda hv. þm. á eitthvert hið stórfeng- 
legasta damii í þingsögunni, þar sem ein 
stjett eða fjelagsskaparheild notaði bol- 
magn sitt til þess að losa sig undan gjöld- 
um, og efast jeg ekki um, að háttv. frsm. 
minni hl. hafi stutt að því eftir megni; 
það eru samvinnufjelögin, sem með lög- 
unum frá 1921 eru þannig sett. (J.J : Eru 
samvinnuf jelögin stjett?). -Jæja, hvort 
þessi fjelög eru stjett eða ekki, má heita, 
að þau haldi sig þannig sett í þjóðfjelag- 
inu, að þau þurfi enga skatta að greiða. 
því að þau borga saina sem enga skatta, 
na>r alveg laus við eignarskatt og líka við 
tekjuskatt. og um útgjöldín er það svo, að 
í einu merku blaði var það fullyrt í 
vetur, og ekki mótmælt, að í snmum sveit- 
arfjelögum væru yfirvöldin í stökustu 
vandræðum. þar sem áður höfðn verið 
kaupnienn, sem borið liefðu mikið af skött- 
unum, en nú væru í staðinn fyrir þá 
komin kaupfjelög, sem störfuðu undir sam- 
vinnulögunum, og ekkert væri lúegt að 
leggja á þau. 1 þessari háttv. deild var

* fyrir skömmu sagt frá injög átakanlegu 
dæmi, sem sýnir, hvernig útkoman getur 
orðið, þegar notaðir eru allir krókar og 
brögð til þess að losa sig undan útsvörun- 
um í skjóli samvinnulaganna. Mjer dett- 
ur ekki í hug að hafa á móti því, þó að í 
allri vinsemd. eins og hv. þm. komst að 
orði, sje vakið máls á slíku, en þegar ein- 
hver stjett beitir öllum áhrifum sínum á 
þingi þjóðarinnar til þess að losa sig og
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sín fjelög við almenn lögboðin gjöld, til 
þess að þau lendi á öðrum, og það eru 
þessi svör, sem hv. þm. knýr fram með 
sínum stöðugu ásökunum í þessu máli, sem 
er fullkomið sanngirnismál; það er þetta, 
sem hv. þm. knýr fram með sínum stöð- 
ugu spurningum. Þessi lög frá 1921, sem 
jeg hefi minst á, munu vera eins dæmi í 
sögu þingsins, eins dæmi um það. að 
fleiri menn hafi getað náð svo miklum 
tökum á löggjöfinni, að þeir hafi getað 
losað sig og sinn fjelagsskap um óákveð- 
inn tíma við svona gjöld. Með leyfi hæstv. 
forseta ætla jeg að taka hjer upp eitt 
dæmi, til þess að nota orð liv. frsm. minni 
hl., svo að það standi í þingtíðindunum, 
sem er tilfært í riti, sem hjer er gefið út, 
Verslunartíðindunum, og er nýlega komið 
út. Höfundurinn segir:

,,í kauptúni einu hjer á landi er kaup- 
fjelag og 3 kaupmenn. Kaupfjelagið hef- 
ir langsamlega mesta verslun. Arið 1924 
námu útfluttar vörur þess kr. 600000,00. 
en útfluttar vörur kaupmanna til samans 
kr. 540000,00. -Jafnað var niður kr. 25000,- 
00. Af þeirri upphæð greiddu íbúar 
hreppsins aðrir en kaupmenn (og kaup- 
fjelagið) kr. 12500.00. Afgangurinn, kr. 
12500.00, skiftist þannig. að á kaupmenn- 
ina var jafnað kr. 11400,00, en kaupfie- 
lagið greiddi kr. 1100.00 í útsvar.

Getur hver maður með óbrjálaðri skyn- 
semi sjeð, hvílíkt misrjetti hjer á sjer 
stað, og er hjer aðeins tekið þetta eina 
dæmi, en fleiri lík munu finnast.“

Höfundurinn er hjer að tala um sam- 
vinnulögin frá 1921 og afstöðu þeirra í 
kauptúni einu. Þetta getur maður sagt. 
að sje karlmannlega að verki verið til 
þess að losa einstakan fjelagsskap, sem 
eins vel mætti kalla stjett manna, undan 
opinberum gjöldum,
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Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Hæstv. 
fjrh. hefir nú látið sitt ljós skína hjer, og 
jeg býst við því, að mörgum þyki það eft- 
irtektarvert, að hann, sem hefir talið það 
vera sitt hlutverk í ráðherrasætinu að ná 
inn fje. til þess að borga með skuldir 
fyrst og fremst, að liann er orðinn svo 
saddur af þessu, að hann kærir sig ekkert 
um að fá peninga lengur; jafnvel sýnist 
svo um vissa tekjustofna, að þeir aðeins 
vera til þess að kasta þeim burtu, eins og 
gert var með tóbakið í fyrra og ætlað var 
að gera með annan tekjustofn. ef hæstv. 
ráðh. hefði komið því fram. Hæstv. ráðh. 
segist vera friðsamur maður. Það getur 
verið, að hæstv. fjármálaráðherra sje það 
hjer, af því að hann á ekki hjer heima 
enn sem komið er, en maður veit ekki, 
hvort það á fyrir hæstv. ráðh. að liggja að 
eiga hjer fast lögheimili, en það leit út 
fyrir, að í hv. Xd. væri hæstv. ráðh. til 
með að eiga oiða.sennu þar. og hafa þar 
með búið sjer frægð fyrir vissa upp- 
götvun. sem engum hefði dottið í hug áð- 
ur. Jeg vona samt, að þingskrifararnir 
fái að vera í friði fyrir luv.stv. ráðh. Ann- 
ars sýnist vald stjórnarinnar býsna lítið,
t. d. í gengismálinu í hv. Xd. Þar leggur 
stjórnin fram ákveðna tillögu. og alt á að 
ganga eins og eftir snúru, og svo átti að 
stýra landinu eftir þessu plaggi. En svo 
var dagskráin feld af fylgismönnum stjórn- 
arinnar. Þetta má heita meira gengisleysið 
í gengismálunum. sein nær allmjög til ráð- 
herranna.

Jeg ætla þá að fresta að svara hæstv. 
ráðli. (JÞ), af því að hann þurfti að fara 
frá. og tek þá aftur fyrir fjelaga hans, hv. 
þm. Vestm. (JJós). Hann er, held jeg, að 
mestu leyti farinn að skilja það, að hann 
er kominn út úr aðalatriðunum í þessu 
máli og liættur að tala um þau og kominn
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í kaupfjelögin og lifir þar niest á einu 
dæmi, sem mjer skilst, að sje úr kjördæmi 
hv. 1. þm. Cf.-K. (BK). (BK-. Það er ekki 
úr mínu kjördæmi). Jæja. það getur verið. 
að það hafi ekki verið nefnt nafn, en ef 
hv. þm. (BK) getur ekki nefnt nöfn. þá 
verða engar rógsögur frá honum teknar til 
greina. (BK'. Jeg tek engar áskoranir frá 
hv. þm. (JJ) til greina). Þá geri jeg ráð 
fyrir, að þeir, sem farnir eru að nota þess- 
ar hviksögur sem sannanir. fari að hika 
við að halda áfram með það. Iláttv. þm. 
(JJós) hefir ekki reynt að bera á móti 
því, að hjer eru taldir upp flestir af þeim 
hlutum, sem tilheyra útgerð, nema veiðar- 
færi, og ef frv. eins og það kemur fram á 
þskj. 462 her ekki vott um. að svo sje. sem 
jeg hefi sagt, þá veit jeg ekki. hverjar 
sannanir fram á að færa. því að það getur 
engin stjett komist undir þetta. nema með 
því að fara að nota salt, gjarðir. tunnur 
kol o. s. frv. Það hefir reyndar verið bætt 
fleiru inn í heldur en þeim hlutum. sem 
útvegsmenn nota, en jeg er búinn að 
sanna, að það hefir ekki verið bætt inn í 
það öðru en því, sem þeir, sem mestu hafa 
ráðið um það, hafa viljað, og sumir þeirra 
hafa meira að segja verið að hafa á móti 
því, að þa>r breytingar kæmu fram. eink- 
um að lækka korntollinn. Það er alveg 
sýnilegt, að frv. þetta er komið fram til 
þess að ljetta undir með togaraeigendum. 
Það sýnir best tregðan á því að vilja lækka 
tollinn á kornvörum. Ennfremur hafði hv. 
þm. (JJós) talað dólpungslega um það. 
að báðir flokkar í hv. Xd. væru jafnt í 
sekt út af frv.. en hann hefir nú rifað 
seglin aftur. Um stjettaríginn, sem hann 
var að tala um. þá byrjaði hann hjá þeim. 
sem komu fram með frv. fyrir sjerstaka 
stjett, fyrir þá. sem hafa þessa „órólegu 
þrá“ eftir misfengnum peningum. Stjett-
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arblærinn hefir fylgt frv. síðan það kom 
inn í þingið.

I gær var sami hv. þm. (JJós) að berj- 
ast á móti gróðaskattinum, en nú berst 
hann fvrir eftirgjöf á tolluni fyrir þá 
menn, sem gróðaskatturinn mundi lenda 
á. En hann hefir ekki minst á það einu 
orði að lækka toll á sykri eða kaffi. Jeg 
spurði liv. þm., livort hann mundi hafa 
barist fyrir afnámi kolatollsins. ef kol 
væru aðeins flutt hingað til eldsneytis í 
húsurn, en því hefir hann ekki svarað.

Þá kom skemtilegur kafli hjá hv. þm. 
um samvinnulögin. líann vitnaði þar í 
merkt blað. sem líklega er ,,Stormur“, því 
að það er sjálfsagt uppáhald manna með 
hans skapgerð. Og ennfremur mintist hann 
á kaupfjelagið, sem liv. 1. þm. G.-K. var 
að dvlgja um. En sögumaður liefir nú 
sjálfur sannfært hann um. að sú saga er 
ósönn. því að hann vill ekki nefna, hvar 
fjelagið er. Svo sagði hv. þm„ að sam- 
vinnulögin væru líklega einsdæmi í ver- 
aldarsögunni. Það er svo sem ekki von, að 
hann viti, að hliðsta’ð löggjöf hefir verið 
sett í flestum siðuðum löndum. Veit hann 
nokkuð, hvernig þessu er farið í Dan- 
mörku, Xoregi, Englandi og Finnlandi.’ 
í öllum þessum löndum eru hliðstæð lög 
við þessi lög okkar. Þar er ekki lagt á ann- 
að en verslun kaupfjelaga við utanfjelags- 
menn. Og jeg skal meira að segja fræða 
liv. þm. á því, að það er til úrskurður 
frá dönskum ráðherra, Enevold Sörensen, 
um það, að ef fjelagar í kaupfjelögum fá 
tekjuafgang endurgreiddan, þá þurfi þeir 
ekki að telja það fram til skatts í Dan- 
mörku. Hann leit svo á, þessi ráðherra, 
að þetta væri sparnaður, en ekki gróði. 
Tekjur manna væru hinar sömu, en þeir 
hefðu aðeins sparað með þessu á liag- 
kvæmri verslun. Þannig er ástandið í lönd-
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unum í kringum okkur, að menn þurfa 
ekki einu sinni að telja fram til skatts 
sparnað sinn við að vera í kaupfjelagi. 
Hve lítils virði verður þá allur bclging- 
urinn í hv. þm. Vestm.

Sem sagt, það, sem gerðist lijer 1921, 
var, að við fengum þá rjettarbót. sem 
löngu áður var veitt í nálægum löndum. 
Það segir sig sjálft. að kaupmenn eru 
andvígir þessu. En hjer í hv. deild eru 
þó enn nokkrir menn, sem greiddu lögun- 
um atkvæði, svo sem bæstv. forseti (H- 
Steins). Einnig liv. 1. þm. G.-K. (BK). 
sem aldrei greiddi atkvæði á móti lögun- 
um, en stundum með þeim, því að við sum- 
ar atkvæðagreiðslur voru greidd 14 atkv. 
(liK: Getur hv. þm. aldrei sagt satt.'). 
Þetta stendur í þingtíðindunum og sýnir 
það, að liv. þm. var sannfærður þá um 
gildi laganna. ()g livað var eðlilegra en 
að liann greiddi þeim atkvæði, enda liefir 
hann gert það þegar saman voru 14 atkv., 
nema þá því aðeins að einliver andi hafi 
verið í „borðinu“ og talað fyrir hans 
munn.

Jeg vona, að hv. þm. Vestm. verði nú 
rólegur, þegar hann hefir sjeð. hve mik- 
ið fylgi lögin höfðu 1921, er hans bestu 
flokksmenn voru þá lögunum fylgjandi.

IIv. þm. hefir nú lagt blessun sína yfir 
nýtt frv., sem fer alveg í sömu átt og sam- 
vinnulögin. Það er síldarsölufrumvarpið. 
Jeg mun nú hjálpa honum til þess að 
koma þessu 'máli fram, ef unt er, enda 
þótt mjer þyki skrítið af samkepnismönn- 
um að bera það frain. Hvað stendur svo 
í þessu frv. ? Það er sambland af land.s- 
verslun og samvinnu á hinn skemtileg- 
asta liótt — þessu tvennu. sem samkepnis- 
menn liafa hatað mest að undanförnu. Og 
svo breiðir hv. þm. Vestm. verndarhjúp 
um það frv.. af því að það er til liags- 
muna síldar-,,spekúlöntuui‘ ‘.

Þetta er sem sagt lögþvingaður sam- 
vinnufjelagsskapur, en hann á að hafa það 
fram yfir samvinnufjelögin að vera alger- 
lega skattfrjáls. Jeg liefi ekkert á móti 
þessu. Ef fjelagsskapurinn er rjett rek- 
inn, þá er vit í þessu. því að svo segir 
í frv., að stjórnin eigi að skila hverjum 
manni ölluni síldarpeningum sínum, að 
frádregnum hæfilegum kostnaði.

Jeg ætla ekki að eyða miklum tíma í 
að tala um dæmið úr ,,Stormi“. Maður 
verður að taka það með afföllum, eins og 
sagt er. (BK: Heldur hv. þm., að þar sje 
verið að ljúga’). Ja, liáttv. 1. þm. G.-K. 
liefir sagt margt ósatt um samvinnufjelög- 
in — fyrir sumt liefir hann verið dæind- 
ur, en flest talið dautt og ómerkt. En 
mjer þykir ekkert undarlegt, þótt þessir 
3 kaupmenn, sem talað er um í dæminu, 
greiði hærra útsvar en samvinnufjelagið. 
Þeir liirða allan gróðann af verslun sinni, 
en samvinnufjelagið skiftir lionum milli 
fjelagsmanna sinna.

011 rökstuðning, sem háttv. þm. (JJós) 
kom með í þessu sambandi, verður líka á 
móti síldarsölufrv. En jeg fer ekki að gera 
gys að hv. þm., þótt hann sje með því frv., 
en skattfrelsið fer alveg með allan þann 
vind. sem stefnt hefir verið að kaupfje- 
lögunum í sambandi við þetta mál.

Jeg hefi áður bent liæstv. fjrh. á það 
gengisleysi, sem hann hefir sjerstaklega 
hent, bæði í gengismálinu og eins í seðla- 
málinu. Auðmýktin fer öllum vel, jafnvel 
ráðherrum.

Ilæstv. fjrh. sagði, að jeg hugsaði skakt, 
því að jeg liefði verið að tala um „eftir- 
g.jöf á skatti“. Þetta er nokkurskonar eft- 
irgjöf. sem farið er fram á í frv.. vegna 
þess að ekki er öðrum gefið eftir en út- 
gerðarmönnum. Og það er nærri því þb 
miljón króna. sem hekkunin nemur. og 
kcmur aðeins til góða laum fyrirtækjum.
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Það liefði þó virst eðlilegra, að liæstv. 
ráðli. hefði hugsað uni hlutfallslega skatta- 
linun lianda öllum stjettum. 1 fyrra gekk 
hann erinda útgerðarinanna með því að 
fá lækkaðan tekjuskatt þeirra, en á því 
fjell hann. Xú er lionum búin samskonar 
gröf með þessu frv., því að með því er 
engin tilraun um rjettlæti, heldur aðeins 
ranglæti.

Hæstv. ráðlierra sagði, að það þýddi 
ekki að vera að tala um lækkun sykurtolls 
nje verðtolls á fataefnuin, sem því miður 
eru flutt mestmegnis inn (sbr. „þrír því 
miður Ihaldsmenn", eins og stóð í Morg- 
unblaðinu), Jú, í staðinn fyrir að reyna 
að lækka verðtoll á vefnaðarvörum, sem 
kenmr mjög illa og misjafnt niður, hefir 
hæstv. ráðh. hjálpað til þess að spilla hon- 
um frá því, sem áður var, því að hann 
þurkaði út þær lagfæringar. sem þessi hv. 
deild gerði í því efni áður.

Þá segir liæstv. ráðh., að gengishækk- 
unin rjettlæti það, að þessi tilslökun á 
vörutolli sje gerð. Jú, það er nú líklega 
af því, að gengishækkunin hefir hálfdrep- 
ið atvinnuvegina. og að hæstv. ráðli. á 
sjálfur sök á því, að honum finst nú 
ástæða til að Ijetta sköttum af atvinnu- 
vegunum. En þá vil jeg spyrja, — hvar 
er eftirgjöfin handa bændum? Ilæ.stv, 
ráðherra liefir bónda sem annan mann á 
landskjörslista með sjer, og þess vegna væri 
gott. að hann sýndi bændum, livaða fríð- 
indi þeim eru ætluð í sambandi við vöru- 
tollslækkun á koluin, salti, tunnum, tunnu- 
botnum og tunnugjörðum.

Það er öllum ljóst -— nema ef til vill 
hæstv. fjrh. — að framleiðendur, bæði á 
sjó og landi, hafa tapað á gengishækkun- 
inni. enda getur liann sjeð á því, sem 
gerðist í gengismálinu í hv. Xd„ livern 
hug menn bera til hans fvrir það mál. 1 
dagskrártillögunni s1óð. að ekki ættu að

verða verulegar breytingar á gengi krón- 
unnar, en þetta „verulega" var felt úr 
till. með 17 shlj. atkv.. og þar með úti- 
lokaðar þær breytingar, er hæstv. fjrli. vill 
hafa í hækkunaráttina.

Síðan kom hæstv. fjrli. að því, að geng- 
ishækkun væri skaðleg fyrir f'ramleiðend- 
ur, en góð fyrir lausamenn og verkalýð. 
I Englandi er nú sjón sögu ríkari um 
það, hvað hann hefir þar mikið til síns 
máls. Síðan gengishækkunin kom þar, liafa 
Englendingar ekki verið samkepnisfærir 
á kolamarkaðinum, nema því aðeins, að 
fært væri niður kaup verkamanna. En 
verkamenn gátu ekki fært niður kaupið. 
Því er nú svo komið, að England liefir 
aldrei verið í jafnmikilli hættu síðan á 17. 
öld, að því er stjórnin þar segir. Þar kem- 
ur hið sama fram og í öllum öðrum lönd- 
um, þar sem gengishækkun er, að það er 
ómögulegt að láta þá, sem á henni græða, 
láta gróða sinn af höndum. Eða hvernig 
er það t. d. með húseigendur lijer í 
Keykjavík ? Hafa þeir kannske lækkað 
húsaleigu, þótt krónan hafi liækkað ?

Ilæstv. ráðh. var að tala um, að ekki 
væri hyggilegt að knýja inn peninga í 
ríkissjóð, því að það væri hvöt til evðslu. 
Jeg vil benda honum á grein, sem stóð í 
„Lögrjettu“ 1908, 10. blaði. Þar segir núv. 
hæstv. ráðli., að það sjeu efnamennirnir, 
sem lialdi um pvngjuna og vilji ekki nein- 
ar framfarir í landinu. Það sjeu fram- 
faramennirnir, sem revni að draga fje í 
ríkíssjóð. Hver getur nú betur svarað 
hæstv. ráðli. en þessi grein. því að í livert 
sinn, sem liann lieldur ræðu, kemur þessi 
svipur frá 1908 og eyðileggur öll rök, sem 
Liinn kemur með.

Hæstv. fjrli. vildi láta drepa strand- 
ferðaskipið í Xd. Ilann sagðist samt ekki 
vera á móti strandferðaskipi. svo að liann 
er þá vonandi farinn að bæta ráð sitl. Þá
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sagði hann ennfremur, að hann liefði ekki 
haft svigrúm til að koma þekkingu sinni 
lijer að. Jeg vil benda hæstv. fjrh. á það, 
að fyrir þrern árum deildum við í blöð- 
unum um fyrirkomulag strandferðaskips. 
Xú hefir reynslan sannað það, sem jeg 
hjelt þá fram, en ósannað málstað hæstv. 
fjrh. Hann vildi sem sje, að Esja liefði 
aðallega vöruflutningsrúm, en lítið far- 
þegarúm. En ef hann hefði sjeð Esju 
fara áðan, mundi liann liafa játað, að ekki 
væri nægilegt að hafa farþegarúm fyrir 
40—50 farþega og láta allan fjöldann kúra 
í lest milli síldartunna. Jeg býst við því, 
ef hæstv. fjrh. þyrfti sjálfur að ferðast 
með Esju, að hann yrði ekki ákaflega 
glaður yfir því að vera í lestinni. Reynsl- 
an hefir sýnt. að hjer vantar tilfinnanlega 
strandferðaskip, er flytji fólk aðallega. 
Það á að koma í stað járnbrautar milli 
hinna dreifðu bygða.

Hæstv. fjrh. hefði ekki átt að minnast 
á skoðanaskifti. Dómur reynslunnar er 
fallinn og hefir fallið á hæstv. fjrh. Það 
vildi nú svo til, að jeg hafði aðstöðu 
til þess að ráða meiru um fyrirkomulag 
strandferðaskipsins en hæstv. fjrh. Er það 
því mjer að þakka ásamt öðrum fram- 
sóknarmönnum, að Esja hefir getað bætt 
úr sárustu þörf manna að komast í kring- 
um land.

Jeg vil segja, að það væri þinginu 
sæmra, ef samþykt hefði verið í hv. Xd. 
till. um strandferðaskipið, en að ætla nú 
að samþ. þessa tollaívilnun hjei' óbreytta. 
Það væri sannarlega þarfara að bæta úr 
samgönguþörf 15 sýslna, í stað þess að 
gefa þessa ,,gjöf“.

Jeg fjekk nýlega brjef frá mætum manni 
í Barðastrandarsýslu, og segir hann, að 
menn sjeu þar afarilla settir um allar 
samgöngur, en hann bætir því við. að 
sýslubúar mundu verða ákaflega þakkláÞ

ir, ef þeir gætu fengið skipakomu á eina 
4 staði þar vestra. Þegar nú 15 sýslur 
eiga við svipaða örðugleika að stríða, verð- 
ur vafasamt að segja. hvort liggur nær að 
gefa eftir þessar 400 þús. kr. eða fá skipið.

Um laxveiðina á Hvammstanga reyndi 
liivstv. fjrh. ekki að segja neitt, enda þýddi 
það ekkert fyrir hann.

Jeg býst nú við, að hv. 1. þm. G.-K. 
vilji revna að bera liönd fyrir höfuð sjer 
viðvíkjandi því, sem jeg sagði um fylgi 
hans við samvinnulögin. Þau voru sam- 
þykt, eins og menn muna, með 14 atkv.

Jeg vona, að hæstv. forseti misvirði það 
ekki. þar sem jeg er dauður og get ekki 
svarað fyrir mig, þótt jeg komi að þessu 
aftur við umr. um næsta mál, síldarmál- 
ið, enda er þar líka uin einskonar sam- 
vinnufjelag að ræða.

Bjöm Kristjánsson: Jeg ætla ekki að 
blanda mjer inn í þessar umr., en vildi þó 
víkja örfáum orðum að háttv. 3. landsk. 
út af því, sem hann sagði um afgreiðslu 
samvinnulaganna. (JJ: Við 2. umr.). Við 
2. umr. samvinnulaganna 1921 voru ekki 
málalok. svo að frásögn hans um, að jeg 
hafi greitt þeim lögum atkvæði út úr deild- 
inni, er röng.

Háttv. 3. landsk. segir, að jeg hafi sam- 
þykt þetta mál. En til þess að geta sagt 
þetta, má hann til með að skrökva. Hon- 
um er það áskapað. Hann skrifaði um 
þetta í ..Tímann“ fyrir nokkrum árum. 
Jeg svaraði því þá og skýrði rjett frá 
málavöxtum. En þrátt fyrir það segir 
hann þetta nú. — Báðir aðalflokkar þings- 
ins voru eindregnir í því að samþykkja 
samvinnulögin. Það þýddi því ekkert fvr- 
ir mig einan að vera að setja mig á móti 
því, því jeg stóð einn. Það er satt, að jeg 
greiddi frv. atkv. til 3. umr.. en það gera 
menn svo oft, enda þótt þeir sjeu í raun
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og veru a moti máli því, sem um ræðir. 
Jeg bjóst við, að menn mvndu kannske 
átta sig betur á málinu.

í B-deild Alþt. 1921 stendur á bls. 1743: 
„Frv. samþ. með 13 sblj. atkv. og afgr. 
til Nd.“ Þarna sjá menn, að enn einu 
sinni hefir háttv. 3. landsk. skrökvað þessu. 
(JJ: Hv. þm. játaði þó, að hann hefði 
greitt frv. atkv. við 2. umr.). En getur 
ekki háttv. 3. land.sk. skilið það, að úr- 
slit málsins eru ekki við 2. uinr., og um 
úrslit málsins var liann fyrst að tala. Xei. 
hann getur hara aldrei sagt satt, enda liefir 
liann, eftir því sem stjórnarblaðið Vörð- 
ur skýrir frá, skrökvað vísvitandi upp 
sömu ósannindum scx sinnnni um eitt og 
sama atriði. Þetta er lionum meðskapaður 
galli, sem hann getur ekki losnað við.

Fjármálaráðheira (JÞ): Mjer finst ekki, 
að háttv. 3. landsk. (JJ) farist að tala um 
gengisleysi mitt í gengismálinu og seðla- 
málinu. Jeg liefi ástæðu til að vera ánægð 
ur með úrslit gengismálsins í Nd„ og jeg 
geri ráð fyrir. að hv. þm. (JJ) sje það 
einnig. Fyrir stuttu síðan var hann hækk- 
unarmaður eins og aðrir sósíalistar, en svo 
hefir hann verið látinn breyta um skoðun 
í þessu máli. Hann var svo heppinn, eða 
öllu heldur óheppinn, að nefna bankamál- 
ið. Hann hefir verið jafnliðugur að skifta 
um skoðun þar. í hitteðfyrra var liann 
með því, að Landsbankinn fengi seðlaút- 
gáfurjettinn, í fyrra var liann á móti því. 
en nú er hann með því aftur. Hvar verð- 
ur hann næsta ár, úr því að afgreiðsla 
þessa máls bíður nú í eitt ár enn?

Hv. 3. landsk. endurtók þá staðhæfingu 
sína, að sú breyting á vörutollslögununi, 
sem lijer er farið frain á, fæli í sjer meira 
ranglæti en rjettlæti. En luinn kom ekki 
fram með eina einustu röksemd. Ilann

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

spurði aðeins: Hver er skattalinun bænd- 
anna ? Það er satt að vísu, að hún er ekki 
stór að vöxtunum til. En þó hefir ekki 
verið gengið framhjá þeim. Má þar nefna 
tollinn af kjöttunnum og korntollinn. En 
ef á að lina skattana, þá verður linunin 
að koma þar fram, sem skattarnir eru fyr- 
ir. Bændas>jettin ber ekki svo mikla skatta, 
að hægt sje að veita þeim skattaívilnanir, 
sem stórri upphæð nemi. Ef linunin á að 
vera rjettlát, verður hún að koma þar nið- 
ur, sem skattarnir eru þvngstir. Er það 
líka gert hjer.

Þá mintist háttv. þm. á ástandið í Eng- 
landi, verkfallið og óeirðirnar, og sló 
fram þeirri staðlnefingu. að það stafaði 
alt af gengishækkun enskra peninga. En 
þetta sýnir aðeins framúrskarandi ókunn- 
ugleik liáttv. þm. á þeirri margþættu or- 
sök, sem leiddi til þess, að kolanámurnar á 
Bretlandi urðu ekki samkepnisfærar við 
kolanámurnar á meginlandinu.

Háttv. 3. landsk. nefndi loks Lögrjettu- 
greinina frá 1908. En þótt ótrúlegt megi 
virðast, þori jeg að fullyrða, að jeg var 
ekki þar að ræða um frv. það, er nú ligg- 
ur fvrir. En það er nú svo um þennan 
háttv. þm., að hann er vanur að þenja si'g 
í hvaða máli sem er yfir alla tíma, fortíð, 
nútíð og framtíð, og um alt rúm, yfir 
lönd og heimsálfur. Þetta er ekki minn 
háttur, og síst var jeg fyrir 18 árum að 
ræða það mál, er hjer liggur fyrir. En 
jeg get sagt hv. þm. það, að mjer væri 
ánægja að taka upp umræður um þessa 
Lögrjettugrein á þingmálafundum og 
frammi fyrir kjósendum. Það kom fyrir 
einu sinni. að „hálfbróðir“ liv. 3. landsk. 
í hinu pólitíska lífi. sósíalisti nokkur, var 
í kjöri í einu kjördæmi hjer á landi. Hann 
mintist eitt sinn á kjósendafundi á þessa 
umræddu grein. og tók jeg upp umræður

land.sk
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um liana með þeim árangri. að þessi 
„hálfbróðir“ hv. 3. landsk. þorði ekki að 
nefna hana á næstu þrem fundunum. Þeg- 
ar hann svo á fjórða eða fimta fundinum 
var mintur á hana. reyndi liann að koma 
að hinu sama efni. en það varð þá mjög 
lítilfjörlegt í höndum hans. Og jeg skal 
lofa þessum hv. þm. því, að hann skal fá 
sömu meðhöndlun hjá mjer og hinn póli- 
tíski „hálfbróðir“ hans fjekk forðum. En 
af því að mál þetta liggur ekki fyrir nú, 
ætla jeg ekki að halda liina fyrirhuguðu 
ræðu. en jeg mun hafa þá ánægju að 
hryggja hv. 3. landsk. með lienni er á 
kjósendafund kemur.

Það er naumast staður nje stund til þess 
að leiða rök á móti rökum í strandferða- 
skipsmálinu. En þegar háttv. 3. landsk. er 
að monta'st yfir reynslunni og yfir því, 
hve ráð hans liafa dugað vel, þá kemur 
það til af því. að hann er ekki eins kunn- 
ugur reynslunni og hann er hrifinn af sín- 
um eigin tillögum. Því að það vita allir. 
nema að líkindum liann einn. að lestar- 
rúmið á Esju er svo lítið, að hún getur 
alls ekki fullnægt vöruflutningaþörf lands- 
manna. I hverri ferð verður hún að skilja 
eftir vörur alt að því til hálfs landsins. og 
skipið er stundum orðið fult liálfum mán- 
uði áður en það leggur í strandferð.

Xú er það ráð upp tekið að láta Esju 
standa í naustum nokkurn hluta ársins. 
Hefði það þá verið nokkurt óráð, sem jeg 
hjelt fram, að liafa skipið svo stórt, að 
það gæti verið í millilandaferðum þann 
tíma? Þörf landsmanna liefði þolað það, 
þótt skipið hefði haft nokkuð meira vöru- 
rtim. svo að það gæti siglt milli Islands 
og útlanda þann tíma. sem það væri ekki 
í strandferðum.

Þá fór hv. 3. landsk. að tala um laxinn 
á Hvammstanga. Jeg veit ekki, hvort það 
verður nokkur dýrðarljómi. sem sú reynsla

veltir yfir Esju. að hún er nú búin að 
sigla fram á þennan dag án þess að hafa 
gefið möguleika til þess að nota strand- 
ferðir hennar til þess að koma laxinum á 
markaðinn. Það liefði ekki sakað, þótt skip- 
ið hefði verið dálítið stærra og þá útbúið 
með kælirúmi, svo að nota mætti góðu ferð- 
irnar til þess að koma afurðum landsins á 
markað nógu fljótt.

Loks fór liáttv. 3. landsk. að tala um 
litla skipið, sem á að koma við á 4 höfnum 
í Barðastrandarsýslu og ef til vill á fleiri 
liöfnum við Breiðafjörð og fullnægja sam- 
gönguþörf manna þar vestra. Ætli það 
yrði nú ekki stundum þröngt á því litla 
skipi, sem ætti að sigla á allar hafnir í 
Barðastrandarsýslu og inn á þá firði um 
alt land, sem venjuleg skip geta ekki kom- 
ið .’ Jeg býst við. að það væri betra fyrir 
Barðstrendinga að þoka samgöngumálum 
sínum áfram eftir þeirri leið, sem háttv. 
þm. Barð. (IIK) beitir sjer fyrir. sem sje 
að fá hæfilegt skip, sem annist flutninga 
milli Reykjavíkur og Breiðafjarðarhafn- 
anna. En jeg held, að hinum 15 sýslum, 
sem liv. þm. talaði um, væri ekki mikill 
greiði gerður með því að láta Barða- 
strandarbátinn hlaupa á milli þeirri, ef 
hann má þá einhverntíma missa sig þar 
vestra.

Mjer sýnist yfirleitt alt. sem háttv. 3. 
landsk. hefir sagt, benda á það, að í þessu 
máli eru skoðanir lians bygðar á lítilli 
rannsókn og á enn minni þekkingu.

Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Sú
athugasemd hæstv. fjrh.. að jeg hafi skift 
um skoðun í landsbankamálinu mun stafa 
af því, að hann er^eittlivað illa fyrirkall- 
aður. Ilæstv. ráðherra hlýtur að vera 
kunnugt. að þegar málið var fyrst borið 
fram, þá tókum við hv. 2. þm. S.-M. (IP) 
það fram, að við myndum gera brtt. um
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æðstu stjórn bankans, þegar málið kæmi 
síðar til umræðu. í fyrra varð að sam- 
komulagi í fjhn. að gera till. um að rann- 
saka þetta betur, og þá vakti aðallega fyr- 
ir okkur framsóknarmönnum að finna bið 
besta skipulag á stjórn bankans. Xú veit 
hæstv. fjrh., að þessi rannsókn hefir verið 
gerð. Þetta er því aðeins af því, að hæstv. 
ráðli. er úrillur, af því að flokksmenn hans 
hafa neitað að stvðja hann í þessu máli, 
að hann slær út í þessa sálma.

Hæstv. ráðli. taldi, að ekki þyrfti að 
Ijetta sköttum á bændum, þeir hefðu svo 
ljetta skatta. Þeir borga þó margskonar 
neysluskatta, og maður hefir ekki orðið var 
við, að ljett væri á þeim sköttum, eins og 
hæstv. ráðh. var að segja.

Ilæstv. ráðherra neitaði því, að kola- 
verkfallið á Englandi væri afleiðing af 
genginu,—sagði, að þar væru fleiri ástæð- 
ur. Jú, sennilega einhverjar fleiri. En eng- 
um manni á Englandi hlandast hugur um 
það, að gengið sje aðalatriðið. Jeg get sagt 
hæstv. fjrh. það. að jeg talaði í sumar 
við menn í Finnlandi, eftir að búið var 
að ákveða stöðvun myntarinnar. Þeir 
sögðu: „Við þorum ekki að hækka mark- 
ið. Það myndi alt loga upp í verkföllum 
og verkbönnum um leið og myntin breytt- 
ist.“ Þessu hefir líka verið spáð af mönn- 
um eins og Keynes, að svona hlvti það 
að fara. Gengisbreytingin er aðalástæðan. 
Það, sem barist er um, er þetta: Eiga 
verkamenn að geta haldið sama kaupi eða 
eiga námueigendur að halda sama skipu- 
lagi, en lækka kaupið ?

Viðvíkjandi útskýringu minni á íhald- 
inu, skal jeg geta þess, að jeg vitnaði að- 
eins til orða liæstv. ráðh. og sagðist hafa 
sömu skoðun. Mjer skilst. að hæstv. ráðh. 
hafi látið í ljós, að hann hafi verið ung- 
ur og reiður, er hann sagði hin frægu orð

1908. Hann um það. Jeg hefi aðeins látið 
hann njóta þess altaf, þegar jeg hefi minst 
á þetta, að mjer finnist hann liafa í þetta 
skifti betur en endranter hitt naglann á 
höfuðið.

Okkar deilumál um strandferðir er 
ósköp einfalt. Jeg hjelt því fram, að 
strandferðaskipið ætti að vera fyrst og 
fremst farþegaskip. Hæstv. ráðherra vildi 
flutningaskip. og það stórt, sem gæti víst 
tekið sement og timbur á smáhafnir fyrir 
Jón Þorláksson og Xorðmann. En hitt, að 
Esja liggur marga mánuði í naustum, hef- 
ir verið hæstv. fjrh. að kenna; liann liefir 
ekki tímt að láta skipið fara nauðsynlegar 
ferðir. Xu er í hv. Xd. verið að heimta. að 
Esja hahli áfram allan veturinn. Það 
heimtar fólkið úti um landið. ILestv. ráð- 
herra skilur það ekki, að fólkið fyrir aust- 
an og norðan sættir sig ekki við að vera 
marga mánuði án skipasamgangna. Xáttúr- 
lega vill hann hafa möguleika til að koma 
vörum hjeðan nægilega oft; það vilja allir 
heildsalar. Þá niöguleika vill hann því 
auka.

Annars gefst mjer tækifæri til að tala 
um strandferðir síðar. En af því að það 
var mikið spursmál, hvað við ættum að 
gera við þetta fje, þá endurtek jeg, að ef 
átt hefði að lækka skatta, þá væri rjett- 
látt að láta lækkunina ná nokkurnveginn 
rjettlátlega til allra stjetta. En þessi lækk- 
uii er ranglát, því að hún nær svo að segja 
eingöngu til fámennrar, efnaðrar stjettar

Frsm. meiri hl. (Jóhann Jósefsson): Ef
hv. frsm. minni hl. hefði ekki varið svo 
sem 20 orðum af ræðu sinni til að minna 
á frv„ þá hefði verið ástæða til að taka 
það fram við hv. deildarmenn, livaða má: 
er lijer til umræðu. — svo langan tíma óð 
hann elginn um algerlega óskyld efni. En

93’
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það er farið að verða einskonar bragð hjá 
þessum hv. þm., þegar liann er rökþrota, 
að spranga svona út um lieima og geima 
og grípa bara eitthvað og eitthvað. Þetta 
getur nú verið stríðslist dálitla stund, en 
það líður aldrei á löngu, að hún verði 
uppgötvuð af andstæðingunum.

IIv. þm. hefir alveg láðst að svna nokk- 
ur rök fyrir, að þetta frv. sje aðeins fyrir 
fámenna stjett í landinu. Enda þyrfti öllu 
snjallari ræðuinann en hann til að sanna 
fyrir háttv. deild, að vara eins og kol væru 
aðeins handa fámennri stjett og verð á 
henni kæmi eiginlega ekki almenningi við.

Ut af því, sem jeg sagði um samvinnu- 
fjelögin og var hein afleiðing at' áskorun 
hv. þm., þá flýtti hann sjer að vitna til 
margra landa, þar sem hann sagði, að 
samskonar lög væru til. Hann gerði auð- 
vitað ráð fyrir, að enginn annar myndi 
vita um þetta en liann. En þó að slík lög- 
gjöf væri til eða hefði verið til í þeim 
löndum, sem hann nefndi, þá er það í raun 
og veru engin fullgild sönnun fyrir því, að 
sú stefna í skattamálum hjá samvinnu- 
fjelögunum, er þar keinur fram, sje rjett- 
lát eftir staðliáttum hjer á landi. Reynsl- 
an hefir sýnt það með hverju ári, sem 
líður, síðan þessi stefna hefir komið upp 
í skattamálum lijer, að liún er mjög var- 
hugaverð og verður ranglát í mörgum til- 
fellum. Á þessu er að smábóla úti um 
landið, sem er eðlilegt. Hreppar, sem mik- 
il útgjöld hafa, finna mjög til þess, að 
þeim er ómögulegt að ná til þessara stóru 
fjelaga, vegna laga, sem sett eru til að 
vernda hagsmuni þeirra.

Jeg skal taka það fram, að jeg átti áð- 
an aðeins við, að hv. þm. hefði ekki rjett 
til að gera ráð fyrir því fvrirfram, að meiri 
hl. fjhn. notaði vísvitandi rangar forsendur. 
Þá var hann að nefna með nöfnum og lýsa 
ástandi þriggja manna í fjhn. Þetta er

bardagaaðferð þessa liáttv. þm. Hann get- 
ur aldrei haldið sig við málefnið án þess 
að draga inn í umr. persónur andstæðinga 
sinna; því nær sem hann kemst þeirra 
einkalífi og högum, því áhrifameiri finst 
honum sín aðferð. En yfir höfuð er þetta 
ekki viðurkent heppilegt í stjórnmálabar- 
áttu. að geta aldrei talað um málefnin 
sjálf, lieldur hlanda inn í umr. því, sem 
ekkert skiftir ináli, svo sem einkahag ein- 
stakra manna.

Björn Kristjánsson: Jeg gleymdi að 
svara ofurlitlu atriði viðvíkjandi kaupfje- 
lagsstjóranum, sem hv. 3. landsk. spurði 
um. Jeg tók þá fram í umræðunum, að jeg 
ætlaði alLs ekki að nefna nein nöfn, — 
liefi aldrei gert það í minni þingtíð, þó 
að jeg hafi sett dálítið út á gerðir ein- 
stakra manna. En jeg vil aðeins segja hon- 
um það, að hann er alinn upp undir hand- 
arjaðri hv. 3. landsk. og er lireinræktaður 
bolseviki eins og liann.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er ekki 
gustuk að hella úr fleiri skálum yfir hv. 
3. landsk. en þegar er gert. Jeg ætla þess 
vegna aðeins að taka það fram, að strand- 
ferðaskip eins og t. d. „Esja“ þarf lielst 
að geta flutt fleira en vörur frá kaup- 
mönnum í Revkjavík út um landið. Það 
væri ekki óviðeigandi til dæmis, að bænd- 
ur gætu sent með þessu skipi eitthvað af 
lifandi peningi, svo sem stórgripum, ef 
þeir vildu nota sjer þann góða sumar- 
markað í Reykjavík.

Það er eitt af meistarastykkjum höf- 
unda þessa strandferðaskips, að það hefir 
ekki enn getað flutt einn einasta stórgrip 
milli hafna, af því að hvergi er hægt að 
koma slíkri skepnu fvrir í skipinu svo 
forsvaranlegt sje.

Þó að þetta vanti á ,,Esju“. farmrými
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og kælirúm fyrir vörur bænda, þá er ekki 
víst, að rjetta úrlausn málsins sje að efna 
til skips, sem geti tekið það, sem vantar 
á að ,,Esjali hafi verið skynsamlega bygð. 
Það gæti verið ástæða til að hafa nú eitt- 
hvað ofurlítið myndarlegri hugmvnd um 
það, hverjar þarfir landsmanna muni 
verða í framtíðinni til að koma vörum að 
sjer og frá sjer með slíku strandferðaskipi.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:3 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: BK, EP, GunnÓ, IHB, JJÓs, Jóh- 

Jóh, JM, SE, HSteins.
nei: EÁ, JJ, ÁH.

Tveir þm. (GuðmÓ, TP) fjarstaddir.
2. —3. gr. samþ. með 10:2 atkv. 
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9: 2 atkv.

Á 76. fundi í Ed., föstudaginn 14. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 462).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 8: 5 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JM, SE, BK, GunnÓ, THB, JJÓs, 

JóhJóh, HSteins.
nei: JJ, ÁH, EÁ, GuðmO, TP.

EP greiddi ekki atkv.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 597).

26. Kósningar til Alþingis.
Á 19. fundi í Xd., miðvikudaginn 3. 

mars, var útbýtt:
Frr. til laga itm breyting á lögitm nr.

38, nár. 1915, um kosningar til Alþingis 
(þmfrv., A. 87).

A 23. fundi í Xd., föstudaginn 5. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Magnús Jónsson: Þetta er málið, sem 
jeg mintist á áðan, og hefi engu við það 
að bæta, en legg til, að það fái að ganga 
til 2. umr. og allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. 

og til allslin. með 16 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Xd., miðvikudaginn 10. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 87, 
n. 104).

Frsm. (Pjetur Þórðarson) : Það er sama 
um þetta mál að segja og síðasta mál. 
Breyting sú, sem þetta frv. fer fram á, 
kemur af því, að tíminn til þess að semja 
alþingiskjörskrá hjer er of naumur eins og 
nú er, sem sje til 1. febr., og er því farið 
fram á, að hann sje framlengdur til 1. 
mars. Breytingarnar á 2. gr. frv. leiða af 
þessari breytingu í 1. gr. Þetta er mjög 
einfalt mál og óbrotið, og vamti jeg því, 
að hv. þingdeildarmenn sjái, að breyting 
þessi er sjálfsögð, og leyfi frv. þessu fram 
að ganga án frekari málalenginga.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.
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Á 29. fundi í Xd„ föstudaginn 12. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

A 26. fundi í Ed., s. d., var frv. iitbvtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd. 
(A. 87).

Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 15. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til allshn. með 8 shlj. atkv.

Á 39. fundi í Ed., Jaugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 87, 
n. 214).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): -Jeg þarf 
ekki að bæta miklu við það, sem stendur í 
áliti nefndarinnar á þskj. 214. Xefndin 
leggur til, að gerð sje breyting við þetta 
frv., þótt hún fallist að öðru leyti á það. 
I frv. er gert ráð fyrir, að tími sá, sem 
þarf til þess að búa til kjörskrá, sje lengd- 
ur fyrir Reykjavík eina um einn mánuð. 
Xefndin getur nú ekki sjeð, að vert sje að 
gera breytingu á lögunum sem sjerstök lög 
fvrir Reykjavík. því að það getur vel ver- 
ið samræmi í að liafa þetta þannig fyrir 
alt landið. Þótt þörfin sje ef til vill mest 
í Reykjavík, eins og í brjefi borgarstjóra 
er haldið fram, þá er enginn vafi á, að 
þessi tími er alt of stuttur fyrir ýmsa 
kaupstaði, og jafnvel sveitirnar líka. Við

sjáum ekkert því til fyrirstöðu að lengja 
þennan tíma alment um einn mánuð.

Allshn. leggur því til, að frv. verði 
samþ. með slíkri breytingu, og sje jeg svo 
ekki ástæðu til að fara fleiri orðum um 
málið.

ATKVGR.
Brtt. 214,1 (ný 1. gr.) samþ. með 12 shlj. 

atkv.
— 214.2 (ný 2. gr.) sainþ. með 12 shlj. 

atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Ed., mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 243).

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og endur- 

sent Xd.

Á 43. fundi í Xd„ s. d„ var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 45. fundi í Xcl., miðvikudaginn 31. 
mars, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Frsm. (Pjetur Þórðarson): Eins og hv. 
þdm. mun reka minni til, er frv. þetta, 
sem upphaflega er borið fram af hv. þm. 
Revkv., aðallega breyting á kosningalög- 
unum að því er snertir Revkjavík, og er 
sú breyting fólgin í eins mánaðar tilfærslu 
á þeim tíma, sem kjörskrár eiga að vera 
tilbúnar á, þannig að tíminn er lengdur 
um einn mánuð. Xu hefir hv. Ed. brevtt 
frv. þannig, að hún hefir numið burt þessi 
ákvæði fyrir Reykjavík sjerstaklega og 
komið því þannig fvrir, að þau gilda vfir
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land alt. Xefndin hefir athugað þessar 
hrevtingar Ed.. og álítur hún, að að sönnu 
hafi engin nauðsyn borið til þess að láta 
þetta gilda úti um land, en þó sje það ekki 
lakara. Fellst hún því á, að frv. verði sam- 
þykt eins og það nú liggur fyrir.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 265).

27. Vjelgæsla á gufuskipum.
Á 24. fundi í Xd„ laugardaginn 6. mars, 

var útbýtt:
Frv. til laga uni breyting á lögum nr. 

43, 3. nóv. 1915, um atvinnu ritf vjelgreslu 
á gufusldpum (þmfrv.. A. 95).

Á 25. fundi í Xd., mánudaginn 8. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Frsm. (Sigurjón Jónsson): Eins og get- 
ið er um í greinargerð fyrir þessu frv., 
þá er það flutt af sjútvn. eftir tilmælum 
hæstv. atvrh. (MG). En ástæðan fyrir því, 
að frv. er fram komið, er sú, að okkur 
vantar tilfinnanlega menn, sem fullnægja 
skilyrðum til þess að geta orðið vjelstjórar 
samkv. lögum frá 1915. I þeim lögum er 
stjórninni gert heimilt að veita undan- 
þágu frá skilyrðum laganna. Vissum skil- 
yrðum verður auðvitað að fullnægja. en 
stjórnin getur veitt undanþágu undan 
sumum og gefið bráðabirgðaskírteini til 
cins árs í senn. En þessi heimild var tíma- 
takmörkuð og er nú útrunnin, að nokkru 
fyrir 4—5 árum, en að fullu 1925.

Árið 1915 er það auðsjáanlegt. að þing-

ið hefir ætlast til þess, að þegar komið 
væri fram á árið 1925, myndi vera nóg af 
vjelstjórum til í landinu. Þess vegna voru 
lögin þannig útbúin, að heimildin gilti 
ekki lengur. En raunin er önnur, því að 
það vantar líklega nú sem stendur um % 
þeirra vjelstjóra, sem við þurfum að nota 
fyrir flotann, ef við ættum að fylgja 
strangt fram þeim skilyrðum fyrir vjel- 
stjóraskírteinum og rjettindum vjelstjóra.

Mjer hefir talist svo til, að það vamu til 
um 80 gufuskip hjer á landi. Að vísu 
munu þau ekki vera öll í gangi, en þegar 
þau eru sem flest í gangi, þá verðum við 
annaðhvort að fá menn að, sem svipaða 
kunnáttu hafa og okkar vjelstjórar, eða 
veita okkar mönnum, sem til þessa starfs 
virðast hæfir, undanþágu. Eftir því, sem 
vjelstjórar hafa sagt mjer, þá eru það til- 
tölulega fá skip af fiskiflotanum, sem ekki 
hafa menn innanborðs með einhverja und- 
anþágu. Þetta eru auðvitað ástæðurnar til 
þess, að hæstv. atvrh. hefir farið fram á, 
að ráðunevtinu sje áfram veitt heimild 
að veita mönnum undanþágu frá lögunum 
frá 1915. Fjölgun vjelstjóra hjá okkur nú 
um nokkur ár er alls ekki svo lítil. Árlega 
liafa bæst við í hópinn 8—10 manna. En 
flotinn okkar liefir aukist örar en sem 
því svarar, svo að það virðist altaf meiri 
og meiri hörgull á vjelstjórum.

Jeg sje ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðuin um málið að þessu sinni, og sje 
ekki heldur ástæðu til, að málinu verði 
vísað í nefnd. En jeg mun biðja sjútvn. 
að athuga þetta mál til 2. umr„ því að 
jeg er hræddur um, að undanþágurnar sjeu 
ekki nógu víðtækar, þurfi að vera víðtæk- 
ari vegna þess. að vjelarnar í togurunum 
éru stærri nú síðustu árin.

.Jeg leyfi mjer svo að leggja til, að mál- 
inu verði vísað til 2. umr.
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Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vil
leyfa mjer að þakka hv. sjútvn., að liún 
liefir flutt þetta frv. Það hefir losað mig 
við nokkra fyrirhöfn.

Jeg skal geta þess, að mjer þykir vænt 
um, að hv. nefnd vill athuga frv. betur 
milli umræðnanna. Því það má vel vera, 
að heimildin til undanþágu sje ekki nægi- 
lega víðtæk í frv. Jeg býst nú við, að 
aukning togaraflotans muni stöðvast, í bili 
að minsta kosti. En það er náttúrlega gott 
að hugsa vel fyrir framtíðinni. Og jeg 
verð að segja, að það er leiðinlegt fyrir 
stjórnina að hafa ekki næga lieimild td 
undanþágu, þegar svo vill til sem nú, að 
það vantar af vjelstjórum með prófi í 
landinu. Það er ekki ábvrgðarlaust fyrir 
stjórnina að gefa undanþágu án þess að 
hafa beina stoð í lögum. Þess vegna legg 
jeg mikla áherslu á. að frv. geti orðið að 
lögum á þessu þingi. Því að jeg er ekki 
alveg tryggur fyrir því, að ekki sje liægt 
að koma fram ábyrgð á hendur stjórnar- 
innar fyrir að veita undanþágu, .sem ekki 
á vissa stoð í lögum, ef skipi vill eitthvað 
til.

Jeg vona, að hv. Alþingi sjái nauðsyn- 
ina á að fá frv. í gegn á þessu þingi. Því 
ekki getur það verið tilgangurinn að 
reyna að hefta, að % skipaflota lardsirs 
geti stundað þá atvinnu, sem hann ei ætl- 
aður til.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

A 27. fundi í Nd., miðvikudaginn 10. 
mars, var frv. tekið til 2. umr. (A. 95, 
114).

gnfuskipnm.

Frsm. (Sigurjón Jónsson): Viðvíkjandi
þessari litlu brtt. frá sjútvn. skal jeg taka 
það fram, að við nánari íhugun á lögun- 
um frá 1915 sá nefndin, að fvrir gæti kom- 
ið, að nauðsynlegt væri að fá rýmkaða 
heimild stjórnarinnar til undanþágu. Jeg 
gat þess við 1. umr., að lögin frá 1915 
væru miðuð við það, að togararnir hefðu 
vjelar undir 700 hestöflum. En nú hefir 
þetta breyst á síðari árum þannig, að 
nokkrir togarar eru komnir með vjelar 
yfir 700 hestöfl, og síðast ekki alls fyrir 
löngu slíkir togarar bæst í hópinn. Á þessa 
togara með 800 hestafla vjelar fara svo 
einhverjir af betri vjelmeisturunum, sem 
hat'a verið á togurunum með hinar minni 
vjelar, en þá vantar skilyrðin til þess að 
geta tekið við þeirri stöðu. Þá vantar að 
hafa verið undirmeistarar á skipum með 
yfir 700 hestafla vjelar. En til þess hafa 
þeir aldrei haft nein tækifæri. En 11. gr. 
laganna frá 1915 setur það sem skilyrði, 
að þeir liafi verið undirmeistarar á slíkum 
skipum. Því liefir sjútvn. skotið inn þeirri 
sjálfsögðu breytingu, að heimild sú, er 
stjórninni er fengin, nái einnig til þeirrar 
greinar. Jeg skal taka það fram, að sjútvn. 
gengur að því sem sjálfsögðu, að stjórnin 
gæti allrar varkárni í slíkum undanþágum 
og ráðfæri sig við hina vjelfræðilegu ráðu- 
nauta um þessi efni.

ATKVGR.
Brtt. 114 samþ. með 19 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. 
atkv.

2. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.
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A 29. fundi í Nd., föstudaginn 12. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 122).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 26. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 15. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (MG): IIv. sjáv- 
arútvegsnefnd neðri deildar flut-ti frv. 
þetta eftir tilmælum mínum. Ástæðan fyr- 
ir framkomu þess er sú, að eftir því, sem 
gufuskipafloti okkar er nú, mun þurfa 
um 150 vjelstjóra. En nú munu ekki til 
nema 100 menn, sem vjelstjórarjett hafa 
samkvæmt lögunum frá 1915.

Ilefir því ekki verið um annað að ræða 
en að veita undanþágur. sem h.ppið er, að 
hafi stoð í lögum, eða þá að öðrum kosti 
að leggja nokkurn hluta flotans upp. Frv. 
þetta er því til að ráða bót á þessmn 
ágalla. sem alls ekki getur talist liættulaus, 
því að ef skip strandar og um er hægt 
að kenna vjelstjóra, sem fengið hefir und- 
anþágu með hæpinni stoð í lögum, þá er 
ekki víst, hvernig vátryggingarfjelag, sem 
í hlut á, mundi bregðast við skaðabóta- 
kröfunni. Er því mikil nauðsyn á að fá 
skýra lagaheimild fvrir slíkum undan- 
þágum.

Að umræðunni lokinni óska jeg, að mál- 
inu verði vísað til sjávarútvegsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til sjútvn. með 9 shlj. atkv.

gufuskipum,

Á 40. fundi í Ed., mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 122, n. 238).

Frsm. (Ingvar Pálmason): Frv. það, 
sem hjer liggur fyrir, er komið frá hv. 
Nd. og var flutt þar af sjútvn. eftir ósk 
stjórnarinnar. Sjútvn. þessarar deildarhef- 
ir athugað frv. og lagt til, að það verði 
samþ. óbrevtt. I greinargerð, er fylgdi frv. 
upphaflega, eru teknar fram ástæður þær, 
er valda því, að það er fram komið, og 
bent á, að í frv. felist nægileg trygging 
fyrir því, að heimild sú, sem farið er fram 
á að verði veitt, muni ekki verða misnotuð. 
Býst jeg við, að hv. þm. hafi athugað mál- 
ið, og legg jeg því til, að það verði samþ. 
eins og það liggur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. gr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 42. fundi í Ed., miðvikudaginn 31, 
mars, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 266).

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 96
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28. Veðurstofa.
A 28. fundi í Xd., fimtudaginn 11. mars, 

var útbvtt:
Frv. til laga um veðurstofu á íslandi 

(þmfrv.. A. 128).

Á 30. fundi í Xd., laugardaginn 13. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 23 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Ólafur Thors): Eins og frv. ber 
með sjer, hefir sjiitvn. lagt til, að sjer- 
stök lög verði nú sett um stofnun veður- 
stofu á Islandi. Þetta frv. er eiginlega 
gamall kunningi þessarar hv. deildar. Árið 
1917 fluttu hæstv. forseti (BSv) og hv. 
núverandi 2. þm. Árn. (JörB) frv. á Al- 
þingi, er segja má, að væri vísir til þessa 
frv., sem hjer er flutt. Var því tekið með 
kostum og kynjum í hv. Xd. og var sam- 
þykt þar, en fann ekki náð fyrir augum 
hv. Ed. og dagaði þar uppi. Árið 1918 
var sama frv. flutt af hv. mentmn. Xd. 
Fór eins með það og áður, það fjekk góð- 
ar undirtektir í hv. Xd.. en þegar það kom 
til hv. Ed., var því vísað til hæstv. stjórn- 
ar með rökstuddri dagskrá. Segir ekki af 
því síðan. en reyndin hefir orðið sú, að 
síðan 1919 hefir starfað hjer sjerstök veð- 
urstofa, en án þess að hafa stoð í lögum. 
Hefir bún notið styrks úr ríkissjóði og 
síðastliðið ár fjekk hún 44 þús. kr. Er 
það að vísu mikil upphæð, en nægir þó 
hvergi til þess. að veðurstofan geti int af 
hendi hin nauðsynlegustu störf. Hefir 
sjútvn. því litið svo á, að annaðhvort beri 
að leggja þessa stofnun alveg niður eða 
að hækka styrkinn til hennar, svo að hún 
geti rækt vel sitt starf. og þegar nú til

þess kemur að ákveða, hvorn kostinn skuli 
kjósa, er það að vonum, að spurt sje um 
reynslu annara þjóða í þessum efnum. 
í 50 ár hafa veðurstofur starfað erlendis 
og hafa aðallega unnið að því að safna 
veðurfarsskýrslum, svo að liægt sje að sjá, 
hvaða áhrif veðurfarið hefir á afkomu at- 
vinnuveganna og landsliagi yfirleitt. Enn- 
fremur hafa þær gefið út daglegar veður- 
spár. Veðurfræðin er í flestum menningar- 
löndum alveg sjerstök vísindagrein. Varð 
mikil framför í henni á stríðsárunum. Stöf- 
uðu þær framfarir af því, að mikil alúð var 
þá lögð við veðurathuganirnar vegna þýð- 
ingar þeirra fyrir flughernaðinn, því að þar 
var einkum nauðsynlegt að vita nákvæmlega 
allar liorfur veðurs. Eftir ófriðinn var hald- 
inn alþjóðafundur til þess að koma skipu- 
lagi á rannsóknirnar. Var þar ákveðið að 
senda frá hverju landi veðurfregnir. sem 
önnur lönd gætu haft gott af. Ilafa allir,sem 
þeirra hafa notið. álitið þessar veðurfregn- 
ir alveg ómissandi. Enda myndi ekki, eftir 
50 ára reynslu. vera lialdið áfram að efla 
og stækka veðurstofnanirnar og auka fjár- 
framlög til þeirra, nema reynslan hefði 
verið sú. að mikill hagnaður hefði hlotist 
af þeim.

Xefndin hefir kynt sjer reynslu Xorð- 
manna í þessu máli. Jeg vil leyfa mjer að 
lesa upp úr Iðunni kafla úr grein eftir 
Jón Eyþórsson veðurfræðing. en hann hef- 
ir undanfarið starfað á aðalveðurstofu 
Xorðmanna. og er því manna kunnugastur 
málinu:

..Það er einróma álit sjómanna við vest- 
urströnd Xoregs. að stormvarnirnar sjeu 
mikil trygging fyrir líf þeirra og eignir. 
Venjulega er hægt að senda aðvörun 6— 
12 klst. áður en stormurinn skellur yfir, 
svo að nægur tími er til að bjarga veiðar- 
færunum og búa um skip fyrirfram.
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Stormfregnirnar eru símaðar til allra sím- 
stöðva á strandlengju þeirri, sem búist er 
við, að stormurinn nái til.‘.‘

Þetta segir þessi kunnugi maður um at- 
huganirnar í Xoregi. Stendur líkt á þar 
og hjer, enda er langt síðan menn komu 
auga á nauðsyn athugananna lijer á landi. 
Síðan 1872 hafa Danir haft hjer á hendi 
veðurathuganir, þar til íslendingar sjálfir 
tóku þær í sínar hendur árið 1919. En sú 
veðurstofa, sem hjer er nú, hefir átt við 
erfið kjör að búa. Aðeins fáir, lítt vanir 
menn hafa starfað við hana. Það má 
segja, að forstöðumaðurinn einn hafiverið 
fær um að gegna þessu starfi. En það er 
of mikið verk að ætla einum manni það, 
án þess að hann hafi nauðsvnlega aðstoð. 
Telur hann sig sjálfur ekki geta það. Segi 
jeg þetta honum á engan hátt til miska, 
því að hann er að mínu áliti mjög gáfað- 
ur maður og duglegur í starfi sínu. Svo 
er á fleira að líta. Veðurstofan hefir of 
ófullkomin t;vki. fær veðurfregnir frá alt 
of fáum stöðum á landi, fær of fá veður- 
skeyti frá útlöndum og frá alt of fáum 
skipum. Bagar það líka mikið að fá ekki 
skeyti frá Grænlandi, en vonandi rætist 
nú bráðlega úr því, enda er það með öllu 
nauðsynlegt, svo að telja má ókleift að 
vera sannspár um veður hjer á landi án 
slíkra skeyta.

Sjávarútvegsnefnd hefir talið nauðsyn- 
legt að revna að ráða bót á þessum mein- 
um og hefir ætlast til, að þetta frv. yrði 
spor í þá átt. Eins og frv. ber með sjer. 
þá er ætlast til, að starfssvið veðurstof- 
unnar verði einkum tvennskonar. fyrst að 
safna gögnum til rannsókna á loftslagi 
landsins og vinna úr veðurfarsskýrslum 
er sýni skilyrði þau og takmörk, sem veðr- 
áttan setur atvinnuvegum landsins, og í 
öðru lagi að senda út veðurspár. Veit hið

fyrra að framtíðinni, en hið síðara að líð- 
andi stund, og er gagnsemi þess auð-
skildari.

En til þess að sú lilið starfseminnar 
komi að fullu gagni, þá er einkum þrent 
nauðsynlegt: Að veðurspárnar sjeu rjett- 
ar, í öðru lagi að menn fari eftir þeim, og 
í þriðja lagi að þær svari kostnaði.

Um rjettar veðurspár er mest komið 
undir glöggum veðnrfræðingum. Við höf- 
um hingað til aðeins haft einn mann, en 
það er of lítið. En nú eigum við völ á 
öðrum manni. Er það ungur maður, fróð- 
ur mjög í sinni grein. Hefir hann stundað 
liáskólanám í veðurfræði og tekið gott 
próf. Hann hefir verið 5 síðustu árin á 
bestu veðurstofu Xorðurlanda, veðurstof- 
unni í Björgvin. Þekki jeg ekki manninn, 
hefi aðeins talað við hann lítillega. en 
kunnugir segja hann greindan mann og 
starfhæfan. og tel jeg til hagsmuna fyrir oss 
Islendinga að hagnýta oss starfskrafta 
hans. En nú stendur svo, að líklegt er. að 
ef ekki verður undinn bráður bugur að því 
að festa hann hjer lieima, þá festi hann 
rætur li.já Xorðmönnum.

Það er ekki nóg að fá tvo góða veður- 
fræðinga. Þeim er aðstoð nauðsynleg. Það 
er jafnan mikið verk að vinna í stofunni; 
t. d. hefir það komið fyrir, að forstjórinn 
liafi orðið að vinna einsamall verk. sem 
annarsstaðar er álitið fullnóg 3 mönnum. 
Liggur þá í augum uppi, að verkið getur 
ekki orðið eins vel af hendi leyst og með 
þarf.

Einnig er nauðsynlegt að fá góðar og 
ábyggilegar frjettir. Það þarf að fjölga 
veðurathugunarstöðvum úti um land, búa 
•þær að tækjum. hafa nákvæmt eftirlit með 
tækjunum og sjá um, að forstöðumenn at- 
huganastöðvanna vinni verk sitt með ná- 
kvæmni. Ennfremur þarf veðurstofan að

9 G
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fá frjettir frá nægilega mörgum löndum. 
Er nauðsynlegt, að veðurstofan liafi sæmi- 
lega góð móttökutæki loftskeyta, svo starfs- 
mennirnir geti sjálfir tekið við skeytum 
hvaðanæfa að, en tæki þau, er veðurstof- 
an hefir orðið að notast við, eru með öllu 
ónotandi. Xý tæki mundu ekki kosta meira 
en 4—5 þús., og ætlast sjútvn. til, að slík 
fjárveiting verði samþykt í sambandi við 
frv. nefndarinnar. Loks væri æskilegt, að 
veðurstofan fengi að staðaldri skeyti frá 
skipum í hafi, og er eigi ólíklegt, að með 
tímanum verði því komið í framkvæmd.

Verði nú vel fyrir öllu þessu sjeð, geta 
menn gert sjer góðar vonir um rjettar veð- 
urspár, og er þá komið að öðrum lið þessa 
máls: hvort almenningur muni treysta á 
veðurspárnar og haga verkum sínum eftir 
því.

Fyrsta skilyrðið er að sjálfsiigðu, að 
menn fái að vita um veðurspárnar í ta*ka 
tíð, en til þessa hafa verið vanhöld á því. 
Veðurskeyti og veðurspár hafa aðeins ver- 
ið sendar til 1. og 2. flokks símstöðva og 
til skipa, er hafa ta>ki til að taka á móti 
skeytum. Jeg tel alveg sjálfsagt. að búið 
verði svo um hnútana, að veðurspárnar 
sjeu að staðaldri sendar til allra ver- 
stöðva og yfirleitt til allra þeirra, er ætla 
má að hafi gagn af þeim. Jeg geri mjer 
vonir um, að útvarpið reynist góður boð- 
beri, og er ekki ólíklegt, að svo fari fyr 
en varir, að hver fleyta verði búin ta-kjum 
til móttöku á útvarpsfrjettum. Ætti þá 
veðurspám að vera útvarpað oft á dag. Til 
aðstoðar bátum, er eigi hafa móttökutæki. 
ætti að reisa merkjastöðvar nálægt ver- 
stöðvunum til viðvörunar, ef óveður er í 
vændum. Er þetta kostnaðarlítið, en nauð- 
svnlegt, enda altítt með öðrum þjóðum.

Að sjálfsögðu verður eigi með vissu 
fullyrt, að menn hagnýti sjer veðurspárn-

ar, en sú er trú nefndarinnar, að reynsl- 
an muni smákenna mönnum það, ef veð- 
urspárnar að jafnaði rætast.

Þá er loks að athuga, hvort starfsemi 
veðurstofunnar svari kostnaði, ef veður- 
spár eru sannar og menn fara eftir þeim. 
Oþarft er að fjölyrða um þá hlið málsins. 
Þó skal á það bent, að mikill vinnusparn- 
aður mundi fylgja sönnum veðurspám. 
sem farið væri eftir. Yrði það til hags- 
muna bæði land- og sjávarbændum. Nefni 
jeg þar til hey- og fiskbreiðslu. en einkum 
kæmi þó slíkt að gagni smáútgerðinni. Tel 
jeg líklegt, að margur óþarfa róðurinn 
sparaðist. auk þess sem veiðarfæratap 
mundi minka. Alt er þetta þó smáræði eitt 
hjá hinu, ef takast mætti að draga úr þeim 
ógurlegu fórnum, sem íslenska þjóðin fær- 
ir Ægi árlega.

Iljer er útra-ði víða hættumeira en títt 
er annarsstaðar. A smáfleytum er sjósókn 
stunduð á djúpmið fyrir opnu hafi, og 
er líkast sem sjómennirnir íslenskn kunni 
ekki að hræðast. enda er blóðtakan ægi- 
leg. A árunum frá 1881—1910 druknuðu 
um 2100 manns hjer við strendur lands- 
in.s. en uin 080 frá 1914—1926. Það er 
ótvíræð skvlda löggjafans að gera alt. sem 
í lians valdi stendur. til að tryggja líf sjó- 
víkinganna. og þegar ekki er meiru til 
kostað en hjer ræðir um, vildi jeg mega 
vænta skilnings og aðstoðar allra háttv. 
deildarmanna.

Jeg nota tækifærið til að leiða athvgl’, 
að því, að Island mun vera eina menning- 
arlandið. sem hefir áskilið sjer þóknun 
fyrir útsending veðurskevta til annara 
landa. Gjald þetta, sem árlega mun nema 
um 24 þús. kr., hefir til þessa fallið til 
Alikla norræna ritsímafjelagsins, en á eft- 
irleiðis að greiðast í ríkissjóð Jeg leiði 
hjá mjer að dæma um. hverja sæmd vjer
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hljótum af þessu, en bendi á hitt, a<> ef á 
annað borð á að taka þessa borgun, er 
rjett, að lnin falli að einhverju leyti til 
veðurstofunnar, því að hún hefir allan til- 
kostnað og vinnu við að semja þessi skeyti.

Kostnaður við veðurstofuna er nú ár- 
lega um 40 þús. kr. Xefndin telur líklegt, 
að til þess að koma lienni í viðunanlegt 
liorf, þurfi vart meira fjárframlag en ea. 
20 þús. í viðbót, eða um 60 þús. kr. alls, 
og væntir nefndin, að liáttv. þingdeild 
verði sammála um að veita þetta, sem í 
sjálfu sjer er smávægilegt í samanburði 
við þann vinning, sem er í aðra liönd, 
bregðist veðurstofan ekki vonum manna.

Þó að starfsmönnum verði fjölgað við 
veðurstofuna, eiga þeir ekki að sitja þar 
auðum höndum, því að það er gert ráð 
fvrir, að þeir hafi þar að minsta kosti 8 
klst. vinnudag, og er það talsvert lengri 
vinnutími en í öðrum opinberum stofnun- 
un ríkisins. Þetta er ennfremur allströng 
vinna, og auk þess, sem unnið er í veður- 
stofunni, þurfa hinir veðurfróðu starfs- 
menn að kosta kapps um að fylgjast með í 
öllum nýjungum og framförum á sviði 
veðurfræðinnar, sem er ung fræðigrein 
ennþá og á fyrir höndum mikinn viðgang 
og mun verða, er fram líða stundir, með 
víðtækari og umfangsmestu vísindagrein- 
um.

Nefndin hefir lagt til, að sjerstakt hús 
verði bygt handa veðurstofunni strax og 
ástæður leyfa. Húsið ætti að standa ein- 
hverstaðar á bersvæði og vera útbúið með 
öllum þeim tækjum og umbúnaði, sem 
nauðsynlegur er fyrir þessa stofnun. 
Nefndin hefir gert ráð fyrir, að forstjóri 
veðurstofunnar hefði þar frían bústað, en 
þangað til búið er að koma upp þessari 
bvggingu. fái hann styrk til húsaleigu. 
sem jafngildi því. er samiileg íbúð kostar 
hjer í Keykjavík.

Xefndin vill tryggja sjer, að hr. Jón 
Eyþórsson veðurfræðingur verði starfs- 
maður í veðurstofunni, en nú sem stendur 
á hann kost á embaúti í Xoregi, með hærri 
launum en hjer eru í boði. Þar fær hann 
um 8 þús. kr. á ári, sem fara hækkandi 
upp í 9—10 þús. og 500 kr., og auk þess 
svo góð húsaleigukjör, að svara mundi til 
150—175 kr. liúsaleigustyrks á mánuði. En 
laun þau, sem honum mundu verða boðin 
lijer, eru livergi nærri sambærileg við 
þetta, og til þess að bæta ofurlítið úr 
þessu hefir nefndin stungið upp á húsa- 
leiguhlunnindunum, sem ætlast er til, að 
falli að jöfnu núverandi forstjóra og herra 
Jóni Eyþórssvni, enda þótt lögin ákveði. 
að forstjórinn einn njóti þeirra.

Jeg sje ekki ástæðu til að fjölyrða frek- 
ar um þörf okkar íslendinga fyrir öruggar 
og ábyggilegar veðurspár. Ollum er svo 
kunnugt, að fáar þjóðir heyja harðari bar- 
áttu við Ægi en við íslendingar, því sjó- 
sókn hjeðan er miklu örðugri en víðast 
livar annarsstaðar. Jeg get sagt það fyrir 
hönd allrar nefndarinnar, að ef þetta 
aukna fjárframlag fæst og veðurstofunni 
verður komið í það horf, sem hún telur 
æskilegt, þá er það sannfæring nefndar- 
innar, að eigi líði svo mörg ár, að veður- 
stofan sanni ekki ágæti sitt.

Við næstu umræðu hefir nefndin hugs- 
að sjer að bera fram brtt. við e-lið 2. gr. 
frv., eu frá því hirði jeg ekki að skýra 
frekar fvr en að því kemur.

Þar sem frv. kemur frá nefnd, tel jeg 
óþarft að vísa því til nefndar, og legg 
því til, að það fái að ganga áfram gegnum 
þessa hv. deild nefndarlaust.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hv. frsm. 
sjútvn. (OTh) sagði. þegar hann talaði 
um veðurskeyti hjeðan. að við íslendingar 
va*rum eina þjóðin, sem tæki borgun fyrir
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þau, og er þar rjett skýrt frá, en ástæðan 
er sú, að Mikla norræna hefir síðan 1905 
haft einkarjett á öllum skeytasendingum 
hjeðan og seldi þess vegna skeytin. Það 
var líka rjett, sem hv. frsm. sagði um 
verð skeytanna. Það er á ári um 24 ]jús. 
kr., en nú, eftir hinum nýja ritsímasamn- 
ingi, fellur þetta gjald til Mikla norræna nið- 
ur, en þegar gerðir voru samningarnir við 
það fjelag, var gengið út frá því, að fram- 
vegís yrði samt haldið áfram að taka gjald 
fyrir þessi skeyti, og rynni það í ríkissjóð. 
Jeg hefi talað um þetta við forstjóra veð- 
urstofu Dana, og hafði liann ekkert við 
það að athuga, en forstjórinn á sæti í mið- 
stjórn alþjóðaveðurrannsókna. llann við- 
urkendi. að hjer væru ýmsir örðugleikar 
á söfnun og útsendingu veðurskeyta, vegna 
afskektrar legu landsins og einangrunar.

Mjer skildist það á hv. frsin., að hann 
vildi láta andvirði skeytanna renna til 
veðurstofunnar, en jeg verð að vera því 
mótfallinn; jeg tel miklu rjettara, að það 
renni til landssímans. Það kemur þar fram 
meðal tekna símans. eins og jeg álít að 
rjettast sje. Að vísu mætti skifta þessu 
milli síinans og veðurstofunnar.

Mjer þótti vænt um. að nefndin áætlaði, 
að ekki þyrfti meira framlag en 60 þús. 
kr. á ári; kostnaðaraukinn verður þá ekki 
fullar 20 þús. kr. árlega. Framlag til veð- 
urstofunnar var hækkað á síðasta þingi 
upp í 40 þús. kr., en það hefir orðið sú 
raunin á, að veðurstofan þurfti meira fje, 
sem stafaði af því, að löggildingarstofan 
var lögð niður, en síðan hefir veðurstofan 
orðið hlutfallslega dýrari í rekstri.

Jeg álít, að frv. geti vel gengið áfram 
nefndarlaust, en jeg bið hv. sjútvn. að 
atliuga vel erindi, sem henni verður sent 
mjög bráðlega og áhrærir 2. málsgr. 4. gr. 
frv., og jeg mælist til, að frv. komi ekki til

næstu umr. fyr en nefndin liefir athugað 
umrætt erindi.

Frsm. (Ólafur Thors): Jeg skal taka 
það fram, að nefndin mun ekki gera 
ágreining út af gjaldinu fyrir veðurskevt- 
in, úr því að hæstv. atvrh. vill heldur, að 
það renni til landssímans, og mun því 
nefndin sætta sig við, að svo sje. En hún 
biður þó athugað, að veðurstofan semur 
skeytin og á því nokkra kröfu til andvirðis 
þeirra.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
leyfa mjer að benda á, að tekjurnar af 
skeytunum eru ,,brúttó“tekjur, en tals- 
verður kostnaður við að smala þeim saman 
frá veðurstöðvum úti um land og senda 
þau hingað. Landssíminn á því einnig 
kröfu til þessa fjár, en það verður óþarft 
að ])rátta um þetta, úr því að nefndin fell- 
ur frá kröfum sínum um þetta fje.

Forseti (BSv): Hv. frsm. sjútvn. (0- 
Th) mæltist til þess. að frv. gengi gengum 
umræður nefndarlaust. og má það vel 
verða. en í þingsköpum er svo fyrir mælt, 
að fjárhagsleg atriði skuli bera undir álit 
fjárveitinganefnda. og verður því viðkunn- 
anlegra, að sjútvn. leiti álits fjvn. um 
fjárhagsatriði frv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv.

A 35. og 36. fundi í Xd., dagana 19. og 
20. mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 37. fundi í Xd.. mánudaginn 22. mars,

var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 128, 
160. 173).
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Frsm. (Ólafur Thors): Jeg gat þess við
1. umr. málsins, að sjútvn. mundi flytja 
brtt. við þetta frv. Og’ sömuleiðis liafði 
liæstv. atvrh. (MC4) látið þess getið við 
nefndina, að von væri á aths. frá sjer við
2. málsgr. 4. gr. frv. Xefndin hefir nú 
flutt þá brtt., sem hún hafði boðað, og 
sömuleiðis brtt. við 2. málsgr. 4. gr., sem 
er fram komin að ósk landssímastjóra.

Pyrri brtt. á þskj. 173 er flutt sam- 
kvæmt ósk forstjóra veðurstofunnar og 
beinist að því, að þar sem það er tekið 
fram í sjálfu frv„ að veðurstofan eigi að 
hafa umsjón með því, að sem glegstav 
veðurfregnir sjeu sendar til annara landa 
frá hæfilega mörgum íslenskum veðurstöðv- 
um, þá vildi forstjórinn. að lögin tækju 
ekkert fram um það. hvernig frjettir þess- 
ar ættu að vera, lieldur mæltu þau aðeins 
svo fyrir, að veðurstofan skyldi liafa um- 
sjón með þeim skeytum, er send væru.

Viðvíkjandi brtt. við 4. gr., þá skal jeg 
geta þess, að nefndinni hafði láðst að taka 
það fram, að hin umræddu skeyti yrðu að 
vera frá veðurstofunni sjálfri, ef þau ættu 
að hafa forgangsrjett til sendingar fyrir 
öðrum skevtum. Landssímastjórinn óskaði, 
að þetta yrði tekið fram, og jafnframt 
hitt, að slík skeyti hefðu því aðeins for- 
gangsrjett, að það kæmi ekki í bága við 
alþjóðareglur um þessi efni. Sömuleiðis 
óskaði landssímastjóri eftir því, að það 
vrði ekki ákveðið í lögunum, að skeytin 
skyldi senda endurgjaldslaust, heldur yrði 
það eftir samkomulagi, þar sem hjer ættu 
í hlut tvær sjálfstæðar stofnanir. Þetta 
hefir nefndin tekið til greina og breytt, 
sbr. þskj. 173.

Samkvæmt bendingu frá hæstv. forseta 
(BSv) við 1. umr. málsins sneri nefndin 
sjer til fjvn. og spurði hana, hvort hún 
væri samþykk þessu frv. hvað snerti fjár- 
hagshlið þess. Xefndin svaraði þessu um

hæl, og skal jeg. með leyfi hæstv. forseta, 
iesa upp svar liennar.

„Vt af erindi sjútvn. Xd„ dags. 13. mars, 
var svo hljóðandi ályktun gerð:

Fjárveitinganefnd tjáir .sig sammála 
þeim fjárframlögum, sem nauðsynleg 
eru til þess, að veðurathugunarstofunni 
sje komið í gott horf, en telur rjett, að 
frestað sje bvggingu vegna veðurstofunn- 
ar, ef annað yrði ódýrara.

Samþ. með 5 sldj. atkv.“
Jeg vænti þess, að hæstv. forseti láti sjer 

þessi ummæli nægja, og vona, að nú sje 
ekkert til fyrirstöðu, að þetta mál geti 
fengið f'ljóta afgreiðslu í hv. deild.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg hefi leýft 
mjer að flytja brtt. við 8. gr. frv., á þskj. 
160, þess efnis, að lögin skuli ganga í 
gildi 1. júlí þ. á. í stað 1. jan. n. á. Þessi 
brtt. er flutt með það fyrir augum, að 
þessi íslenski veðurfræðingur, sá eini, sem 
við eigum, geti flutt sig hingað nú þegar 
á næsta sumri. Það er vitanlega miklu 
þægilegra að flytja sig að sumarlagi, og 
jeg hygg, að hann muni geta sagt upp 
stöðu sinni í Bergen með samkomulagi við 
yfirboðara sína þar. Jeg álít þessu betur 
þannig fyrir komið, og jeg vona, að hv. 
sjútvn. hafi ekki á móti till. minni.

En um leið og jeg stend upp til þess að 
mæla fram með till. minni vil jeg nota 
tækifærið til þess að lýsa ánægju minni 
yfir því, sem gerst hefir í þessu máli — 
fyrst og fremst yfir því, að þetta frv. er 
fram komið, og eins þeim undirtektum, er 
það hefir sætt. Jeg hygg, að óhætt muni 
að fullyrða það, að þess megi vænta, að 
starfsemi þessarar stofnunar muni verða 
miklu fullkomnari en áður, meðan hana 
skorti bæði fje og starfskrafta til að leysa 
ætlunarverk sitt af hendi eins vel og <kyldi. 
Jeg vona, að þegar búið er að verja jafn-
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miklu fje til stofnunarinnar og nú er ráð- 
gert, þá muni þeir menn, sem fyrir stofn- 
uninni standa, geta látið hana njóta starfs- 
krafta sinna óskiftra.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með -19 slilj. atkv.

Brtt. 173,1 samþ. með 25 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 24 shlj. 

atkv.
3. gr. samþ. meg 24 shlj. atkv.

Brtt. 173,2 samþ. með 23 shlj. atkv.
4. gr., svo breytt, samþ. með 23 shlj. 

atkv.
5. —7. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.

Brtt. 160 samþ. með 14:6 atkv.
8. gr„ svo breytt, samþ. með 17 shlj. 

atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

A 39. fundi í Nd„ miðvikudaginn 24. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 194).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 36. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 194).

Á 38. fundi í Ed., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Jóhann Jósefsson: Eins og frv. á þskj. 
194 ber með sjer, þá hefir liv. sjútvn. Nd. 
borið fram frv. um veðurstofu á íslandi.

Þetta mál, að sjerstök veðurathugunar- 
stöð yrði lögfest hjer á landi, befir

tvisvar áður legið fyrir hinu háa Alþingi. 
í fyrra skiftið, 1917, dagaði það uppi, en 
árið eftir, eða 1918, var því vísað til 
hæstv. stjórnar.

En þó að málinu hafi ekki verið skipað 
með sjerstökum lögum, þá liefir þó verið 
haldið uppi veðurathugunarstöð nú síðari 
árin með talsverðum stvrk í fjárlögum, og 
mun hann hafa komist upp í 40 þús. kr. á 
ári, þegar liæst ljet.

Veðurathugunum og veðurspám hefir 
fleygt svo fram á síðari árum, að jafnvel 
undrum sætir, og meira að segja hjer á 
landi liefir verið reynt að fvlgjast dálítið 
með. Fyrir fáum árum hefði það þótt fyr- 
irsögn, að til væru veðurspár. bygðar á 
vísindalegum athugunum. En svona er því 
nú farið, að veðurfræðin er orðin ein af 
vísindaiðkunum nútímans.

Og sje þörf á veðurathugunum og veð- 
urspám í öðrum löndum, þá ætti þeirra 
ekki síður að vera þörf lijer á landi, sem 
jafnháð er dutlungum veðráttunnar. Enda 
mun vandfundið það land á hnettinum, 
sem eins mikið á afkomu sína undir veðr- 
áttunni.

Þetta vita líka allir og finna, en þrátt 
fyrir það er stundum talað á þá lund, að 
menn vilji setja lög og reglur, sem frek- 
ast ættu við í verksmiðjubæ, en ekki hjer 
á norðurhjara veraldar, þar sem veðrátt- 
an grípur inn í atvinnulífið bæði seint og 
snemma. Nei, við íslendingar erum meira 
upp á veðráttuna komnir en nokkrar aðrar 
þjóðir, og því nauðsynlegt að skipa veð- 
urathugunum okkar í betra og vísinda- 
legra horf. Og þó að frv. þetta fari fram á 
hærri fjárhæð til styrktar þeim en verið 
hefir áður, þá megum við ekki sjá í það, 
enda óhjákvæmilegt að fullkomna þær eins 
og kostur er.

Hlutverk veðurathugunarstofu eru tvens 
konar.
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í fyrsta lagi að safna veðurfarsskýrsl- 
um, sem lagðar eru til grundvallar þeirri 
rannsókn, livernig veður hagi sjer á lengra 
tímabili. Og í öðru lagi að gefa út veður- 
spár fyrir hvern dag.

Veðurfarsathuganir eru ekki neitt ný- 
mæli lijer á landi. f marga tugi ára liafa 
slíkar athuganir verið framkvæmdar að 
tilstiðlun Meteorologisk Institut í Kaup- 
mannahijfn og skýrslur sendar þangað 
mánaðarlega áður en sími var lagður hing- 
að til lands.

Hjá öðrum þjóðum eru þó veðurathug- 
anir miklu.lengra á veg komnar.

I Þýskalandi eru t. d. 28 veðurathugun- 
arstöðvar víðsvegar um rikið með miðstöð 
í Ilamborg. Er veðrið athugað þrisvar 
sinnum á dag á öllum þessum stöðvum, og 
20 mín. eftir athugunina liggur svo alt 
fvrir á miðstöðinni og eru veðurspárnar 
símaðar út um alt land hið bráðasta. Þjóð1 
verjar nota líka millilandaskip sín til veð- 
urathugana. T. d. 12 af skipum þeirra, sem 
eru í Atlantshafsferðum, senda reglulega 
veðurskevti til miðstöðvarinnar í Ham- 
borg, og gerir það stöðinni mikið hægra 
fyrir um veðurspárnar.

í Noregi er líka þessum málum komið 
í mjög gott horf, einkuin að því er snertir 
veðurspárnar. Xorðmenn sjá, að bráða- 
þörfina verður mest að meta. Þar fer dag- 
lega. mikill floti fiskibáta á sjó, og er því 
þeirra vegna mest áhersla lögð á hinar 
daglegu veðurspár, og er nú svo komið 
þar, að sagt er, að bátar fari ekki á sjó, 
ef spáin er slæm. Á sjálfri höfninni í 
Björgvin er í einni átt slæmt að geyma 
báta, og eru þeir jafnan fluttir í kyrrara 
lægi eftir vísbendingu frá veðurstofunni. 
Það er alveg augljóst, bæði af reynslu 
annara þjóða og vegna aðstöðunnar hjer, 
að það er hin mesta nauðsyn að full-

komna þessa stofnun, sem í frv. er kölluð 
veðurstofa. Og þörfin fyrir slíka stofnun 
er ekki minni lijer. heldur meiri en víð- 
ast annarsstaðar. Iljer er bæði litlu til 
þessa kostað og mennirnir, sem að því 
starfa, að einum undanskildum, óvanir 
slíkum störfum. Auk þess eru áhöldin 
ófullkomin og veðurstofan er t. d. nú al- 
veg nýskeð búin að fá tæki til þess að 
geta sjálf tekið á móti skevtum frá liin- 
um stóru firðsendingarstöðvum úti í heiini. 
Veðurstofan hefir tvennan tilgang -. Að 
vinna úr veðurfarsskýrslum frá ýmsum 
stöðum og rannsaka tíðarfarsbreytingar, 
og svo hinar daglegu veðurspár. Það er sú 
hliðin, sem menn verða lijer á landi að 
snúa sjer aðallega að, einkum vegna liinna 
stóru verstöðva. Það er auðvitað mikill 
kostnaður að senda út daglega veðurspár, 
og það verður að leggja mikla áherslu á 
það, að þær verði sem rjettastar og komi 
þeim að notum, sem eiga að njóta þeirra, 
og að menn fari eftir þeim, að svo miklu 
leyti sein það er unt. Til þess að þessi 
starfsemi nái tilgangi sínum, er það mjög 
nauðsynlegt, að stofan sje sem öflugust, 
að hún geti aflað sjer upplýsinga frá nógu 
mörgum stöðum, svo að hægt sje að mynda 
sjer fullkomna hugmynd um ástandið. Þá 
er það eigi síður nauðsvnlegt, að til sjeu 
hæfir menn til þess að vinna úr þeim 
upplýsingum, sem stofan aflar sjer, og að 
þeir menn hafi svo mikla aðstoð, að þeir 
þurfi ekki að eyða kröftum sínum í smá- 
vægileg skrifstofustörf, sem allir geta int 
af hendi.

Það er mjög mikilvægt atriði, bæði fyr- 
ir útsendingu veðurskeyta og eins til að 
afla veðurstofunni sem mestra upplýsinga 
til að byggja á, hve mörg skip okkar liafa 
loftskeytatæki, og gæti það, ef vel væri á 
haldið, orðið veðurstofunni mikil stoð.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 97
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Veðurstofan þarf að vera þess megnug að 
fá frjettir frá fleiri stöðum en hún fær 
nú, og þarf að vera svo um búið, að slíkar 
fregnir gangi fyrir öllu iiðru. Frv. gerir 
ráð fyrir, að reglur verði settar af atvrh. 
um sendingu og birtingu veðurskeyta út 
um land, og þarf sjerstiik áhersla að vera 
liigð á það, að skeytin sjeu birt á þeim 
tíma og á þeirn stöðum, sem almenningur 
hefir gagn af þeim. Mjer liefir virst, að 
stundum væri komið langt fram á dag, 
þegar skeytin hafa verið birt á opinberum 
stöðum, sem hafa þó verið símuð kl. tí á 
morgnana.

Veðurstofan þarf að senda út veðurspár 
tvisvar á dag, og spáin fyrir mesta dag 
þarf að vera kornin út um land svo 
snemma daginn á undan, að sjómenn geti 
áttað sig á henni og ráðið ráðum sínuin, 
hvort þeir ætla að fara eftir henni eða 
ekki. Storm kvað vera liægt að segja fyrir 
með 12 stunda fyrirvara, en aðrar algeng- 
ar veðurbreytingar með sólarhrings fyrir- 
vara.

Útvarpið, sem nú er nýkomið hingað, 
getur orðið öflugur þáttur í því að senda 
út .spár og aðvaranir fyrir storma. En til 
þess þarf, eins og veðurstofan hefir bent 
á í áliti til nefndar Fiskiþingsins 1925, að 
vera ábyggilegur maður á hverjum stað, 
er taki við skeytunum og komi þeiin til 
hlutaðeigandi manna. Það er liætt við, að 
svo kunni að fara fyrst í stað með veður- 
spárnar, eins og með loftþyngdarmælinn, 
að menn fari ekki alment eftir þeim. En 
eftir reynslunni með veðurspárnar að 
dæma, er það mjög líklegt, að niðurstaðan 
verði sú sama og aagt er að sje í Xoregi, 
að sjómenn fari ekki á sjó, ef spáin er 
slæm. Eftir framförum útvarpsins að 
dæma er alls ekki að vita, nema skamt 
verði að bíða þess, að bátar geti haft slík 
tæki, að þeir geti hevrt til útvarpsstöðv-

arinnar hjer. og gætu þá vjelbatar úti á 
sjó fengið boð um það, hvernig veður- 
stofan spáir fyrir veðrinu. Hvernig sem 
það fer. er það mjög nauðsynlegt, að í 
iillum verstöðvum sjeu menn, sem sjái um, 
að veðurskeytin sjeu birt almenningi á 
rjettum tíma. og eins er áríðandi, að ekki 
sje dregið að síma þau. f sama brjefi frá 
forstöðumanni veðurstofunnar til nefnd- 
ar Fiskifjelagsins, er jeg mintist á áðan 
er minst á það, hve mörg slys vilja lijer til 
árlega. og það er augljóst, að þó ekki 
væru nema örfá eða jafnvel eitt einasta 
slys, sem komið yrði í veg fyrir, þá væri 
landinu margendurgoldinn kostnaðurinn. 
Það eru ekki aðeins sjóslys, sem veður- 
stofan gæti fyrirbvgt. Iieldur líka sjó- 
ferðir, sem ekkert leiða af sjer annað en 
eyðslu á krafti og tap á veiðarfærum. Og 
það er ekki ólíklegt, að veðurspárnar geti 
líka liaft sína þýðingu fvrir atvinnu á 
landi, fiskvinnu o. s. frv., þegar þær kom- 
ast í fnllkomið horf.

Það er tilgangur frv. að fjölga starfs- 
mönnuin við veðurstofuna, og sjeu tveir af 
þeim fullkoinnir veðurfræðingar, sem sjeu 
færir um að annast veðurspárnar. Hjer er 
nú aðeins einn slíkur maður, nefnilega for- 
stöðumaður veðurstofunnar. Hinn maður- 
inn, sem flm. frv. hafa auga.stað á, er Is- 
lendingur, sem nú starfar í Xoregi við þá 
veðurstofu, sem talin er einna merkust þar 
í landi, og er það meiningin, að landið 
tryggi sjer starfskrafta þessa manna og að 
liann verði fulltrúi í veðurstofunni, ef hún 
verður stofnuð. Það skal tekið fram um 
launakjör hans, að gert er ráð fyrir, að 
hann fái 5500 kr. árslaun, auk dýrtíðar- 
uppbótar. Auk þess er gert ráð fvrir, að 
meðan ekki er til sjerstök íbúð handa for- 
stjóra veðurstofunnar, verði þeim veittur 
húsaleigustyrkur, forstjóra og fulltrúa, er 
skiftist jafnt milli jieirra, en eftir að hús
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er komið upp handa forstjóranum, verði 
leigan metin, og greiði þá forstjóri full- 
trúa sem svarar helmingi húsaleigunnar.

Jeg vona, að háttv. deild taki þessu frv., 
sem borið er fram af háttv. sjávarútvegs- 
nefnd Nd., eins vel og því var tekið í hv. 
Nd. og það nái fram að ganga. Jeg veit 
það, að þau rök, sem jeg hefi fram borið 
í þessu máli, eru í raun og veru lítils virði, 
samanborin við þau rök, sem allir Islend- 
ingar þekkja til sjós og lands, um nauð- 
syn þess fyrir atvinnuvegi vora og fyrir 
líf sjómanna og örvggi, að veðurathugun- 
um og spám sje komið í svo gott horf, sem 
þjóðinni er unt. Það er nú mjög skamt 
síðan við áttum á bak að sjá heilli skips- 
höfn hjer við Faxaflóa, og var auk þess einn 
bátur úr Keflavík þá mjög hætt kominn. 
Mjer er sagt, að margir formenn þar hafi 
sett sig í samband við veðurstofuna kvöld- 
ið áður en slysið varð og setið heima þenn- 
an dag vegna spárinnar. Það er mjög lík- 
legt, að þegar veðurstofan fer að geta 
starfað með fullkomnuni vísindalegum 
hætti, þá muni sjómenn fara eftir spám 
hennar. þegar þeim er unt, og að við það 
fækki slysum og svaðilförum hjer við land, 
sem nú koma svo raunalega oft fyrir.

Forsætisráðherra (JM): Jeg hvorki þarf 
að bæta við rök háttv. þm. Vestm. um 
nauðsyn þessa máls, nje ætla að gera það. 
En mjer þykir rjett að lýsa ánægju minni 
vfir því, að þetta mál er nú svo langt 
komið, að víst má telja. að það gangi 
fram. Jeg hefi áður á þingi reynt að vekja 
menn að koma upp slíkri veðurstofu, sem 
gæti sagt nokkuð fyrir um veður. Þó að 
þær spár nái skamt fram í tímann, geta 
þær verið mjÖg mikilsverðar fvrir sjávar- 
útveginn. Það gleður mig. að augu manra 
eru nú að ljúkast upp fyrir nauðsyn þessa

máls, og sömuleiðis. að fjárframlagið er 
nú sæmilegt.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. 

og til sjútvn. með 12 shlj. atkv.
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A 43. fundi í Ed., þriðjudaginn 6. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 194, n. 249).

Frsm. (Ingvar Pálmason): Frá hendi 
nefndarinnar er ekki ástieða til að hafa 
langa framsögu, því að hv. þm. Vestm. 
(JJós) skýrði málið svo rækilega við 1. 
umr.; en eigi að síður vil jeg þó láta 
fylgja því nokkur orð.

Það mun flestum koma saman um, að 
eitt af alvarlegustu málum þjóðarinnar sjeu 
bjargráðamálin á sjó. Og eitt af því, sen> 
best kemur að notum fyrir þau. er starf- 
semi sú. sem felst í frv. þessu, og það mun 
reynast svo, að önnur bjargráð verði erfitt 
að framkvæma. En fari svo. sem fyllilega 
má vænta. að ákvæði þessa- frv. verði út- 
færð þannig, að veðurskeyti og veðurspár 
verði sendar í allar eða flestar veiðistöðv- 
ar landsins, þá dregur nefndin ekki í efa, 
að slík bjargráðastarfsemi muni koma að 
miklum og heillavænlegum notum.

Jeg sje enga ástæðu til að fara að telja 
hjer upp eða skýra nánar þann mikla 
skatt, sem sjórinn heimtar af okkar fá- 
menna landi árlega, þegar varla líður 
mánuður svo, að hann heimti ekki ein- 
hverja.

Nefndinni er fyllilega ljóst, að slík 
stofnun sem þessi lilýtur að kosta mikið 
fje, og fjárframlög úr ríkissjóði í þessu 
skyni hljóta sennilega að aukast að mun 
frani úr því, sem frv. gerir ráð fvrir. En
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eigi að síður er nefndin einliuga um mál- 
ið og telur ekki aðeins .sanngjarnt, lieldur 
skvlt. að frv. nái fram að ganga. En á 
það leggur liún mikla áherslu. að veður- 
skeyti og veðurspár verði send reglulega í 
allar verstöðvar, sem luvgt er að ná til. 
Því að stofnunin kemur því aðeins að 
notum. að þessu verði samviskusamlega 
fylgt, því eins og kunnugt er, hafa slík 
skeyti að nafni til verið send út undan- 
farið, en birting þeirra hefir verið svo 
mjög ábótavant, að þau hafa komið að 
sáralitlum notum.

Ur þessu verður að bæta: það má ekki 
undir höfuð leggjast, enda þótt nokkur 
kostnaður leiði af því.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fjölyrða 
um þetta frekar, því að jeg veit, að deild- 
in tekur frv. vel. Leggur nefndin til, að 
það verði samþykt óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Ákvæði um stundarsakir samþ. með 10

shlj. atkv
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
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Á 45. fundi í Ed., fimtudaginn 8. apríl. 
var frv. tekið til 3. u m r.

Jónas Jónsson: Jeg vildi ekki láta þetta 
frv. fara út úr deildinni án þess að legg.ja 
því liðsyrði, þó að þess gerist raunar ekki 
þörf, þar sem nálega allir í deildinni munu 
málinu fvlgjandi. Jeg ætla aðeins að 
minna á, hve stutt getur verið milli þess, 
að máli sje lítill gaumur gefinn og liins, 
að nauðsyn reki til þe.ss, að því sje hrund- 
ið í framkvæmd. Á þinginu 1923 bar jeg

fram þáltill. um öryggi sjómanna. Jeg 
ætla, með leyfi Invstv. forseta, að lesa upp 
nokkur orð. sem jeg sagði um málið þá:

,,Þar sem Xorðmenn hafa hafist handa 
í þessu efni. ætti að mega læra af þeim. 
Þar sem hjer eru að nokkru kunnar að- 
gerðir þeirra í þessu efni, þá skal jeg lýsa 
því stuttlega.

í Bergen er veðurathugunarstofa í mjög 
góðu lagi. Forstöðumaður hennar er tal- 
inn vera færasti maður í heimi í þeirri 
grein. Þessi veðurathugunarstofa stendur í 
sainhandi við veðurathugunarstofnanir á 
Grænlandi og Jan Maven, og þeir vilja 
einnig fá glögg skeyti frá Islandi.

Þessi vísindagrein er komin á svo hátt 
stig hjá Xorðmönnum, að þeir sjá venju- 
lega óveður fyrir með 6—12 klst. fvrir- 
vara. Við þessa spástöð er tengd loft- 
skeytastöð, sem sendir þráðlaus talskevti 
á hverjum klukkutima um Xoreg allan, og 
hafa fiskiskipin og bátarnir móttökutæki. 
Slík áhöld eru mjög ódýr, kosta aðeins 
1—2 hundruð krónur, en taka aðeins móti 
skeytum. Gagnið er þá þetta: Veðurfræði- 
stofan segir fyrir um veður, sendir spá- 
dóminn til bátanna, og þeir geta svo hag- 
að sjer et'tir því, annaðhvort setið í landi 
eða horfið af sjó, ef illviðri er í aðsigi.

Það ætti því ekki að vera mjög erfitt 
fyrir stjórnina, með hjálp símastjóra og 
veðurfræðingsins lijer, að fá skýrslu um 
þessa starfsemi í Noregi, hvað það kostar 
og hvernig haganlegast mvndi að koma því 
fvrir hjer.“

Þegar þetta var talað hjer í deildinni, 
var sá maður við veðurathugunarstofuna 
í Bergen, sem nú er gert ráð fvrir að 
flytjist hingað og verði annar aðalmaður- 
inn hjer. Jeg þekki manninn vel og veit, 
að hann hefir fengið góðan undirbúning 
til að taka við þessu starfi. Vil jeg tjá 
þeim, sem minna kunna að hafa kynt sjer
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þetta mál, að óhætt er að gera sjer glæsi- 
legar vonir um árangur þessarar starfsemi. 
Við fáum mann, sem Alþingi hefir áður 
stutt til náms í þessari fræðigrein. Hefir 
hann stundað nám bæði í Danmörku og 
Xoregi og unnið sjer traust prófessors 
Bjerknes, sem telja má höfund nútíma- 
veðurfræði.

Jeg vil taka þetta fram af því jeg veit, 
að sumum þykir hjer í nokkuð mikið 
ráðist. Jeg vænti þess fastlega, að þessi 
breyting í sambandi við víðboð verði til 
þess að bjarga mörgum mannslífum.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 300).

29. Forkaupsrjettur á jörðum
A 12. fundi í Xd., mánudaginn 22. febr., 

var útbvtt:
Frv. til laga unt breyting á lögttnt nr. 

40, 1919, um forkaupsrjett á jörðum (þm- 
frv., A. 46).

A 14. fundi í Xd., fimtudaginn 25. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Þórarinn Jónsson): Enda þótt 
hv. þingdeild sje nú í nokkrum vígahug, 
vona jeg þó, að það verði ekki látið bitna 
á þessu frv.

Jeg get tekið það fram, að ásttvðan til 
þe.ss að frv. þetta er fram komið, eru 
áskoranir um það, sem komið höfðu til 
mín á þingmálafundum í janúarmánuði 
síðastl, Við athugun þessa máls hefi jeg 
á ný algerlega fallist á rjettmæti þess, svo 
að jeg tel sjálfsagt, að það nái fram að

ganga. Þegar jeg fór að kynna mjer um- 
ræður um þetta mál á þingunum 1917 og 
1919, sá jeg, að hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) 
hafði bent á. að þessi lög gætu leitt til 
þess, að niðjar jarðareiganda ga-tu alls 
ekki eignast jörðina eftir hans dag. Og 
sá, sem mest beitti sjer þá fyrir þessari 
lagasetning í Xd., prófessor Einar Arnórs- 
son, þáverandi þm. Arn., viðurkendi, að 
þetta gæti átt sjer stað, en máli þessu var 
þá svo langt komið, að breytingar í þessa 
átt komust aldrei fram. Af þessum ástæð- 
um er það, að hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) er 
meðflytjandi minn að þessu máli.

Frv. þetta fer fram á að undanskilja 
forkaupsrjettarákvæðum laganna frá 1919 
niðja jarðareigenda, börn þeirra, kjörbörn, 
fósturbörn og systkini. Jeg hefði jafnvel 
viljað fara enn lengra í þessa átt og láta 
frv. einnig taka til barnabarna og ann- 
ara niðja, en sem þó gæti ekki ágreining 
valdið í framkvívmd. En jeg ljet þó við 
þetta sitja að sinni, en leyfi mjer hjer með 
að skjóta því til væntanlegrar nefndar, 
sem þetta mál fær til meðferðar, að athuga, 
hvort ekki væri tiltækilegt að bæta þessu 
við í frv. Xú er þessu svo varið eftir gild- 
andi lögum, að sjálfsábúðar- og eignarjörð 
sína getur eigandinn ekki selt í hendur 
niðjum sínum, ef sveitarfjelagið vill fá 
forkaupsrjettinn til kaupanna, nema niðj- 
inn geti tekið við ábúð á jörðinni. En ein- 
att er því svo varið af ýmsum ástæðum, 
að þetta getur vkki átt sjer stað nema 
..leppa“ ábúðina, sem ekki er einasta 
miirgum ógeðfelt, heldur getur líka verið 
hættulegt. Jeg veit eitt dæmi í þessa átt, 
sem er sannsögulega rjett. Það er aldrað- 
ur maður. sem býr á eignarjörð sinni; 
hann vill ekki, að jörðin eftir sinn dag 
gangi til þeirra niðja, sem hann á, vegna 
þess að hann trevstir þeim ekki til að fara 
með hana að sínum vilja. En hann á dótt-
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urson, sem hann trúir til þessa og vill láta 
hann eignast jörðina. Xú getur dóttur- 
sonur hans ekki orðið sjálfur ábúandi á 
jörðinni sökum a’sku, en yrði þá til þess 
að fá einhvern mann fyrir sig, ,.leppa“ 
ábúðina. Xú vildi gamli maðurinn ekki 
af neinni leppmensku vita og tók því það 
ráð, að liann gaf dóttursyni sínum jörð- 
ina. Yms fleiri dæini mætti og hugsa sjer, 
sem sýna nauðsyn þessarar brevtingar. 
Það er t. d. maður að ala upp son sinn 
og menta í því augnamiði. að hann eign- 
ist jörðina og sitji hana eftir sinn dag. en 
á fleiri erfingja, svo hann þarf að hafa 
selt jörðina áður en hann fellur frá. Xú 
verður hann ófær til að búa sjálfur, veik- 
ist eða deyr. En þessi, sem hann ætlar til 
þess að taka við jörðinni, er enn of ung- 
ur til.þess að búa þar, eða við nám og á 
enn eftir mikig að búa sig undir fram- 
tíðarstarf sitt. Vndir þessum kringumstæð- 
um skeður ekki annað en að annaðhvort 
verður jörðin seld sveitarfjelaginu eða 
til erfingjaskifta kemur að eigandanum 
látnum.

Þessi ákva-ði laganna um forkaupsrjett 
sveitarfjelaga að jörðum eru skerðing á 
sjálfsábúðarrjettinum, sem þó er trvggasta 
undirstaðan undir landbúnaðinum. Reynsl- 
an hefir sýnt það hjer sem annarsstaðar, 
að þar, sem jarðir hafa lengst haldist í 
ættum, hafa þær verið jafnbest setnar og 
best lialdið við. Það liggur í eðli manns- 
ins sú skyldutilfinning að varðveita og 
b«æta það, sem feðurnir hafa sjerstaklega 
búið þeim í hendur. Mætti finna mörg 
dæmi lijer á landi, sem sanna þetta. En 
sjerstaklega niá þó benda á það, að þar. 
sem óðalsrjettur hefir verið lögleiddur, 
er þetta orðið að hehjri skvldu.

Xu munu menn má.ske segja, að það 
sje meiri trygging fyrir því, að jarðirnar 
fari ekki í braskarahendur, ef sveitarfje-

lögin eigi þær. og sje því uppbót á móti 
því, að sjálfsábúðinni er glatað. En ein- 
hlítt er þetta þó ekki. Jeg þekki jafnvel 
eitt dæmi í þessa átt, sem jeg fullyrði, að 
er í alla staði satt og í samræmi við það, 
sem fram fór. Xýverið keypti sveitarfjelag 
jörð nokkra, til að forða því, að hún yrði 
eign annars sveitarfjelags. sem hafði fal- 
ast eftir kaupum á henni. En það kom 
brátt í ljós, að hreppsnefndin hafði ekki 
keypt jörðina til eignar sveitarfjelaginu, 
lieldur seldi hún þegar jiirðina aftur inn- 
ansveitarmanni. sem þó sat á eignarjörð 
sinni; en liann vildi heldur búa á áður- 
nefndri jörð. Kaupandinn tók því næst 
þessa jörð til ábúðar, en eignarjörð sína, 
sem liann sjálfur hafði búið á áður, ljet 
hann sem fótaskinn undir nágranna sinn, 
sem þóttist hafa of lítið land og setti að- 
eins þangað húsfólk. Þó að hreppsnefndin 
kæmi jörð þeirri, er hún seldi, í sjálfs- 
ábúð aftur, varð hún þó orsök þess, að 
önnur jörð var svift ábúð. Og enn þess, að 
opnuð er leið fyrir sveitarfjelag það, sem 
ekki náði kaupiun á jörðinni. að fá hana 
fyrir hækkað verð lijá þeim. sem keypti. 
Sýnir þetta dæmi ljóslega, að ákvæði lag- 
anna eru ekki einhlít til að fvrirbyggja 
brask.

Jeg ætla svo ekki að fara lengra út í 
þetta mál. en jeg hygg. að það, sem jeg 
hefi tilfært, nægi til að sýna, að það er 
ekki að ófyrirsynju, að þetta frv. er borið 
fram. Aðrar brevtingar á lögunum frá 
1919 leiða af aðalbreytingunni og nokkrar 
til að leiðrjetta prentvillur, sem í lögunum 
eru. Hefi jeg svo lagt til, að frv„ þegar 
það nær staðfestingu, verði fært inn í meg- 
inmál laganna frá 1919 og þannig gefið 
út, þó það sje ofurlítið dýrara. Er það 
til þess gert, að ekki sje sinn skækillinn 
í hverri áttinni. Jeg vil svo að síðustu 
gera það að tillögu minni, að frv. þessu
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verði að þessari 1. umr. lokinni vísað til 
landbn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22:1 atkv. 

og til landbn. með 20 shlj. atkv.

Á 38. fundi í Xd.. þriðjudaginn 23. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Xd.. fimtudaginn 25. 

mars, var frv. aftnr tekið til 2. umr. (A. 
46, n. 166, 209).

Frsm. (Hákon Kristófersson): Jeg þarf 
ekki að vera langorður um frv. þetta, en 
vil byrja með að biðja liv. flm. afsökunar 
á því, hve málið hefir verið lengi hjá 
landbn. Jeg get þó fullvissað þá mætu 
menn um það, að nefndin hefir ekki vilj- 
að með drætti þeim, sem orðið hefir á 
afgreiðslu málsins, tefja fyrir því að neinu 
leyti; síður en svo. En nefndin fann merg 
þess meiri eftir þ\í. sem lengra leið frá 
fyrsta yfirlestri.

Og þó að nefndin viðurkendi strax rjett- 
mæti frv., virti.st lienni þó full þörf á að 
tryggja betur þau ákveeði, sem miða til 
þess. að jarðir haldist sem lengst í sömu 
ætt. Eða með öðrum orðum tryggja að 
nokkru þann óðalsrjett. sem að vísu er til 
í löggjöf landsins frá gamalli tíð. en virð- 
ist svo horfinn úr vitund þjóðarinnar. að 
hans gætir alls ekki í löggjöfinni.

Það á ekki stað langt aftur í tíma. að 
leiguliðum vau’i gerður kostur á forkaups- 
rjetti þessum. Það mun vera að finna í 
lögum frá 1905, sem svo voru endurskoð- 
uð og aukin 1919. og það eru þau lög, sem 
þetta frv. fer fram á að breyta.

Augu manna hafa nú alment opnast

fyrir því á síðari árum. að það sje trygg- 
ara fyrir afkomu landbúnaðarins og lands- 
ins yfir höfuð, að sem flestar jarðir sjeu 
í sjálfsábúð og sem flestir, sem að rækt- 
un landsins vinna, sje'u sjálfseignarbænd- 
ur. Það hafa margir litið svo á og viður- 
kent, að þegar bóndi saúi á sjálfs sin 
eign. ætti liann 10 hvatir í staðinn fyrir 
eina til þess að hlynna að jörðinni og 
bæta á einn eða annan hátt, vitandi það. 
að þar væri hann að búa í hendurnar á 
niðjum sínum. Það segir sig sjálft — og 
það þarf ekki að vera af trassaskap gert. 
þó dragist úr hönilu fyrir leiguliðanum 
að rækta jörðina — að menn eru svo 
gerðir, að þeim þykir vænna um það. sem 
þeir vinna fyrir sig og niðja sína, lield- 
ur en landsdrottin sinn. hversu góður og 
rjettsýnn. sem hann annars kann að vera. 
Enda ætti að vera svo með jarðir farið 
og sú ra*ktarsemi sýnd þeim, að skoðast 
megi þær sem helgir ættargripir. er allir hlúi 
að og verndi, í staðinn fyrir það að láta 
sjer á sama standa, hvernig um þær fer. 
og leyfa bröskurum og öðrum óaldarlýð 
að leika með þær eftir sínum geðþótta.

Að vísu skal jeg viðurkenna. að þeir 
menn eru til og þær skoðanir hafa víða 
stungið upp höfðinu, sem halda því fram, 
að forkaupsrjettarlögin hefðu illu heilli 
verið sett og hefðu aldrei átt að koma. 
En sú skoðun grundvallast á því, að þá 
liefðu þjóðjarðirnar aldrei átt að seljast, 
en halda áfram að vera í eign landsins. Það 
má vel vera, að sú skoðun eigi einhvern 
rjett á sjer. að landið sjálft eigi allar 
jarðirnar og gerist landsdrottinn bænda. 
En þá um leið yrði að fást trygging fyrir 
því, að landið mundi bamdum jafngóður 
landsdrottinn og þeir eru sjálfum sjer, eða
m. ö. o. að búa svo um hnútana. að ra»kt- 
un landsins tapaði engu við það, að jarð- 
irnar hyrfu úr sjálfsábúð. Jafnframt þyrfti
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að tryggja það, að svo væri ttm búið, að 
niðjar eða afkomendur hvers leiguliða 
ættu forgangsrjett til ábúðar liverrar jarð- 
ar mann fram af manni. ITefði frá önd- 
verðu verið vel um búið hvað þetta 
snertir. þá liefðí að ínínu áliti verið mun 
minni nauðsyn til að selja ábúendum hin- 
ar svokölluðu þjóðjarðir.

En þetta efni liggur ekki fyrir, og fer jeg 
því ekki lengra út í það. Hitt get jeg sagt 
fyrir mitt leyti, að jeg er þeirrar skoðun- 
ar, að jörðunum sje betra að vera ein- 
stakra manna eign, og þó um það sjeu 
deildar nteiningar, fer því fjarri, að jeg 
ætli að taka injer dómsvald í hendur 
gagnvart þeim mönnum, sem hugsa öðru- 
vísi í þessu efni en jeg. .Jeg geng þess alls 
ekki dulinn, að hinn svokallaði forkaups- 
rjettur hefir verið misnotaður af sumum. 
En svo er um alla löggjöf, að með henni 
má ýmislegt ilt vinna, vilji menn misnota 
hana. Hitt hvgg jeg fremur, að forkaups- 
rjettarlögin liafi í fleiri tilfellum orðið 
landi og lýð til blessunar, sem betur fer, 
enda var til þess ætlast í öndverðu.

Eins og jeg drap á í upphafi, er þessu 
frv. ætlað að tryggja það, að jarðir kom- 
ist ekki í aðrar hendur en þær, sem rjett 
þykir, miðað við óðalsrjettinn, sem jeg 
mintist á. Xefndin hefir lagt mikla rækt 
við málið og kynt sjer það eftir föngum 
og aflað sjer ýmsra upplýsinga því við- 
komandi, er hún taldi, að að gagni mættu 
verða. Hefir hún komist að raun um, að 
óðalsrjettinn beri að tryggja betur en frv. 
fer fram á, og leggur því til, að það verði 
samþykt með þeim viðauka, sem um get- 
ur í nál. á þskj. 166.

Ef litið er á brtt. á þskj. 209, þá fer 
hún fram á að fella nokkurn hluta aftan 
af viðaukatillögu nefndarinnar, en um 
hana ætla jeg ekki að tala að svo stöddu,

bíða heldur þangað til hv. flm. (ÞórJ og 
SvO) hafa mælt fyrir henni. Jeg get held- 
ur ekki sagt neitt um afstöðu hv. sam- 
nefndarmanna minna til hennar. en þeir 
sýna hana væntanlega við atkvgr.

Ilin.svegar vil jeg taka fram, að við- 
aukatill. nefndarinnar er ekki fram borin 
til þess að spilla fyrir málinu. nema síður 
sje. Ilún er fremur fram komin af vel- 
vilja til niálsins, og óhætt þess vegna að 
samþykkja hana.

Að fara frekar inn á óðalsrjettinn sje 
jeg ekki ástæðu til að sinni. Hinsvegar 
væri kannske ekki úr vegi, að öll þessi 
löggjöf væri athuguð og revnt að koma 
henni í þann búning. sem betur hæfði 
þeim tíma, sem við lifum á, því eflaust 
má segja, að sumt, sem talið er að vera 
í gildi í þessu efni, sje orðið harla úrelt 
og eigi heima langt að baki.

Fleira a*tla jeg ekki að segja. Xefndinni 
þykir vænt um, að frv. þetta er fram kom- 
ið og leggur eindregið til, að það nái fram 
að ganga. Og þó viðaukatill. á þskj. 166 
falli, er nefndin á einu máli um það að 
fylgja frv. út úr þessari hv. deild.

Þórarinn Jónsson: Jeg get verið háttv. 
landbn. þakklátur fyrir það, hvernig hún 
hefir tekið í þetta mál, þó jeg hinsvegar 
taki undir með form. hennar, háttv. þm. 
Barð. (HK), að afgreiðsla málsins liafi 
dregist nokkuð lengi. En er jeg finn liinn 
góða hug hv. nefndarmanna og velvilja 
til málsins, veitist mjer ljett að fyrirgefa 
dráttinn og vona, að málinu reiði vel af 
úr þessu og komist klaklaust gegnum 
þingið.

Jeg ætla ekki að gera að umtalsefúi 
sjálfsábúð í landinu, enda er það þessu 
óviðkomandi, sem hjer er stefnt að: að 
tryc?ía seni best! að jarðir haldist í sömu
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ætt á meðan kostur er. Þetta viðurkennir 
líka nefndin, og fyrir það flyt jeg henni 
þakkir okkar flm. Hinsvegar höfum við 
flm. ekki getað aðhyllst vatill. hv. nefnd- 
ar. Að vísu föllumst við á þá viðbót, að 
„foreldri“ skuli einnig undanþegin ákvæði
1. gr. laganna frá 1919, og teljum, að hún 
sje til hóta, en að öðní leyti teljum við 
ekki rjett, að enn sje ákveðin samskonar 
kvöð og nú er gildandi. Aðalástæðan er 
sú, að í gildi eru ákvæði um óðalsrjett og 
þau fara í bága við brtt. háttv. nefndar. 
Tilskipun um þetta efni er frá 1833, en 
þó undarlegt sje, virðist hún hafa farið 
fram lijá milliþinganefndinni, sem sat á 
rökstólum 1904 og átti frumkvæði að lög- 
unum 1905. En þó tilskipunin frá 1833 
sje ekki komin inn í ineðvitund þjóðarinn- 
ar, er hún eigi að síður talin að vera í 
gildi.

Xú er það svo eftir brtt. hv. nefndar. 
að sá, sem fær forkaupsrjett á jörð eftir 
frv., getur orðið aðnjótandi óðalsrjettar 
áður en hann fær áhúð. Þá koma ákvæði 
viðaukatillögu nefndarinnar í hága við 
innlausnarrjett þann, sem eigandi á á 
eigninni, sem er 5 ár samkvæmt tilskip- 
uninni. Þess vegna viljum við ekki ákveða, 
að sveitarfjelagið fái forkaupsrjettinn að 
vissum tíma liðnum, og höfum við því 
levft okkur að bera fram brtt. á þskj. 209. 
sem fer fram á að fella niður þessi ákvæði, 
sem nefndin vill setja inn með sinni brtt. 
En ef hv. nefnd vildi taka til athugunar
1. og 2. gr. forkaupsrjettarlaganna frá 
1919, þá væri ekki nema til bóta, að það 
yrði tekið skýrt fram við 3. umr., að auk 
þessara tveggja greina væri tilskipunin 
frá 1833 einnig í sínu gildi. Annars vild- 
um við flm., að ef þingið vildi á annað 
borð sinna óðalsrjettinum, þá yrði það 
gert á annan hátt og víðtækari en að

skinna upp gömul lagaákvæði. En það 
liggur ekki fyrir nú, og getur því máli 
mínu verið lokið.

Vænti jeg svo, að hv. deild sporni ekki 
móti því. að frv. nái fram að ganga í því 
formi. sem við háttv. 1. þm. S.-M. leggj- 
uin til.

ATKVGR,
Brtt. 209 samþ. með 15: 4 atkv.

— 166, svo breytt, samþ. með 19 shlj.
atkv.

1. gr„ svo breytt, samþ. með'18:l atkv.
2. —5. gr. samþ. með 19:1 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18: 1 atkv.

Á 42. fundi í Xd., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 218).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14: 1 atkv. og afgr. til Ed.

A 39. fundi í Ed„ s. d„ var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.

Á 40. fundi í Ed„ mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2‘. umr. með 11 shlj. atkv. 

og til landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 44. fundi í Ed., miðvikudaginn 7. 
apríl. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 218,
n. 264).

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing), 9S
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Frsm. (Gunnar Ólafsson): Frv. þetta 
á þskj. 218 fer í þá átt að brevta lögum 
nr. 40 frá 1919, um forkaupsrjett á jörð- 
um. I þeim lögum er þannig ákveðið, að 
þegar jarðeign er bygð eða seld, þá hefir 
ábúandi undantekningarlaust forkaupsrjett 
að lienni. Skyldmenni koma þar ekki til 
greina. Þetta þvkir ekki vera rjettlátt, og 
þess vegna er þetta frv. fram komið, með 
það fyrir augum að gefa þeim, sem nán- 
astir standa. kost á að eignast jörðina, ef 
þeir vilja: börnum. kjörbörnum. systkin- 
um, foreldrum o. s. frv.

Xefndin lítur svo á, að það sje í alla 
staði rjettlátt, að það fólk, sem frv. ræðir 
um, hafi forkaupsrjettinn, svo að óðal- 
ið geti haldist í ættinni.

Hv. Xd. liefir fallist á þetta frv. og var 
nefndin einhuga um það álit hennar, að 
frv. væri til bóta. Tilgangurinn er sá, eins 
og jeg tók fram, að tryggja ættingjum 
forkaupsrjettinn. Og verði frv. samþykt, 
þá er þeim tilgangi náð.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að tala neitt 
frekar um þetta mál. Það sýnist svo ofur 
skýrt og liggja beint fyrir, og jeg geri 
ráð fyrir, að hv. deild sje því yfirleitt 
meðmælt.

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 12 sldj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 sldj. atkv.

Á 46. fundi í Ed.. föstudaginn 9. apríl, 
var frv. tekið til 3. umr.

Enginn tók til máls.

— Slökkvilið á ísafirði.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 305).

30. Slökkvilið á ísafirði.
A 30. fundi í Xd„ langardaginn 13. 

mars. var útbýtt:
Frr. til laya uin breyting ú liiyuni nr. 

S. nór. Itstj.j, um aít stofna slökkritiö ú
ísafiröi (þmfrv.. A. 140).

A 31. og 33. fundi í Xd., dagana 15. og 
17. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 34. fundi í Xd„ fimtudaginn 18. mars, 

var frv. enn tekið til 1. u m r .
Frv. of seint fram komið. — Deildin 

leyfði ineð 15 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Flm. (Sigurjón Jónsson): Eins og get- 
ið er um í greinargerð þessa litla frv„ þá 
er það borið fram samkv. ósk bæjarfóget- 
ans á Isafirði. Astæðan til þess að brevta 
lögunum frá 1883 er sú, að nú nýlega, 
þegar bæjarstjórn vildi setja reglugerð 
um slökkviliðið, vantaði ákvæði. sem heim- 
ilaði að sekta þá. sem brjóta í bág við 
liana. Ilefir mjer nýlega borist brjef um 
þetta frá bæjarfógetanum, og fer hann 
fram á að gerðar sjeu breytingar á lög- 
nnum. og tel jeg mig hafa náð þvi með 
þessu frv.

Sje jeg ekki ástæðu til að fjölyrða um 
það að sinni. en vænti þess, að það fái að 
ganga til 2. umr. Að vísu skal jeg geta 
þess, að það eru fáeinar orðabreytingar, 
sem jeg mun gera á því. og tala jeg um
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þær við hv. nefnd, sem jeg legg til að 
verði allshn. Þetta er lítið mál og snertir 
aðeins Isafjörð.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. 

og til allslin. með 16 shl.j. atkv.

á ísafirði.

Á 43. fundi í Xcl., mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 233).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shl.j. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 41. fundi í Xd„ föstudaginn '26. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 140, n. 205,

Frsm. (Jón Kjartansson): -Jeg ætla að- 
eins að mæla með þessu frv. Xefndin hefir 
gert á því 2 smábreytingar. Fyrri brtt. 
rýmkar allmjög ákvæði í frv„ og er liún 
flutt í samráði við hv. flm. (PigurjJ). 
Hin brtt. er til að flýta fvrir því, að lögin 
öðlist gildi, og vona jeg, að hv. flm. (Sig- 
urjJ) hafi ekkert við það að athuga. 
Vænti jeg svo, að mál þetta fái greiðan 
gang í gegnum hv. deild.

Sigurjón Jónsson: Jeg vil lýsa því vfir, 
að jeg er hv. allslin. þakklátur fyrir af- 
greiðslu þessa máls og er samþykkur báð- 
um hennar brtt. Eins og hv. frsm. (JK) 
sagði, er fyrri brtt. flutt í samráði við mig.

ATKVGR.
Brtt. 205,1 samþ. með 19 slilj. atkv.

1. gr„ svo breytt, samþ. með 19 shlj. 
atkv.

2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 205,2 (ný gr„ verður 3. gr.) samþ. 

með 19 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Ed„ s. d„ var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.

Á 42. fundi í Ed„ miðvikudaginn 31. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 sltlj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 233, n. 280).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg þarf 
ekki að fjölyrða um þetta litla frv. Það er 
komið hingað frá Xd. og hefir gengið 
brevtingarlaust gegnum hana. Aðalbreyt- 
ingin á eldri lögunum er sú, að með þessu 
frv. eru sett ákvæði um sektir fyrir brot 
á reglugerðinni. Allsherjarnefnd hefir at- 
hugað málið. og álítur hún breytinguna 
nauðsynlega. Leggur hún því til, að frv. 
verði samþykt. Ef það verður gert, eru 
lögin um slökkviliðið á Isafirði komin í 
fult samræmi við samskonar lög. er nú 
gilda fyrir Akureyri.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj atkv.

Almennnr ellistyrknr.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. 

og til allslin. með 18 shlj. atkv.

Á 47. fundi í Ed., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 317).

31. Almennur ellistyrkur.
A 19. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. 

mars, var útbýtt:
Frv. til laga uin breyting á töguni ,ir. 

17, 9. júlí 1909, um alniennar. elli.itgrk 
(þmfrv.. A. 86).

Á 23. fundi í Nd., föstudaginn 5. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Magnús Jónsson: Aðalflm. þe.ssa frv., 
hv. 2. þm. Reykv. (JBald), er fjarverandi. 
og vil jeg því láta frv. fylgja örfá orð frá 
sjálfum mjer.

Eins og hv. þdm. munu sjá, þá er frv. 
flutt eftir ósk btejarstjórnar. Það hefir 
reynst ókleift að gera skýrslur um elli- 
stvrktarsjóðinn og kjörskrá með þeim 
fresti, sem ákveðinn er í lögunum. Á sömu 
ástæðum er og bvgt frv. það, er næst er 
hjer á eftir á dagskránni.

Jeg hefi ekki frekar við þetta að ba'ta, 
en geri það að till. minni, að málinu verði 
vísað til allshn. að þessari umr. lokinni.

Á 27. fundi í Nd„ miðvikudaginn 10. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 86, 
n. 1031.

Frsm. (Jón Kjartansson): Allshn. fellst 
á ástæður þær. sem fram eru færðar í 
greinargerðinni fyrir frv. þessu. I núgild- 
andi lögum um almennan ellistyrk er svo 
uni mælt, að skrá yfir gjaldskylda til eOi- 
styrktarsjóðs skuli lokið fyrir 1. febrúar. 
En gjaldendur í Reykjavíkurbæ eru svo 
margir, að það er varla mögulegt hjer að 
hafa lokið skránni fyrir þann tíma, af þvi 
að skráin er samin eftir manntali, sem 
tekið er hjer seint í nóvember. Hjer er 
því farið fram á að framlengja þennan 
tíma um einn mánuð. Nefndin telur mjög 
áríðandi, að skráin sje í góðu lagi, og legg- 
ur því eindregið til, að frv. þetta verði 
samþykt og væntir þess, að hv. deild leyfi 
því frani að ganga.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 29. fundi í Nd„ föstudaginn 12. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr 

til Ed.
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Á 26. fundi í Ed., s. d.. var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 86).

Á 28. fundi í Ed.. mánudaginn 15. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 43. fundi í Ed., þriðjudaginn 6. apríl, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 86. n. 260).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Um frv. 
þetta er lítið að segja. Það fer fram á, að 
sá tími, sem ætlaður er til að semja elli- 
styrktarsjóðsskrá fyrir Reykjavíkurbæ, sje 
lengdur um einn mánuð, og sömuleiðis 
kærufresturinn.

Xefndin getur ekki sjeð neitt á móti því 
að fara eftir óskum bæjarstjórnarinnar 
hjer í þessu efni, sem þykir tíminn til að 
semja skrána of stuttur nú, og leggur því 
til, að deildin samþvkki frumvarpið með 
þeirri breytingu, að þessi tími verði lengd- 
ur alstaðar, eins og tíminn til að semja 
kjörskrár til alþingiskosninga, því að hún 
kann ekki við að hafa önnur lög um þetta 
hjer en annarsstaðar á landinu. Auk þess, 
sem víðar kann að vera þörf fyrir þessa 
breytingu, því að víðar en hjer getur 
verið óþægilegt. hve manntalið kemur seint 
í hendur þeirra, sem skrárnar eiga að gera, 
og timinn því orðið of stuttur til skýrslu- 
gerðarinnar.

ATKVGR.
Brtt. 260 (ný frvgr.) samþ. með 11 shlj. 

atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed.. fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 283).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og endur- 

sent Xd.

Á 48. fundi í Xd.. s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 50. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Frsm. (Jón Kjartansson): Síðan þetta 
frv. var hjer á ferðinni í þessari hv. deild 
fyrir fáum dögum, hefir það gengið í 
gegnum efri deild. Þar voru gerðar á því 
smávægilegar breytingar, þannig, að frest- 
ur sá, sem í frv. upphaflega aðeins hafði 
verið ætlaður Reykjavíkurbæ einum, var 
gerður víðtækari, svo nú er ákveðið í frv., 
að þessi ákvæði gildi um alt landið. 
Allshn. sjer ekki neitt athugavert við þess- 
ar breytingar, sem bv. Ed. hefir gert á 
frv., og mælir því með því, að frv. verði 
nú samþykt í þessu formi, sem það er nú.

ATKVGR.
Frv. saniþ. með 15 shij, atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 318).
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32 Kirkjugjöld í Prestsbakka- 
sókn í Hrútafiroi.

A 26. fundi í Xd„ þriðjudaginn 9. mars, 
var útbýtt:

í'rr. til luya uiii kirkjuijjölil í Prests- 
tiakkasókn í Hrútafirði (þmfrv., A. 109).

A 28. fundi í Xd„ fimtudaginn 11. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Prv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 24 slilj. atkv., að það inætti 
taka til meðferðar.

Flm. (Tryggvi Þórhallsson): Jeg álít, 
að mál þetta liggi nægilega skýrt fyrir í 
greinargerð þeirri, sem fylgir frv„ og í 
umsögn biskups. Mun öllum vera ljóst, að 
um fyllsta sanngirnismál er að ræða, og er 
það merkilegast, hve lengi hefir dregist að 
laga þetta misrjetti. Finst mjer óþarft að 
segja margt á þessu stigi málsins. Þykir 
mjer rjett, að það komi til nefndar. Getur 
það orkað tvímælis. til hvaða nefndar eigi 
að vísa því, allshn., fjhn. eða mentmn. En 
þar eð mál þetta er fyrst og fremst kirkju- 
mál, þá vil jeg leggja til, að því verði vís- 
að til mentmn.

ATKVGK.
Frv. vísað til 2. umr. með 24 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 18 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Xd., fimtudaginn 25. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 109, n. 198).

, Frsm. (Þórarinn Jónsson): Jeg þarf 
ekki að láta mörg orð fvlgja þessu frv., 
því að jeg veit, að hv. deild hefir áttað sig 
á því. Jeg skal þó fara nokkrum orðum 
um þetta mál. Með lögum nr. 26, 2. nóv.

1885, um skipun prestakalla, var sú breyt- 
ing ger, að 4 bæir, sem áður tilheyrðu 
Óspakseyrarkirkju í Strandaprófastsdæmi, 
voru lagðir til Prestsbakkakirkju, en þó 
skyldu þeir áfram greiða kirkjugjöld til 
Ospakseyrarkirkju, eða Prestsbakkakirkja 
að endurgreiða Ospakseyrarkirkju gjöldin 
Við þetta hefir nú setið um 40 ára skeið 
Er þetta auðvitað mjög óeðlilegt og illar 
búsifjar fyrir Prestsbakkakirkju, að bæ- 
irnir eiga sókn þangað, en greiða henni 
engin gjöld. Hvernig sem þetta er til kom- 
ið í fyrstu, telur nefndin rjett, að ríkið 
greiði Óspaksevrarkirkju bætur fyrir þann 
tekjumissi, sem hún verður fyrir við þessa 
breytingu, og mundu þær nema eftir áætl- 
un biskups 800 kr. í eitt skifti fvrir öll. 
Xefndin leggur til, að 1. gr. frv. orðist 
upp, vegna þess að kirkjugjöldin hafa 
verið greidd til Prestsbakkakirkju, en liún 
hefir aftur endurgreitt þau Óspakseyrar- 
kirkju. Leggur svo nefndin til, að frv. 
verði samþykt með þessari breytingu á 1. 
grein.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg ætla aðeins að 
þakka nefndinni fyrir góða afgreiðslu 
þessa máls og skal taka það fram. að jeg 
er ánægður með að brevta 1. gr. frv„ því 
að það er í raun og veru rjettara, og óska, 
að frv. verði samþykt með þeirri brevt- 
ingu.

ATKVGR.
Brtt. 198 (ný 1. gr.) samþ. með 19 slilj. 

atkv.
2.—3. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 42. fundi í Xd., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 3. umr. (A. 219).

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 39. fnndi í Ed., ,s. d., var frv. útbvtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.

Á 40. fundi í Ed., mánudaginn 29. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 11 shlj. atkv.

Á 48. fundi í Ed., mánudaginn 12. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 219, n. 308).

Frsm. (IngibjörgH. Bjarnason): Menta- 
málanefnd þessarar hv. deildar hefir haft 
frv. þetta til meðferðar og komist að þeirri 
niðurstöðu, að ástæður þær, sem færðar 
eru fram með því í greinargerðinni, er 
frv. fvlgir, nægi til þess að sanna, að hjer 
er um misrjetti og skakt fyrirkomulag að 
ræða, er frv. vill leiðrjetta þannig, að því 
er snertir kirkjugjöld hinna fjögra hýla 
í Prestsbakkasókn í Ilrútafirði. að fylgja 
einnig í þessu falli hinni gömlu kirkju- 
rjettarreglu, „að gjald skuli til þeirrar 
kirkju greiða, sem maðttr á sókn til.“

Legg jeg það til fvrir hönd nefndarinn- 
ar, að frv. verði samþ. óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Innflatningsbann á dýram.

Á 50. fundi í Ed., miðvikudaginn 14. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 sldj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 341).

33. Innflutningsbann ádýrum.
Á 16. fundi í Xd., laugardaginn 27. 

febr., var útbýtt:
Frr. til taga um innflutningsbann á 

dýruni o. fl. (þmfrv., A. 64).

Á 18. fundi í Xd„ þriðjudaginn 2. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Frsm. (Halldór Stefánsson): Jeg get
vísað til greinargerðar frv. um það, hvern- 
ig á því stendur og hvernig það er undir- 
búið. Auk þess er málið gamalkunnugt, 
því að það var nokkuð rætt í fvrra, þótt 
það fengi ekki afgreiðslu í lagaformi.

Aðaltilgangur frv. er, eins og*inenn hafa 
skilið, að setja ítarlegri reglur en áður 
gegn því, að erlendir sjúkdómar berist í 
liúsdýr okkar. Tekur þetta sjerstaklega til 
klaufnasýkinnar, sem er landlæg í sumum 
nágrannalöndunum.

Annar tilgangur með þessuni lögum er 
sá. að varna því, að útlend alidýrakyn 
verði flutt inn eftirlitslaust til kynblönd- 
unar við innlend. I greinargerð þeirri, sem 
dýralæknir ljet fylgja frv., orðaði hann 
það svo, að þetta væri gert til þess að forð- 
ast spillingu innlendra kynja af blöndun 
við útlend. Við myndum ekki hafa viljað 
orða þetta svo í landbn., því að vitanlega 
þarf slík blöndun ekki endilega að vera
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spilling, miklu frekar er líklegt, að hún 
gæti á stundum orðið til bóta. Því vitan- 
lega stendur rækt erlendra húsdýra að 
mörgu leyti á hærra stigi en rækt húsdýra 
vorra. En dýralæknir hefir víst aðeins átt 
við það, að þetta væri til varnar því, að 
kynblöndun meg erlendum kynjum sje eft- 
irlitslaus, og g.vti þannig orðið kvnspill- 
ing.

Astæðurnar fvrir því að setja nú frek- 
ari tryggingar en nii eru í lögum gegn er- 
lendum dýrasjúkdómum eru fyrst og fremst 
þær, að nú er álitið, að næmir sjúkdómar 
geti borist með fleiri dýrategundum en 
þeim, sem þegar er bannað að flytja inn. 
Sömuleiðis er það álitið, að sjúkdómar 
geti borist með ýmsum vörum. en því hefir 
ekki verið veitt athygli fvr en nú. Loks 
er það, að munn- og klaufnasýkin liefir 
geisað allmjög á undanförnu ári í ná- 
grannalöndunum, Danmörku og suðurhluta 
Svíþjóðar.

Jeg ætla ekki að lýsa því. livað muni 
vera í húfi. ef þessi veiki berst liingað til 
lands; það er mönnum kunnugt. Aðeins 
skal jeg geta þess, að kostnaður ríkissjóðs 
Svía hefir á einu ári, — frá haustinu 1924 
til haustsin^ 1925 — orðið alt að 15 miljón- 
um króna í baráttunni og vörnunum gegn 
þessari veiki. Og ótalið er þó það tjón, 
sem einstakir menn Iiafa orðið fyrir af 
lífláti fjárins, þar á meðal niðurskurði. og 
afurðamissi. Býst jeg fastlega við. að 
mönnum þyki ekki of langt gengið eða 
of miklu offrað. þótt skerpt sjeu lögin til 
tryggingar landinu gegn sýki þessari.

Það má svo heita, að nefndin beri fram 
frv. óbreytt. Þó er örlítil breyting við 2. 
gr. Þar var svo ákveðið, að atvinnumála- 
ráðuneytinu væri heimilt, með ráði dýra- 
læknis, að banna innflutning á hálmi, hevi 
0. s. frv. Nefndin leggur til að orða þetta

þannig, að atvinnumálaráðunevtinu sje 
xkylt að gera þetta.

Að svo stöddu sje jeg ekki ástæðu til 
að rekja efni frv. frekar. Jeg sje heldur 
ekki beinlínis ástæðu til að gera till. um 
að vísa málinu í nefnd, þar sem það er 
þannig undirbúið sem það er og kemur 
frá nefnd, en jeg vona, að það fái greiðan 
gang gegnum þessa hv. deild.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg er
þakklátur hv. nefnd fyrir það, að hún 
flutti þetta frv. eftir minni beiðni. og 
hefi engu við að bæta ræðu hv. frsm. 
(HStef) öðru en því, að mjer skilst með 
öllu óþarft, að málið fari í nefnd nú, þar 
sem það er nýkomið frá nefnd, og vænti 
jeg, að það gangi fram nefndarlaust.

Ut af þeirri brevtingu, sem nefndin hef- 
ir gert á 2. gr., að setja „skylt“ í staðinn 
fyrir ,.heimilt“. vildi jeg taka það fram, 
að jeg skil það þannig, að atvinnumála- 
ráðherra sje skylt að banna þetta með ráði 
dýralæknis, þ. e. a. s. þegar dýralæknir 
leggur til, að svo verði gert. Og þá mun 
aðferðin verða sú, að það verður lagt 
fyrir dýralækni að hafa gætur á þessum 
sjúkdómi erlendis og gera strax tillögur 
til atvinnumálaráðherrans, þegar honum 
þykir ástæða til. Yona jeg, að þessi skýr- 
ing komi ekki í bága við það, sem nefndin 
hefir hugsað sjer.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg er ekki á 
móti því, að ráðstafanir sjeu gerðar til 
að hindra næma sjúkdónia. en jeg efast 
um, að sum ákvæði frv. miði í þá átt, t. 
d. að banna innflutning á mjólk. Jeg held 
engum detti í hug að flvtja mjólk til 
landsins án þess fvrst að sjóða hana niður 
eða gerilsneyða. En jeg held líka, að varla 
geti komið til mála, að niðursoðin mjólk
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eða gerilsneydd sje smitnæm, eða að með 
henni geti borist sá sjúkdómur, (munn- 
og klaufnasýki), sem hjer er um að 
ræða.

I öðru lagi get jeg hugsað, að erfitt sje 
að fvrirbvggja, að til landsins komi liálm- 
ur frá þeim löndum, þar sem alidýrasjúk- 
dómar geisa. Ilálmur flyst til landsíns 
nær einungis sem umbúðir, bæði um leir- 
vörur, járnvörur o. fl. Það mun fremur 
erfitt fyrir atvinnumálaráðuneytið og 
dýralækni að vita, hvaðan sá hálmur er. 
sem til landsins flvst sem umbúðir. Það, 
sem Englendingar gerðu í haust er leið 
til þess að varna útbreiðslu munn- og 
klaufnasýkinnar þar, það var að banna 
mönnum að nota þann liálm, sem notaður 
hafði verið til nokkurs annars en umbúða, 
og sjerstaklega ekki undir skepnur í járn- 
brautarvögnum, í geymslustöðum á mark- 
aði o. s. frv., og auðvitað að gefa ekki skepn- 
unum útlendan hálm til fóðurs. Jeg liygg, 
að það mundi kannske vera rjetta leið- 
in að banna mönnum að nota hálminn 
til alls annars en umbúða. Jeg hefi víða 
sjeð í kaupstöðum, að hálmur er notaður 
sem undirburður í peningshús og á ýmsan 
annan hátt. jafnvel gefinn skepnum. En 
það er varla hugsanlegt, að komist verði 
af án þess að flytja inn hálm sem umbúð- 
ir um leir-, gler- og járnvörur, og senni- 
lega er mjög erfitt að vita, hvaðan hann 
er, jafnvel þótt víst sje um vöruna, hvað- 
an hún er.

Jeg vildi óska þess, að nefndin, sem 
flytur þetta frv., vildi athuga þetta til 2. 
umr. Einnig láta mjer og öðrum í tje álit 
sitt um það, hvers vegna banna skuli 
mjólk. Jeg sje enga ástæðu til að banna 
innflutning á niðursoðinni mjólk þessara 
lduta vegna.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg get látið í ljós 
gleði mína yfir því, að þetta frv. er fram 
koniið. Jeg geri ráð fyrir, að við nokkrir 
í Xd. ínunum eiga okkar ldut í því, sem 
komum fram með frv. á síðasta þingi, er 
fór í sömu átt að nokkru leyti. Jeg læt í 
ljós gleði mína af því. að þar er gert ráð 
fyrir, að banna megi, þó ekki sje nema 
um stundarsakir, innflutning á heyi frá 
þeim löndum, þar sem liúsdýrasjúkdómar 
geisa.

En jeg vil leyfa mjer að skjóta því til 
nefndarinnar, hvort ekki sje ástæða til að 
ganga ennþá lengra en hún liefir gengið 
inn á þessa braut, nefnilega að gera bein- 
línis ráðstafanir til þess að koma algerlega 
í veg fyrir slíkan innflutning. Búnaðar- 
fjelag Islands hefir fyrir nokkru gert ráð- 
stafanir til þess að láta rannsaka það hev, 
sem hingað flyst. Ef þeirri rannsókn er 
ekki þegar lokið. þá mun það verða m.jög 
bráðlega. Það er talið víst, að auk þess 
sem hætta getur stafað af þessu heyi, sje 
það svo svikið og magurt, að stórskaði sje 
að kaupa það.

Jeg leyfi mjer að skora á iiv. landbn. að 
ganga úr skugga um þetta og athuga. 
hvort ekki sje ástæða til að kveða ríkara 
á um innflutningsbann þetta en gert er 
í frv.

Frsm. (Halldór Stefánsson): Jeg get
verið þakklátur fvrir. að menn vilja gefa 
bendingar um þetta mál, til athugunar 
fyrir nefndina. Og hún mun ftislega at- 
huga það, sem bent hefir verið á. Viðvíkj- 
andi því, að ekki sje þörf á að banna 
mjólk, þá skildist injer á niðurlagi ræðit 
hv. þm. N.-ísf. (JAJ), að hann ætti við 
niðursoðna mjólk. Iljer er átt við hráa 
mjólk eða nýmjólk eingöngu.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 09
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I’m hálminn er það að segja, að mjer 
svnist engin full nauðsyn muni geta verið 
ó því að nota hálrn til umbúða frá þeim 
löndum, þar sem grunur er um, að 
klaufnaveiki eigi sjer stað. Fleira má hafa 
til umbúða hehlur en hálm. En það getur 
komið til mála að ákveða þetta þannig. 
að banna að nota hálminn alnient til ann- 
ars en umbúða.

Jeg er ekki viss um, að jeg hafi skilið 
háttv. þm. Str. (TrÞ) rjett, þar sem hann 
var að tala um heyið. Mjer skildist hann 
vilja láta taka það til athugunar í sam- 
bandi við þetta frv.. hvernig efnisauðgi 
heysins væri varið, og aðrar þjóðhagsleg- 
ar ástæður, sem mæltu á móti innflutningi 
hevs. En þetta frv. nær einungis til þess. 
hvort banna eigi lieyið vegna smitunar- 
hættu, en alls ekki hvort þörf eða á-stæða 
sje til að setja hömlur á innflutning þess 
af öðrúm ástæðum. Hafi jeg ekki skilið 
háttv. þm. rjett, vona jeg, að hann leið- 
rjetti það.

Tryggvi Þórhallsson: Vitanlega er ]>að 
rjett, sem háttv. 1. þm. X.-M. (HStef) 
sagði, að þessi lög eru sett fyrst og fremst 
vegna sjúkdómaliættu. En það, sem jeg 
vildi benda á, er það, hvort ekki mætti 
taka tillit til þess í þessum löguin, að það 
hefir komið á daginn, að hjer er um sjer- 
staklega óheppilega verslun og búskap að 
ræða, þegar ákveðið er, hvort flytja megi 
inn þessa vöru eða ekki.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Xd., fimtudaginn 4. mars. 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 64, 91).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt.

Afbrigði leyfð og saniþ. með 15 
shlj. atkv.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg liefi leyft 
mjer að koma fram með þessar brtt. í 
samræmi við það, sem jeg sagði við síð- 
ustu umræðu þessa máls lijer í deildinni. 
Jeg býst við. að háttv. landbn. ætli með 
frv. þessu að koma í veg fyrir, að næmir 
alidýrasjúkdómar flytjist til landsins. En 
til þess hygg jeg varla þurfa að banna 
innflutning á hálmi og mjólk, því að mjólk 
getur ekki valdið sýkingarhættu.

Það hefir flogið fyrir, að nýmjólk myndi 
jafnvel flutt inn á næstu árum, en slíkt 
þarf ekkert að óttast, því að nýmjólk hef- 
ir enga sýkingarhættu í för með sjer, eftir 
því sem jeg hefi heyrt fullyrt, því að talið 
er. að af henni geti engin sýkingarhætta 
stafað þegar 24 tímar eru liðnir frá því, 
að hún kemur úr dýrinu. Er því með öllu 
óþarft að vera að gera ráðstafanir til að 
banna innflutning á mjólk, því að tæplega 
mun það vera ætlun nefndarinnar að am- 
ast við innflutningi á niðursoðinni mjólk.

Þá er 2. brtt. mín sú, að koma í veg 
fvrir, að bannaður verði innflutningur á 
hálmi. Xefndin liygst að koma í veg fyrir 
sýkingarhættu af hálmi, með því að banna 
innflutning á honum frá þeim löndum, sem 
munn- og kalufnasýki er í. En jeg hygg, að 
tilgangur nefndarinnar náist ekki með því 
ákvæði, því að hálmur er mikið notaður 
til endurpökkunar. Er því engin sönnun 
fyrir því, að hálmur, sem kemur frá landi, 
þar sem þessi sýkingarhætta er ekki, sje 
í raun og veru þaðan kominn í fyrstu. 
Hann getur alveg eins verið frá því landi, 
sem sýkingarhætta stafar frá. Jeg held því, 
að tilgangur nefndarinnar náist best með 
brtt. minni, og vil jeg því ráða háttv. deild 
til þess að samþvkkja hana.

1 þessu sambandi vil jeg geta þess, að
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síðastliðið liaust var þessi sýki á Englandi. 
Aðalvarnir stjórnarinnar til þess að varna 
útbreiðslu hennar voru þær, að banna að 
nota bálin. sem notaður liafði verið til 
pökkunar, í undirburð í vagna og rjettar- 
stæði. En aftur á móti var ekki bannað 
að nota liálm til umbúða.

Samkv. frv. er innflutningur bannaður 
á öllum spendýrum og fuglum. A að skilja 
þetta svo, að bannaður sje innflutningur 
á fólki ? Gaman að sjá, bvað farfuglarnir 
gera. Ætli þeir bíði eftir því, að atvinnu- 
málaráðuneytið setji reglur um hingað- 
komu þeirra „í hvert sinn“ ? Eftir frv. 
má víst ekki nota hverja reglu nema einu 
sinni. Xóg að gera í ráðinu því.

Að síðustu vil jeg undirstrika það, að 
það næst meira öryggi í þessu máli með 
till. mínum en till. háttv. nefndar.

Frsm. (Halldór Stefánsson): Þær atlis., 
sem komu fram við frv. þetta við 1. umr. 
þess hjer í deildinui, koma nú fram að 
mestu levti í brtt. á þskj. 91. og verður 
athugasemdunum svarað með því að ræða 
um brtt. Eins og jeg hefi tekið fram áð- 
ur, er aðeins um heimildarákvæði að ræða 
í 2. gr. frv., bvgð á áliti dýralæknis. Hvern- 
ig og livenær því verður beitt. fer að sjálf- 
sögðu eftir því, liver nauðsyn þykir á 
að banna þennan innflutning, og á hvern 
hátt.

Fyrri liður brtt. fer fram á, að feldar 
sjeu niður tvær vörutegundir, sem banna 
má innflutning á eftir frv.

Út af þeim ummælum háttv. þm. N.-ísf. 
(JAJ), að óþarft væri að banna innflutn- 
ing á mjólk, vil jeg benda á, að það er 
ekki svo langt hjeðan til næstu landa, að 
ekki megi vel flyt.ja nýmjólk hingað í kæli- 
rúmum. Það fer ekki miklu lengri tími 
til þess en að flytja mjólk hingað til

Reykjavíkur sunnan úr sýslum. Hvort ný- 
mjólk er sýkingarliættulaus 24 klst. gömul, 
get .jeg ekkert <agt um af eigin þekkingu. 
Yerð jeg því að vísa til þess, að ákvæði
2. gr. eru bygð eingöngu á áliti dýralæknis.

Fm hálminn gat hv. þm. N.-ísf. þess, að 
engin trygging væri fyrir því, að hann 
væri í raun og veru frá því landi, sem hann 
komi liingað frá. Þetta getur vel verið 
rjett. En þá virðist mjer frekar ástæða 
til að setja ennþá strangari skilyrði um 
hann. Annars verður það að vera sjer- 
fræðinga að skera úr því, livað sje hættu- 
legt í þessu efni og hvað ekki.

Þá mintist liv. þin. N.-Isf. á það, að 
það mundi vera fullvíðtælit orðalag á 1. 
gr. frv., og mætti jafnvel eftir því banna 
innflutning á mönnum og farfuglum — 
og þótti þetta að vonum hálfskoplegt. Jeg 
bjelt satt að segja. að enginn bygði á því, 
að bvr.jað væri á man.sali að nýju. en svo 
aðeins gæti verið að tala um innflutning 
manna í þessu sambandi, að þeir væru ekki 
frjálsir ferða sinna. Aðrir geta ekki komið 
til mála. og er ]»ví ekki rjett að tala um 
innflutningsbann á mönnum í þessu sam- 
bandi. Svo er og um farfugla, að þeir 
koma óboðnir hingað. og mun fæstum geta 
komið til hugar, að hægt sje að banna inn- 
flutning á þeim. En ef svo væri, að ein- 
hverjum kynni að detta í hug að flytja inn 
rottur t. d., ætli þá væri nokkur goðgá að 
banna það ’ Ákvæði frv. ná að sjálf.sögðu 
aðeins til þeirra dýra og fugla, sem flytj- 
ast hingað að þeim ósjálfráðum.

Það var minst á það við 1. umr.. hvort 
ekki mundi rjett að banna innflutning á 
heyi af öðrum ástæðum en greindar eru 
í frv., og vísa jeg til þess. sem jeg sagði 
þá um það efni. Frv. þetta gengur ekl.i 
inn á aðrar áshvður en þar eru taldar; 
þar er t. d. ekkert farið út í það, hvort

09*
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heppilegt sje af almennum þjóðhagslegum 
ástæðuin að banna innflutning á heyi. Ef 
menn því vilja fá framgengt innflutnings- 
banni á heyi af öðrum ástæðum en til 
grundvallar liggja fyrir þessu frv.. þá verð- 
ur að bera það fram alveg sjerstaklega.

Jeg vil að lokum minna á það, að óvíst 
er, hvort og hvenær þarf að nota ákvæði 
2. gr. frv. um heimild til að banna inn- 
flutning, og því ákvæði verður ekki beitt 
nema full ástæða þvki til. T. d. um það 
gæti jeg liugsað mjer, að koma mundi til 
álita, hvort ákvæðunum um hálm mætti 
ekki haga líkt og stendur í brtt. á þskj. 
91. Frá sjónarmiði nefndarinnar er það 
betra, að heimildin sje of rúm lieldur en 
of þröng, því að óþarfi er að beita henni 
fremur en ástæða þvkir til, þótt rúm sje.

Atvinnumálaráðherra (MG): l't af brtt. 
á þskj. 91 vil jeg benda á það, að þetta 
bann, sem talað er um í 2. gr. frv., á ekki 
að setjast nema með ráði dýralæknis. Það 
er því hann, sem ræður þar um, og svo 
framarlega sem hann álítur, að sýkingar- 
hætta geti ekki stafað af innfluttum hálmi 
eða mjólk. þá er engin lnvtta á því, að 
hann leggi til, að innflutningur á þeim 
vörum sje bannaður. Þess vegna má orða- 
lag frv. haldast óbreytt, og jeg fæ ekki 
skilið, að liv. þm. X.-ísf. þurfi að halda 
stíft fram brtt. sínum á þskj. 91.

Jón Auðunn Jónsson: I't af orðum 
hæstv. atvrh., sem mátti skilja á þann veg, 
að ekki þurfi að setja dýralækni neinar 
reglur, þá vil jeg segja það, að jeg kann 
betur við, að það, sem frá mjer fer, sje 
hugsað af mjer, en ekki horft á málið með 
augum dýralæknis. Því er ekki beint að 
neinum sjerstökum manni, en dýralæknar 
þurfa ekki að hafa meiri þekkingu á þeim

efnum. sem lijer um ræðir. heldur en aðr- 
ir. En bann þetta á hálmi getur valdið 
stórbaga. Setjum sem svo, að þá er bann- 
ið skellur á, þá sjeu á leið hingað vörur 
fyrir hundi uð þúsunda króna og sjeu pakk- 
aðar í liálm. Þeir inenn. sem pantað hafa 
vörur þessar, gætu ekki við neitt ráðið 
og yrðu að senda vörurnar út aftur. En 
það er allnvgt að koma því svo fyrir, að 
liálmur sje hættulaus, með því einfalda 
ráði, er bent er á í minni brtt. Ef háttv. 
landbn. vildi taka brtt. til athugunar, þá 
get jeg tekið hana aftur til 3. umr. En 
verði svo ekki. óska jeg, að liún komi til 
atkv. nú.

í’t af þeim orðum, sem fallið hafa hjer 
í háttv. deild. skal jeg taka það fram, að 
í einum fjárlögum Alþingis hefi jeg sjeð 
talað uin innflutning á mönnum. Jeg man 
nú ekki, hvaða ár þetta var, en stjórninni 
var heimilað að. verja 10 þús. kr. upphæð 
til innflutnings á sjófólki til Austfjarða. 
Þá munu flestir hafa sjeð eða heyrt talað 
um innflutning fólks til Bandaríkja 
Ameríku og að þar sjeu ýmsar reglur sett- 
ar um innflutning fólks. Sýnir þetta, að 
ekki er svo fráleitt að tala um innflutning 
á fólki í sambandi við frv. þetta.

Forseti (BSv): Það liafa komið fram 
tilmæli um, að hv. landbn. tæki þessa brtt. 
til athugunar fyrir 3. umr., og vil jeg 
skjóta því máli undir umsögn hv. nefndar.

HákonKristófersson: Xefndin er tilbúin 
að greiða atkv. um brtt.

ATKVGK.
1. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

Brtt. 91,a („hálmi“ falli ’burt) feld með
13: 6 atkv.
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Brtt. 91,a („mjólk“ falli burt) feld með 
13:9 atkv.

— 91,b feld með 12: 7 atkv.
2. gr. samþ. með 1G: 2 atkv.
3. —4. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 sblj. atkv.

A 24. fundi í Xd„ laugardaginn 6. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 : 1 atkv. og afgr. til Ed.

Á 21. fundi í Ed., s. d., var frv. útbvtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd. 
(A. 64).

Á 23. fundi í Ed., þriðjudaginn 9. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Ingvar Pálmason: Þegar jeg sá þetta 
frv., flaug mjer í bug gamalt orðtak, sem 
segir: „Maður, líttu þjer nær, liggur í 
götunni steinn.“

Eins og frv. ber með sjer, er tilgangur 
þess sá að fyrirbyggja, að til landsins 
flytjist alidýrasjúkdómar. En nú er svo 
ástatt bjá okkur, að við ölum hjer í landi 
einn hinn skæðasta alidýrasjúkdóm, fjár- 
kláðann, — seri er og hefir verið land- 
búnaði vorum til stórhnekkls — án þess 
að hafa manndáð til að losa okkur við 
liann. Flestir kannast við hann og vita. 
hve mikill steinn í götu landbúnaðarins 
liann hefir verið og er enn. Um þann stein 
hefir landbúnaðurinn þráfaldlega bnotið 
og ríkissjóður líka. og enn þann dag í dag 
er ríkissjóður að reka tærnar í hann. Jeg

vildi benda á það, háttv. nefnd til athug- 
unar, hvort ekki va?ri meiri ástæða til að 
taka á þessu máli föstum tökum en að koma 
fram með þetta frv., sem hjer liggur fyr- 
ir, og liefði jeg óskað, að yfirdýralæknir 
landsins hefði frekar látið fjárkláðann til 
sín taka.

1. gr. frv. mælir þannig fyrir, að það sje 
öllum bannað að flytja hingað til íands 
lifandi spendýr og fugla. Xú vitum við, 
að til landsins flyst á ári hverju sægur af 
allskonar farfuglum, lóum og spóum o. fl. 
Xú er þetta bannað. Að vísu geri jeg ráð 
fyrir, að þetta bann verði áhrifalítið og 
að erfitt verði að koma þar við sektar- 
ákvæðum, enda vona jeg, að blessuð lóan 
komi hingað til lands eftir sem áður, án 
þe.ss að sækja um leyfi til atvinnumála- 
ráðherra. Á þetta vildi jeg benda í til- 
efni af því. að það er ekki óalgengt. að 
menn flytji hingað fugla sjer til ánægju, 
og er það ekki tvínuelum bundið, að þeir 
verði samkvíenit frv. að sækja um leyfi 
til þess. En mjer er ekki kunnugt um. að 
innflutningur slíkra fugla hafi nokkurn- 
tíma valdið sjúkdómum. en ef svo væri, þá 
væri æskilegt, að það kæmi fram sem rök 
fyrir þessu fyrirmæli frv.

Auk þess vil jeg benda á það. að því 
befir verið haldið fram af mætum mönn- 
um, að eitt af því, sem okkur væri mjög 
nauðsynlegt og g:eti orðið til mikilla hags- 
bóta, v.eri meiri fjölbreytni í alidýrarækt. 
t. d. aukin alifuglarækt, bæði hænsna- og 
andarækt. en þó sjerstaklega svínarækt. 
með ldiðsjón af vientanlegum mjólkuriðn- 
aði. Það kann að vera. að einhver ástæða 
sje til að hafa eftirlit með innflutningi 
slíkra dýra. Yið vitum allir, að svín eru 
svín, og jeg fyrir mitt leyti mundi ekki 
taka upp neina þykkju fyrir þau. þó að 
þau væru nákvæmlega skoðuð, áður en 
],au væru flutt inn. En að því er kemur til
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innflutnings á alifuglum, er það ekki ltunn- 
ugt, að liann hafi valdið sýkingu eða að 
yfirleitt sje liætt við, að hann geri það.

Sá húsdýrasjúkdómur, er menn telja 
mesta hættu á, eins og nú standa sakir, að 
flytjist hingað, er hin illræmda gin- og 
klaufnasýki. er gengið hefir um Norðurlönd 
síðustu ár. Mun það vera hræðsla við 
þennan sjúkdóm, sem veldur því, að þetta 
frv. er fram komið. En mjer finst sá sjúk- 
dómur, vægast sagt, heldur veigalítil ástæða 
til að banna innflutning á hænsnum. Að 
því er snertir endur og gæsir, þá tel jeg 
þessi ákvæðí frv. fremur til að leggja 
stein í götu þessarar nýju greinar alidýra- 
ræktar. sem sennilega gæti orðið að góðu 
liði til þess að bæta upp aðra atvinnuvegi. 
Einkum g;vti anda- og gæsarækt komið að 
góðu liði í sýávarþorpum. Jeg tel, að fella 
þurfi burt úr 1. gr. orðið ,.fugla“. Eins 
og greinin nú er orðuð. gæti hún valdið 
óþægindum, og auk þess, sem áður er tal- 
ið, hindrað menn t. d. í að flytja inn suð- 
ræna fugla sjer til skemtunar.

Annars vil jeg segja það. að mjer liefði 
þótt ligg.ja nær, að dýralæknir beitti sjer 
fyrir öðru máli þýðingarmeira. Það var 
nógur tími að koma með þetta frv. þegar 
búið var að útrýma fjárkláðanum, hvort 
heldur sem til þess hefði verið notað Coopers 
baðlyf eða Hreins. Jeg tel óþarfa að setja 
sig á báan hest í þessu efni meðan sýnt er 
slíkt hirðuleysi, sem átt hefir sjer stað ár 
eftir ár í að útrýma einum þeim versta ali- 
dýrasjúkdómi. sem við höfum af að segja.

Um 2. gr. horfir svo við, að þar er um 
heimild að ræða. og finst mjer, að nægt 
hefði að hafa alt frv. í þeim anda. Það 
eru þó nokkrar tegundir í 2. gr., sem ork- 
að getur tvímælis um, hvort gott er að 
koma innflutningsbanni á. Skal jeg ekki 
fara frekar út í það í þetta sinn, en áskil 
mjer rjett til þess að koma með brtt. við

2. umr. Jeg vona, að frv. verði athugað 
vel í nefnd og vegið og metið, hvort ástæða 
er til þess að láta það komast í gegn, nema 
þá sem heimild. Það verður að minsta 
kosti að taka talsverðum breytingum, ef 
jeg á að greiða því atkv. út úr deildinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2,- umr. með 10 shlj. atkv. 

og til landbn. með 9 shl.j. atkv.

Á 33. fundi í Ed„ laugardaginn 20. mars. 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 64, n. 174).

Frsm. (Eggert Pálsson): Vegna þess að 
þetta er 2. umr., verð jeg að segja nokk- 
ur orð um niálið til viðbótar því. sem í 
nál. stendur.

Eins og greinargerð frv. ber með sjer, 
er það komið frá hv. landbn. Nd. að tilhlut- 
un dýralæknis. og tilgangur þess er að gera 
yfirgripsmeira en áður bann um innflutn- 
ing á ýmsum húsdýrum og.fleiru, sem hús- 
dýrum vorum getur stafað sýkingarhætta 
af. Lög um innflutningsbann á dýrum eru 
frá 1905 og í þeim er bannað að flytja inn 
sauðfje, nautgripi, hesta, svín og geitur. 
Og með viðauka frá 1909 er einnig bætt 
við hundum.

Dýralækni hefir nú sýnst nauðsyn á 
því, að bannaður sje innflutningur á 
nokkrum dýrum og ýmsum hlutum, er 
sóttnæmi getur borist með. 1 frv. er srert 
ráð fyrir, að bannað sje að flytja inn 
spendýr og fugla. Sumum kann nú að 
virðast, að óþarfi sje að banna innflutn- 
ing á fuglum, og hefir því landbn. átt tal 
um það atriði sjerstaklega við dýralækni. 
Dýralæknir taldi, að fuglar gætu borið 
með sjer sóttnæmi, eigi aðeins fyrir sömu 
fuglategund, heldur einnig fyrir aðrar
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fuglategundir. og ef til vill ýms húsdýr. 
og jafnvel menn, svo sem berklabakteríuna. 
í lögum annara þjóða er það líka alstað- 
ar bannað að flytja inn fugla, og fyrir 
þessar sakir fann nefndin ekki ástæðu til 
þess að hrófla við þessu ákvæði.

I háttv. Xd. mætti það nokkurri mót- 
spyrnu, að bannaður skyldi innflutningur 
á hálmi og kom þar fram brtt. um að fella 
niður það ákvæði frv. En sú brtt. náði 
ekki samþykki hv. deildar. og þess vegna 
þótti nefndinni ekki ástæða til þess að 
koma nú fram með brtt. í sömu átt li.jer í 
■þessari hv. deild. Og um hálminn má það 
segja, að af honum getur stafað sýkingar- 
hætta; það dylst engum. Því að skepnum 
hættir til að leggja sjer hann til munns. 
Annars fsur nefndin ekki betur sjeð en að 
nota megi annað en hálm til umbúða. þeg- 
ar banna þarf innflutning á honum, svo 
sem fína hefilspæni. sem engin hætta er á. 
að geti orðið nokkurri skepnu að grandi.

Xefndin vill því láta frv. fara óbreytt 
frá sjer að þessu leyti, en hún hefir þó 
komið með tvær brtt. við frv. Fyrri til- 
lagan snertir bannið á mjólk. Fanst nefnd- 
inni það dálítið kynlegt að banna skilyrð- 
islaust innflutning á mjólk, þar eð eigi 
varð þá annað ráðið af frv. en að banna 
ætti líka innflutning á niðursoðinni mjólk. 
En það var og er ekki tilgangurinn, því 
að í niðursoðinni mjólk er engin sýking- 
arhætta fólgin. Þetta vildi nefndin, að ka mi 
skýrt fram í sjálfum lögunum. og þess 
vegna vill hún bæta inn í frv„ að átt sje 
aðeins við ..ósoðna'1 mjólk.

Xefndin átti tal um þetta atriði við 
dýralækni. Fjellst hann á það að skjóta 
orðinu ,.ósoðinni“ inn á undan orðinu 
„mjólk“. En að banna eða geta bannað 
innflutning á ósoðinni mjólk taldi hann 
fulla nauðsyn. Kvað liann eigi loku fyrir 
það skotið. að ósoðin m.jólk færi að flyt.j-

ast hingað frá útlöndum. þegar samgöngur 
yrðu greiðari. Xú er t. d. flutt ósoðin 
mjólk utan af landi til Revkjavíkur með 
Esju. og er engu ólíklegra, að hægt sje að 
flytja slíka mjólk bæði frá Xoregi og Dan- 
mörku með hraðferðaskipum. Því þvkir 
rjett að siá þann varnagla. að hægt sje að 
hefta slíkan innflutning, ef hætta sýnist 
geta af honum stafað.

líin brtt. nefndarinnar snertir form frv. 
Það stóð upphaflega í því. að atvinnu- 
málaráðherra væri „heimilt“ að banna 
innflutning samkv. frv. Þessu orði var 
síðan breytt í ,.skylt“, en það er ekki í 
samræmi við venjuleg ákvæði í lögum, 
því að ef ráðuneytinu er skylt að fara 
eftir fyrirmælum dýralæknis. þá er ráðu- 
neytið þar með beinlínis sett undir dýra- 
lækninn. Xefndin vill því færa frv. í sinn 
fyrra búning um þetta atriði, en það 
brevtir engu um efni frv„ því að sjálf- 
sögðu verður farið eftir ráðum og tillög- 
um dýralæknis, hvort orðið sem notað 
verður í frv.

Ingvar Pálmason: Jeg get' þegar lýst 
yfir því. að jeg tel brtt. hv. landbn. til 
bóta á frv.. en þó tel jeg, að þær bæti 
ekki úr því. er jeg við 1. umr. taldi aðal- 
lega þurfa að breyta í frv.

Jeg hefi ekki getað sannfærst af rökum 
hv. frsm. (EP). að nauðsyn sje á því að 
banna innflutning fugla. og jeg tel var- 
hugavert að leggja ströng höft á það. að 
alidýrarækt í landinu geti orðið sem fjöl- 
breyttust. Jeg hefi nú nýlega heyrt, að 
ungur og efnilegur bóndi hafi í hyggju að 
flytja hingað hreindýr. Veit jeg ekki. 
hvort hann hefir enn sótt um levfi hæstv. 
stjórnar til þessa, en hitt er öllum vitan- 
legt. að fyrir rúmum 200 árum voru flutt 
hingað hreindýr, sem hafa þrifist vilt fram 
á þennan dag og mundu nú vera fleiri,
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ef rándýrsaðferð landsmanna hefði ekki 
hamlað því. að þeim fjölgaði. Þessi bóndi 
sem jeg mintist á, ætlar að flvtja inn tam- 
in hreindýr. Þetta er óþekt hjer á landi, 
en mjer finst það varhugavert' að við 
sitjum hjer með sveittan skallann við það 
að smíða slík bannlög sem þessi, þegar 
menn eru að reyna að brjótast í því að 
auka alidýrastofninn með innflutningi.

Jeg vildi hrevfa þessu máli hjer. ef 
lnæstv. stjórn væri kunnugt um það, og 
eins þætti m.jer gaman að yita. hvernig 
hún mundi taka í málið. En jeg segi fvrir 
mitt leyti, að ef það er meiningin nií með 
þessum lögum að leggja stein í götu þeirra. 
er vilja gera alidýrarækt í landinu full- 
komnari, þá tel jeg það mjög illa farið.

Jeg mun þó, eins og nú standa sakir, 
greiða frv. atkv. til 3. umr. Jeg hafði 
hugsað mjer að koma fram með brtt. við 
það við þe.ssa umr., en mjer vanst ekki 
tími til þess, vegna anna í nefnd og hjer 
á þinginu í gær. En jeg áskil mjer rjett 
til þess að koma með brtt. við 3. umr. 
Mjer finst það eigi að fara varlega í þess- 
um sökum og að þetta ættu aðeins að 
vera heimildarlög. Mætti laga það á þann 
hátt, að fella niður 1. gr., en taka nokk- 
ur atriði upp úr henni í 2. gr., sem svo 
yrði 1. gr. Tel jeg alveg nægilegt, að gef- 
in sje heimild til að banna slíkan inn- 
flutning og hjer er gert ráð fyrir, ef og 
þegar ástæða þykir til.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 
málið að sinni. úljer þykir leitt, að hæstv. 
atvrh. (MG) .skuli ekki vera við, því að 
mig langar til að fá upplýsingar um það, 
sem jeg hefi drepið á, og hvernig hann 
mundi taka undir það, ef um slíka undan- 
þágu væri sótt.

Frsm. (Eggert Pálsson): Mjer finst,
að frv. sje í raun og veru og í heild frv.

til heimildarlaga, frekar en hitt. Því að 
enda þótt svo standi í 1. gr„ að öllum sje 
bannað að flytja inn það. sem þar er talið, 
þá er þó strax svo að orði komist, að íi- 
vinnumálaráðherra veiti eða geti veitt 
undanþágur með ráði dýralæknis. Og það 
er þannig opinn vegur til þess að fá undan- 
þágu um innflutning á þeim dýrum, sem 
þar eru nefnd, þegar engin sýkingarha'tra 
getur stafað af innflutningi þeirra. En 
þegar á að dæma um, hvort slíkri sýking- 
arhættu sje til að dreifa, þá er ekki í 
annað hús að venda en að leita upplýs- 
inga hjá dýralækni. Og við meguin telja 
okkur liepna að eiga kost slíkra upplýs- 
inga eða hafa tök á þeim manni, er þær 
geti gefið, því að ef hann væri ekki, þá gæti 
það komið fyrir, sem áður hefir skeð, að 
hingað berist næmir alidýrasjúkdómar, 
sem gert geti inesta óskunda.

Það er sjerstakt mál, er hv. 2. þm. S.-M. 
(IP) talaði um, um innflutning hreindýra. 
Jeg get sagt fyrir mig. að jeg hefi ekki 
sjeð umsókn þess efnis, en heyrt hefi jeg 
talað um hana. Þetta atriði kom líka til tals í 
landbn., er dýralæknir var á fundi með okk- 
ur. Dýralæknir leit svo á. að ef vilt lirein- 
dýr flyttust hingað og tímguðust, þá gadi 
það orðið til þess, að þau fáu dýr, sem 
hjer hafa lifað öll þessi ár við harðindi og 
erfiðleika, mistu þrótt og þol og yrðu veik- 
bvgðari við það að blandast þeim dýrum, 
er átt hafa að búa við rniklu mildari kjö? 
og meiri lífsþægindi. Afleiðingin yrði sú. 
að afkvaunin mundu hrvnja niður. Þetta 
kæmi vitanlega ekki til greina, ef liægt 
væri að liafa hin innfluttu hreindýr alger- 
lega út af fyrir sig. En hvort það er liægt 
eða ekki, veit jeg ekki og skal ekki um 
segja. En það dylst ekki mjer frekar en 
öðrum, að ýmislegir sjúkdómar gætu og 
flust inn með dýrum þessum, eigi síður en 
öðrum spendýrum. Og ef svo tækist til,
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kvnni það að verða ærið liættulegt dýTum 
okkar. Væri þá lítill fengur að þessum inn- 
flutningi, ef slíkt kynni að verða oss til 
ómetanlegs tjóns á húsdýrum eða alldýr- 
um þeim, sem fvrir eru. Verð jeg því að 
halda mjer við það, sem nefndin er ein- 
iiuga um, að ráða hv. deild til að sam- 
þvkkja frv., vitanlega með þessum tveim 
smávægilegu brtt.. sem nefndin liefir gert 
á því.

Ingvar Pálmason: Jeg skal ekki tefja 
fyrir málinu. Háttv. frsm. vildi líta svo á, 
að hjer væri aðeins um heimild að ræða. 
En jeg get ekki verið alveg sammála. -Jeg 
lít svo á. að í frv. felist hreint aðflutn- 
ingsbann. Mjer virðist, að lögin ættu að- 
eins að vera heimildarlög. og þarf þá að 
breyta 1. gr., því jeg býst við. að algert 
bann hljóti að leiða til undanþágu. Og þó 
að aðeins væri heimilað að banna inn- 
flutning á dýrum. þá mundi mega ná því 
sama marki á þann hátt. Það nyti sín 
betur, en kæmi alveg að fullum notum

Hvað viðvíkur innflutningi frá Noregi, 
mætti auðvitað taka það upp í 2. gr.

Hjer í 1. gr. frv. er engin undantekning, 
heldur algert bann. Þýðir ekki um það að 
þrátta, þar sem engin brtt. er fram komin. 
En hugsanlegt er, að innflutningur á 
hreindýrum kæmist á, enda upplýstist, að 
hv. nefnd var ekki ókunnugt um það.

Það vildi nij svo til, að málið um lirein- 
dýrin varð hjá liv. frsm. að kynbótamáli. 
en ekki heilbrigðismáli. Er það nokkuð 
mikil víkkun á valdsviði dýraheknis, ef 
hann á að geta bannað innflutning á dýr- 
um, jafnvel þó að um enga sýkingar- 
hættu sje að ræða. (EP: Jeg mintist á 
það líka). Veit jeg það. En hvar eru tak- 
mörkin fyrir því, hve langt dýralæknir 
getur tevgt vald sitt eftir frv? Jeg tel

hyggilegast. að landsstjórnin hafi hjer úr- 
skurðarrjett. en auðvitað í samráði við 
dýralækni. Mættu og fleiri dýralæknar 
koma þar til greina.

Skal jeg svo ekki orðlengja um þetta 
meira.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg get tekið 
undir það með hv. 2. þm. S.-M., að ekki 
er nú ástæða til að vera að þrátta lengur 
út af þessu máli, fyr en hann þá kemur 
með sína brtt. og hefir talað fyrir henni. 
En jeg tek það fram, að óþarfi var hjá 
hv. þm. að vera að hneykslast á því, þó að 
jeg mintist á. að innflutningur hreindýra 
gæti haft spillandi áhrif á hreindýr þau, 
sem fyrir eru í landinu. Því ef ekki bein- 
línis, þá samt óbeinlínis kemur það þessu 
máli við. Enda var það hv. þm. sjálfur, 
sem byrjaði að tala sjerstaklega um hrein- 
dýrin í sambandi við einhverja umsókn, 
sem lægi fyrir þinginu. Og þegar sá inn- 
flutningur var á annað borð kominn á 
góma, virtist það alls eigi úr vegi sam- 
hliða sýkingarhættunni að minnast á aðra 
hættu, sem af þeim innflutningi gæti 
stafað.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11:2 atkv.

Brtt. 174.1 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 174,2 samþ. með 12 shlj. atkv.
2. gr.. svo breytt. samþ. með 11 shlj. 

atkv.
3. —4. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv.'vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 34. fundi í Ed., mánudaginn 22. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 187. 192).

Alþt, 1926, B. (38. löggjafarþing). 100
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Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
192. —• Afbrigði leyfð og samþ. í e. lilj.

Ingvar Pálmason: Jeg gat þess við 2. 
umr. þessa máls, að jeg myndi koma með 
brtt. við þessa umr. Jeg liafði upphaflega 
ætlað mjer að hafa brtt. víðtækari, en með 
því að mjer virtist deildin ekki vilja víð- 
tækari breytingu, þá fjell jeg frá því. lTm 
þessa litlu breytingu er óþarfi að fjölyrða. 
Hún fer fram á að flytja orð úr 1. gr. 
frv. yfir í 2. gr., og verður úr því nokk- 
ur meíhingarmunur, eins og menn geta 
sjeð. Jeg fæ ekki sjeð, að ástæða sje til 
þess að hafa algert innflutningsbann á 
fuglum. Mjer finst nægilegt að hafa heim- 
ild til þess, ef ástæða virðist til. Margir 
menn flytja inn suðræna fugla sjer til 
skemtunar, og finst mjer engin þörf á 
því að banna slíkt að ásta*ðulausu. Jeg 
vænti þess því. að hv. deild sjái sjer fa*rt 
að samþvkkja þessar brtt. mínar.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg bjóst nú 
við því, að brtt. háttv. 2. þm. S.-M. (IP) 
mundu verða víðtækari en raun er á orð- 
in, enda kom það frani í ræðu hans. að 
hann hafði upphaflega hugsað sjer það 
svo. Um þessar brtt. vil jeg segja fyrir 
hönd nefndarinnar, að hún leggur ekki 
áherslu á, að deildin leggist á móti þeim. 
en mun sjálf vegna samræmis greiða at- 
kvæði á móti þeim. Xefndin lítur svo á, að 
rjettara hefði verið að fylgja frv. óbreyttu, 
því að það er sniðið eftir samskonar lög- 
um í nágrannalöndunum. En sem sagt, 
nefndin leggúr ekki mikla áherslu á þetta 
atriði.

ATKVGR.
Brtt. 192,1 samþ. með 8: 3 atkv.

— 192.2 samþ. með 11 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv. 
og endursent Xd.

A 38. fundi í Xd., þriðjudaginn 23. 
mars, var frv. útbýtt eins og það var samþ. 
við 3. umr. í Ed. (A. 193).

Á 41. fundi í Xd., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til einnar u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 54. fundi í Xd„ fimtudaginn 15. apríl, 

var frv. aftur tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 193. 282).

Frsm. (Halldór Stefánsson): Þetta frv. 
er komið frá hv. Ed. og hefir tekið þar 
lítilsháttar breytingum, en þær snerta ekki 
aðalatriði málsins, og getur landbn. því 
fallist á þær. Skal jeg gera grein fvrir. í 
hverju breytingarnar ligg.ja. Þær snerta 
tvö atriði. Fyrra atriðið er það. að fugl- 
ar eru fluttir úr 1. gr. í 2. gr., þannig 
að þeir flytjast undan hinu almenna banni 
í 1. gr. undir bannið í 2. gr. Hitt atriðið 
er skifti á orðum, þannig að sett er 
..heimilt'‘ fyrir „skylt“, og var það svona 
upphaflega í frv., en landbn. hafði orða- 
skifti, af því að hún áleit, að með því að 
hafa orðið ,.skylt“, fælist í frv. meiri 
trygging. Eftir að hæstv. atvrh. (MG) 
liefir lýst yfir við fyrri meðferð málsins. 
að stjórnin mundi skilja greinina eins. 
hvort orðalagið sem væri. getur landbn. 
vel felt sig við að orða þetta eins og upp- 
haflega var gert.

Þá liggja enn fyrir brtt. frá þeim hv. 
þm. Borgf. (PO) og hv. þm. Str. (TrÞ) 
á þskj. 282. Xefndin hefir í raun og veru 
tekið afstöðu til þessara brtt. áður, þó að 
þær hafi ekki formlega verið teknar til 
meðferðar á nefndarfundi. þar sem búið
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var að skjóta til nefndarinnar því. sem 
till. fjalla um. Xefndin hafði látið í ljós, 
að hún vildi ekki blanda saman þeim 
ástæðum, sem eru fvrir þessum brtt.. og 
þeim, sem eru fyrir frv. Aðalástæðan fyrir 
frv. er sú, að það er sett til varnar því, 
að alidýrasjúkdómar berist til landsins, en 
þessar brtt. eru bygðar á öðrum ástæðum. 
og telur nefndin, að taka verði afstöðu 
til þeirra ástæðna alveg sjerstaklega, en 
þar með er ekkert sagt um afstöðu ein- 
stakra nefndarmanna til þeirra. Eflaust 
mælir margt með þeim, og svo aftur eitt- 
hvað á móti.

Tryggvi Þórhallsson: IIv. frsm. (HStef) 
hefir lýst afstöðu landbn. til brtt. á þskj. 
'282, og skildist mjer, að það vivru ein- 
stakir þm., sem hefðu sjerstaka afstöðu 
til þeirra. Þar sem nefndin hefir ekki 
heyrt rök okkar flm., vona jeg, að nefndin 
hafi a. m. k. ekki öll snúist gegn þessuin 
tillögum.

I frv. er landsstjórninni skylt að banna 
um stundarsakir innfiutning á heyi frá 
þeim löndum, þar sem næmir húsdýrasjúk- 
dómar ganga, en ef ekki er um slík lönd 
að ræða, er heimilt að flytja inn hev. Með 
öðrum orðum er samkvæmt frv. aðalregl- 
an sú, að það á að vera heimilt að flytja 
inn hey. Við hv. þm. Borgf. (PO) viljum 
með brtt. okkar snúa þessu við, þannig að 
aðalreglan sje sú, að bannað sje að flytja 
inn hey, en hitt sje undantekning, og 
innflutningur á iieyi verði aðeins leyfður. 
þegar fóðurskortur er yfirvofandi. Jeg 
veit, að það kemur engum hv. deildar- 
manni á óvart. þó að við hv. þm. Borgf. 
berum fram slíka brtt. sem þessa. Okkar 
hugur í þessu máli kom greinilega fram í

fyrra. Það var ekki einungis vegna sjúk- 
dómshættunnar, sem við bárum fram þessa 
brtt, heldur erum við þeirrar skoðunar, 
að það sje óliæfilcgt búskaparlag að þurfa 
að vera að flytja inn hey. Það er búskap- 
arleg fjarstæða, og við lítum svo á, að 
ástæða sje til þess að hlynna að því, að 
bændastjett landsins liafi sem besta að- 
stöðu til að fá gott verð fyrir lievið.

Jeg skal taka það fram, að ástæðan til 
þess, að við berum brtt. svo seint fram, 
er sú, að við biðum eftir að fá í hendur 
þau gögn í þessu máli, að Búnaðarfjelag 
Islands hefir fengið efnarannsóknarstofuna 
til að rannsaka útlewla hevið. og hefir 
Búnaðarfjelagið svo unnið úr skýrslu 
efnarannsóknai stofunnar. Að vísu er þess- 
um rannsóknum ekki fyllilega lokið, en 
samt má draga af þeim þær ályktanir, sem 
nú skal greina.

Rannsóknum þessum ber ágætlega saman 
við opinberar rannsóknir í Xoregi livað 
norska heyið snertir. Ilinsvegar eru til 
margar rannsóknir á íslensku hevi, og á 
þeiin grundvelli er þessi samanburður 
gerður.

Það segir svo í skjalinu:
,,Eftir þessu er í norska heyinu minna 

af steinefnum, köfnunarefnissamböndum 
og fitu, en meira af trjeni, og mun þetta 
alt rýra fóðurgildi þess, en hver hinn raun- 
verulegi mismunur er, verður eigi sagt 
með vissu: til þess vantar margar rann- 
sóknir á meltanleik efnanna í fóðrinu, og 
vart verður því spursmáli heldur svarað 
ábyggilega nema með fóðrunartilraunum. 
En sje nú lieyið lagt í fóðureiningar. ísl. 
heyið samkvæmt útreikningi Halldórs Vil- 
hjálmssonar og norska heyið samkvæmt 
útreikningi Xorðmanna. verður útkoman 
þessi:

100*
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Besta taða
I eina fóð&rein- 
ingn þurfa, kg.

1.8
I 100 kg. fóðara 
ern fóðureiningar

55
Meðaltaða 2.0 50
Ljeleg taða 2.5 40
Besta úthey, aðall. stör 2.2 45
Meðalúthey 2.5 40
Ljelegt úthey 3.0 33
Xorskt hey 2.3 44

Eða ef maður snýr dæminu við osr segir. 
að ein fóðureining, eða 2 kg. af meðal- 
töðu íslenskri, kosti 40 aura, þá eiga 100 
kg. af meðaltöðu að kosta 20 kr„ af góðu 
útheyi íslensku 18 kr„ en af norsku hevi 
17 kr. 60 aura. Verðmunur á íslenskri 
meðaltöðu og norskré töðu á að vera 12'J.

Jafnframt er í skýrslunni tilf;vrt verð 
á heyi því, sem flutt er hingað til bæjar- 
ins. Þar er talið, að venjulegt verð á 100 
kg. af töðu sje 20 kr„ á útheyi 16 kr. og 
á nor.sku heyi 20 kr„ miðað við 100 kg. 
En þó er tekið fram. að verð á íslenskri 
töðu hafi komist upp í 28 kr. og norskt 
hev upp í 22 kr., miðað við 100 kg. En 
tíðast mun það ganga svo, að norska hey- 
ið sje selt jöfnu verði og íslenska taðan. 
en ætti þó af framansögðu að vera 12fJ 
lægra.

A Akureyri er verðið lægra á íslensku 
hevi. Þar eru 100 kg. af töðu seld á 16 
kr„ en norska heyið mun selt þar við sama 
verði og hjer í Revkjavík.

Þetta veit almenningur ekki.
Það, sem ginnir menn til þess að kaupa 

útlenda heyið. er, að það er fallegt út- 
lits, lyktargott og vel verkað.

Það er fráleitt búskaparlag að flytja inn 
hev. og er þar við bætist, hve mikill verð- 
munur er á því og íslensku heyi, miðað 
við notagildi þess, þá verður því ekki neit- 
að með rökum, að till. okkar háttv. þm. 
Borgf. sje á fullkomlega rjettlátum grund- 
velli bygð, auk þess. sem við með henni

viljum fyrirbyggja það, að þeir menn, sem 
á annað borð verða að kaupa útlent hey, 
skuli gefa fyrir það 12fý hærra verð en á 
að vera.

Hinsvegar skal jeg geta þess, að þó við 
viljum leggjast á móti innflutningi heys, 
þá vil jeg ekki með því viðurkenna, að 
hevsalan innanlands sje í besta lagi. Því 
er nú miður svo farið, að þeir, sem 
leggja fvrir sig að selja hev, verka það 
ekki eins og vera ætti nje vanda til þess 
á þann liátt, að við megi una. Það þyrfti 
að setja lög eða reglugerð um mat á heyi, 
svo vönduð yrði betri verkun á því en átt 
hefir sjer stað, einkum hjer sunnanlands, 
og á jeg þá við það hey, sem aðallega er 
selt hingað til Reykjavíkur. Og ekki skyldi 
standa á mjer til þess að samþykkja slíka 
reglugerð til þess að tryggja heysöluna og 
gera skipulag hennar innanlands betra og 
hagkva-mara.

Það hefir staðið á upplýsingum í þes.su 
efni, og fyrir tilmæli mín var það gert 
á dögunum, að málið var tekið af dagskrá. 
Xú eru þessar upplýsingar fengnar og 
þess vegna skora jeg á hv. þdm. að sam- 
þykkja brtt. okkar á þskj. 282.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg verð 
að taka undir það, sem hv. frsm. landbn. 
ílIStef) sagði, að hjer er um óskyld at- 
riði að ræða, sem verið er að blanda inn 
í frv„ og ekki víst, að þær ástæður. sem 
mæla með brtt. á þskj. 282, leiði til sömu 
niðurstöðu og ætlast er til með frv. Það er 
bugsunarrjett lijá hv. frsm., sem talað 
hefir fyrir nefndina, að það mætti ekki 
blanda þessum tveimur atriðum saman, 
og vil jeg styðja skoðun hans og nefndar- 
innar i þessu efni. Hinsvegar gleður það 
mig, að Búnaðarfjelag Island.s hefir rann- 
sakað útlenda heyið og slegið föstu, hvert

%25c3%25bees.su
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notagildi þess sje, samanborið við innlent 
hev. En að norska heyið reynist verra 
eða mun lakara til fóðurs en menn liiifðu 
ímyndað sjer. ;etti ekki að þurfa að leiða 
til þess að banna innflutning á því, hekl- 
ur ætti það að kenna mönnum að kaupa 
það við lægra verði. eða því, sem munar 
á gæðnm þess, borið saman við innlent 
hey.

Annars er hjer sama að segja og áður 
liefir verið tekið fram- hjer í hv. deild, 
að menn kaupa ekki ritlent hey, ef inn- 
lent hey er á boðstólum með því verði. 
sem liæfilegt þykir vegna gæðamunar. En 
geta má þó þess, að sumstaðar á landinu 
er svo miklum erfiðleikum bundið að afla 
heyja, að spursmál er, livort rjett sje að 
þröngva mönnum til þess að kaupa ísl. 
hev, svo að segja hvernig sem er og við 
hvaða verði, sem heimtað er. Svo er t. d. 
um Vestmannaevjar og Isafjörð, sem mest- 
allan heyfeng sinn þurfa að kaupa að um 
langan veg. Ef þeir geta fengið jafngott 
innlent hey við sama verði, kaupa þeir 
ekki útlent hey. Besta ráðið við því að 
draga úr innflutningnum er það, að fá 
upplýsingar um, hvers virði útlenda hey- 
ið sje, og þegar þær eru fengnar, kaupa 
menn fremur innlenda hevið, ef hæfilegur 
verðmunur fylgir, miðað við notagildi 
þess.

Annars virðist mjer á orðalagi þessarar 
brtt. á þskj. 282, að það verði ekkert 
hægðarvérk fyrir atvinnumálaráðuneytið 
að framkvæma hana. Það verður nokkuð 
erfitt að ákveða, hvenær „veruleg“ hætta 
sje á fóðurskorti. Atvinnumálaráðuneytið 
verður þar að fara mest eftir sögusögn 
annara. En aðalatriðið er þó fyrir ínjer. 
að hjer er blandað inn í frv. ákvæði, seri 
ekki á þar heima. Eigi að skipa þessu með 
lögum, verður að koma fram sjerstakt frv. 
í því efni.

Sigurjón Jónsson: Jeg vil taka undir 
það sama. sem raunar fleiri liafa drepið 
á, að með brtt. þeirri, sem fyrir liggur, 
er verið að blanda saman algerlega óskyld- 
um málum. Hjer á að koma á banni á 
vöru í alt öðrum tilgangi en liggur fyrir 
í frv. Að vísu er þetta gamall kunningi 
bjer í hv. deild; það stakk upp liöfði hjer 
í fyrra, en var þá kveðið niður. Xú hafa 
sömu höfundar vakið það upp að nýju 
ennþá magnaðra en áður, og ætlast víst 
til, að þessi .skýrsla um rannsókn um nota- 
gildi á heyi eigi að vera rothögg á þá mót- 
stöðu, sem þessu máli var veitt þá. Jeg 
skal játa það, að það, er gott að fá slíka 
skýrslu, en vona þá jafnframt fastlega, 
að hún verði gerð sem flestum kunn, svo 
af rannsókninni megi leiða það, að mönn- 
um lærist að nota innlendu vöruna, en 
hætti að kaupa þá útlendu, þegar sýnt er, 
að hún er bæði dýrari og verri.

En jeg vil minna á það, að þegar hv. 
flm. fluttu þetta mál á síðasta þingi, þá 
lá engin skýrsla fyrir frá þeim um þetta 
efni, og gat því ekki till. þeirra bvgst á 
hagsmunum þeirra þorpsbúa, sem kaupa 
verða útlent hey til bjargar skepnum 
sínum.

En undir það skal jeg taka með háttv. 
þm. Str., að það er ólag mikið á búnaðar- 
háttum ok,kar að þurfa að flytja inn hey, 
enda ætti að vera hægt að koma í veg fyr- 
ir það, því að bændur eru vel samkepnis- 
færir. Jeg verð líka að segja, að bændum 
sje það lífsspursmál að verða það sam- 
kepnisfærir; að þeir geti ekki aðeins selt 
ódýrara hev, heldur líka betra hey lieldur 
en það, sem flutt er inn í landið. Það liti 
heldur ekki vel út um afkomu landbúnað- 
arins, ef við gætum ekki í flestum árum 
selt hjer hey við lægra verði en kostaði 
að flvtja það inn.

Jeg vil líka benda á orðalag brtt., eins



Í595 Lagafrumvörp samþykt. 1596
ÍDnflatningsbann á dýrum.

og hæstv. atvrli. drap lítillega á: „ef 
veruleg hætta er á ferðum, þá má leyfa 
innflutning á heyi.“ Það er kaldranalega 
orðað þetta. Það er ekki nóg. að sá skort- 
ur sje á heyi. að ekki sje liægt að lialda 
fje í lioldum. heldur þarf líklega að vera 
horfellir fyrir dyrum.

Annars efast jeg ekki um, að brtt. sje 
fram borin í góðri meiningu og af vel- 
vilja og umhyggju fyrir þeim. sem fram- 
leiða heyið. En það er ekki leiðin að 
blanda saman tveimur óskyldum málum. 
og heldur ekki að setja algert bann við 
innflutningi á hevi, heldur er hitt leiðin, 
að framleiða betra hey í landinu og selja 
það ódýrara verði. Þá hverfur útlenda 
heyið af markaðinum og við búum að okk- 
ar eigin, eins og á að vera.

Jakob Möller: Það er nú í sjálfu sjer 
óþarft að standa upp til þess að andmæla 
þessari brtt., eins og margir liafa á hana 
lagst. En jeg gat nú samt ekki látið vera, 
og mest fvrir þá sök, að mjer virðist það 
furðulegt, að þetta mál skuli nú vakið 
upp að nýju, eins og um það fór í fyrra. 
Jeg þykist nú samt skilja. að á-stæðan til 
þess, að því er hreyft nú. sje þessi skýrsla. 
sem hv. þm. Str. las áðan upp. En ef 
þessi rannsókn, sem ekki lá fyrir í fyrra. 
hefir valdið því, að hv. flm. fjira enn á 
kreik, þá er það ennþá furðulegra, því 
vitanlegt er. að það er alls ekki það, sem 
knýr menn til að kaupa útlent hey, að 
menn haldi, að það sje betra en það ís- 
lenska, og því síður mundu menn fara að 
halda það eftir að rannsóknin hefir leitt 
í ljós, að það er bæði dýrara og að sama 
skapi verra. Xei, það eru erfiðleikarnir á 
því að fá íslenskt liey, sem valdið hafa 
því, að norska heyið hefir verið flutt inn. 
Það eru öllum augljósir erfiðleikarnir. 
sem landbúnaðurinn á við að stríða með

vinnuaflann. Það er alment umkvörtunar- 
efni bænda um alt land, að þeir geti ekki 
vegna manneklu aflað nægilegra lieyja 
lianda sjálfum sjer, hvað þá handa stórum 
og mannmörgum kauptúnum. Þetta er að- 
alástæðan: erfiðleikarnir við að afla heyj- 
anna, og eina ástæðan fyrir því, að inn- 
flutningur á norsku heyi hefir átt sjer 
stað.

Jeg geri nú ráð fyrir, að hv. flm. (Tr- 
Þ og PO) gangi- aðallega til metnaður 
fyrir hönd landsins, að ekki sje sæmandi 
að flytja inn hey. En slíkur metnaður 
stoðar ekkert, þegar ekki er hægt að afla 
nægilegra heyja innanlands. Það er lítil 
hjálp í því, þó að gras sje nóg á jörðinni 
víðsvegar um landið, þegar þeir, sem 
þurfa að nota það, Iiafa engin tök á að 
losa það af jörðinni og ná því til sín. 
Kaupstaðarbúarnir, sem þurfa að nota 
hevið. verða að stunda aðalatvinnu sína 
yfir sumartímann. og samkepnin svo mikil 
uin vinnukraftinn, að sveitirnar bera þar 
skarðan hlut frá borði og geta ekki tekið 
menn til að beyja fyrir aðra. Ilinu geri 
jeg ekki ráð fyrir. að háttv. flm. vilji 
sporna við samkepni í heysölu vegna iit- 
lenda heysins. Jeg býst ekki við, að þeir 
vilji fylgja því að vernda innlenda fram- 
leiðslu nieð því að banna algerlega inn- 
flutning á samskonar vöru frá útlöndum. 
En verði það ofan á að banna innflutn- 
ing á hevi, verður afleiðing sú, að sprengja 
innlendu vöruna upp úr öllu valdi, þegar 
þess er gætt, livaða erfiðleikum það er 
bundið að afla hennar.

Hitt skil jeg, að ef einhver framkvæmd 
yrði gerð, sem líkleg þætti til þess að 
auðveldara reyndist að afla heyjanna en 
áður, þá væri ný ást.eða komin fram til 
stuðnings brtt. En svo er nú ekki. Þess 
vegna virðist þetta mega bíða eftir meiri 
framkvivmdum í búnaði landsmanna, auk
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þess sem engin nauðsyn rekur til að koma 
slíku banni á, nema síður sje. Enn sem 
komið er er landbúnaður ekki rekinn með 
heysölu fyrir augum. Fæstir bændur leggja 
fyrir sig sem atvinnu að selja hey, enda 
skortir þá flest- til þess, liafa ekki vinnu- 
kraft aflögu. hvorki til þess að afla lieyj- 
anna nje koma þeim á markaðinn. Þess 
vegna er það misskilningur hjá þessuni 
bændafulltrúum, að þeir sjeu með þessari 
ráðstöfun að hjálpa bændum á einn eða 
annan hátt. Brtt. er gagnslaus og óþörf 
með öllu, og á því ekki að ná fram að 
ganga.

Jðrundur Brynjólfsson: Það er vafa- 
laust margt rjett í þessu, sem háttv. .3. þm. 
Revkv. (JakM) var að segja. Það eru fá- 
ir bændur, sem leggja stund á heysölu sjer 
til hagnaðar. Þessi ráðstöfun, sem breyt- 
ingartillagan fer fram á, er því ekki gerð 
þeirra vegna. Hinsvegar get jeg fallist á, 
eins og hv. þm. Str. (TrÞ) tók fram. að 
það gæti orðið til hagsbóta, að sem minst- 
ur innflutningur vrði á norsku lieyi, vegna 
þess, hve gæðamunur er mikill, borið sam- 
an við innlent hey. Þeir menn, sem notað 
hafa útlenda hevið til skamms tíma, hafa 
lialdið það miklu betra en það er. Fvrir 
tveim árum talaði jeg við tvo menn, sem 
fóðrað höfðu skepnur sínar á útlendu 
heyi, og voru þeir báðir sannfærðir um, 
að það væri betra en það, sem völ var á 
innanlands. Nú í vetur hefi jeg orðið hins 
gagnstæða var; fjöldi manna er orðinn 
sannfærður um. að norska heyið sje lje- 
legt til fóðurs.

Það er rjett, sem hv. frsm. (HStef) tók 
fram, að okkur í landbn. þótti betur fara, 
að þetta væri ekki tekið upp í það frv., 
sem hjer liggur fyrir. Hinsvegar eru sum- 
ir nefndarmenn þeirrar skoðunar. að ekki 
eigi að hamla með lögum að flytja inn

hey, þó að æskilegt sje, að innflutningur 
þess yrði sem allra minstur.

Annars sýnir fátt betur en þetta. livað 
samgöngur okkar eru ónógar og erfiðar, 
að við skulum ekki einu sinni vera sam- 
kepnisfærir á þessu sviði: að ódýrara sje 
að ta hey frá Noregi en að flvtja það 
inilli staða innanlands. Þetta sýnir meðal 
annars þörfina á bættum samgöngum, eins 
og við liöfum bent á, hv. 4. þm. Reykv. 
(MJ) og jeg, í greinargerð þeirri, er 
fylgir járnbrautarfrv. Víða liggja ónotuð 
víðáttumikil engjalönd, sem bíða eftir því, 
að járnbraut komi, svo hægt sje að koma 
hevinu á inarkað. Og það má benda á það, 
að svo framarlega, sem menn bera land- 
búnaðinn fyrir brjósti, þá er eina skil- 
yrðið fyrir ræktun landsins, að samgöng- 
urnar verði bættar til þeirra staða, sem 
mesta ræktunarmöguleika liafa. Og það er 
tvímælalaust Suðurlandsundirlendið aust- 
anfjalLs, sem mest liefir að bjóða í því 
efni. og þangað á járnbrautin að liggja.

Jeg voiia, að liáttv. þdm. sje ljóst, á 
hve miklu bernskuskeiði landbúnaður okk- 
ar er og hve aðkallandi sje, að verulegar 
umbætur verði gerðar á honum, og þá eru 
það fyrst og fremst samgöngumálin, sem 
menn verða að snúa sjer að. Því þá verð- 
ur fyrst um jarðrækt í stórum stíl að ræða, 
þegar samgÖngunum er komið í það horf, 
að allir megi vel við una.

Jeg veit ekki, hvort jeg get fvlgt brtt., en 
mundi eflaust gera það, ef hún væri bor- 
in fram í öðru formi. Hinsvegar get jeg 
fallist á, að rjett sje að draga úr inn- 
flutningi á útlendu lieyi, því að liann hef- 
ir eflaust verið óþarflega mikill, einkum 
þó í vetur, og mætti fara minkandi.

Pjetur Ottesen: Það hefir verið fundið 
til foráttu brtt. okkar hv. þm. Str. (Tr- 
Þ) af bæstv. atvrb. (MG) og fleiri inönn-
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um, að ákvæði þessi ættu ekki þarna- heima, 
sakir þess, að þau væru óskvld efni frv. 
Þetta er nú e. t. v. ekki yfirskynsástæða 
ein hjá þessum hv. þm„ en er ]»ó vart á 
fullum rökum bygt. Því að vitanlega er 
það aðaltilgangurinn með till. okkar að 
sporna á móti því, að liúsdýrasjúkdómar 
berist til landsins. Því að hjer er um að 
ra-ða innflutning á heyi frá löndum, þar 
sem munn- og klaufnasýkin er landlæg eða 
altaf á næstu grösum. Það getur hæglega 
staðið svo á, að þessi sjúkdómur liggi í 
landi, en sje ekki fram kominn, og s.je 
hevið smitandi. Enda þótt sjúkdómurinn 
sje um garð genginn, getur hann falist í 
heyinu og borist með því. Sjúkdómurinn 
getur því borist hingað, hvað sem líður 
öllum varúðarráðstöfunum. öðruni en beinu 
innflutningsbanni á hevi. Og sakir þess 
óskapa tjóns, sem þessi sjúkdómur hefir 
valdið í öllum þeim löndum. sem hann 
hefir gengið yfir. þykir mjer full ástæða 
til, að við beitum allri varkárni. En það 
er meiri ástæða til að banna innflutning 
á hevi en á öðru fóðri, siikum þess, að 
langmest hætta er á, að sjúkdómurinn 
berist með því. — Það má raunar segja. 
að með brtt. okkar sje ekki alveg girt fyr- 
ir þetta, því að gert er ráð fyrir, að flvtja 
megi hey til lanclsins, þegar sjerstaklega 
standi á. En jeg geri ráð fyrir, að þetta 
verði ekki skoðað öðruvísi en sem ákvæði 
til bráðabirgða. Frá öryggissjónarmiði eru 
innflutningshömlur og lielst algert inn- 
flutningsbann á heyi alveg nauðsynlegt. 
Það er harla undarlegt — og ekki í sem 
bestu samræmi við annað — að eftir því, 
semræktun landsins vex og heyöflunarskil- 
yrðin verða betri, þá sje verið að dyngja 
inn í landið ósköpum af útlendu hevi til 
þess að hnekkja og draga úr ávöxtum þess- 
ara framfara. Sjeu heyöflunarskilyrðin 
notuð, þarf ekki að vera að tala um neina

fóðurþröng; það er svo langt fra því. Það 
er misskilningur og vanþekking á þeim 
gæðum, sem landið hefir að bjóða.

Það má vera, að jafnframt hafi bland- 
ast inn í þetta metnaðaratriði, eða að það 
sje búhnykkur fyrir landið að framfæra 
sem mest af sínum búpeningi á innlendu 
fóðri. Enda sýna þær rannsóknir, sem liv. 
þm. Str. gaf vfirlit yfir, að landsmenn 
hafa mjög keypt köttinn í sekknum, þar 
sem þetta útlenda hey er. Vtlenda heyið 
er 12'j lakara að töðurgildi en gott inn- 
lent hey, og verðmunur að auki. Það 
getur nú verið, að þessi rannsókn opni 
augu maiina, en jeg held þó, að það sje 
tryggilegra að búa svo um hnútana, sem við 
hv. þm. Str. leggjum til. — Ymsir gamlir 
og gætnir menn, sem reynt liafa útlent 
hev, liafa veitt því eftirtekt, að það er 
lakara til gjafar en hið innlenda. T. d. 
komu þær upplýsingar á ]»íngi 1923 frá 
Guðjóni Guðlaugssyni, fyrv. alþm.. nú 
bónda hjer í líeykjavík, að honum hefði 
reynst útlenda heyið mun lakara. Hann 
kvaðst hafa getið þess við ýmsa Reykvík- 
inga. en þeir ljetu ekki sannfærast og 
lijeldu áfram kaupunum í þeirri trú, að 
J»að væri búhnykkur. Það lítur svo út um 
suma menn, sem þeir sjeu beinlínís fíknir 
í að kaupa það frá íitlöndum, sem þó er 
hægt að fá miklu betra hjer heima. Mjer 
er t. d. sagt, að svellþvkkir og ágætir ull- 
arsokkar, úr eintómu þeli, sjeu á boðstól- 
um lijer í bænum, en samt vilja fjölda- 
margir heldur útlenda sokka, þessar gresj- 
ur, vilda heldur vera síkaldir á fótum, til 
þess að tolla í tískunni, og beygja sig 
bljúgir undir alla þá kvilla og illa líðan, 
sein af fótakuldanum leiðir, og arfgenga 
óhreysti.

Þetta, að vilja helst kaupa alt frá út- 
lönduin, en líta lítilsvirðingaraugum á hin 
hollu gæði, sem landið liefir að bjóða bæði
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til fæðis og klæðis, það er sjúkdómur, sem 
hefir gagntekið þjóðina.

Hv. 3. þm. Reykv. (JakM) gat þess 
sem ástæðu móti brtt., að nú væri víða í 
sveit svo örðugt um fólk, að bændur ættu 
erfitt með að fullnatgja sinni eigin þörf, 
hvað þá méiru. Það er alveg rjett, að víða 
mun vera skortur á nægum fólksafla hjá 
bændum. En það var um tíma töluvert 
algengt, að einstakir menn úr kauptúnum. 
sem ekki eru bændur, tóku á leigu slægju- 
lönd til hevskapar og seldu síðan hevið. 
Þessir menn notuðu þannig þau slægju- 
lönd, er bændur komust ekki yfir að nota 
sjálfir. Nú hefir dregið úr þessu; hefir 
mest strandað á því, að þessir menn hafa 
haft ónógan markað fyrir hey sitt síðan 
farið var að dyngja útlenda heyinu inn í 
landið, og svo verða þessi slægjulönd ónot- 
uð fyrir bragðið. Þá er sú breyting einnig 
orðin á nú á síðustu árum, að margir 
bændur geta framleitt miklu meira hev 
en nokkru sinni áður, með minna vinnu- 
krafti. Þetta gera lieyskaparvjelarnar, 
sláttu- og rakstrarvjelar, og svo auknar 
jarðabætur. Víða hafa orðið stórfeldar 
framfarir, eins og í Skagafirði, með aukn- 
ingu á áveitum, auk þess sem verulegar 
framfarir hafa orðið í venjulegri ræktun. 
Nú er mjer tjáð, að á Norðurlandi sje 
allmikið hey á boðstólum, og það afbragðs- 
hey, óhrakið og vel þurkað. Norðlending- 
ar hafa flutt allmikið hey suður, t. d. til 
Hafnarfjarðar, en þó hafa þeir enn meira 
hey á boðstólum, en það gengur ekki út; 
út.lenda hevið situr í fyrirrfimi. Jeg veit 
því, að síðastliðið ár hefði ekki þurft að 
flytja inn eitt einasta strá af útlendu heyi. 
Og eftir verð- og gæðamuninum hafa 
Reykvíkingar og aðrir, sem nota útlent 
hey, stórskaðast á kaupum sínum á norska 
hevinu. Það stvður því alt að því, að um

verulegan búhnykk sje að ræða, ef bann- 
aður er innflutningur á útlendu heyi.

Hv. þm. ísaf. (SigurjJ) var að væna 
okkur flm. um það, að okkur gengi ekki 
til umhyggja fyrir kaupstöðunum, því að 
áður, er við hefðum borið þetta fram, 
hefðu ekki legið fyrir neinar skýrslur um 
verð eða gæðamun. Skýrslur um efnafræði- 
lega rannsókn lágu raunar ekki fvrir, en 
okkur hafði verið færður heim sannur 
um þetta af góðum og gætnum mönnum, 
sem höfðu sjeð þetta af reynslunni áður 
en vísindalegar rannsóknir höfðu fram far- 
ið. Auk þess held jeg, að það sje yfirleitt 
hagur að geta framleitt sem mest í landinu 
sjálfu af því, sem nota þarf. Það er ekki 
eingöngu til hagnaðar fvrir þann, sem 
vöruna framleiðir, heldur fyrir landið í 
heild, og það álít jeg mest um vert.

Hv. 2. þm. Árn. (JörB) vildi nota þetta 
til að „agitera“ fyrir járnbraut. En jeg 
vil leyfa mjer að benda þeim hv. þm. á 
það, að margar góðar engjasveitir liggja 
þannig við samgöngum, að engir örðug- 
leikar eru á að koma heyinu á markaðinn. 
Og þótt strandferðirnar, þar sem til þeirra 
þarf að taka til hevflutnings, sjeu hvergi 
nærri góðar, eru þær þó svo tíðar, að eng- 
in frágangssök ætti að vera að koma hey- 
inu á markað. Enda veit jeg ekki betur 
en að ágætlega hafi tekist um hevflutninga 
frá Norðurlandi síðastl. haust og í vetur.

Jeg ætla nú ekki að hafa fleiri orð um 
þetta, en vona, að hv. deild taki vel í 
brtt. okkar, því að þetta er sannarlegt 
þjótiþrifamál.

Tryggvi Þórhallsson; Háttv. þm. Borgf. 
(PO) hefir nú talað svo rækilega, að jeg 
þarf ekki miklu við að bæta. En þar sem 
þrír hv. þm. hafa talað á móti málinu, og

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 101
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góð vísa er aldrei of oft kveðin, vil jeg 
segja fáein örð.

Vil jeg þá fyrst víkja að mótmælum 
hæstv. atvrh. (MG). Hann lagðist ekki 
þunglega á móti málinu, en hjelt því að- 
allega fram, að hjer væri saman blandað 
tveim óskyldum atriðum. Þetta er rjett, 
ef aðeins er litið á formið. En hjer er þó 
aðeins um það að ræða, að bæta við lögin 
annari grein, liliðstæðri þeirri fyrstu. Og 
jeg fæ ekki sjeð, hvers vegna ekki má 
taka tillit til fleira en þess eins um þessa 
lagasetningu, hver sje mest hættan á, að 
sjúkdómar berist til landsins. Ef hæstv. 
atvrh. ætlaði t. d. að skreppa til Þing- 
valla að skoða þá, hví skyldi hann þá 
ekki mega litast um á Mosfellsheiði á leið- 
inni ? Þetta fornisatriði er því ósköp veiga- 
lítið. Hæstv. atvrh. sagði, að rannsóknin 
œtti að leiða til þess, að ef íslenskt hey 
reyndist hlutfallslega ódýrara, þá mundu 
menn lieldur nota það. En það er útlitið á 
norska heyinu, sem blekkir menn. Það er 
fallegt og vel þurkað, og auk þess er það. 
eins og hv. þm. Borgf. sagði, að hugsun- 
arháttur manna virðist vera alveg rang- 
snúinn. Auk þeirra dæma, er hann nefndi, 
skal jeg geta þess, að framkvæmdarstjórar 
S. I. S. geta nú boðið mönnum ágætt 
hólmahey úr Skagafirði og Eyjafirði við 
vægara verði en hið norska, en menn vilja 
þó síður kaupa það! -Jeg verð að .-egja 
um hæstv. atvrh., að hann virðist ftra að 
hinu fræga dæmi: Mundus vnlt de/pi, — 
ergo deeipiatur. -Jeg vil ekki breyta eftir 
þessu og álít, að oft sje rjett að hafa vit 
fyrir fólki. Hæstv. ráðh. nefndi Vest- 
mannaeyjar. Jeg vil leyfa mjer að minna 
hann á það, að nú á að fara að rækta þær 
fvrir alvöru. Þessi hv. deild er þegar búin 
fyrir sitt levti að samþykkja þó nokkra 
fjárhæð til að gera veg um Heimaey, en 
það er undirstaðan undir að hægt verði

að ra*kta hana. Það er þetta, sem á að 
gera og jeg ljæ öruggur fylgi mitt til að 
gert vet'ði. Það á að auka hina innlendu 
framleiðslu og ræktun landsins.

Hv. þm. ísaf. (SigurjJ) rjeðst allþung- 
lega á brtt. okkar hv. þm. Borgf. Hann 
sagði ósköp blíður og brosandi, að það 
væri varla umhyggjan fyrir kaupstaðar- 
búum, sem liefði fengið okkur til þess 
að bera frain þessa tillögu, lieldur ein- 
hverjar hvatir aðrar. — Það er nú auð- 
vitað rjett, að hver er sjálfuin sjer næst- 
ur. En jeg veit ekki til, að hjer í hv. deild 
sje nema einn þm. búsettur í Revkjavík, 
sem á kýr, og hefir því aðstöðu til að geta 
þurft að kattpa hey. Og þessi þm. er sá 
hv. lierra, þm. Str. (TrÞ). (Atvrh. MG: 
En hann á líka tún). Hann liefir aldrei 
selt hey, svo að ekki þarf hann að gæta 
þeirra hagsmuna. — Það er raunar rangt 
hjá mjer, að hann liafi aldrei selt hey, 
því að stundum hefir hann hjálpað grönn- 
um sínum, ef þeir hafa verið hevlausir á 
vorin. Því verð jeg að segja. að vel sje 
fyrir sjeð um flutning þessarar till., þeg- 
ar sá eini þm.. sem ætti að geta haft hags- 
muna að gæta í innflutningi á erlendu 
lieyi, er flm. þess að banna hann.

Iíáttv. 3. þm. Revkv. (JakM) vildi efast 
um, að þetta væri metnaðarmál fvrir land- 
ið og bændastjettina. Hann spurði í því 
sambandi, hvort við flm. vildum banna inn- 
flutning á öllu, sem hægt væri að fram- 
leiða í landintt sjálfu. Jeg get ekki svarað 
fyrir nema mig einan, og skal jeg segja 
það alveg ákveðið, að það vil jeg ekki. En 
það geta verið sjerstakar ástæður. sem 
gera það nauðsynlegt. Hjer er það 1. 
metnaðarmál fyrir landið í heild ogbænda- 
stjettina; 2. sjúkdómshættan; 3. er hjer 
um að ræða vöru, sem alntenningur blekk- 
ist á. — Það er auðvitað til ein leið önn- 
ur en algert innflutningsbann. Það er sú
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leiÖ að tolla norska heyið, t. d. með 12%, 
en það er sú tala, sem svarar til þess, hve 
mikill gæðamunurinn er. Vilji hv. 3. þm. 
Reykv. og aðrir hv. þdm. ganga inn á það, 
getur vel verið, að jeg fáist til að taka 
mína till. aftur.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg get
ekki fallið frá, að það sje ósamræmi í því 
að setja þessa till. inn í frv. um aðflutn- 
ingsbann á dýrum. Enda hafa báðir hv. 
flm. viðurkent, að annað lægi eiginlega á 
bak við en hættan á innflutningi hús- 
dýrasjúkdóma. Þeir hafa talað um, hve 
óheilbrigt væri að flytja það inn, sem 
framleiða mætti í landinu sjálfu. Jeg tel 
því viðurkent, að annað efni sje í till. en 
í frv. sjálfu.

Hv. þm. Str. (TrÞ) virtist halda því 
fram, að það hefði engin áhrif á kaup á 
norsku heyi, þótt það sannaðist, að það 
væri bæði verra og dýrara. Jeg hafði nú 
haldið, að kaupendur á heyi væru skyn- 
semi gæddar verur og þeir mundu heldur 
velja það, sem væri bæði betra og ódýrara. 
Auk þess er norska heyið svo stórt, að 
það verður að klippa það í hesta, sem 
ekki eru vanir átinu á því.

Ut af talinu um Vestmannaevjar vil jf*g 
taka það fram, að þótt fje hafi verið veitt 
til vegagerðar, er ekki komin nein hey- 
uppskera ennþá, og geta líklega liðið 
nokkur ár áður en hún kemur. Enda eru 
nú hreinustu vandræði að fá hey í Vest- 
mannaevjum. Ibúum hefir fjölgað þar svo 
mjög á síðustu árum, að algerlega er 
óverjandi að auka ekki ræktun evjanna. 
Og þótt þær væru allar ræktaðar, efast 
jeg um, að hevuppskeran yrði meiri, í 
hlutfalli við fólksfjölda, heldur en lnin 
var fvrir fám árum.

Því álít jeg rjett að láta þetta mál bíða

og sjá hvað fæst út úr rannsóknum Bún- 
aðarfjelagsins. En ef ekki verður hægt 
að fá innlent hey við sama verði og hið 
erlenda, fæ jeg ekki sjeð ástæðu til að 
neyða menn til að kaupa það.

Mjer dettur ekki í hug að halda því 
fram, að það sje af persónulegum hvötum, 
sem hv. flm. bera fram þetta frv. En 
til gamans má benda á, að hv. þm. Str. 
á stærra tún en flestir aðrir hjer í bæ, og 
þarf því tiltölulega lítið hey að kaupa.

Jakob Möller: Mjer þykir leitt, að hv. 
þm. Borgf. (PO) er hjer ekki. Það er að- 
allega hann, sem jeg á orðastað við. Hv. 
þm. sagði ýmislegt, sem þarf lítilsháttar 
athugunar við, og meðal annars það, að 
með þeim framförum, sem væru að verða 
í búnaði, ætti að vera óþarfi að flytja inn 
hey. En gallinn er bara sá, að þessar fram- 
farir eru enn ekki orðnar, og mjer finst 
rjett að leyfa þeim að eiga sjer stað áður 
en farið er að banna innflutning á heyi. 
Og þó að t. d. Plóaáveitan komist í fram- 
kvæmd, þá þarf meira til en vatnið. Það 
þarf líka mannafla til að vinna. Hv. þm. 
sagði, að það hefði verið algengt, að 
menn tækju slægjur á leigu og heyjuðu 
sjálfir; en mjer skildist á honum, að nú 
mundi vera farið að verða minna um 
það. Ætli þetta skýri ekki einmitt nokkuð 
vel ástandið og gefi fyrirsögn um það, 
hvernig fara mundi, ef bannað yrði að 
flytja inn hey? Það eru ekki aðeins slægj- 
urnar, sem menn verða að borga, sem 
stunda slíkan hevskap; ofan á það bætist, 
að lögð eru á þá há útsvör. Jeg get ímynd- 
að mjer, að menn hafi nú sannfærst um 
það af revnslunni, að slíkt sje næstum 
ókleift, bæði vegna þess, hve slægjunum 
er haldið dýrum og annara erfiðleika, og 
að miklu betra sje, bæði ódýrara og fyrir-

101»
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hafnanninna, að kaupa útlenda heyið. Hv. 
þm. talaði um sláttuvjelar og fleira, sem 
yki hevfeng manna. Jeg liefi ferðast dá- 
lítið um landið meðal bænda, og sá jeg 
þessar vjelar óvíða í gangi. Jeg kom þó 
til eins bónda. sem átti tvær sláttuvjelar 
í gangi, og er jeg sannfærður um, að hann 
hefir ekki keypt þær til þess að geta selt 
hev, heldur til þess að auka heyfeng sinn 
í því augnamiði að auka bústofninn. Það 
er talað urn metnað bænda, en jeg er viss 
um, að hann er niestur innifalinn í því að 
vera sjálfum sjer nógur og þeir afli heyj- 
anna til þess að nota þau sjálfir, en ekki 
til þess að versla með þau. Þá er því 
haldið fram, að mikið framboð sje á heyi 
fyrir norðan og að margir bændur í 
Húnavatnssýslu og Skagafirði og víðar 
sjeu aflögufærir. En þó að þeir sjeu af- 
lögufærir nú, sannar það ekki, að þeir 
verði það altaf, og jeg held satt að segja, 
að þeim væri betra að geyma sín hey. 
Þeir eiga það sannarlega ekki víst að fá í 
bráð annað eins suniar og í fyrra, og það. 
j2r ekki var síður mikils um vert, annan eins 
vetur á eftir. Satt að segja er mjer ekki 
kunnugt um þetta mikla framboð á heyi 
fvrir norðan, sem talað er um, og jeg 
hygg, að almenningur hjer viti lítið um 
það. Þeir, sem hjer versla með hey, aug- 
lýsa sína vöru, en það veit jeg ekki til. 
að þessir góðu menn fyrir norðan liafi 
gert. (JörB-. Þeir hafa auglýst). Það kann 
að vera. að hv. þm. (JörB) liafi sjeð aug- 
lýsingu um þetta. en jeg liefi aldrei lesið 
auglýsingu hjer í blöðunum um hey í 
Ilúnavatnssýslu eða Skagafirði. Og þó að 
framboð sje þar á heyi, sannar það ekki, 
að engin þörf sje fyrir útlent hey hjer.

Það kann að vera, að útlent hey sje 
verra en innlent, — jeg veit ekkert um 
það, — en ef þær rannsóknir, sem hv. þm. 
Str. talaði um, ganga í þá átt, þá trúi jeg

því illa, að menn fari ekki eftir þeim, og 
ætti þess vegna að vera óhætt að hafa það 
á boðstólum og hægðarleikur að selja það 
í samkepni við það útlenda. Því verður 
ekki neitað, að það er af ýmsum á.stæðum 
erfitt að afla lieyja hjer. Verkafólkseklan 
í sveitunujn veldur því, að bændum veitist 
fullerfitt að heyja fyrir sínum eigin skepn- 
um. Það liljóta menn að skilja, að ekki 
verður aflað meiri heyja en vinnukraftur- 
inn leyfir. Ef bannað væri að flvtja inn 
hev, mundi afleiðingin verða stórkostleg 
verðhækkun á heyi innanlands. Það mundi 
að vísu gera það arðvænlegra að heyja til 
að sel.ja, en þeir, sem það gerðu, yrðu þó 
að keppa við sjávarútveginn um vinnu- 
kraftinn. Jeg get fullkomlega skilið þann 
metnað að vilja vera sjálfum sjer nógur, 
en jeg sje ekkí annað en að það væri 
óverjandi, meðan við getum ekki verið það 
í þessu efni, að banna innflutning á hevi, 
því að það mundi gera mörgum þorpsbú- 
anna ómögulegt að hafa skepnur. Það væri 
annað mál, ef ræktun landsins væri lengra 
koinið, að leggja hæfilegan toll á aðflutt 
hev, sem samsvaraði því, hvað það væri 
verra, og þó því aðeins, að heyframleiðsla 
væri nóg í landinu. En jeg álít, að eins og 
nú standa sakir sje hvorki tímabært að 
banna innflutning á útlendu heyi nje að 
tolla það.

Jón Auðunn Jónsson: Það sýnir sann- 
girni hæstv. forseta, er hann telur að Norð- 
ur-Isfirðingar eigi að hafa þrjá fulltrúa 
á þingi, og jeg gæti eftir atvikum verið 
ánægður með að vera 3. þm. Xorður-Is- 
firðinga, eins og hann nefndi mig. I raun 
og veru ætti Norður-ísafjarðarsýsla að 
hafa 3 þm. eftir fólksfjölda, en jeg skal 
ekki fara út í það nú. Ef til vill gefst 
tækifæri til þess síðar.
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Þetta frv., sem hjer liggur fyrir, fer í 
þá átt að koma í veg fyrir, að sjúkdóms- 
liætta á húsdýrum berist hjer til lands. 
En nú er rætt um það að banna innflutn- 
ing á hevi, og það jafnvel frá þeim lönd- 
um, sem laus eru við þennan sjúkdóm, 
munn- og klaufnasýki, eins og Noregi. 
Þar hefir þessi sjúkdómur aldrei verið og 
lítil hætta á, að hann berist þangað, vegna 
sterkra varna, Það mun því vera meining 
liv. flm. með brtt. að styðja að því, að ís- 
lenska hevið verði notað. Jeg álít nú, að 
þetta mundi ekki verða til neinna happa 
fvrir hinn íslenska landbúnað. Hv. flm. 
hafa talað um þær miklu búnaðarfram- 
farir, sem væru fvrir dvrum. Jeg bjóst 
ekki við, að þeir, sem berjast fvrir auk- 
inni ræktun og öðrum framförum í bún- 
aði, óskuðu þess. að aukinn hevfengur 
yrði notaður til heysölu. en hitt vanrækt. 
að auka bústofninn. Það þarf enginn að 
halda það, að það verði ótæmandi mark- 
aður í kaupstöðunum fyrir hey. og því 
óforsjálni að bvggja aukna ræktun í sveit- 
um á hevsölu þangað. Jeg er á þeirri 
skoðun, að ef horfið væri að því ráði að 
banna innflutning á heyi. mundi verð á 
íslensku heyi hækka, og margir fátadíari 
menn í kaupstöðum. sem hafa skepnur, 
mundu neyðast til að hætta því, og mark- 
aðurinn því ekki aukast. heldur minka. 
Jeg hefi líklega meiri revnslu en aðrir hv. 
þdm. í kaupum á heyi. þar sem jeg hefi 
um 8 ára skeið haft 5—6 kýr og 2 hesta 
og kevpt alt heyið handa þessum gripum. 
Alenn tala um efnarannsóknir, og jeg hefi 
ekki á móti því, að þær <?eti verið rjettar. 
En er tekið tillit til úrgangsins í þessum 
rannsóknum? í íslensku hevi, sjerstaklega 
töðu, er mikíð af úrgangi. en í norska 
hevinu getur maður varla talað um úr- 
gang. Það þarf enginn að segja mjer. að

norska heyið sje ekki eins gott til fóðurs 
og íslenskt úthev. en að sjálfsögðu þarf 
fóðurbæti með útlenda lieyinu. Við notum 
áreiðanlega of lítið af fóðurbæti. Það er 
sennilegt, að við töpum ekki litlu af nyt- 
inni úr kúm okkar fyrir óheppilega fóð- 
urblöndun. IIv. þm. Str. sagði. að út- 
litið blekti menn og ilmurinn úr norska 
hevinu og það ætist vel. Jeg segi nú fyrir 
mig, að jeg vil heldur kaupa útlent hey. 
sem jest vel, heldur en íslenskt, illa verk- 
að hey, sem ekki jest nema helmingur eða 
í mesta lagi 2-í hlutar af. Jeg hefi heyrt 
marga bændur segja, að þeir hafi liaft nóg 
hev, en skepnurnar hafi þó orðið magrar. 
af því að lieyin voru illa verkuð. Jeg held. 
að rjettast væri að láta sitja við það, sem 
nú er með heyinnflutninginn. Jeg játa 
það, að með góðri verkun og sæmilegri 
nýtingu er islenska taðan betri en útlent 
hey. En það getur komið fyrir í heilum 
hjeruðum, að hev verkisf illa — og hvers 
vegna ætti þá að neyða t. d. fátæka menn 
í kaupstöðum. sem hafa eina belju eða 
nokkrar geitur, til þess að kaupa skemt 
hey? Jeg álít, að það sje ekki rjett að 
hvetja bændur til þess að selja meira af 
hevi en þeir hafa gert. Það hefir oftast 
verið heldnr vöntun á heyi í þessu landi 
heldur en of mikið. Eins og kunnugt er, 
var sumarið 1925 eitthvert allra besta 
sprettu- og hevskaparsumar, sem komið 
hefir í manna minnum. Slík ár eiga bænd- 
ur að nota til að komast undir fyrningar. 
en ekki til þess að gerast heykaupmenn. 
fslenskur búskapur er þá fyrst í góðu lagi. 
þegar bændur hafa safnað sjer nægilegum 
fvrningum. Það er viðurkent, að þeir 
bændur. sem altaf hafa nóg liey og fóðra 
skepnur sínar vel. verða altaf bjargálna- 
menn og komast hjá vandræðum. Og jeg 
held, að við ættum ekki að gera neitt til
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að brevta þeirri revnslu. sem fengin er 
eftir mörg hundruð ára búskap á þessu 
landi.

ÓlafurThors: Jeg hefi kvatt mjer hljóðs 
aðallega vegna þess, að annar flm. brtt.. 
hv. þm. Str. (TrÞ). óskaði þess. að jeg 
lýsti vfir skoðun minni í þessu máli. Og 
þó að venjulega sje lággengi á þeim ósk- 
um, er hann ber fram við mig, vil jeg 
levsa þessa inn með gulli og verða við 
henni.

Jeg skal ræða málið með sjerstakri hlið- 
sjón af þeim rökum. er hv. flm. hafa fært 
fram í deildinni í dag.

Mjer skilst. að það sje af tveimur 
ástæðum aðallega. að hv. flm. þykir þörf 
á því að bera fram þessa brtt. Hin fyrri 
ástæðan er trú á það, að ræktun landsins 
aukist. Hv. flm. brtt. hvggja. að með auk- 
inni ræktun landsins fáist aukinn lievfeng- 
ur, og því verði minni þörf á innfluttu 
heyi. Þetta leyfi jeg mjer að vjefengja. 
Jeg álít. að af aukinni ræktun leiði fjölg- 
un búpenings. og mjer er jafnvel nær að 
lialda. að honum fjölgi meir en sem svar- 
ar ræktunaraukanum. Mundi þá meiri þörf 
á innfluttu hevi. og því rangt að banna 
innflutning á því.

Hin ástæða hv.-flm. og höfuðrök eru 
þau, að skýrslan, sem þeir vitnnðu til. hafi 
fært mönnum heim sanninn um það. að 
erlenda hevið sje verra en hið innlenda. 
Jeg tók vel eftir því. að hv. þm. Str. 
sagði, að almenningi hafi ekki verið þetta 
ljóst, og þess vegna hafi menn látið ginn- 
ast af útliti hins erlenda heys. En nú, er 
menn hafa fengið þessar nýju upplýsing- 
ar, er sanna, að notagildi erlends heys er 
minna en haldið hefir verið. er mjög ólík- 
legt. að erl. hey verði eftirleiðis keypt 
jafnháu verði og ísl. hey. Jafnvel má telja 
sennilegt, að erl. hey verði nú með öllu

óseljanlegt. ef ísl. hey er fáanlegt. Þetta 
skildist mjer einnig hv. þm. Borgf. (PO) 
álíta.

En sje þetta rjett, er brtt. með öllu 
óþörf. en getur undir vissum kringum- 
stæðum verið skaðleg. Jeg mun því greiða 
atkvæði á móti henni.

Mjer brá er hv. þm. Str. kvaðst mundu 
geta fallið frá þessari brtt.. ef nýr 12" 
innflutningstollur vrði lagður á erl. heyið 
Hann hefir lýs4 vfir þvi. að menn hafi 
verið gintir á heyinu. Nú vill hann leggja 
nýjan toll á það. svo að þeir. sem áður 
hafa ginnast látið. ginnist enn meir. Nú 
eru það meðal annars bændur, sem kaupa 
þetta erlenda hey. Kemur hjer í ljós ann- 
ar hugur til bænda en þessi hv. þm. hefir 
hingað til útbásúnað.

Annars virðist mjer. sem nokkurskonar 
banna^ði liafi gripið suma liv. þm. þess- 
arar deildar. T dag var gerð tilraun til 
þess að hanna mönnum að spila billiard. 
Þetta bann var því broslegra. sem leikur 
þessi er ungs manns gaman, og væri sönnu 
nær að banna hann fullorðnum mönnum. 
Xú er gengið feti framar: Það á að fara 
að banna beljunum að jeta útlent hey. 
En af því að jeg hygg. að flestir hv. þm. 
sjeu gáfaðir menn. en engin naut. þá 
vænti jeg þess. að beljurnar verði látnar 
óáreittar um mataræði sitt.

Pjetur Ottesen: Það liefir verið ráðist 
mikið á þessar brtt. okkar hv. þm. Str. 
(TrÞ). aðallega vegna þess. skilst mjer. 
að hjer er að ræða um takmarkanir. sem 
af sumum hafa verið kallaðar bann. Þetta 
kom greinilega fram í ræðu hv. 2. þm. 
O.-K. (ÓTh). Þó sýnt sje fram á það með 
ljósum í'ökum. að þetta sje hinn mesti 
búhnykkur fyrir landbúnaðinn og nauð- 
synleg örvggisráðstöfun. þá vill hann 
fórna þessum hagsmunum og öryggi vegna
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þess. að það er hægt að heimfæra þetta 
undir bann. (OTh\ Jeg hefi aldrei viður- 
kent neina hagsmuni!). Það þarf ekki við- 
urkenningar þessa hv. þm. fyrir því. Það 
er margsannað, að þetta er hagsmunamál. 
enda viðurkent af öðrum.

Hæstv. atvrh. (MG) ítrekaði það, að 
það færi illa á því að hafa þetta ákvæði í 
þessu frv. Það færi utan við aðalatriði 
þessa frv. En aðalatriði þessa frv. er að 
fyrirbyggja það. að næmir sjúkdómar 
flytjist til landsins. Þetta er líka í fyllsta 
samræmi við annan meginþátt hrtt. En 
jeg sje ekkert á móti því, að jafnframt sje 
hægt að fela í því aðra till., sem er til 
verulegra hagsmunabóta fvrir landið og 
þjóðina í heild sinni. Jeg álít. að slíkt geti 
vel farið saman. Hæstv. atvrh. her fyrir 
brjósti Vestmannaeyjar. En það hefir ver- 
ið bent á, að aukið framtak í ræktun lands- 
ins hefir einnig náð til Vestmannaeyinga. 
Það ætti að vera Vestmannaeyingum metn- 
aðarmál, ekki síðnr en öðrum. að vera 
sjálfum sjer nógir í þessu efni. Auk þess 
eru þar á næstunni grasauðug landflæmi. 
þar sem grasið verður árlega að sinu. Þeir 
ættu frekar að beina hugum sínum til meg- 
inlandsins til fóðuröflunar heldur en 
byggja griparækt sína á útlendu fóðri 
Hæstv. atvrh. sagði. að það væri hart að 
meina mönnum að kaupa hey frá útlönd- 
um. ef ekki fengist innlent hey með sama 
verði eða svipuðum gæðum. En það hefir 
verið sýnt og sannað hjer, að innlenda 
heyið er venjulega bæði betra og ódýrara. 
Svo er það og hefir verið að undanförnu. 
Þær upplýsingar. sem jeg aflaði mjer um 
þetta 1923. sýndu þetta Ijóslega. Þá kost- 
aði hey. sem aflað var hjer við Reykjavík 
á ræktuðu landi. komið í hlöðu. 10 aura 
pundið. en þá var útlenda heyið á 16 aura. 
En útlenda heyið var samt keypt. þó það 
væri bæði verra og dýrara,

Hv. 3. þm. Revkv. (JakM) sagði. að það 
ætti að vera metnaðarmál bænda að auka 
heyfeng sinn og bústofn jafnframt. Þetta 
er mikið rjett. En jeg skal nú benda á 
það. að að undanteknum búskap nærlendis 
kauptúnum og bæ.jum, er sauðfjárræktin 
langarðvænlegasta búskapargreinin. En 
það eru ekki altaf góð skilyrði fyrir sauð- 
fjárrækt, þótt engjalönd sjeu góð. Þar eru 
góð beitarlönd. einkum þó góð afrjettar- 
lönd, ekki síður undirstöðuatriði. Það er 
því eitt af skilyrðum til þess að geta notið 
ræktunar landsins, að eiga kost á því að 
selja heyið þangað. sem þörf er fyrir það. 
Hv. þm. sagði. að ekki væri að miða við 
heybirgðir nú. því að árferði hefði verið 
gott og góður vetur. Það er rjett. En þess 
ber að gæta, að aukin ræktun landsins 
tryggir það betur. að grasvöxtur verði 
góður. og minna þarf að gæta árferðis. 
er meira er bygt á ræktuðu landi en órækt- 
uðu. Hann sagði. að ef takmörkin yrðu 
sett hjer. þá mundi verðið hækka mikið 
frá því, sem nú er. Það er næsta undarleg 
ályktun og gagnstæð revnslunni. Framboð- 
ið er og hefir verið meira en nóg innan- 
lands, og mundi verða nóg í framtíðinni. 
og verðið fer þó eftir framboðinu.

Hv. þm. N.-ísf. (JAJ) sagði, að hæstv. 
forseta hefði orðið það á að nefna 3. þm. 
ísf.. og kvað það ekki óeðlilegt. því að 
ísfirðingar ættu rjett á því að hafa þrjá 
þm. Jeg sakna þess nú ekki. þótt þeir 
hafi ekki 3 þm. með þeim hugsunarhætti. 
sem fram kemur hjá þessum hv. þm. í 
þessu máli. Jeg fjekk ekki lesið annað út 
úr ræðu hans en að það væri bláber 
skaði að byggja búskap landsmanna á 
ræktun landsins eða innlendu heyi; bað 
væri mun ódýrara og heppilegra að flytia 
hev inn frá útlöndum. Hann sagði. að 
gæti farið saman umhyggja fyrir ræktuu 
landsins og að sporna við því. að útlent
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hey flytjist til landsins, því að það hjálpi 
við ræktuninni. En við viljum, að það 
fðður, sem árlega fer til ónýtis hjer á 
landi, komi í stað hins erlenda fóðurs. 
Það kann að vera, að hv. þm. meini, að 
áburðurinn verði betri úr skepnum þeim, 
sem nærast á hinu erlenda fóðri, en ekki 
veit jeg satt að segja, hvernig hv. þm., 
með allri sinni athugun og vísindamensku 
fer að komast að þeirri niðurstöðu, þegar 
hið erlenda fóður er svo miklu lakara eins 
og raun ber vitni um. Hann sagði, að 
menn mundu hætta við að eiga skepnur, 
ef bannað væri að flytja inn erlent hev. 
Það kann að vera, að sá andi svífi yfir 
vötnunum í kjördæmi hans, en það mun 
vera undantekning, sem betur fer. Þá hjelt 
hann fræðandi fvrirlestur um fóðurblönd- 
un. Það er rjett, að mikið ríður á því, að 
blandað sje í rjettum hlutföllum, en jeg 
hugsa, að það þurfi minni fóðurbæti þeg- 
ar um er að ræða hey, sem hefir 12% 
meira næringargildi, og ætti því notkun 
innlends fóðurs að stuðla að minni fóður- 
bætiskaupum.

Þá kom hv. 2. þm. G.-K. (ÓTh) fram ó 
vígvöllinn til þess að skakka leikinn. Hann 
sagðist gera það samkv. áskorun frá hv. 
þm. Str., líklega sem sjerfræðingur. Hann 
kvaðst álíta, að aukin ræktun liefði auk- 
inn búskap í för með sjer. Þetta er að 
vissu leyti rjett. En það er ekki altaf, að 
samfara aukinni ræktun sje þegar í stað 
hægt að auka bústofninn í samræmi við 
hana. Til þess útheimtist fleira. Það þarf 
mikið fjármagn til þess að auka bústofn- 
inn á skömmum tíma að verulegnm mun, 
reisa búpeningshús og fleira. En aftur á 
móti er það þannig í kaupstöðum sum- 
staðar, að nautgriparæktin eykst meira 
en ræktun landsins, vegna nauðsynar á 
að fá mjólk. Xú vil jeg spyrja hv. 2. þm.

G.-K., sem jeg veit að er góður íslending- 
ur, að því, hvort honum finnist nú ekki 
rjettara að uppfylla fóðurþörf kaupstað- 
anna með því að nota hina auknu ræktun 
landsins á hinum ýmsu stöðum í landinu, 
að því leyti, sem bústofninn ekki eyk t í 
samræmi við hana, til þess að uppfvlla 
þessar þarfir kaupstaðanna, heldur en 
sækja heyið til útlanda. Jeg veit það. ef 
hann athugar þetta, þá er hann okkur 
samdóma um, að þetta sje þjóðhagsatriði 
og metnaðarmál.

Þá komst hann út í bannið og kvað það 
hart að banna beljunum að jeta útlent 
hey. Það kann nú að vera, að þessi útlendi 
móður sje nú ekki bundinn við manneskj- 
urnar einar, kýrnar sjeu nú líka orðnar 
smitaðar af honum. — Og það getur vel 
verið, að það fari svo, að hv. 2. þm. G.-K. 
verði að ósk sinni um það, að meiri hluti 
þingmanna revnist svo gáfaður, að örvggi 
og auðsæir hagsmunir þjóðarinnar verði 
að lúta í lægra haldi fvrir tísknnni og að 
beljurnar fái að jeta sitt útlenda hev í 
friði.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg þarf ekki að 
segja margt, því að hv. þm. Borgf. (PO) 
hefir svo rösklega svarað þeim, sem hafa 
andmælt okkur. En af því að hv. 2. þm. 
G.-K. (ÓTh) gat þess, að hann hefði tal- 
að vegna óska minna, þá vil jeg mæla 
nokkur orð til lians. Mjer þótti gott að 
heyra, að hann tekur sjerstaklega tillit 
til óska minna. Og jeg vil skora á hann 
sem fulltnia bændanna í Kjósinni að taka 
á fleiri sviðum tillit til óska minna.'og 
inun þá ekki verða á honum lággengi þar. 
En því iniður bróst hann vonum mínum. 
Fulltrúi bændanna í Kjósinni snerist önd- 
verðnr gegn till., sem við flytjum vegna 
þess, að við álítiun hana gagnlega hags-
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munum bænda og landbúnaðarins í landinu. 
Hann bar fram tvær ástæður fyrir því. 
að hann væri á móti þessari brtt. Mjer 
skildist á honum, að hann teldi sig bera 
meiri umhyggju fvrir bændum en við. 
Sagði hann, að það væru aðallega bændur, 
sem notuðu útlenda heyið. Hann er þá 
líklega á móti þessari brtt. vegna þess, 
að hann heldur, að bændurnir í Kjósinni 
fóðri kýrnar sínar á norska heyinu. En 
þetta er mesti misskilningur. Það eru sára- 
fáir bændur, sem nota útlent hev. Það eru 
menn eins og hv. þm. N.-ísf. (JAJ), sem 
reka búskap í kaupstöðum, sem neyðast til 
að kaupa slíkt hey. Hv. 2. þm. G.-K. má 
ómögulega vera á móti þessari brtt. vegna 
bændanna í landinu. Er hann fær þessa 
betri fræðslu, þá vænti jeg þess, að hann 
fari að óskum þm. Str. og fylgi brtt.

Hin ástæðan til þess, að hann var á 
móti þessari brtt., var sú, að hjer væri um 
bann að ræða. Mjer finst það undarlegt. 
að hann skuli þá ekki fyr liafa snúist á 
móti þessu frv., sem hjer er um að ræða. 
Þetta frv. er um bann. Það heitir meira 
að segja frv. til laga um innflutnings- 
bann á dýrum. Allar greinar frv. hljóða 
um bann. Og brtt. okkar hv. þm. Borgf. 
gengur aðeins út á það að breyta svolítið 
skipulagi á þessu allsherjarbanni, sem hjer 
er um að ræða. Ef hv. þm. (ÓTh) væri 
sjálfum sjer samkvæmur, þá væri hann 
á móti frv. í heild sinni. úr því að hann 
er á móti öllum bönnum. Jeg er. nú samt 
ekki að óska þess, að svo fari. En það er 
ef til vill svo með háttv. þm. (ÓTh). að 
liann vilji hjálpa til þess að flytja inn 
bakteríur og annan slíkan óþverra. Og 
þegar búpeningur bænda er fallinn af 
völdum þessa innflutnings, þá verður auð- 
vitað frv. eins og þetta óþarft.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg finn ekki 
ástæðu til þess að þrátta lengur um þetta 
mál. Jeg vildi aðeins spyrja hv. þm. Borgf. 
(PO), í tilefni af ræðu hans áðan, hvort 
það hafi verið sökum of mikils heyafla, 
að Borgfirðingar urðu að kaupa fóður 
vorið 1920 fvrir 600 þús. kr.

ÓlafurThors: Jeg vil ekki misbjóða hv. 
deild með því að lengja umr. um slíkt 
hjegómamál. En þó verð jeg að gera stutta 
athugasemd, vegna þess að að mjer var 
veist sjerstaklega.

Hv. þm. Str. (TrÞ) vil jeg svara því, 
að munur er á því að beygja sig fyrir 
nauðsvninni á banni og hinu, að sam- 
þykkja alveg ónauðsynlegt bann. En flm. 
brtt. hafa einmitt sannað það með ræðum 
sínum hjer í dag, að bann það, sem þeir 
stinga upp á, er með öllu ónauðsynlegt. 
Hv. þm. Str. tók það greinilega fram, að 
af því að menn vissu ekki það, sem skýrsla 
hv. flm. sýnir. þá ljetu þeir ginnast til 
þess að kaupa útlent hey. Jeg vil nú skora 
á hv. þm., sem ræður vfir blaði, að láta 
prenta skýrsluna og skrifa rækilega um 
hana. Er tilganginum þá að fullu náð án 
laga, og því kann jeg best. Jeg nefni 
það einnig sem sönnun þess, að hjer sje 
um óþarft mál að ræða, að hv. þm. Borgf. 
(PO) gat þess, að bústofn manna í kaup- 
stöðum ykist meira en svaraði ræktun 
landsins. (PO-. Ræktun landsins í kaup- 
stöðum). Það sýnir ljóslega, að ekki er 
rjett að fara fram á slíkt bann.

Það er rjett, að jeg nefndi bændur með- 
al þeirra, sem erlent hev nota, en jeg veit 
vel, að till. háttv. þm. Str. þarf ekki að 
falla vegna minna „kæru kjósenda í Kjós- 
inni“, eins og hv. þm. (TrÞ) orðaði það. 
En þeir hafa heldur engan hag af henni.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 102
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svo að hún er þeim alveg gagnslaus. En 
hún getur verið öðruni mönnum skaðleg. 
eins og t. d. bóndanum í Laufási. sem jeg 
er vanur að kalla svo.

Hv. þm. Str. sagði. að jeg liefði brugð- 
ist vonum sínum í þessu máli. Jeg vona. 
að fleiri háttv. þm. geri það. Og jeg vil 
benda háttv. þm. (TrÞ) á það, að mjer 
þykir líklegt. að jeg muni bregðast vonum 
hans oftar, ef það á fyrir okkur að liggja 
að dvelja samvistum. Jeg vil aðvara hann 
um það að gera sjer ekki of glæsilegar 
vonir um mig.

ATKVGR,
Brtt. 282,1 feld með 18:9 atkv.. að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: MT. PO, PÞ. TrÞ. ÞorlJ. TngB. J-

S, JörB, KIJ.
nei: MJ, ÓTh. SigurjJ. SvÓ. ÞórJ. Á J. 

ÁÁ. BSt. BL, HStef, HK. JakM. J-
AJ, JBald, JK. JÞ. MG. BSv.

Binn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 282,2—3 sjálffallnar.

Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgr. 
sem lög frá Alþingi (A. 354).

34. Bæjargjöld í Vestmanna- 
eyjum.

Á 9. fundi í Ed.. föstudaginn 19. febr.. 
var úthýtt:

Frr. til laga tim bajargjölrl í Vext- 
iiiannaetijitm (þmfrv., A. 39).

Á 11. fundi í Ed.. mánudaginn 22. febr.. 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jóhann Jósefsson): Prv. á þskj. 
39 hefi jeg leyft mjer að bera fram sam-

kv. ósk bæjarstjórnarinnar í Vestmanna- 
evjum, eins og greinargerðin ber með sjer.

Um leið og bærinn færðist það í fang 
að taka að sjer hreinsun á sorpi og sal- 
ernum í bænum, þótti rjett að sjá bæjar- 
sjóði fyrir tekjuauka til að standast kostn- 
að við þessi verk. Þetta frv. hefir verið 
rætt í bæjarstjórn Vestm. og er afgreitt af 
henni til að leggjast fyrir hig háa Alþingi. 
Það er ekki gert ráð fyrir eins háu gjaldi 
og t. d. í Revkjavík. Gjaldið í Revkjavík 
er brevtilegt. eftir því, hvort um hús eða 
lóðir er að ræða. En við höfum farið þá 
leið, að hafa eitt gjald fvrir hvorttveggja. 
lóðir og hús.

Skal jeg svo ekki fjölyrða um málið, en 
vænti þess. að háttv. deild leyfi málinu að 
fara til allshn. að umr. lokinni.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 10 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Ed.. mánudaginn 29. mars. 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 39. n. 231)

Frsm. (Eggert Pálsson): Allshn. hefir 
haft frv. þetta til athugunar. Var það 
flutt af háttv. þm. Vestm. (JJós). en 
sennilega ekki samið af honum í öndverðu. 
lieldur af bæjarstjórn Vestmannaeyja.

Eins og tekið er fram í nál.. hefir nefnd- 
in fundið allmarga galla á frv. þessu, sem 
aðallega eru fólgnir í því, að það mun 
upphaflega hafa verið samið með hlið- 
sjón af lögum um bæjargjöld í Revkja- 
vík og á Akureyri. en þess ekki nægi- 
lega gætt. að kringumstæðurnar eru aðr- 
ar í Vestmannaevjum en á þessum stöðum. 
í Reykjavík og á Akurevri eiga kaup-
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staðirnir sjálfir lóðirnar. en í Yestmanna- 
eyjum eru lóðirnar landssjóðsei°-n.

Frv. þetta er fram komið af því. að 
bæjarstjórn Yestmannaeyjakaupstaðar lief- 
ir hugsað sjer að greiða fir bæjarsjóði 
nauðsvnlega starfrækslu, til þess að þar 
geti átt sjer stað sómasamlegnr þrifnað- 
ur. meðal annars að því er snertir sal- 
ernahreinsun. sorphreinsun o. fl. Br þetta 
ekki nema eðlilegt og sjálfsagt. En til þess 
að standast þau útgjöld, sem af þessu leið- 
ir. er ekki annað fyrir hendi, eins og nú 
standa sakir. en að auka útsvörin. af því 
að kaupstaðurinn hefir ekki aðrar tekjur 
svo teljandi sje. Er því í frv. þessu farið 
fram á að fá heimild til að leggja gjald á 
allar fasteignir í kaupstaðnum. Og hef- 
ir nefndin ekki fundið ástæðu til að vera 
beinlínis á móti því. Og má því segia, að 
hún hafi fallist á meginatriði frv. En 
vegna hinna sjerstöku staðhátta. sem þarna 
eru. leggur hún til, að gerðar verði á 
því nokkrar breytingar.

Fyrsta brtt. nefndarinnar er við 1. gr. 
frv.. að orðið ,.allar“ falli burt. Þykir 
nefndinni frekar óviðkunnanlegt að kveða 
svo á í 1. gr.. að gjaldið megi leggja á 
allar fasteignir í kaupstaðnum. þegar síð- 
ar kemur fram. að það er aðeins lítill 
hluti þeirra. sem leggja má gjaldið á.

Þá eru þrjár brtt. við ‘2. gr. frv. Sú 
fyrsta er gerð til þess, að hægara og ein- 
faklara verði að reikna út gjaldið, þar 
sem farið er fram á. að minni upphæð en 
100 kr. komi ekki til greina. Þá er 2. brtt. 
nefndarinnar við þessa sömu grein sú, að 
jafnframt og í frv. eru undanskilin lún 
og hagar. þá verði einnig undanskildir 
matjurtagarðar og fiskreitir. með því að 
þeir verða að teljast engu síður nauðsyn- 
legir en túnin og hagarnir fyrir almenna 
afkomu og vellíðan bivjarbúa. Þriðja brtt.

er við 4. málsgreinina. að í stað orðanna: 
.Gjald þetta greiði eigendur húsa og lóða 

eða leigjendur, sem samkvæmt byggingar- 
brjefi eða öðrum heimildum hafa umráð 
þeirra eigna, er gjaldið hvílir á“, komi: 
..Gjald þetta greiði eigendur húsa. leigu- 
takar lóða eða notendur, sem samkvæmt 
byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa 
umráð þeirra.“

Þetta stafar að nokkru leyti af því. að 
í flestum eða mörgum tilfellum eru eig- 
endur lóðanna aðrir en eigendur húsanna.

Við 5. gr. er gerð breyting af sömu 
ástæðum. að í stað orðsins .,fasteign“ 
komi: ,,húseign“. Onnur brtt. nefndarinn- 
ar við þessa grein er. að á eftir orðunum. 
að ..gjald þetta gangi á undan öllum veð- 
kröfum á eigninni“ komi: ,.að fasteignar- 
skatti til ríkissjóðs undanskildum." Er 
ákvæði þetta sett til þess að tryggja ríkis- 
sjóði sitt.

Þriðja brtt, nefndarinnar við þessa 
grein er, að þar bætist við ný málsgrein, 
svo hljóðandi: ,,Nú greiðir leigutaki eða 
notandi lóðar eigi fasteignargjaldið í 2 
ár. og hefir hann þá fvrirgert leigurjetti 
eða afnotarjetti sínum.“

Það virðist ekki hægt að gefa kaup- 
staðnum meira vald í þessu efni. Því að 
leggja veðkröfurjett á sjálfar lóðirnar, sem 
eru því sem næst allar ríkiseign, getur 
ekki komið til mála.

Fjórða brtt. nefndarinnar felur það í 
sjer. að ákvæði frv. um dráttarvexti nái 
ekki til hafnargjalda kaupstaðarins. Að 
hafa slíkt ákvæði hjer. í þessum lögum 
mundi reynast mjög óheppilegt í fram- 
kvæmd. Ef þetta ákvæði frv. um dráttar- 
vexti á hafnargjöldunum fengi að standa 
hjer óbrevtt, þá myndu þeir, sem vildu 
kynna sjer hafnarlög Yestmannaevja, ekki 
fá fulla eða rjetta þekkingu á þeim nema
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þvi aðeins, að þeir hittu á að fletta líka 
upp þessum lögum. En til þess er naum- 
ast hægt að ætlast af öllum almenningi. 
Ef kaupstaðurinn vill fá lögleidda dráttar- 
vexti að því er hafnargjöldin snertir, til 
þess að gera ljettari innheimtu þessara 
gjalda, þá telur nefndin nauðsyn á því að 
koma fram með sjerstakt frv. um brevt- 
ingar á sjálfum hafnarlögunum í þessa átt, 
og telur ekkert til fyrirstöðu. að slíkt frv. 
yrði samþykt.

Síðasta brtt. nefndarinnar er um það 
að fella úr 2. gr. laga nr. 18, 18. maí 1920, 
ákvæðið um gjald til holræsa og gang- 
stjetta, að því er Vestmannaeyjakaupstað 
snertir. Því þegar þetta frv. er orðið að 
lögum, er það ákvæði óþarft.

Jeg hefi þá minst á allar brtt. við frv. 
þetta, og vil jeg, fyrir hönd nefndarinn- 
ar, levfa mjer að mælast til, að þær verði 
samþyktar, því að jeg tel þær vera til 
bóta, og meira að segja bráðnauðsynlegar. 
Og ef þær ná fram að ganga, leggur 
nefndin til, að frv. verði samþykt.

Jóbann Jósefsson: Jeg get verið þakk- 
látur nefndinni fvrir athugasemdir þær, 
sem hún liefir gert við frv. Jeg fvrir mitt 
leyti fellst á þau rök, sem hv. frsm. (E- 
P) hefir talið vera fyrir brtt. allshn.. og 
get við þessa umr. greitt þeim atkvæði. 
Kæmi það fyrir við athugun milli 2. og 
3. umr., að það væri eitthvað, sem þvrfti 
brevtinga við, þá myndi jeg bera mig sam- 
an við hv. allshn. um það.

ATKVGR.
Brtt. 231,1 samþ. með 12 shlj. atkv.

1. gr.. svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.
Brtt. 231,2.a samþ. með 11 shlj. atkv.

— 231,2.b samþ. með 11 shlj. atkv.
—■ 231,2.c samþ. með 10 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. 
atkv.

3. —4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 231,3.a samþ. með 12 shlj. atkv.

— 231,3.b samþ. með 12 shlj. atkv.
— 231,3.e samþ. með 12 shlj. atkv.
5. gr., svo hrevtt, samþ. með 13 shlj. 

atkv.
Brtt. 231.4 samþ. með 12 shlj. atkv.

6. gr., svo brevtt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.
Brtt. 231,5 (ný gr., verður 7. gr.) samþ. 

með 12 shlj. atkv.
Brtt. 231,6 samþ. án atkvgr.
7. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 12 shlj. 

atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. v.mr. með 12 shlj. atkv.

Á 42. fundi í Ed., miðvikudaginn 31. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 251).

Enginn tók tiVmáls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 45. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 6. apríl, 
var frv. fekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. 

og til allshn. með 16 shlj. atkv.
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Á 53. fundi í Xd., miðvikudaginn 14. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 251. 
n. 321).

Frsm. (Jón Kjartansson): Jeg þarf ekki 
að liafa þessa framsögu langa. Málið er 
búið að ganga gegnum Ed. og hefir sætt 
þar breytingum. Allshn. Nd. hefir ekkert 
við þær breytingar að athuga og telur þær 
til bóta, og hefir því fallist á að mæla 
með, að frv. verði samþykt óbreytt. Eins 
o" hv. deildarmönnum er kunnugt, er 
hjer farið fram á heimild til að leggja 
gjald á fasteignir í Vestmannaevjum. 
Samskonar gjöld er búið að leggja á hjer 
í Reykjavík og frv. er á ferðinni um 
samskonar gjöld á Siglufirði. Býst jeg ekki 
við, að hv. deildarmenn sjái neitt því til 
fyrirstöðu, að frv. nái fram að ganga. 
Það er sniðið eftir lögum um þetta hjer í 
Revkjavík, sem samþvkt voru á þinginu 
1924.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Xd., föstudaginn 16. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 360).

— Hnsaleiga i Reykj&vik.

35. Húsaleiga í Reykjavík.
Á 10. fundi í Xd., föstudaginn 19. febr., 

var útbýtt:
Frv. til.laga um húsaleigu í Reykjavík 

(þmfrv., A. 42).

Á 12. fundi í XTd., mánudaginn 22. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Magnús Jónsson): Ef ekki gefst 
sjerstakt tilefni til, mun jeg sneiða hjá 
að tefja umr. um þetta mál nú að sinni. 
Eins og hv. þdm. er kunnugt um, lá málið 
fyrir síðasta þingi og hefði þá gengið í 
gegn, ef það hefði ekki tafist svo mjög í 
nefnd hjer í Nd., að Ed. vanst ekki tími 
til að ljúka við það. Engin breyting hefir 
orðið á málinu síðan, önnur en sú, að 
Reykjavík er búin að búa við þessi óhæfi- 
legu lög einu ári lengur, og í stað þess að 
bæjarstjórn vildi ekki í fyrra sleppa úr 
höndum sínum ákvörðunarrjetti um málið, 
hefir hún nú beiðst undan þeim vanda og 
farið fram á, að ríkisstjórnin noti heimild 
laganna frá 1917 til þess að afnema lög- 
in með konunglegri tilskipun. Stjórnin 
hefir ekki orðið við þessu, enda væri ekki 
rjett að heimila, að lögin frá 1917 væru 
afnumin, en lögin frá 1921 væru látin 
standa eins fvrir því.

Þá skal jeg ekki orðlengja málið frek- 
ar, en óska, að því verði vísað til allshn. 
að umræðum loknum.

Jón Baldvinsson: Mjer þykir leitt, að 
hæstv. atvrh. (MG) skuli ekki geta verið 
viðstaddur. Væri fróðlegt að hevra álit 
hans um þetta mál.

Annars vil jeg benda á það, að ef frv. 
þetta verður samþykt eins og það er nú, 
þá eru um leið numin burtu öll ákvæði, 
sem snerta húsaleigu í Reykjavík.
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Að vísu fer þetta mál í þá nefnd, þar 
sem jeg á sæti, og mun jeg þá fá tækifæri 
til að gera athugasemdír mínar, en þó vil 
jeg spyrja háttv. flm. (MJ), hvort ekki 
sje fiúl ástæða til þess að ganga ekki svona 
langt í að afnema lögin, heldur lofa lög- 
nnum frá 1921 að standa áfram. Jeg er 
sannfærður um, að ef lögin verða numin 
úr gildi, verða mikil vandræði fyrir fá- 
tækari hluta ahnennings að fá húsnæði. 
Margir sitja nú í skjóli laganna. En all- 
ir sjá, að óheppilegasti tíminn til þess að 
flytja út er einmitt haustið. Þá er engar 
ráðstafanir liægt að gera til að byggja yfir 
fólkið, ef til þess kæmi. Ef lögin verða 
numin úr gildi, ætti þá að minsta kosti 
að lengja tímatakmarkið frá 1. október 
1926 til 14. maí 1927.

JakobMöller: Út af ræðu háttv. 2. þm. 
Revkv. (.JBald) vil jeg geta þess, að jeg 
fyrir mitt leyti mun greiða atkvæði með 
því, að lögin frá 1921 fái að standa áfram, 
og einnig finst mjer það mjög sanngjarnt, 
að fyrir 1. október 1926 komi í frv. 14. 
maí 1927. I brjefi frá borgarstjóra er gert 
ráð fvrir, að segja megi mönnum upp hús- 
næði frá 1. október 1926, og virðist því, 
sem bæjarstjórnin álíti, að ekkert sje því 
til fvrirstöðu. En þess ber að gæta, að 'þá 
fer vetur í hönd og viðurhlutameira að 
láta húsnæðisuppsagnir fara fram alment 
á þeim tíma. Betra að hafa sumarið fyrir 
sjer. Hinsvegar hafa lög þessi þegar staðið 
fulllengi. Mjer finst það harla nærgöng- 
ult eignarrjetti manna og jeg er í engum 
vafa um, að þau gera ilt að mörgu leyti, 
t. d. hindra þau menn í að byggja. Nii 
fer málið til nefndar og þar fær hv. 2. 
þm. Reykv. tækifæri til að hafa sín áhrif 
á það, og vona jeg, að samkomulag náist.

Flm. (Magnús Jónsson): Hv. meðflm. 
minn (JakM) hefir þegar tekið fram ým- 
islegt af því, sem jeg vildi taka fram. 
Ilæstv. atvrh. i MG) hefir sagt mjer. að 
fyrir sjer hafi vakað. að vafasamt væri, 
hvort heimild laganna frá 1917 um afnám 
þeirra með konunglegri tilskipun væri 
lengur í gildi. eftir að lögin frá 1921 
hefðu verið sett og þar ákveðið, hvernig 
fara skyldi með þessi lög. Og í öllu falli 
mundu lögin frá 1921 standa óbreytt eftir, 
þó að kgl. tilsk. væri út gefin. En j«g 
fyrir mitt leyti er andvígur því, að lög- 
in frá 1921 fái að standa áfram. Annað- 
hvort vil jeg afnema alt eða ekkert. Ef 
lögin frá 1921 eru látin standa, þá getur 
bæjarstjórnin sett reglugerð um húsnæði, 
sem væri engu betri en húsaleigulögin.

Hvað tímatakmarkið snertir, get jeg vel 
fallist á að setja 14. maí 1927 fyrir 1. 
október 1926. Það finst mjer mjög sann- 
gjarnt.

Rannsókn um orsakir dýrtíðarinnar í 
lleykjavík hefir leitt í ljós, að húsaleiga 
sje of há, jafnvel samanborið við bygg- 
ingarverð húsa nú. Jeg er alveg viss um 
það, að ein ástæðan til þess, að ekki er 
bygt hjer í Revkjavík — enda þótt það 
mundi svara kostnaði — er, að húsaleigu- 
lögin eru enn í gildi. Það er nú einu sinni 
svo. að menn vilja heldur vera sjálfráðir 
um eignir sínar en þurfa að hlíta af- 
skiftum annara um þær. Jeg veit til þess. 
að margir menn hafa bygt neðri eða 
neðstu hæðir í húsum sínum þannig. að 
þær yrðu að notast sem sölubúðir eða 
skrifstofur, eingöngu af því, að þeir hafa 
ekki viljað beygja sig undir íhlutun bæj- 
arstjórnarinnar og húsaleigulaganna, enda 
þótt þeir ella hefðu verið fúsir til að gera 
þarna íbúðir. Þannig er jeg viss um, að 
allmiklu húsrúmi er forðað frá því að
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falla undir húsaleigulögin. Og hvað sem 
um það liefir verið og verður sagt, að 
einstaka menn kunni að hafa haft hag af 
því, að þessi lög voru sett, er jeg þó viss 
um liitt, að þegar til lengdar lætur, verð- 
ur það öllum almenningi til bóta að af- 
nema húsaleigulögin.

Jón Baldvinsson: Bæjarstjórnin hefir 
ekki farið fram á annað við stjórnina en 
að húsaleigulögin frá 1917 verði afnum- 
in, og jeg tel víst, að bæjarstjórnin hefir 
ætlast til, að hin lögin stæðu áfram.

Um það, sem hv. flm. (MJ) sagði, að 
húsaleigulögin væru því til fyrirstöðu, að 
menn bygðu, vil jeg segja það, að þetta 
mun alls ekki vera rjett. Jeg hygg, að 
menn mundu byggja, ef menn gætu feng- 
ið nægilega löng og hentug lán til bygg- 
inganna. Aðalástæðan til þess, að ekki er 
bygt, er sú, að peningar fást hvergi 
með sæmilega aðgengilegum kjörum, og 
það fást jafnvel alls ekki heldur peningar 
til að byggja fvrir með ókjörum. (TrÞ: 
Já. og svo er það gengishækkunin). Nei, 
gengishækkunin kemur þar ekki til greina. 
En út í þau mál fer jeg ekki nú; við fá- 
um lijer eflaust síðar tækifæri til að ræða 
þau.

Jeg ætla ekki að fara að rugla gengis- 
málinu saman við þetta mál, en hitt skil 
jeg, að háttv. þm. Str. (TrÞ) getur ekki 
hugsað um annað en gengismálið; honum 
er það svo liugleikið. En jeg læt hann 
ekki teygja mig þar neitt út af leið.

Hvað sem hv. flm. þessa frv. annars 
ségja um þetta mál, vil jeg taka það fram, 
sem og er kunnugt, að jeg er yfirleitt 
andvígur því, að farið verði að hrófla við 
húsaleigulögunum, en þó tel jeg til bóta, 
ef lögin frá 1921 standa áfram, svo sem 
mjer skildist hv. 3. þm. Reykv. (JakM) 
ganga inn á, en hann er meðflutningsmað-

ur þessa frumvarps, og ætti því að geta 
ráðið þessu.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg gat
því miður ekki verið við umr. um stund. 
því að jeg þurfti að taka þátt í umr. í 
Ed., en mjer hefir verið sagt, að hv. 2. 
þm. Reykv. (JBald) hafi spurt, hvers 
vegna stjórnin liefði ekki afnumið húsa- 
leigulögin með konunglegri tilskipun. (J- 
Bald: Jeg spurði um ástæðurnar til þess, 
að stjórnin gerði þetta ekki). Það er það 
sama; jeg finn engan mun á þessu orða- 
lagi. En jeg hjelt, að hv. þm. þvrfti ekki 
að vera óánægður við stjórnina fyrir þess- 
ar sakir, úr því að hann hefir nú lýst því 
hjer, að hann vill ekki láta hrófla neitt 
við lögunum. Jeg skal nú segja honum 
ástæðuna fyrir því, að stjórnin gerði þetta 
ekki. Það var af því, að það hefði aðeins 
orðið hálfverk eitt úr því að afnema lög- 
in frá 1917; lögin frá 1921 hafði hún enga 
heimild til að afnema. Þá var og önnur 
og aðalástæðan sú, að stjórnin var í vafa 
um, hvort hún hefði heimild til að afnema 
lögin frá 1917, þar sem það stendur í lög- 
unum frá 1921, að lögin frá 1917 falli úr 
gildi þegar eftir að reglugerð liefir verið 
sett samkvæmt lögunum frá 1921. I þessu 
virðist ‘jafnvel liggja, að lögin frá 1917 
eigi að gilda þar til reglugerð sje sett, en 
það hefir ekki verið gert hingað til, eins 
og kunnugt er.

Annað held jeg, að hv. 2. þm. Reykv. 
hafi ekki spurt r.m, og hefi jeg því ekki 
fleira að athuga að sinni.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 17:1 atkv. 

og til allshn. með 18 shlj. atkv.
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Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 6. apríl, 

var frv. aftur tekið til 2. u m r. (A. 42, 
n. 74 og 177).

Frsm. meiri hl. (Jón Kjartansson):
Allshn. hefir ekki orðið sammála um þetta 
frv. Meiri hl. ræður til, að það sje sam- 
þykt með ofurlitlum breytingum, en minni 
hl. vill fella það.

Jeg tel nauðsvnlegt fyrir þá, sem ætla 
sjer að fylgja minni hl. í þessu máli, að 
athuga vel, hvaða ástand var ríkjandi hjer 
í bænum. þegar hásnæðislögin voru sett. 
og svo hvernig ástandið er nú.

Aðalatriðin í húsaleigulögunum eru frá 
1917. Þá var hjer svo mikið húsnæðisleysi, 
að til stórvandræða horfði. Þá var það. 
að þáverandi stjórn gaf út bráðabirgðalög 
um húsaleigu 14. maí 1917, og náðu þau 
samþvkki Alþingis. I þessum lögum voru 
þau tvö aðalatriði, 1. að ekki má segja upp 
húsnæði, og 2. að leiga skyldi lialdast 
óbreytt eins og hún var þá. Það er auð- 
sjeð á þingræðum þeim, er snerta þetta 
mál. að litið var á þessa ráðstöfun sem 
neyðarúrræði vegna stríðsins. Það var ját- 
að, að lögin gengju fullnærri eignarrjett- 
inum, en sá rjettur yrði að þoka vegna 
almenningsheilla, og því voru þessi þving- 
únarlög samþykt. Menn voru ekki í vafa 
um, að svona lög myndu draga úr hús- 
bvggingum hjer, en þá var varla um 
nokkrar nýbyggingar að ræða, þar sem 
verð á bvggingarefni var hátt og fór liækk- 
andi og vinnulaun fóru mjög hækkandi. 
— Þetta óvenjulega ástand varð þess vald- 
andi, að lögin voru samþykt 1917. Árið 
1919 var ástandið hjer líkt, eða ekki betra. 
Þá gaf stjórnin út ný bráðabirgðalög, sem 
heimiluðu bæjarstjórninni að ráðstafa

lausum íbúðum. Það ár reis.upp mikil óá- 
nægja út af húsaleigulögunum og Alþingi 
fjekk áskoranir frá fjölda bæjarbúa um að 
afnema þau. En það sá sjer ekki fært að 
verða við þeim áskorunum, vegna þess 
ástands, sem ríkti í bænum. En umræð- 
urnar í Alþt. sýna, að á þetta var litið 
aðeins sem bráðabirgðaráðstöfun vegna 
ófriðarins.

1921 kom málið enn fyrir Alþingi. 
Fluttu þingmenn Revkjavíkur það að til- 
hlutun bæjarstjórnarinnar. Skyldi málið 
falla í hendur bæjarstjórnar og átti hún 
að setja reglugerð, er kæmi í stað laganna 
frá 1917—19. Áttu þau lög að falla úr 
gildi, þegar reglugerðin vrði samþykt. 
Þetta var samþvkt á Alþingi og varð að 
íögum 27. júní 1921. Þannig komst málið 
í hendur bæjarstjórnarinnar. I þrjú ár 
revndi svo bæjarstjórnin að koma á reglu- 
gerð, en það tókst ekki. Loks í árslok 
1924 samþykti bæjarstjórnin reglugerð, en 
stjórnin synjaði staðfestingar á henni, af 
því að hún taldi farið út fyrir heiniildar- 
lögin frá 1921.

Saga málsins sýnir, að þetta hefir verið 
mesta vandræðamál. Nú ber að líta svo á. 
að bæjarstjórnin sjái sig ekki færa til að 
ráða því til lykta á farsælan hátt. Síðasta 
tilraun hennar var gerð í desember síð- 
astl., en hún splundraðist. Bæjarstjórnin 
sneri sjer þá til stjórnarinnar og vildi láta 
liana afnema lögin, en stjórnin varð ekki 
við þeim tilmælum, þar sem skamt var til 
Alþingis, en vafasamt. hvort hún hafði 
heimild til að nema lögin frá 1917 úr gildi 
án þess að bæjarstjórnin skipaði þessu 
máli með reglugerð. eins og gert er ráð 
fyrir í lögunum frá 1921. Og víst er það, 
að stjórnin hefir enga heimild til þess að 
afnema lögin frá 1921. Málið stendur þá 
þannig, að þvingunarlögin frá 1917 eru 
enn í gildi. En ef borið er saman ástandið
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þá og nú, verður að líta svo á, að bæði 
sje ranglátt og óviðeigandi, að lögin sjeu 
í gildi framvegis, enda munu allar aðrar 
ófriðarráðstafanir úr gildi numdar. Meiri 
hluti allshn. hefir því lagt til, að frv. yrði 
samþykt með þeirri breytingu, að í stað 
þess, að segja megi upp húsnæði 1. októ- 
ber 1926, sje það ekki heimilt fyr en 14. 
maí 1927. Xefndin neitar því ekki, að 
talsvert muni verða um uppsagnir, og 
álítur því heppilegra, að það fari fram 
að vori til. -Jeg vil benda á, að nú orðið 
er miklu minni ástæða til þess að halda 
þessum gömlu þvingunarlögum, þar sem 
nú horfir vænlegar en áður með bygging- 
ar í bænum, einkum ef frv. um nýja veð- 
deildarflokka verður að lögum. Þá má 
gera sjer von um, að viðunandi lánskjör 
fáist til bygginga. Jeg vona, að hv. deild 
sjái ekki eftir þessum lögum og verði sam- 
mála meiri hl. nefndarinnar um, að rjett 
sje að nema þau úr gildi.

Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson):
Það hefir orðið mitt hlutverk á hverju 
þinginu eftir annað að standa upp til þess 
að andmæla þeim tilraunum, sem gerðar 
eru til þess að nema úr gildi núverandi 
húsaleigulög. Jeg fæ ekki sjeð enn, að 
ástæður sjeu svo breyttar, að rjett sje að 
afnema þessi lög. Hið eina, sem breyst hef- 
ir, er það, að meiri hl. bæjarstjórnar hefir 
samþ. áskorun til stjórnarinnar un^ að 
nema lögin úr gildi. En á það má líta, að 
þetta var samþ. aðeins með eins atkvæðis 
mun. Borgarstjóri lítur einnig svo á, að 
þetta sje hæpin ráðstöfun, og greiddi ekki 
atkvæði.

Það má vel vera, að þessi lög hafi verið 
nevðarráðstöfun, en til þess sama ráðs 
varð að grípa í mörgum löndum, og það 
er enginn vafi á því, að ef þessi lög verða
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numin úr gildi nú,- verður stofnað til 
mestu vandræða. Reynslan í nágranna- 
löndunum sýnir þetta ljóst. í Danmörku 
t. d. voru húsaleigulögin afnumin í öðr- 
um bæjum en höfuðstaðnum. Afleiðingin 
varð sú, að húsnæðisuppsagnir streymdu 
inn. I Álaborg t. d. fengu 1400 fjölskyldur 
uppsögn og á annað hundrað urðu að 
leita til borgarstjóra, af því að þær fengu 
ekki húsnæði. Eftir sama hlutfalli ættu 
700 fjölskyldur hjer að fá uppsögn, og 
það er áreiðanlegt, að margar þeirra ættu 
hvergi höfði sínu að að halla,

Hver eru svo úrræði bæjanna, þegar 
svona fer’ Jú, þeir eiga yfir ýmiskonar 
húsnæði að ráða, skólum o. fl. Þessi hús 
eru tekin handa húsnæðislausu fjölskyld- 
unum. Hvernig ætti nú að fara að hjerí 
Ætti að taka þennan eina barnaskóla, sem 
bærinn á’ — Jeg er hræddur um, að ein- 
hver myndi kalla: Blessaðir, komið þið 
með húsaleigulögin aftur. Líkar afleiðing- 
ar hefir afnám laganna haft í Árósum. 
Þar var sagt upp 2900 fjölskyldum og 500 
urðu húsnæðislausar. Þar var gripið til 
sömu ráða, teknir barnaskólar og hermanna- 
skálar handa húsnæðislausu fólki. Svona 
urðu afleiðingarnar í þessum dönsku bæj- 
um. En að því leyti stöndum við ver að vígi 
hjer, að húsnæðisvandræði eru mikil fyrir 
og húsaleiga hærri en í Danmörku. Jeg 
þekki nokkra íslenska iðnaðarmenn þar, sem 
leigja þriggja—fjögurra herbergja íbúðir 
fyrir 70 kr. á mánuði. Hjer munu slíkar 
íbúðir kosta 150 krónur. Líka eru meiri 
kröfur gerðar til húsnæðis þar. Hjer hafa 
allar ákvarðanir, sem heilbrigðisstjórnin 
hefir samþykt, orðið að falla niður, af því 
að ekki hefir verið kleift að láta fólk fara 
úr óforsvaranlegum íbúðum.

Það er vikið að því í nál. minni hl., að 
ekki sjeu líkur til, að byggingar aukist að

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 103
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mun, ef lögin standa. Það kanu að þykja 
óviðfeldið að liafa þessi höft, en það eru 
til svo margskonar höft, sem ekki verður 
komist hjá. Það hefir verið bygt hjer 
mikið undir húsaleigulögunum, þó ekki 
hafi það orðið nægilegt, og mikill fjöldi 
manna vill byggja. Það eru ekki liúsa- 
leigulögin, sem hindra byggingarnar, þó 
e. t. v. megi finna einstök dæmi þess, held- 
ur er það skortur á lánsfje. Fáir eru svo 
efnum búnir, að þeir geti lagt fram alt 
fjeð, sem til þarf, sjálfir. Þeir hafa því 
orðið að fá lán, fyrst í veðdeild, ef þess 
hefir verið kostur, þá víxillán, og síðast 
hafa þeir e. t. v. orðið að leita til þeirra, 
sem gera sjer það að atvinnu að lána út fje 
með háum vöxtum. Jeg hygg, að flestir 
liafi orðið að borga upp undir 10% af 
lánum sínum.

Mjer skildist á hv. frsm. meiri hl. (JK), 
að liann fallast á, að ekki vrði miklu 
meira bygt, þó að lögin yrðu afnumin. 
Hann byggir alla von sína á veðdeildarfrv. 
Bn má ekki búast við, að lánskjörin verði 
þar eitthvað svipuð og verið hefir ’ Eng- 
inn veit, hvernig tekst að selja brjefin, og 
það má búast við talsverðum afföllum. 
Og þó að menn geti fengið veðdeildarlán, 
eru fáir svo efnum búnir, að þeir geti 
lagt fram það, sem á vantar. Það þarf ekki 
að afnema húsaleigulögin til þess að bygt 
verði. Það vantar bara peninga til að 
bvggja fyrir. Þetta held jeg, að sje liv. 
frsm. meiri hl. nokkurnveginn ljóst. eftir 
því sem lionum fórust orð.

Þá eru það brtt., sem liv. meiri hl. vill 
gera við frv. Jeg skal játa, að það mun í 
góðu skyni gert að lengja uppsagnarfrest- 
inn til vors 1927. En sá galli er á, að þótt 
það ákvæði standi, er opin leið fyrir hús- 
eigendur að hækka leiguna eftir vild, þeg- 
ar öll lögin eru afnumin, að undanskildu 
þessu eina ákvæði. Ef tryggja á það, að
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ekki verði sagt upp með því að hækka 
leigu, verður að setja uni það sjerstök 
ákvæði.

Þessi tillaga kemur því alls ekki að til- 
ætluðu gagni, þar sem það er skýrt tekið 
fram í frv., að öll 3 lögin (líka lögin t'rá 
1917 og 1921) skuli úr gildi numin, og þó 
að það standi eitt eftir í þessu frv., að 
ekki megi segja upp til brottflutnings fy • 
en að vori 1927, harnlar það ekki húseig- 
endum frá því að hækka leiguna, seiii er 
hjer um bil alveg það sama og að reka 
fólkið úr íbúðunum. Þetta veit jeg, að 
hv. frsm. meiri hl. skilur mjög vel. og 
hann ætti því að taka þetta til nánari 
íhugunar.

Þá er enn ein leið eftir, sem hugsanlegt 
er, að reynist fær, þ. e. að lofa lögunum 
frá 1921 að vera áfram í gildí, en fella 
aðeins niður lögin frá 1917, — að láta 
bæjarstjórn Reykjavíkur hafa allan veg og 
vanda af þessu máli, er hún hjeldi eftir 
heimild þeirri, er lögin 1921 veita henni 
til að gera samþyktir um þessi mál. Þetta 
væri sök sjer, ef frv. færi ekki lengra. 
Bæjarstjórnin gæti þá, þegar flutnings- 
aldan og húsnæðisvandræðin koma vfir, 
tekið til sinna ráða samkvæmt þessum 
lagaheimilduin. Eitt er og að vísu vegur 
fyrir bæjarfjelagið. þegar lögin eru num- 
in úr gildi. Það er að byggja nógu marg- 
ar íbúðir, en jeg tel þó efasamt, að það 
ráð. verði tekið. Það hefir jafnan verið 
skelt skolleyrunum við því í bæjarstjórn- 
inni, er bvggingar hafa verið nefndar þai' 
á nafn, og húseigendur, sem munu standa 
að þessu frv., mundu lieldur ekki líta til 
þess hýru auga. ef bærinn færi að byggja. 
Þetta hefir oft staðið til, að yrði gert, 
en það þarf sjálfsagt eitthvað að ske áður 
en bæjarfjelagið ræðst í byggingar, eins og 
stjórn þess er nú skipuð. Og þótt ráðist 
yrði í einhverjar byggingar, þá má búast
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við eftir reynslunni, að það yrði ekki gert 
fyr en síðla sumars, og þá gæti svo farið, 
að fjöldi fólks lenti í kúsnæðishrakningum 
um langan tíma, jafnvel fram á miðjan 
vetur, því byggingar þurfa langan tíma 
til þess að verða fullgerðar og íbúðar- 
hæfar. Bæjarstjórnin hefir venjulega dreg- 
ið þessi mál of lengi og loks hefir hún lát- 
ið hrúga upp ljelegum skúrum og því- 
líkum hreysum, sem alls ekki hafa verið 
hæf til íbúðar, og það eru ekki þessháttar 
byggingar, sem jeg óska eftir, heldur góð- 
ar og varanlegar íbúðir til frambúðar 
fvrir fólkið.

Jeg vildi helst, að frv. yrði nú þegar 
felt við þessa umræðu, en ef það lifir til 
3. umr., sje jeg ekki annað en að óhjá- 
kvæmilegt sje að gera á því frekari breyt- 
ingar en þetta, ef því er tetlað lengra líf 
og vænst er eftir, að það nái tilgangi 
sínum.

Magnús Jónsson: Jeg vil fyrst og fremst 
sem 1. flm. þessa máls þakka hv. meiri 
hl. allshn. fyrir góða meðferð og greiða 
afgreiðslu þessa máls, og hv. meiri hl. 
hefir ekki gert aðrar breytingar á frv. en 
þær, sem jeg benti þegar á við flutning 
þess við 1. umr. hjer í deildinni, að far- 
sælast mundi að flytja uppsagnardaginn 
til vors, í stað þess að í frv. var fyrst gert 
ráð fyrir, að segja mætti upp í haust.

Hv. frsm. minni hl. (JBald) vil jeg 
segja það, að jeg held það sje best að 
fara ekki í langt karp um málið að þessu 
sinni. Ástæður allar eru of kunnar, bæði 
með og móti, til þess að nokkurs verði að 
vænta upp úr umræðum um þær. Jeg 
heyrði líka á ræðu hans, að hv. frsm. 
minni hl. hafði ekki neitt nýtt til brunns 
að bera, enda var þess ekki að vænta. Það 
er satt, að fleiri ástæður eru til þess en

húsaleigulögin, að lítið er bygt, en það 
þarf þó ekki annað en að líta á óvinsæld- 
ir þessara laga til þess að sjá, að þau 
valda miklu þar um. Jeg held, að þeir hús- 
eigendur sjeu fáir, sem ekki er meinilla 
við húsaleigulögin, enda væri það á móti 
öllu mannlegu eðli, ef lögin, sem öllum er 
illa við, hefðu ekki gert sitt til að draga 
úr vilja manna til að leggja fje sitt í 
fasteignir, sem þeir svo fá ekki að hafa 
umráð yfir.

Annars voru aðalrök hv. frsm. minni hl. 
eins og vant var, að svo eða svo margar 
fjölskyldur mundu verða húsnæðislausar, 
ef frv. yrði að lögum. Kom hann með 
samanburðaráætlun um þetta við það, sem 
skeð hefði í Álaborg í Danmörku, og gerði 
ráð fyrir, að 700 til 1000 fjölskyldur 
mundu allar fara til bæjarstjórnarinnar 
og krefjast af henni að ráða fram úr vand- 
ræðum þeirra. Það er satt, að það er ekki 
óhugsandi, að eitthvað af fólki mundi 
taka til þessa ráðs, og hefir stundum gert 
það jafnvel meðan húsaleigulögin voru í 
gildi, en jeg spyr hv. þm. (JBald) : Hvað 
heldur hann, að verði um þessi þúsund 
húsnæði, sem fólkið flytur úr? Vill hv. 
þm. eða nokkur annar trúa því, að þau 
verði látin standa auð, meðan hægt er að 
fá þá húsaleigu, sem nú gelst? Nei! Það 
yrðu vitanlega aðeins örari flutningar en 
áður, en húsnæðin munu leigjast jafnótt. 
Það munu ýmsir verða að flytja, sem ella 
hefðu setið, eins og fram að þessu, í Skjóli 
húsaleigulaganna, og aðrir kæmu í þeirra 
stað; þá sætu og sumir kyrrir, sem áður 
hafa oft orðið að flytja sig. Flutningarnir 
yrðu aðeins örari en áður, og jeg skal 
segja hv. frsm. minni hl. það, að til eru 
og hafa verið fjölskyldur, sem eru hús- 
næðislausar vegna húsaleigulaganna. Jeg 
tek til dæmis, að jeg eigi hús (sem jeg
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raunar ekki á, segi þetta sem dæmi) með 
óleigðri íbúð; jeg á kost á að leigja hana 
fjölskyldu, en af því að jeg þekki hana 
ekki og líst ekki meira en svo á leigjend- 
urna, þá hika jeg, þegar jeg veit, að fjöl- 
skvlda, sem komin er einu sinni inn í íbúð- 
ina, situr þar föst, hvort sem mjer líkar 
betur eða ver. íbúðin stendur svo óleigð 
á meðan. Það eru þess vegna ekki fáir, 
sem hafa lausar íbúðir vegna húsaleigu- 
laganna, því þeir geta ekki losað þær 
aftur, ef þess þarf með, og þar af leiðandi 
margir, sem eru húsnæðislausir vegna þess- 
ara sömu laga. Þegar menn vita, að ekki er 
hægt að losna aftur við leigjanda, er ekki 
svo lítil ábyrgð því samfara að veita hon- 
um svo að segja lífstíðaríbúð, ef liann 
aðeins geldur tiltekna leigu, án tillits til 
nokkurs annars, sem kann að vera athuga- 
vert við hans þarveru. Xei' Húsnæðin 
munu ekki standa auð, þó að húsaleigu- 
lögin verði afnumin. — Það verður aðeins 
raðað öðruvísi niður fólkinu í íbúðirnar. 
Það kemur því ekki til neinna mála að 
halda lengur í aðrar eins ódæma ófriðar- 
ráðstafanir og þessi húsaleigulög eru. Því 
er það allbroslegt, að hv. minni hl. allshn. 
getur ekki talið lögunum annað til gildis 
í nál. sínu en að húseigendur hafi margir 
hagnast af þeim, vegna þess að leigjendur 
hafi staðið betur í skilum á leigu en áður. 
Það er eins og ekki liafí verið hægt að 
segja upp leigu á húsnæði áður vegna 
óskilvísi leigjanda. Nei, það eina, sem 
hægt er að segja um þetta, er það, að 
þarna var eina smugan, sem húsaleigulög- 
in skildu eftir handa húseigendum til að 
þeir gætu losnað við hvimleiða leigjendur. 
En það er hreinn barnaskapur að þakka 
húsaleigulögunum annað eins og þetta, 
sem var alvenja áður en þau lög voru 
sett.

Jeg orðlengi þetta svo ekki frekar; vona 
aðeins, að hv. cíeild láti nú þetta mál ná 
að ganga fram, eins og hún ætlaðist til 
á síðasta þingi, auk þess, sem nú eru enn 
ríkari ástæður til að samþykkja frv. en þá.

Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson):
Jeg get svarað liv. 4. þm. Reykv. og flm. 
frv. (MJ) því, að þó jeg liafi ef til vill 
ekki komið með neitt nýtt í þessu máli, 
hefir hann heldur ekki gert það sjálfur. 
Þessa er heldur ekki von; ástæðurnar bæði 
með og móti ganga ávalt aftur í þessum 
umræðum, og er þá ekki annað eftir en 
spádómarnir um, livað við muni taka, er 
lögin verða afnumin, og deilt um það, 
hverjir hafi getað fært fram sennilegri 
líkur fyrir sínu máli. Jeg neita því ekki, 
að húsaleigulögin eru óvinsæl af mörgum 
húseigendum, en jeg veit líka, að mjög 
margir leigjendur telja sjer mikla vernd í 
lögunum, og óvinsæld húseigenda í garð 
laganna stafar ekki af því, að þeir telji 
sig ekki geta bygt vegna þeirra, því þeir 
þurfa þess ekki; en þeir vilja leigja eins 
og þeim sýnist. Og hinu vil jeg heldur 
ekki neita. að til kunni að vera leigjendur, 
sem eru óánægðir með húsaleigulögin, út 
af úlfúð, sem átt hefir sjer stað í húsun- 
um (MJ: Er ekki þarna dálítil veila í rök- 
semdafærslu hv. þm.?). Nei, það-er engin 
veila í þessu; þetta eru frekar undantekn- 
ingar. Eins og jeg hefi áður sagt, hamla 
húsaleigulögin ekki byggingum. Það er t. 
d. fjöldi leigjenda, sem vill byggja, en 
getur það ekki, vegna þess að viðunanleg 
lánskjör fást hvergi. En menn hafa þó 
þrátt fyrir lögin reynt að klífa þrítugan 
hamarinn til þess að koma sjer upp íbúð- 
um, en lánskjörin hafa gert þetta mjög 
erfitt á síðari tímum, og það er nú al- 
ment viðurkent, og enda ekki skiftar skoð-
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anir um það, að aðeins fjárhagslega vel 
stæðir menn geta bygt.

Hv. þm. (MJ) hafði eftir mjer nokkrar 
tölur. sem jeg hafði tekið eftir dönskum 
blöðum, úr lýsingum á liúsnæðisvandræð- 
unum í Danmörku. Jeg reiknaði hlutfallið 
út eftir mannfjölda þar og hjer og hefi 
ekki sagt neitt um, að þetta væri alveg 
eins lijer. — jeg veit. að lijer er ástandið 
mun verra. Jeg bvggi þetta álit mitt á því. 
hve eftirspurnin er hjer mikil eftir hús- 
næðum; ekki af eftirspurn þeirra, sem eru 
í einhverjuin íbúðum, heldur þeirra, sem 
hafa vegna húsnæðisleysis orðið að levsa 
upp heimili sín. tvístra fjölskvldunni sitt 
í liverja áttina eða verða að hafast við í 
einu herbergi með fjölda manna, vegna 
þess að hæfilegar íbúðir liafa ekki verið 
falar. Jeg veit um fjölmargar fjölskyldur, 
sem svo er ástatt fyrir.

Hv. þm. (MJ) spurði um. hvað yrði af 
þessum þúsund íbúðum. sem fólkið flytti 
úr, og hann .svaraði því sjálfur. að það 
mundu aðeins aðrir flytja í þær, og að 
kveldi flutningsdags hefðu allir fengið 
húsaskjól. Þarna held jeg samt. að hv. 
þm. liafi misreiknast. Mörgum húseigend- 
um er illa við lögin af þeim ástæðum, að 
þeir þykjast ekki geta bætt við sig eins 
miklu húsrúmi og þeir teljast þurfa. Jeg 
hygg því. að uppsögn á leiguíbúð þýði 
ekki alstaðar það. að aðrir komi í þær. 
heldur hitt, að húseigendur rýmki um sig 
til að geta sjálfir haft stærri og þægi- 
legri íbúðir. Þetta er að vísu ekki óeðlileg 
krafa af hálfu húseigenda. en hitt er engu 
að síður ranglátt. að fleygja fjölda fjöl- 
skyldufólks út á götuna. Nei! Það er eng- 
inn efi á því, að fjöldinn af þeim íbúðum. 
sem losnar þannig, fæst ekki aftur á leigu. 
Þær fara aðeins til að auka við íbúðir ein- 
stakra manna, en húsnæðisvandræðin verða

meiri eftir en áður. Þetta verður afleið- 
ingin af því að afnema húsaleigulögin.

Það er vilji margra að byggja vfir sig, 
og margir gera það líka. en þó er ekkert 
rýmra um fólk í bænum. þrátt fyrir það, 
sem bygt er, og ef miðað er við byggingar 
þjvr, sem komist hafa upp síða.stl. tvö ár, 
þarf varla að vænta, að batni mikið hús- 
næðisleysið í bænum, enda þótt það verði 
kannske ekki verra. Jeg held því varla. að 
tími sje kominn ennþá til þess að afnema 
húsaleigulögin.

Hv. þm. (MJ) sagði. að það væri óvið- 
kunnanlegt og óviðfeldið að hafa lög, sem 
mörgum væri illa við; hitt er þó eun 
verra, að hafa fjölda fólks á götunni, sem 
livergi á höfði sínu skýli. Ilann sagði og, 
að það væri barnaskapur að þakka löc- 
unum aukna skilvísi leigjenda ; menn liefðu 
áður en þau voru sett getað sagt upp leigu 
á íbúðum af þeim ástæðum. Þetta er að- 
eins að sumu leyti rjett. Það mun sittlivað 
liafa átt sjer stað í þessa átt áður, en þá 
þurfti meira umstang til að koma þessu í 
framkvæmd en nú, eftir að húsaleigu- 
nefndin kom til skjalanna og ekki þurfti 
annað en segja henni til. ef ástæður voru 
til uppsagnar. Nei, jeg held, að húse:g- 
endur hafi síst verið grátt leiknir af þess- 
um lögum. og eins og af er látið hafa 
þeir tekið óbilgjarna húsaleigu víðast hvar. 
og úrskurðir húsaleigunefndar hafa sjaldn 
ast hallað á húseigendur; J»eir liafa fengið 
fulla vexti af fje sínu. og meira til Em- 
stöku húseigendur hafa þó ekki notað sjer 
þetta til þess að hækka leiguna. en margir 
eru þó þeir, .sem hafa sett sem skilyrði 
fyrir leigu á húsnæði gegn of hárri húsa- 
leigu. að húsaleigunefnd yrði ekki sagt til 
um það. og fjöldinn allur hefir þannig 
neytt leigjendur til að ganga að alt of 
hárri leigu, því þeir vita, að margir eru
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svo gerðir að kæra ekki vfir þessu, vegna 
þess að þeir vilja skirrast við illdeilum í 
húsunum. En ef allir þeir, sem óánægðir 
eru með lögin, geta sagt upp íbúðunum. 
verður afleiðingin stórfeldari vandræði en 
orðið hafa hjer fram að þessu, og þá verð- 
ur að gera einhverjar ráðstafanir til að 
útvega fólki húsnæði. Það versta við þetta 
verður, að það verður helst það fólk, sem 
síst má við því að verða húsnæðislaust. 
sem fer út. Þetta er augljóst af auglýsing- 
um í blöðunum o. fl. Allir vilja helst að- 
eins leigja einhleypu fólki, þ. e. barnlausu: 
engir vilja hafa börn í sínum húsum, því 
menn kjósa heldur kyrlátari leigjendur en 
börnin. Ef til uppsagnar kemur, verða 
fvrst og fremst barnafjölskyldurnar á göt- 
unni. Þá verður óhjákvæmilegt. að hið 
opinbera geri stórfeldar ráðstafanir þessu 
fólki til bjargar; en það verður ekki gert 
á einum degi. Jeg hygg, ef sá andi ræður 
framvegis, sem þar hefir svifið vfir vötn- 
unum í bæjarstjórn Revkjavíkur undan- 
farið, að dregið verði þar til í síðustu 
lög að gera nokkuð í húsnæðismálunum. 
Svo hefir venjan verið. að ekkert hefir 
verið aðhafst fvr en nevð hefir verið fyr- 
ir dvrum. Jeg held því, að það s.je mjög 
varhugavert að afnema þessi lög, og jeg 
veit, að margir hv. þm. eru svo kunnugir 
hjer í bænum, að þeir vita. að stórvand- 
ræði muni leiða af því að afnema lögin. 
Það væri sök sjer. ef lögin frá 1921 fengju 
að standa. er vandanum verður öllum snú- 
ið á hendur bæjarstjórnarinnar. Því ]>ó að 
brtt. allshn. verði samþ.. verður fleira 
aðgert hjer í bæ en að segja upp búsnæð- 
nnum. Víðast hvar verður leigan hækkuð 
að miklum mun. en það þýðir hið sama 
og að segja enn fleira fólki upp húsnæði.

Þetta bið jeg liv. þm. að athuga vel. 
Þetta verður að lagast og frv. að breyta. 
et' þeir vilja. að lögin veiti leigjendum þá

sömu vernd og áður til flutningsdags 
1927.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13:9 atkv.

Brtt. 74 samþ. með 16 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 13:6 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13: 8 atkv.

Á 48. fundi í Xd.. fimtudaginn 8. apríl. 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 286. 291. 
295).

Frsm. meiri hl. (Jón Kjartansson):
Meiri hl. allshn. ber fram smábrtt. við frv.. 
þess efnis, að ekki megi bækka leigu á 
íbúðum til þess tíma. er uppsagnarfrestur- 
inn er á enda, þ. e. til 14. maí 1927. Það 
má að vísu segja, að brtt. sje óþörf. þar eð 
með því að ekki sje hægt að segja upp 
íbúðum til burtflutnings fyr en 14. maí 
1927. megi heldur ekki breyta leigumála 
fvrir þann tíma; en þetta getur þó orkað 
tvímælis. og ef slík vafaatriði koma upp. 
verða þau auðvitað dómstólamál, og til 
þess að koma í veg fyrir. að til þess komi. 
og til þess að taka af allan vafa i þessu 
efni. er brtt. borin fram. Jeg vænti þess 
vegna, að hv. deild geti fallist á þessa brtt. 
nefndarinnar.

Jeg sje, að liv. þm. ilýr. (PÞ) liefir 
borið fram brtt. um. að lögin frá 1921 
skuli enn halda áfram að vera í gihli. 
]>ótt lögin frá 1917 og 1919 sjeu úr gildi 
fekl. Meiri hl. allshn. befir að vísu ekki 
haft tíma í þetta sinn til að athuga brtt. 
þessa. en jeg geri þó ráð fyrir. að hann 
sje henni mótfallinn. Xefndin liefir áður 
radt þennan möguleika og ekki fundið 
ástæðu til að taka hann til greina. Það er
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vitanlegt, að bæjarst.jórnin í Reykjavík 
hefir liaft 5 ár til þess að notfæra sjer 
þessi heimildarlög. en þó hafa þau engan 
árangur borið ennþá. Að vísu f jekst meiri 
hluti í bæjarstjórninni árið 1924 fyrir 
því, að reglugerð yrði gefin út samkv. 
þessum lögum, en stjórnarráðið neyddist 
til að svnja þeirri reglugerð staðfestingar. 
þegar til kom, vegna þess að bayjarstjórn- 
in hafði þar farið út fyrir þau takmörk. 
sem lögin settu henni. Jeg býst heldur ekki 
við, að bæjarstjórnin vilji halda lengur 
í þessi lög; að vísu bað hún ekki um, að 
þau yrðu afnumin, enda var það ekki á 
valdi stjórnarinnar að láta gera það með 
konungsúrskurði. Jeg geri ráð fyrir. að 
bæjarstjórn Reykjavíkur sje orðin vonlaus 
um að ráða þessu máli til lykta af s.jálfs- 
dáðum, og því væri það illa gert og ekki 
rjettlátt að láta þessi lög halda áfram að 
vera í gildi. Þess vegna vænti jeg þess af 
hv. deild. að hún felli þessa brtt. hv. þm. 
Mýr.. og jeg hygg, að .jeg megi segja fyrir 
hönd meiri hl. allshn., að hann greiði at- 
kvæði móti þessari brtt.

Pjetur Þórðarson: Jeg hefi orðið í 
minni hl. í nefndinni, og þótt jeg að vísu 
tæki fram og gerði grein fvrir sjerstöðu 
minni við 2. umr. þessa máls, þykir mjer 
þó rjett að seg.ja hjer nokkur orð um 
málið.

Það er kunnugra en svo. að þörf sje að 
fara mörgum orðum um ágreining þann. 
sem orðið hefir milli manna í Reykjavík 
út af efni laganna frá 1917 og 1919 um 
húsaleigu í Revkjavík: það var og vitan- 
legt fyrirfram. að þessi lög mundu verða 
óvinsæl meðal húseigenda og þeirra. er 
rjeðu yfir meira húsnæði en þeir sjálfir 
notuðu, og urðu að leig.ja það út frá sjer. 
En það má einnig gera ráð fvrir því, áð 
þessi lög hafi að sama skapi orðið vinsæl af

þeim. er þurftu þeirra við. sem nutu 
verndar af húsaleigulögunum. þ. e. af öll- 
um fjölda leigjenda í bænum. Þetta hefir 
þá skifst nokkuð jafnt niður; vinir og 
óvinir laganna iiafa verið fremur jafnir, 
enda sjest þetta og bert í bæjarstjórn 
Reykjavíkur, sem er skipuð báðum flokk- 
um. húseigenda og leigjenda, að þar er 
líkt á komið með þeim báðum. Munurinn 
er þar ekki mikill, og af þessu þykist ,jeg 
geta ráðið, að það sje alllíkt á komið með 
vinsældir og óvinsældir laganna h.jer í 
bænum.

Það hefir verið talað um, að lögin hafi 
verið sett sem sjerstakar og einstæðar 
ráðstafanir á alveg sjerstökum tímum, þ. 
e. á ófriðarárunum. þegar öll viðskifti 
manna á meðal rugluðust meira eða 
minna og sveifluðust á ýmsa vegu. En 
með því að jeg fæ ekki sjeð. að þessar 
sömu, sjerstöku ástæður liafi breyst mjög 
mikið síðan lögin voru sett, að því er hús- 
næðisleysi og eftirspurn eftir húsnæði 
snertir, eða að húsaleigan sjálf hafi breyst 
mjög mikið síðan, sje jeg ekki. að ástæður 
sjeu til að nema lögin úr gildi að svo 
komnu. Jeg liefi því tekið mjer stöðu í 
þessu máli þeim megin og þeim til lið- 
veislu, sem mjer virðist, að mundu verða 
harðast úti af hlutaðeigendum. er lögin 
falla úr gildi. Það er sýnilegt, að leig.jend- 
ur. einkum fjölskvldufólk. stendur mun 
lakar að vígi eftir en áður. ef lögin verða 
numin úr gildi. Þetta er svo þýðingar- 
mikið mál fyrir Revkjavík. að ekki getur 
neinum í ljettu rúmi legið, ef hlutur al- 
þýðu er mjög fvrir borð borinn með af- 
námi húsaleigulaganna.

Jeg hefi he.vrt því haldið fram, að 
húsaleigan í Reykjavík væri einn aðalþátt- 
urinn í því, að dýrtíðin minkaði ekki þar 
að neinum mun. þó langt s.je nú umliðið 
frá lokum ófriðarins. Það er því af þessu
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tvennu, — bæÖi vegna þeirra, sem lakar 
verða settir við afnám laganna, og vegna 
hinnar almennu dýrtíðar, sem hjer ríkir 
enn, og sem að miklu levti stafar frá húsa- 
leigu og húsnæðisvandræðum — að jeg hefi 
þá afstöðu til þessa máls, sem jeg hefi nú 
lýst. Jeg verð því eindregið á móti því að 
nema lögin úr gildi að þessu sinni.

Jeg hefi skilið þetta mál svo, að þessi 
húsaleigulög hafi á tvennan hátt haft áhrif 
sem hemill á sveiflum þeim. sem orðið 
hafa á þessari tegund viðskifta manna á 
meðal — leigu á íbúðum —. en þær sveifl- 
ur hefðu án laganna orðið óviðráðanlegar 
og mjög óþægilegar fvrir meiri hluta al- 
mennings. Annarsvegar hafa lögin verið 
hemill á óheyrilegri hækkun á hiisaleig- 
unni, en hinsvegar hafa þau verið hemill 
á hrakningum, sem þeir, er erfiðast eiga 
með að taka íbúðir á leigu. hefðu ella lent 
í, og það hefði lielst verið fjölskvldufólk 
með mörg börn, enda sýnir revnslan. að 
þetta fólk hefir einna helst notið verndar 
þessara laga.

Það hefir líka komið fram í dómum 
manna um lögin með og á móti, að mikill 
hrakningur liggur fyrir slíku fólki, er 
lögin verða úr gildi numin. Það viður- 
kenna líka þeir, sem vilja afnema lögin. Og 
að lögin hafi verið hemill á hækkun húsa- 
leigunnar, er greinilega viðurkent með 
brtt. hv. meiri hl. allshn.. sem jafnvel liefir 
sjeð, að afnám laganna gæti orðið orsök í 
óhóflegri hækkun á húsaleigu, og hefir 
því viljað með brtt. sinni koma í veg fyrir, 
að sú hækkun kæmi þó fyr en lögin væru 
að fullu og öllu úr gildi numin. Þetta sýn- 
ir betur en alt annað. hvers má vænta, er 
lögin eru úr gildi feld, — húsaleigan 
hækkar þá úr hófi fram, og hefir þó eng- 
inn neitað því, að hirn er fullhá eins og 
nú er. (HK: Svo?). .Tá. jeg held að lögin

Reykjavik.

hafi aldrei haft þau áhrif, að húseigendur 
hafi borið skarðan skjöld af hólmi í við- 
skiftum sínum við leigjendur. Jeg hvgg. 
að þeir hafi fengið fullsæmilegar rentur 
af sínu fje og haft góðan hag af því að 
leigja út hús sín, enda veit jeg. að hv. 
þm. Barð. (HK) dettur ekki í hug að 
ósanna þetta. En eins og málinu er nú 
komið, hefir meiri hl. þessarar hv. deildar 
þegar ákveðið að nema lögin úr gildi. og 
þar með hefir þingið afsalað sjer íhlutun- 
arrjetti sínum um þessi mál. Jeg álít, að 
nógu langt sje farið. þó hv. deild færi 
ekki lengra en að afnema aðeins aðallögin. 
og hafi þar með slept íhlutunarrjetti sín- 
um um þetta mál. Jeg tel ekki rjett að úti- 
loka það alveg, að til sje hemill á þessum 
hlutum og Reykjavíkurbær geti sjálfur 
ráðið einhverju um þau. Þess vegna er 
brtt. mín á þskj. 295 fram komin, um að 
heimildarlögin frá 27. júní 1921 skuli fá 
að standa um hríð ennþá.

Hv. frsm. meiri hl. allshn. (JK) hefir 
skýrt frá því. að þessi lieimildarlög hafi 
ekki ennþá komið að neinum notum. eða 
eins og til var ætlast. er þau voru gefin 
út. og hann taldi sýnt. að bæjarstjórn 
Reykjavíkur hefði gefist upp við að not- 
færa sjer þessi heimildarlög. En þetta er 
alls ekki víst ennþá. Lögin hafa ekki verið 
sönnuð að vera til einskis nýt. eða til hins 
verra. og þegar aðallögin eru úr gildi 
numin. geta vel komið fyrir þau atvik. að 
það væri ekki lakara. að Revkjavíkurbær 
hefði einhverjar heimildir til að setja regl- 
ur eftir eða gefa út reglugerð um húsa- 
leigu eða annað. er þessi mál áhrærir. Þó 
það væri svo, að bæjarstjórnin hefði ör- 
vænt um að geta staðið á móti sveiflum í 
þessum viðskiftum manna á meðal. er það 
þó alls ekki víst. að hið sama yrði aftur 
ofan á í bæjarstjórninni. ef það hefði sýnt
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sig, að mjög hafi verið óheppilegt að af- 
nema húsaleigulögin sjálf.

Jeg hefi svo ekki meira að segja um 
þessa brtt. mína; hún fer frain á, eins og 
jeg hefi nú skvrt frá. að láta þó þá laga- 
heimild halda áfram að vera til, sem næg 
er til þess að Reykjavíkurbær geti ráðið 
fram úr þessum máluni á einhvern annan 
hátt en tilviljun ein eða hending annars 
mundi gera. Þetta getur heldur ekki ver- 
ið neinum til meins, þó að þessi heimild- 
arlög fái að .standa, er allir álíta, að lítil 
líkindi verði til. að verði notuð; en aðal- 
atriðið er, að sjálf húsaleigulögin eru nú 
úr gildi numin með samþykt þessa frv

Mín tillaga er meinlaus, þó litlar líku • 
sjeu til, að hún komi að liði, en hún er 
ekki þess eðlis. að hugsanlegt sje, að lsún 
geti gert nokkurn skaða. Skal jeg svo ekki 
ræða meira um þetta, en vænti þess, að hv. 
deild geti samþykt tillöguna.

Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson):
Það eru komnar hjer fram brtt., sem báð- 
ar fara í þá átt, sem sumpart dregur úr 
afleiðingum af því að afnema lögin og 
sumpart vill gefa bæjarstjórninni nokkurt 
vald í þessu máli. Um till. meiri hl. skal 
það játað, að það kann að felast í henni 
nokkur bót frá því, sem var í frv.. Það 
má líta svo á, að ekki sje hægt að segja 
upp hú.snæði fyr en 14. maí og ekki hægt 
að hækka leigu þess leigjanda. sem situr 
í húsnæðinu til þess tíma. En spurningin 
er, hvort ákvæðin sjeu fullnægjandi eftir 
að lögin eru úr gildi numin. Þeim ágrein- 
ingi, sem upp kann að rísa um. hvernig 
verði með það farið. geri jeg ráð fyrir. 
að verði skotið til dómstólanna. Húsaleigu- 
nefnd start’ar fyrir fje bæjarsjóðs. þannig 
að bæjarmenn fá ókeypis úrskurð um hú.s- 
næðið. Jeg liygg rjettara af hv. meiri hl.

Alþt. 1926, B. (38. lög-g-jafarþing).

allshn. að koma þá heldur með tillögu um 
að láta lögin standa öll til 15. febrúar 1927 
og leyfa mönnum að segja upp húsnæð- 
inu með þriggja mánaða fyrirvara. eða 
láta þau standa til 14. maí 1927. En það 
er þó ekki þetta, sem jeg sjerstaklega fer 
fram á, heldur hitt, að hv. deild felli frv., 
eða. ef það fæst ekki, þá samþykki hún þó 
að minsta kosti brtt. hv. þm. Mýr. (PÞt. 
Það er hastarlegt, að gengið sje svo frá 
þessum málum, að bæjarstjórn hafi enga 
vörn, enda er ekki farið fram á það við 
ríkisstjórnina að nema heimildarlögin frá 
1921 iir gildi, og mjer hefir skilist á borg- 
arstjóra, að það hafi aldrei verið ætlun 
bæjarstjórnarinnar. að þau lög ættu að 
falla úr gildi.

Hv. þm. V.-Sk. (JKi hefir fært fram 
þær ástæður, að það væri vitanlegt, að 
bæjarstjórnin hefði í 5 ár haft tækifæri til 
að nótfæra sjer lögin. Þetta er að vísu 
rjett, en jeg viðurkenni ekki, að atvinnu- 
málaráðuneytið hafi átt að neita reglu- 
gerðinni staðfestingar. Jeg skoða það svo, 
að það komi beint til af því, að í bak- 
höndinni hafði bæjarstjórnin í gildi lögin 
frá 1917 sem tryggingu fyrir því, að ekki 
væri hægt að reka fólk út á götuna nje 
heldur hækka leigu. Það var mikið af því, 
að bæjarstjórnin hafði hin lögin í bak- 
höndinni. og jeg er sannfærður uni, að ef 
þau lög fá að standa, þá mun bæjarstjórn- 
in nota sjer þau. <4ÍJ: Það þarf ekki 
annað en að flýja til Alþingis aftur). 
Það getur orðið erfitt. ef árangurinn kem- 
ur ekki í l.jós fvr en 14. maí 1927. að 
bíða þpss. að þing komi saman 1928. Ann- 
ars er það skárra en ekki. ef till. háttv. 
þm. Mýr. verður samþykt. Þá hefir þó bæj- 
arstjórnin einhverja vörn í málinu: ann- 
ars stendur hún uppi varnarlaus. Það get- 
ur verið, að stjórnin yrði fús, eins og
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1917, til að gefa út bráðabirgðalög, en 
ekki hefi jeg nú samt neina trú á því.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg stend að- 
eins upp sem þm. þessa bæjar, til þess 
að mótmæla brtt. hv. þm. Mýr. (PÞ). 
Það hefði í mínum augum vel getað kom- 
ið til mála, að löggjafarvaldið hefði gert 
breytingu á húsaleigulögunum, til þess að 
nota það sem millibilsástand eða aðdrag- 
anda þess, að mönnum yrðu gefin frjáls 
umráð yfir þessum eignum sínum. Eng- 
in tillaga hefir samt komið fram um það. 
en hitt álít jeg óverjandi, að leggja ann- 
an eins rjett yfir eignum manna og lögin 
frá 1921 gera í hendur bæjarstjórnarinn- 
ar, þegar löggjafarvaldið að öðru leyti er 
búið að fella úr gildi allar sjerstakar 
ákvarðanir um húsaleigu. sem sett voru 
vegna stríðsins.

Háttv. 2. þm. Reykv. (JBald) lýsti því 
rjettilega, hve sterkt vopn þetta geti orð- 
ið í höndum bæjarstjórnarinnar, en það 
er jafnsterkt band á þeim bæjarbúum, sem 
þurfa að búa við það. Jeg verð að segja 
það, að eftir minni þekkingu á þessum 
málum get jeg engan veginn álitið það 
rjett af löggjafarvaldinu að kasta allri 
ábyrgð frá sjer og leggja í hendur bæjar- 
stjórninni. Borgarar bæjarins eiga rjett á. 
að löggjafarvaldið sjálft setji á formleg- 
an hátt þan ákvæði. sem þarf. einkan- 
lega ef á að ganga svo langt í rjettar- 
skerðingu. sem búast mætti við, að bæjar- 
stjórnin gerði. ef hún væri skipuð þeim 
mönnum, sem meta lítils eignarrjett ein- 
staklingsins. Hingað til hefi jeg ekki skift 
mjer af þessu máli að öðru leyti, en jeg 
álít verra. að samþykt verði þetta frv. 
með brtt. hv. þm. Mýr. en að láta alt 
standa við það, sem nú er. Jeg segi fyrir 
mig. að verði þessi brtt. samþykt, mun 
jeg greiða atkvæði á móti frv.

Reykjavik.

Pjetur Þórðarson: Jeg ætla aðeins að 
gera stutta athugasemd út af ræðu hæstv. 
fjrh. Hans yfirlýsing um. að hættulegt 
geti verið að kasta valdi í þessu máli frá 
þinginu og yfir á bæjarstjórnina kemur 
mjer undarlega fyrir eyru, ef jeg niætti 
svo segja. Jeg gekk út frá því sem sjálf- 
sögðum hlut, að bæjarstjórnin væri skipuð 
úrvalsmönnum þessa bæjar, og mjer dett- 
ur strax í hug, þegar því er haldið fram. 
að Keykjavíkurbær eigi tilkall til fleiri 
manna inn á þing en nú er, að ekki sje 
álitlegí til þess að liugsa. Að öðru leyti 
skal jeg játa, og það þóttist jeg liafa tekið 
fram, að jeg vil heldur, að frv. verði felt 
með minni brtt. en þó hún ein yrði sam- 
þykt. Þar er jeg sammála hæstv. fjrh., 
en mínar ástæður eru alt aðrar en ástæður 
hans.

Meira hefi jeg ekki um þetta mál að 
segja. Jeg bygði tillöguna á þeirri ætlun 
minni. að bæjarstjórn Reykjavíkur væri 
svo göt'ug stofnun. að henni væri fvrst og 
t'remst óhætt að treysta um öll vandamál 
bæjarins.

JakobMöller: Jeg lýsti því yfir við 1. 
umr. þessa máls, að jeg mundi greiða at- 
kvæði með slíkri tillögu sem tillögu háttv. 
þm. Mýr. (PÞ). En út af því, sem hæstv. 
fjrh. hefir lýst yfir sem þm. þessa bæ.jar, 
skal jeg vekja athygli á því, að þessi lög 
í'rá 1921, sem hann nú legst á móti, eru 
í gildi og hafa verið það í 5 ár, og mjer 
er nær að halda, að liæstv. fjrh., sem þá 
var þingmaður Reykjavíkurbæjar, eins og 
liann er nú, hafi greitt atkvæði með þeim 
lögum. en þá var í raun og veru eins 
ástatt um lögin og nú er að því leyti, að 
sú heimild var veitt til að taka við af 
húsaleigulögunum eftir að sjálf húsaleigu- 
lögin væru úr gildi, því að svo er fyrir 
mælt, að þessi reglugerð komi í staðinn
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fyrir húsaleigulögin í heild sinni. Hins- 
vegar er það ekki eins ægilegt og hæstv. 
fjrh. virðist halda að skilja heimildina 
eftir í höndum bæjarstjórnarinnar, vegna 
þess, að reglugerð, sem samin vrði sam- 
kvæmt þessum lögum. yrði að fá staðfest- 
ingu stjórnarráðsins, en nti er revnsla 
fengin fyrir því, að það levfir ekki bæj- 
arstjórninni að ganga lengra en góðu hófi 
gegnir, þar sem liæstv. stjórn hefir þegar 
neitað um staðfestingu á reglugerð, sem 
samin er eftir þessum lögum. Og þó að 
bæjarstjórnin og stjórnarráðið vrðu sam- 
taka í því að setja óhæfa reglugerð, er það 
algerlega á valdi þingsins næsta ár að 
fella þá þau lög. Jeg get því ekki sjeð, að 
hjer sje neinn voði á ferðum. Hinsvegar 
lít jeg svo á, að rjettara sje að láta heim- 
ildina standa. vegna þess að ekki er feng- 
ið fult yfirlit yfir það nú. hvaða áhrif 
það mundi liafa að fella lögin úr gildi. 
en þau verða að falla úr gildi sem fvrst. 
Það er eina ráðið til að koma málum 
þessum á eðlilegan grundvöll. en þrátt fyr- 
ir það hlýtur fvrst að koma erfitt tíma- 
bil. Það er ekki hægt um óákveðna fram- 
tíð að hafa þessar hömlur á liúsnæði hjer 
frekar en annarsstaðar. Málið er með þess- 
ari aðferð komið í hendur bæjarmanna 
sjálfra. enda hefir þingið áður lýst sig 
þeirrar skoðunar. að rjettasta meðferð 
málsins væri þessi. og er því ,.konseqvent“ 
að þingið láti lögin nú standa.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það kann að 
vera. að jeg hafi greitt atkva'ði með lög- 
unum 1921. Mjer þykir það ekki ósenni- 
legt. Þá voru lögin sett sem tilraun til að 
fá bráðabirgðaákvæði fyrir millibilsástand. 
En afstaða min til inálsins nú hefir mót- 
ast af því. sem gerst hefir á þessum 5 ár- 
um. Bæjarstjórnin hefir gert endurteknar

Reykjavlk.

tilraunir til þess að nota heimildina, og 
allar tillögur, sem þar hafa náð fylgi. hafa 
farið lengra í þvingun gagnvart húseig- 
endura en sjálf húsaleigulögin. Jeg veit 
ekki, hvort háttv. 3. þm. Revkv. (JakM) 
er ljóst, að þegar svona er komið. get jeg 
ekki álitið forsvaranlegt að skilja þannig 
við málið. Það, sem hefir bjargað því, að. 
bæjarstjórninni hefir ekki tekist að stefna 
þessu máli út í hreinustu ógöngur. er það. 
að menn hafa haft lnisaleigulögin og getað 
fallið til baka á þau, þegar svo var komið í 
bæjarstjórninni, að það fjekst ekki meiri 
hluti fyrir neinu. Það er veruleg hætta á. 
að bæjarstjórnin misbrúki þetta vald, og 
ekki er hægt að byggja á. að stjórnarráð- 
ið synji. Því er lítið synjunarvald gefið. 
enda var það eiginlega tilviljun ein. Bæj- 
arstjórnin fór lengra gagnvart utanbæj- 
armönnum en fandslög leyfa, og var því 
neitað staðfestingar. En jeg ,sje ekki. að 
stjórnarráðið gæti að neinu verulegu ráði 
verndað rjett manna innanbæjar gagnvart 
bæjarstjórninni, ef svona er á haldið. Auð- 
vitað gæti svo þingið tekið i taumana eftir 
á. en það finst mjer í lnesta máta óeðlilegt.

Það eru tvö atriði í liúsaleigulögunum, 
að húseigendur eru sviftir rjetti til þess 
að ráða því, hverjir eru í húsunum. og 
skipuð er nefnd. sem ákveður liámark 
ieigu. Jeg held, að það sje alment sain- 
komulag, að hið fyrra eigi að afnema, en 
um hitt atriðið eru skoðanirnar skiftari, og 
það var þetta, sem jeg átti við. þegar jeg 
sagði, að jeg mundi geta felt mig við 
millibilsástand. Nú hefir bæjarstjórnin 
sýnt. að hún hefir tilhneigingu til þess að 
fara lengra en húsaleigulögin fara í því að 
taka af húseigendum rjettinn til þess að 
ákveða, hverjir búi í húsum þeirra. og 
þar sem jeg álít, að þann rjett eigi hús- 
eigendur fvrst og fremst að fá. get jeg
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alls ekki fallist á brtt. hv. þm. Mýr. (P- 
Þ), því að jeg hugsa, að hún þýði það, að 
rjettur manna verði skertur meira en ver- 
ið hefir hingað til.

Frsm. minni hl. (Jón Baldvinsson).
Ræður hæstv. fjrli. hafa verið talsverð 
hörð árás á bæjarstjórnina, og þarf jeg 
ekki að halda hlífiskildi yfir hana, því að 
það eru einmitt flokksmenn hæstv. fjrh., 
sem þar hafa tögl og hagldir, svo að ásök- 
un hans bitnar á þeim fyrst og fremst. 
Hann trúir því, hæstv. fjrh.. að þeir hafi 
gefið þær þvingunarráðstafanir með reglu- 
gerðinni um húsnæði. sem stjórnarráðið 
neitaði að staðfesta, að verri sjeu en húsa- 
leigulögin. En það er ekki rjett hjá hæstv. 
fjrh., að svo sje. Það má auðvitað lengi 
um þetta deila, en það er þó eitt atriði. 
sem jeg hefði talið mikilsvert fyrir liús- 
eigendur, og það er rjetturinn til að 
segja leigjendum upp. þó að hæjarstjórn- 
in eigi ráðstöfunarrjett á húsnæðinu, ef 
ekki er búið að leigja það innan ákveð- 
ins tíma. Með brevtingunni er numinn 
hurtu einn verulegur agnúi, seni sje sá, 
að mega ekki losna við leigjendur. Það er 
mjög sennilegt, að reglugerð, sem bæjar- 
stjórnin kvnni að setja síðar, mundi fara 
í svipaða átt.

Jeg hefi áður minst á flest atriði þessa 
máls og nenni ekki að endurtaka það.

Annars þykir mjer það koma úr hörð- 
ustu átt, þegar hæstv. fjrh. ásakar bæjar- 
stjórn fyrir það að hafa farið lengra en 
lögin leyfa, með reglugerð, er hún gaf 
út samkv. heimildarlögunum frá 1921. Jeg 
hygg, að það sje heldur ekki rjett, að 
þingið baki sjer neina ábvrgð á þessum 
málum með því að láta lögin frá 1921 
standa. Það getur líka tekið málið fyrir 
þegar því sýnist síðar.

Bæjarstjórn hlýtur líka í þessu máli að 
hafa aðhald af almenningsálitinu í bæn- 
um. Að nú er svo komið, að menn vilja 
afnema húsaleigulögin. er líklega af því, 
að hærra hefir látið í húseigendum en 
leigjendum. En leigjendurnir eru þó vafa- 
laust miklu fleiri, og þeir þar af leiðandi 
fleiri, sem njóta verndar laganna, en hin- 
ir, sem þykjast verða fyrir einhverjum. 
sönnum eða ímvnduðum. óþægindum af 
þeim.

ATKVGR.
Brtt. 295 feld með 13:13 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÁÁ, HStef, HK, IngB, JakM, JBald.

JörB, KIJ. MT, PÞ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ. 
nei: ÁJ. BL, JAJ, JK, JS, JÞ, MG, MJ,

ÓTh, PO, SigurjJ, ÞórJ, BSv.
Tveir þm. (BSt, BJ) fjarstaddir.

Brtt. 291 samþ. með 21:1 atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 16:8 atkv. 

og afgr. til Ed.

Á 46. fundi í Ed., föstudaginn 9. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
3. umr. í Nd. (A. 302).

Á 48. fundi í Ed., mánudaginn 12. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til allshn. með 8 shlj. atkv.

Á 53. fundi í Ed.. laugardaginn 17. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 302, 
n. 336).
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Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg býst viö 
því, að ekki þurfi langa framsögu um 
þetta mál. Nál. er á þskj. 336, og leggur 
nefndin þar eindregið til, að frv. verði 
samþykt.

Húsaleigulög fyrir Reykjavík eru nú í 
þrennu lagi, syo sem nál. ber með sjer. 
Fvrst eru lög frá 12. sept. 1917, sem eru 
þau eiginlegu húsaleigulög. Er í þeim gert 
ráð fyrir fastri 5 manna húsaleigunefnd. 
Skipar yfirdómurinn formann, en stjórn- 
in 2 menn, sinn fyrir hvora, húseigendur 
og leigjendur, og bæjarstjórn aðra 2 á 
sama hátt. Þessi lög hafa gilt síðan. En í 
upphafi voru þau sett vegna örðugleika 
þeirra, sem af styrjöldinni stöfuðu. Hafa 
þau þótt nauðsynleg þá í svipinn og máske 
gert gagn, þótt það hafi verið löngum 
dregið í efa af ýmsum, livort þau væru 
til verulegra hagsbóta, þegar til alls kæmi. 
Þó varð sú niðurstaðan 1919 að lappa 
enn frekar upp á þessi lög, þar sem bæj- 
arstjórn var heimilað að gera ýmsar ráð- 
stafanir til þess að bæta úr húsnæðisvand- 
ræðum manna, bæði með því að láta 
byggja hús og ennfremur að hafa eftir- 
lit með því, að ónotuð húsnæði yrðu gerð 
hæf til íbúðar. Svo 1921 var enn á ný 
slett nýrri bót á þessi lög frá 1917, með 
því að heimila bæjarstjórn að semja regiu- 
gerð um húsnæði. Þau lög hafa víst aldrei 
komið til framkvæmdar og eru því dauð- 
ur bókstafur.

Hv. Nd. hefir við meðferð þessa máls 
komist að þeirri niðurstöðu, að það mundi 
vera undir öllum kringumstæðum heppi- 
legast að afnema þessi lög, og allshn., sem 
hjer hefir athugað þetta frv., hefir fallist 
á það. Enda liggja fyrir tilmæli frá bæj- 
arstjórn Reykjavíkur um að lögin verði 
afnumin. En -síðan nál. var samið, hefir 
nefndinni borist brjef frá borgarstjóra um 
það, að ef til vill væri rjett að fella ekki

úr gildi lögin frá 1921, og mun nefndin 
athuga það til næstu umræðu, en að svo 
stöddu hefir hún ekki liaft tíma til þess að 
athuga það sjerstaklega.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 54. fundi í Ed., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Jónas Jónsson: Jeg hefði getað sagt fá- 
ein orð um þetta mál við 2. umr., en 
gerði það þó ekki; hinsvegar vil jeg gera 
grein fyrir atkvæði mínu um leið og frv. 
verður nú að lögum. Er þá fyrst að segja, 
að mjer finst þetta varasamt spor, sem 
Alþingi er að stíga með afnámi húsaleigu- 
laganna. Jeg hefi ekki greitt atkvæði með 
frv., og mun heldur ekki ljá fylgi mitt til 
þess, að frv. verði nú að lögum. Jeg álít, 
að hætt sje við, að samþvkt frv. leiði af 
sjer mikið rask hjer í Reykjavík, og að 
ganga megi út frá, að með afnámi húsa- 
leigulaganna verði fjöldi fólks í vandræð- 
um, sem hefir þó haft þak yfir höfuðið 
í skjóli þeirra. Enda mun nokkurn veginn 
víst, að húsaleigan verður óviðráðanlegri 
eftir en áður.

A hinn bóginn skal þó játað, að það er 
ekki auðvelt fyrir Alþingi að hafa vit fyr- 
ir bæjarstjórn Reykjavíkur, sem þrátt fyr- 
ir ítrekaðar tilraunir hefir ekki sýnt þann 
manndóm að taka í málið eins og þyrfti. 
Af þessum ástæðum viðurkenni jeg, að 
þeir, sem vilja afnema lögin, hafi nokkuð 
til síns máls, því bæjarstjórn hefir ekkert 
það gert í málinu, sem Alþingi ber sjer- 
stök skvlda til að taka tillit til.
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Hinsvegar er ekki að vænta, að þeir, sem 
sjá ólánið fvrir, geti greitt atkv. með af- 
námi liúsaleigulaganna.

Frsm. (Eggert Pálsson); .Jeg gat þess 
við 2. umr., að borgarstjóri hefði átt tal 
við nefndina um frv. og hann látið í ljós, 
að varhugavert væri frá lians sjónarmiði 
að afnerna lögin frá 1921, þótt hann hins- 
vegar væri ekki mótfallinn því að afnema 
hin lögin.

Innihald þessara laga frá 1921 keinur 
best fram og aðallega í 1. gr. þeirra, sem 
.jeg ætla nú, með leyfi liæstv. forseta, að 
lesa upp. Þessi 1. gr. hljóðar svo:

„Bæjarstjórn Reykjavíkur skal heimilt 
að setja reglugerð um leigu á húsnæði til 
íbúðar, hámark húsaleigu og annað til 
tryggingar því, að bæjarbúar geti notið 
þess húsnæðis, sem til er eða verður í 
bænum/ ‘

Þetta, sem hjer stendur og telja má að 
ætti að vera innihald hinnar væntanlegu 
reglugerðar, er jafnstrangt eins og húsa- 
leigulögin sjálf, svo að ef það er álit 
manna, að lögin sjeu ströng eða hættuleg 
fvrir velferð bæjarmanna, leiðir af sjálfu 
sjer, að reglugerðin, er hefir sömu ákvæð- 
in að geyma, hlýtur þá líka að álítast 
hættuleg.

Frá þessu sjónarmiði sjeð var nefndin 
þeirrar skoðunar, eins og hv. Nd., að jafn- 
nauðsynlegt væri að nema þessi lög (frá 
1921) úr gildi eins og hin lögin um húsa- 
leigu í Reykjavík, og ekki síður fvrir það, 
að ákvæðin í lögunum frá 1921 um það, 
hvað í reglugerðinni kæmi til að standa, 
eru nokkuð óljós, svo að almenningur veit 
varla, hvað vofað getur yfir í þessu efni, 
ef þau lög fengju að standa.

Þetta alt hefir nefndin tekið til nánari 
athugunar og komist að þeirri niður- 
stöðu, að rjett sje, að sama gangi yfir

Reykjavik.

öll þessi húsaleigulög, þar eð sama efni 
sje í þeim öllum. Ef sjálf húsaleigulögin 
megi álítast til óþurftar velferð manna 
yfirleitt, þá hljóti hið sama að gilda um
1. gr. laganna frá 1921. Hinsvegar hefir 
engin framkvæmd orðið á þessari 1. gr. 
Bæjarstjórn mun aldrei hafa samið þá 
reglugerð, er stjórnin hefir viljað sam- 
þykkja. En hún getur komið enn, þessi 
reglugerð, ef lögin standa áfram, og þá eru 
sömu vandræðin eða óánægjan fyrir dyr- 
um.

Skoðun nefndarinnar hefir heldur ekki 
.svo lítinn stuðning í því, að málið horfir 
svo við, eftir frásögn borgarstjóra, að 
meiri hluti bæjarstjórnar er með því að 
afnema þessi lög frá 1921 eins og hin, 
þrátt fyrir þá skoðun lians, er jeg mintist 
á í upphafi ræðu minnar.

I frv. er lika svo ákveðið, að enginn 
megi segja upp húsnæði leigjenda sinna 
fyr en 14. maí 1927. Af því leiðir, að 
þá verður búið að halda þing aftur. Ef 
bæjarstjórn skyldi við nánari athugun á 
næsta hausti sjá sig um hönd og komast 
að þeirri niðurstöðu, að sjerstök vand- 
ræði væru fyrir höndum, þá gæti hún 
snúið sjer til næsta þings með nýtt frv.. 
sem trygði þetta betur. Þegar um svo mik- 
inn tíma er að ræða, sem upp á má hlaupa, 
sje jeg enga hættu við það að afnema lög- 
in. Og þó aldrei nema liði fram yfir 14. 
maí 1927 án þess að óvænt vandræði bæru 
að höndum, þá væri innan handar fyrir 
bæjarstjórn hvenær sem er að snúa sjer til 
stjórnarinnar og fá hana til þess að gefa 
út bráðabirgðalög til að firra yfirvofandi 
bersýnilegum vandræðum í þessu efni. 
Þykir mjer sennilegt, að stjórnin mundi 
jafnfús á að gefa út bráðabirgðalög í 
þessu efni eins og að staðfesta reglugerð, 
sem bvgðist á ákvæðum 1. gr. laganna frá 
1921.
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-Teg þvkist því ekki þurfa að liafa fleiri
orð um þetta, en vænti. að hv. deild skilji. 
hvað liggur til grundvallar því, að nefnd- 
in hefir komist að þessari niðurstöðu. 
Hinsvegar álít jeg, að ef breyta á frv. frá 
því, sem það er nú, þá sje ekki að vita, 
hvernig hv. Xd. taki því. Það kom ein- 
niitt fram í þeirri háttv. deild að láta lög- 
in frá 1921 standa. en var felt með 13: 13 
atkv. Omögulegt að ráða í það, hvernig 
háttv. Nd. tæki í þetta. ef frv, væri hjer 
breytt í þá átt að láta lögin frá 1921 
haldast. Ef hún feldi svo aftur úr þá við- 
hót, sem við hefðum sett hjer inn í frv., þá 
er enn óviðkunnanlegra orðið fyrir þessa 
hv. deild að ganga að frv. í sömu mynd 
og það hefir nú heldur en að gera það 
nú þegar. Þess vegna virðist mjer lang- 
rjettast að samþvkkja nú frv. eins og það 
liggur fyrir.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 9: 2 atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 382).

36. Skipulag kauptúna og 
sjávarþorpa.

A 46. fundi í Xd., þriðjudaginn 6. apríl, 
var útbýtt:

Frv. til laga um viflauka við lög -nr. 
5.1, 27. júní 1921, um skipvlag kanptúna 
og sjávarþorpa (þmfrv.. A. 278).

A 48. fundi í Xd., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 17 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Eins og grein- 
argerð frv. ber með sjer, þá liefir allshn. 
flutt frv. þetta eftir beiðni hæstv. atvrh. 
(MG), og ástæðan fyrir þessum breyting- 
um á lögunum er tekin fram skýrum orðum 
í greinargerðinni, svo jeg læt mjer nægja 
að vísa til hennar.

En jeg vil í þessu sambandi beina því 
til hæstv. ráðherra, að vegna þess að mjer 
er kunnugt um, að skipulagsnefndin hefir 
ennþá marga uppdrætti kauptúna í smíð- 
um, en sækist seint að ljúka þeim, sem 
eflaust mun því að kenna, að þingið hefir 
verið spart á fje í þessu efni, og menn- 
irnir, sem í nefndina hafa verið skipaðir, 
hlaðnir störfum, — já, jeg vildi leyfa mjer 
að skjóta því til hæstv. atvrh., hvort ekki 
mundi rjettara að fullgera skipulagsupp- 
drætti þeirra kauptúna og sjávarþorpa, 
sem þegar er búið að mæla og rannsaka, 
áður en farið sje að byrja á nýjum mæl- 
ingum. Það hefir orðið sá dráttur á fram- 
kvæmdum þessum hjá skipulagsnefndinni, 
að jeg verð að álíta, að heppilegra værþ 
að þeim uppdráttum, sem byrjað er á. vrði 
lokið sem fvrst, en hefja ekki nýjar mæl- 
ingar á meðan á því stendur.

Atvinnumálaráðherra (MG): Það er
rjett hermt, að frv. þetta hefir hv. allshn. 
flutt eftir minni beiðni. Og ástæðan til 
þess, að jeg hefi óskað eftir þessum brevt- 
ingum á lögunum, er sú, að skipulags- 
nefnd hefir kvartað undan því, að stund- 
um sje ekki farið eftir fyrirskipunum 
þeim, er hún liefir gert, og þykist hún 
ekki geta við það unað. Mjer finst ekki 
nema eðlilegt, að skipulagsnefndin, sem 
kostuð er af ríkissjóði, þoli illa, að hún 
sje að vettugi virt og starf hennar ónýtt 
og fótum troðið. Þetta er þá aðalástæð-
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an fyrir því, að frv. er fram borið, og
tel jeg hana fyllilega á rökum bygða.

Bn út af því, sem háttv. frsm. (PO) 
beindi til mín um starf nefndarinnar, þá 
er það satt, að uppdráttum hennar seink- 
ar, og liggja til þess þær ástæður, sem 
hann nefndi: fje til framkvæmdanna veitt 
af skornum skamti, og maðurinn, sem end- 
anlega gerir uppdrættina, hlaðinn störfum 
fvrir landið. En á meðan það er í lögum, 
að bæjarstjórnir og hreppsnefndir kaup- 
túna megi snúa sjer til skipulagsnefndar 
um fyrirkomulag á staðnum, þá verður 
erfitt að neita þeim um uppmælingar í 
kauptúnum og sjávarþorpum, sem óska 
þeirra. Byrjunin er þó altaf sú, að fram- 
kvæma mælingarnar, því að á þeim byggj- 
ast svo uppdrættirnir. En um þá sjer hún 
ekki, annað en leggja gögnin til, því aðrir 
taka þar við af henni og fullgera upp- 
drættina. Jeg er því þeirrar skoðunar, að 
það mundi reynast óvinsælt, ef horfið yrði 
að því ráði um stund að neita um að 
bvrja á nýjum mælingum. Það getur ekki 
hjá því farið, að hafa verður fastan mann. 
sem aðallega hefir framkvæmdir þessara 
mála; þess vegna þótti mjer leitt, að hv. 
fjvn. skyldi leggja til. að styrkur til þessa 
sje færður niður. Mjer er ljóst, að hann 
má ekki lægri vera en eins og hann var í 
frv. stjórnarinnar.

Jeg tók það fram við 2. umr. fjárlaga- 
frv. og árjetta það nú, að þar sem lögin 
heimta, að starf þetta sje unnið, þá verð 
jeg að skoða fjárveitinguna sem áætlunar- 
lið, sem gera má ráð fyrir. að fari fram 
úr áætlun.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14: 1 atkv.

A 50. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 278,
303).

F)ármálaráðherra (JÞ): Jeg á brtt. við 
frv., á þskj. 303. Þar sem frv. skyldar 
bæjar- og sveitarstjórnir til að leita sam- 
komulags við skipulagsnefndina um öll 
þau hús, sem bygð eru eða byggja á, þar 
til skipulagsuppdráttur er fullgerður, fer 
jeg með brtt. minni fram á, að þessi 
skylda nái ekki til annara húsa en opin- 
berra bygginga. Ef þessi breyting verður 
ekki gerð á frv., leggur það allþunga kvöð 
á lierðar íbúa bæjar- eða sveitarfjelaga, 
sem hlut eiga að máli, þar eð bæjar- 
stjórnir og byggingarnefndir geta þá ekki 
afgreitt byggingarleyfi, nema að áður þar 
til fengnu samþykki skipulagsnefndar, sem 
búsett er í Reykjavík og er svo störfum 
hlaðin, að engu má á hana bæta að heita 
má. Að vísu er skipulagsnefndin sæmilega 
nærri mínum kjósendum, og þarf jeg því 
ekki þeirra vegna um þetta að fást. 
En jeg hygg, að dráttur á afgreiðslum 
byggingarleyfa o. fl. sje og verði nógu 
langur, þó ekki komi til fleiri stjórnar- 
valda að fjalla um þau en nú er. Jeg get 
vel dæmt um þetta af eigin reynslu hjer 
í Revkjavík; jeg á t. d. sjálfur erindi hjá 
byggingarnefnd Reykjavíkur, sem nú er 
orðið þar ársgamalt, og er þó ósvarað enn- 
þá. Er þá sýnt, að drátturinn á svarinu 
yrði ekki minni, ef slík erindi ættu að 
ganga á milli fleiri stjórnarvalda, er nú 
gengur ekki betur afgreiðslan en þetta. 
Jeg tel ekki eðlilegt. að bæjarstjórnir þurfi 
að leita samkomulags við skipulagsnefnd 
um annað en allar meiri liáttar bygging- 
ar, sem eru sjálf skipulagsatriði; en al- 
geng hús og annað ætti ekki að heyra þar 
undir, nema um nýja vegi eða götur sje 
að ræða, sem auðvitað er fyrirskipað að
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bera undir nefndina, því að það eru bein 
skipulagsatriði.

Jeg vænti þess, að háttv. deild samþykki 
þessa brtt. mína; en jeg er í vafa um, 
þótt brtt. verði samþ., bvort rjett sje þá 
að auka svo mikið á vald það, sem skipu- 
lagsnefnd þegar befir verið fengið í bend- 
ur, sem frv. gerir.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Allsbn. befir 
ekki baft tækifæri til að ræða þessa brtt. 
á þskj. 303 á fundum sínum, en mjer 
skilst á því, sem komið befir fram í um- 
ræðum áður á nefndarfundum, að nefndin 
geti fallist á þessa brtt. bæstv. fjrh.

Það var töluvert rætt í nefndinni, bvort 
tiltækilegt væri að setja í frv. ákvæði um 
þetta; en þar sem lögskipað er um að afla 
þessara skipulagsuppdrátta, og sumstaðar 
þar, sem mælt befir verið, eru þeir komn- 
ir dálítið á leið,_getur verið varbugavert, 
meðan skipulagsnefndin er ekki búin að 
ljúka störfum sínum um þá, að bægt sje 
að byggja eða gera annað, sem fari í gagn- 
stæða átt við tillögur skipulagsnefndar.

TryggviÞórhallsson:Það var aðeins eitt 
orð til árjettingar við það, sem hæstv. 
fjrb. sagði, og ljet hann þó sumt ósagt, 
sem hann vel hefði mátt segja. Það, sem 
hann sagði, var spor í rjetta átt, en jeg 
álít, að sporið hefði vel mátt vera stærra. 
Jeg tel það mjög vafasamt, hvort rjett sje 
að fela skipulagsnefnd meira vald en nú 
hefir hún, og jeg skora því á háttv. deild 
að fella þessa viðleitni til að auka við 
þetta vald nefndarinnar. Hæstv. ráðherra 
(JÞ) hefir lýst þeirri skriffinsku, sem 
þetta fyrirkomulag hefir í för með sjer, 
og þeirri töf, sem það veldur. og fyrir því 
álít jeg rjett að fella frv.

Frsm. (Pjetur Ottesen): e . Mjer finst 
þetta horfa þannig við, að frá sjónarmiði 
þeirra manna, sem enga trú hafa á þessu 
skipulagi, sje hreinlegast að nema burtu 
lögin. Það þýðir ekkert að vera að láta 
skipulagsnefnd vinna að þessu, ef svo er 
hægt að eyðileggja jöfnum höndum það, 
sem hún gerir, Það er bara um tvent að 
gera: annaðhvort að halda áfram með þetta 
og samþykkja frv., eða þá að fella lögin 
úr gildi.

Fjármálaráðherra^(JÞ): Bkki get jeg 
verið samdóma háttv. þm. Bo.rgf. (PO) um 
það, að annaðhvort verði að samþykkja 
frv. eða nema burtu alla löggjöf um þetta. 
Jeg held, að skipulagsnefnd geti haldið 
áfram að starfa á alveg eðlilegan hátt, 
þó að þetta frv. verði felt. Hún starfar 
aðeins þar, sem hlutaðeigandi sveitarstjórn 
hefir beðið um það, og er þar samvinna 
á milli sveitarstjómar og skipulagsnefnd- 
ar. Nú getur komið upp ágreiningur milli 
þessara tveggja aðilja, og er þá spurning- 
in, hvort nauðsvnlegt sje að taka vald 
það, sem nú er í höndum bæjarstjórnar, 
og leggja í hendur skipulagsnefndar. Mjer 
finst ekkert vera því til fyrirstöðu, að slík 
samvinna geti haldið áfram á grundvelli 
núgildandi löggjafar.

ATKVGR.
Brtt. 303 spmþ. með 22 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 13:12 at- 
kv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: MJ, MT, ÓTh, PO, PÞ, SvÓ, Þorl-

J, ÁJ, HStef, JBald, JK, JörB, MG. 
nei: SigurjJ, TrÞ, ÞórJ, ÁÁ, BSt, BL,

IngB, JakM, JAJ, JÞ, KIJ, BSv.
Þrír þm. (BJ, HK, JS) fjarstaddir.
2. gr. samþ. með 13:12 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 105
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Frv. vísað til 3. umr. með 13:12 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: JBald, JK, JörB, MG, MJ, MT, Ó-

Th, PO, PÞ, SvÓ, ÞorlJ, ÁJ, HStef. 
nei: IngB, JakM, JAJ, JÞ, KIJ, Sigurj-

J, TrÞ, ÞórJ, ÁÁ, BSt, BL, BSv.
Þrír þm. (BJ, HK, JS) fjarstaddir.

Á 51. fundi í Nd., mánudaginn 12. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 314).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12:10 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu 
já ÁJ, HStef, JAJ, JBald, JK, JörB,

MG, MJ, PO, PÞ, SigurjJ, ÞorlJ. 
nei: ÁÁ, BSt, BL, IngB, JakM, JÞ, Sv-

Ó, TrÞ, ÞórJ, BSv.
Sex þin. (BJ, HK, JS, KIJ, MT, ÓTh) 

fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

Á 48. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. u m r. í Nd.

Á 50. fundi í Ed., miðvikudaginn 14. 
apríl. var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Þetta frv. 
var flutt i háttv. Nd. af allshn. eftir beiðni 
minni. Ástæðan er sú, að skipulagsnefnd- 
in hefir kvartað yfir því, að stundum fer 
svo á tímabilinu frá því að beðið er um 
mælingu á kauptúni eða kaupstað og 
þangað til endanlegum skipulagsuppdrætti 
er lokið, að ráðist hefir verið í ýmsar 
framkvæmdir, sem raska því skipulagi, sem 
nefndin hefir hugsað sjer. Með þessu get- 
ur farið svo, að verk nefndarinnar verði

alveg ónýt, og þar sem það er verk, er að 
miklu leyti er greitt úr ríkissjóði, sýnist 
ekki vera nema eðlilegt, að gerðar sjeu 
ráðstafanir til, að ekki sje hægt á þessum 
tíma að gera þær ráðstafanir, sem fara í 
bága við það skipulag, sem nefndin hef- 
ir hugsað sjer.

Jeg býst við, að það þyki ástæða til, 
að þetfa mál fari til nefndar í þessari hv. 
deild, og þar sem það var í allshn. í Nd., 
vil jeg óska þess, að því sje vísað til sömu 
nefndar hjer.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 54. fundi í Ed., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 314, n. 357).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Eins og 
tekið er fram í nál. allshn. á þskj. 357, 
þá er nefndin á einu máli um að ráða 
liáttv. deild til að samþykkja frv. þetta 
eins og það liggur fvrir.

Þetta frv. er viðauki við lögin um skipu- 
lag kauptúna og sjávarþorpa frá 21. júní 
1921 og hefir inni að halda ákvæði um 
það, ef samkomulag næst ekki milli skipu- 
lagsnefndar og bæjarfjelaga um ákveðið 
skipulag. Það liggur í augum uppi, að 
nauðsynlegt sje að hafa ákvæði í lögum, 
er skipi fvrir, hvernig þá eigi að að fara. 
En úr þessu bætir einmitt frv. þetta. 
Það er flutt af háttv. allshn. Nd. og gekk 
í gegnum þá hv. deild án verulegra breyt- 
inga.

Sje jeg því ekki ástæðu til að orðlengja 
frekar um það, komi engin mótmæli fram, 
en legg til fvrir nefndarinnar hönd, að
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það fái fram að ganga í því formi sem 
það er,

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed., miðvikudaginn 21. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 400).

37. Sala á Snæringsstöðum.
Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 15. mars, 

var útbýtt:
Frv. til laga um sölu á kirkjujörifinni 

Snieringsstöðum í Vatnsdal (þmfrv., A. 
152).

Á 30. fundi í Ed., miðvikudaginn 17. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði í e. hlj., að það mætti taka til með- 
ferðar.

Flm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg ætla 
ekki að halda langa ræðu fyrir flutningi 
þessa litla frv., því að ástæðurnar fyrir 
því eru að mestu teknar fram í greinar- 
gerð frv. Hreppsnefnd Áshrepps er það 
talsvert mikið áhugamál að geta fengið

þessa jörð keypta, þetta niðurnídda smá- 
býli, til þess að geta bætt þar og prýtt 
og bygt þar fyrir barnaskóla hreppsins,

Eins og drepið er á í greinargerð frv., 
hafa Snæringsstaðir ekki verið bygðir 
sjer síðan Undirfell var lagt niður sem 
prestssetur, eða yfir 20 ár, heldur bygðir 
með heimajörðinni, en sú jörð er nú ekki 
lengur eign ríkissjóðs. Engin jarðarhús 
eru á Snæringsstöðum.

Jeg vænti nú þess, að hv. deild líti á 
þetta mál með fullri sanngirni og sýni 
frv. þann velvilja að leyfa því að ganga 
fram. Það mun þykja viðeigandi, að þessu 
frv. sem öðrum, þótt lítið sje og óbrotið, 
sje vísað til nefndar, og þótt vanalegt sje, 
að mál þessu lík fari til allshn., held jeg, 
að í þessu tilfelli sje eins heppilegt, að 
málið fari til mentmn. Sú nefnd mun hafa 
lítið að gera og mjer finst, að það gæti 
gjarnan farið til hennar. Þó vil jeg ekki 
gera það að neinu kappsmáli, og getur hv. 
deild ákveðið annað, ef henni svo líst.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 9 shlj. atkv.

Á 39. fundi í Ed., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 152, 
n. 212).

Frsm. (Jónas Jónsson): Mentmn. hefir 
haft þetta frv. til meðferðar og komist að 
þeirri niðurstöðu, meðal annars eftir að 
hafa talað við hæstv. forsrh., að það væri 
rjett að mæla með því, að þetta frv. gangi 
fram óbreytt.

Eins og háttv. þdm. er kunnugt af ræðu 
háttv. flm. (GuðmÓ) við 1. umr. máls-
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ins, þá stendur þannig á í Vatnsdal, að 
þessi jörð hefir verið hjáleiga frá höfuð- 
bólinu Undirfelli. A síðastliðnu sumri var 
sú jörð seld, en ríkissjóður á eftir þetta 
smábýli, sem er nær húsalaust og í hálf- 
gerðri niðurníðslu.

Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir 
mælt svo fyrir, að þetta litla kot skuli ekki 
selja einstökum manni, af því að það sje 
vel fallið til að vera skólastaður fyrir 
sveitina. I öðru lagi hefir hreppsnefnd 
Áshrepps beðið eftir að fá jörðina keypta 
í þessum tilgangi. Xú sem stendur er 
hún í ábúð, sem þessi sala breytir engu 
um.

Af því að jeg er dálítið kunnugur á 
þessum slóðum, get jeg upplýst það, að 
þessi jörð er einstaklega vel í sveit sett. 
í miðjum Vatnsdal. Getur frá því sjón- 
armiði ekki hugsast betri staður fyrir 
barnaskóla, því börnin mundu geta geng- 
ið í skólann og lieim. og ef þar yrði að 
einhverju leyti heimavistarskóli síðar, þá 
fylgja þessari lientugu legu ýmsir kostir. 
auðvelt um heimsóknir o. s. frv.

Jeg held þess vegna, að eins og málið 
er undirbúið og eins og mikil nauðsyn er 
á að hyrja á því að hlynna að barnaskól- 
um í sveitum, og að þeir liafi fastan stað. 
þar sem kennarar geti átt heimili, þá 
finst mjer þetta að öllu leyti vera spor í 
rjetta átt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. gr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Ed., mánudaginn 29. mars, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

til Xd.

Á 43. fundi í Xd., s. d„ var frv. iitbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 45. fundi í Xd., miðvikudaginn 31. 
mars, var t'rv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14: 1 atkv. 

og til mentmn. með 12 shlj. atkv.

Á 59. fundi í Xd„ miðvikudaginn 21. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 152, 
n. 272).

Frsm. (Bemharð Stefánsson): Xefndin 
het'ir orðið sammála um að mæla með því, 
að þetta frv. verði samþvkt. Ástæðumar 
fyrir því eru teknar fram í greinargerð, 
sem frv. fylgir, og er engu við það að 
bæta. Eins og hv. þdm. sjá, þá fer frv. 
fram á það, að Snæringsstaðir sjeu seldir 
Áshreppi, handa barnaskóla hreppsins, 
sem á að hyggja þar. En það verður að 
telja nauðsynlegt fyrir hverja sveit að 
eiga það land, sem skóli hennar er reistur 
á. Það var mál fyrir þinginu í fyrra, sem 
sýndi, að það getur valdið óþægindum, 
ef ekki er vel um slíkt búið. Jeg skal 
taka það fram, að það er upplýst í þessu 
máli, að ábúandi á ekki forkaupsrjett á 
jörð þessari, þar sem sýslunefnd hefir lát- 
ið í ljós, að jörð þessi væri heppileg til 
skólaseturs. Þegar ábúandinn, sem jafn- 
framt er ábúandi á Undirfelli, fór fram 
á að fá báðar þessar jarðir keyptar, þá 
hafði sýslunefnd ekki á móti sölu Undir-
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fells. en gerði þessa aths. um Snæring.s- 
staði. Það eru því tilmæli nefndarinnar. 
að fry. verði samþvkt óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 22 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 60. fundi í Xd.. föstudaginn 23. apríl. 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv og afgr. 

sem lög frá Alþingi (Á. 405i.

38. Líkhús.
Á 19. fundi í Xd., miðvikudaginn 3. 

mars. var útbýtt:
Frr. til laga iim líkhú.s (þmfrv.. A. 85'.

Á 23. fundi í Xd.. föstudaginn 5. mars. 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Magnús Jónsson): Þetta mál er 
að öllu leyti lítið mál að lengd og efni, osr 
get jeg þess vegna verið fáorður. Það er 
hent á það sjerstaklega í brjefi sóknar- 
nefndanna, sem prentað er í greinargerð 
frv. á þskj. 85, að aðalástæðan fyrir því. 
að málið sje tekið upp á þessum grund- 
velli, sje sú, að líkhúsið í kirkjugarðin- 
um hjer í Reykjavík sje svo gamalt orðið 
og hrörlegt, að það geti ekki hangið leng- 
ur uppi. Hinsvegar er því haldið fram. að

Reykjavíkurbær geti á engan hátt verið 
án þess að eiga líkhús eða kapellu í 
kirkjugarðinum. XTú hafa ýmsir menn 
haldið því fram, að líkhús þetta eða kap- 
ellu gætu söfnuðirnir látið reisa og jafn- 
'að síðan niður kostnaðinum samhliða lög- 
boðnum kirkjugjöldum. En aðrir hafa ef- 
ast um. að slíkt væri hægt lögum sam- 
kvæmt, og þess vegna er það, að óskað 
hefir verið eftir ótvíræðri lagasetningu 
um það.

Hið eina. sem fundist hefir í lögum eða 
reglugerðum um líkhús. er klausa sú. sem 
stendur í 1. gr. reglugerðar um kirkju- 
garða frá 16. ágúst 1906 og prentuð er í 
brjefi sóknarnefndanna á þskj. 85. Þar 
er sagt, að í grafreitum. sem sjeu töluvert 
langt frá kirkju, skuli vera líkhús, eða 
að minsta kosti klukka sæmileg, með út- 
Iránaði til að hringja.

Að vísu verður ekki sagt, að grafreit- 
ur Revkjavíkurbæjar sje langt undan. en 
hitt hefir reynslan sýnt. að óhjákvæmilegt 
sje að hafa þar líkhús. enda almenn ósk 
safnaðanna, að svo verði. Það eru líka 
ýmsir, sem líta svo á, að gott væri, að 
hingað færðist sá erlendi siður, sem tíðk- 
ast í stórborgunum. að jarðarfarir fari 
fram frá líkhúsum eða kapellum án þess 
að opna hinar stóru kirkjur. Með því móti 
fara jarðarfarir meira fram í kyrþey, og 
losna þá margir með því við óþarfa kostn- 
að og fvrirhöfn við það.

Jeg er ekki svo kunnugur þessum mál- 
um úti um land. en þó veit jeg um tvo 
söfnuði. sem nýlega hafa komið sjer upp 
skipulegum grafreitum allfjarri kirkjun- 
um, en það er í Stykkishólmi og Hafnar- 
firði. Eftir því, sem jeg veit best. væri 
söfnuðum þessum full þörf á að koma 
sjer upp líkhúsi í grafreitunum. og kem- 
ur þeim þá vel, að til sje lagaheimild, sem 
skipi fvrir um, hvernig skuli fara með
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kostnað þann, er af byggingunni leiðir, 
og um rekstur húsanna að öðru leyti.

Fleira þykist jeg ekki þurfa að nefna, 
en geri það að till. minni, að málinu verði 
vísað, að þessari umr. lokinni, til allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv., 

og til allshn. með 16 shlj. atkv.

Á 50. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 85, 
n. 275).

Frsm. (Jón Baldvinsson): Nefndin hef- 
ir gefið út allítarlegt nál. á þskj. 275 um 
þetta mál, og get jeg þess vegna verið 
stuttorðari um það og látið mjer nægja 
að vísa til nál. um flest atriði þessu máli 
viðvíkjandi. Málið er fremur einfalt, en 
þó hefir nefndin gert sjer mikið far um 
að athuga það vel og gaumgæfilega, m. a. 
hefir nefndin snúið sjer til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins og fengið það 
svar þaðan, að ráðunevtið hafi ekkert 
við frv. að athuga. Hinsvegar er það tekið 
fram í nál. á þskj. 275, að frv. er ekki 
nógu Ijóst orðað um niðurjöfnun kostn- 
aðar o. fl., og miðar brtt. nefndarinnar 
á sama þskj. að því að taka af allan 
vafa um, hvernig beri að skilja ákvæði 
frv. Þá verður það ótvírætt. að gjöldun- 
um skal jafnað niður á safnaðarmenn. 
samkvæmt því, sem segir í lögum frá 
1901 um kirkjugarða og viðhald þeirra, 
þannig, að helmingnum skal iafnað nið- 
ur eftir efnum og ástæðum, en hinn helm- 
ingurinn verður lagður á sem nefskattur 
á hvern gjaldþegn safnaðarins. Nú er því 
svo varið. að sum ákvæði þessara laga frá 
1901 eru í ósamræmi við lögin frá 1909
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um sóknargjöld. Stjórnarráðið hefir ekk- 
ert haft á móti því, að þessi ákvæði, sem 
jeg nefndi áðan, væru tekin úr lögunum 
frá 1901 upp í þetta frv., enda þótt það 
hefði verið felt burt úr sóknargjaldalög- 
unum frá 1909. Með þessu ákvæði eru í 
raun og veru endurlífguð þessi atriði um 
niðurjöfnun kostnaðar úr lögunum frá 
1901, og þótt aðeins sje til þeirra vitnað, 
en þau ekki tekin upp, þá er litið svo á af 
forsætisráðherra (JM), er um þetta hefir 
verið spurður, að þetta sje fulltryggilegt.

Jeg tel frv. vera þarft löggjafaratriði 
að því leyti, sem það getur stuðlað að 
því, að jarðarfarakostnaður gæti minkað 
að verulegum mun. Það er raunalegt að 
vita til þess, hversu þessi kostnaður er 
oft tilfinnanlegur fátæku fólki, sem þó 
leitar allra bragða til að fá staðist hann. 
En þetta er mjög viðkvæmt mál og erfitt 
viðfangs; allir vilja leggja liið ítrasta á 
sig til þess að jarðarför þeirra nánustu 
geti orðið sem myndarlegust. En ef komin 
væri kapella í kirkjugarðinum ásamt lík- 
geymsluklefa, gæti þetta mikið breyst til 
batnaðar, og ekki síst er þar væri líka lítið 
samkomuherbergi, sem kveðjuathafnir gætu 
farið fram í. Hjer í bæ eru mikil vand- 
ræði að því, að lík eru oft gevmd lang- 
an tíma í heimahúsum. og það alloft í 
rfjög ljelegum húsakvnnum og þröngum; 
en það er óforsvaranlegt, að lík þurfi að 
geyma í íbúðarherbergjum, t. d. þar, sem 
börn eru. Ef þe.ssu fengist brevtt við að 
líkhús yrði reist, vaéri það mikil framför. 
Það hefir að vísu verið litið svo á, að 
heimilt væri að reisa líkhús án sjerstakrar 
löggjafar þar um, en á safnaðarfundum 
í Reykjavík hafa komið fram mótmæli 
gegn þessari skoðun, — að það væri eng- 
in heimild til í lögum til að leggja á og 
jafna niður gjöldum á safnaðarmeðlimi 
í þessu augnamiði, Þess vegna er frv.. ef
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það verður að lögum, eigi aðeina ætlað að 
gilda í Reykjavík, heldur um alt land, 
því víðar getur verið og er víst, að þörf 
er á líkhúsi en hjer.

Jeg segi að vísu fyrir mig sjálfan, að 
jeg hefði heldur kosið, að þessum gjöldum 
hefði verið jafnað niður eftir efnum og 
ástæðum, en jeg geri þó ekki að deilu- 
atriði, að þessi meðalvegur er þræddur 
í frv. Hinsvegar er til þess ætlast samkv. 
brtt. nefndarinnar, að innheimta þessara 
gjalda fari eftir sömu reglum og inn- 
heimta sóknargjalda samkv. lögunum frá 
1909, og að gjöld þeSsi megi taka lögtaki. 
Þá bætti nefndin, samkv. brtt. 2 á þskj. 
275, nýrri grein við frv. — um að lög 
þessi skuli þegar öðlast gildi. Annars 
hefðu lögin ekki komið til framkvæmda 
fvr en 3 mánuðum eftir birtingu þeirra í 
Stjórnartíðindunum, en þá mundi vera 
orðið of seint til að kalla saman safnað- 
arfundi á þessu ári. En jeg tel það betra, 
því fyr sem þessi lög geta komist til fram- 
kvæmda.

Hitt leggur nefndin áherslu á, að ekki 
verði ráðist í neinar dýrar eða viðhafn- 
armiklar bvggingar, heldur verði revnt 
að byggja sem einfaldast og ódýrast, sem 
hægt er að komast af með og sómasam- 
legt verður talið. Enda er ekki hægt að 
leggja í neinn kostnað nema með sam- 
þvkki safnaðarfundar, og þar sem hjer í 
Reykjavík eru tveir söfnuðir, sem báðir 
verða að samþykkja þetta áður en verkið 
verður hafið, er það gott aðhald gegn 
því, að ekki verði ráðist í neitt, sem ekki 
er vel viðráðanlegt.

Jeg orðlengi þetta svo ekki frekar, en 
vænti þess aðeins, að háttv. deild veiti 
þessu frv. og brtt. nefndarinnar samþvkki 
sitt og skjóta afgreiðslu.

Magnús Jónsson: Jeg finn mjer skylt 
að þakka háttv. allshn. fyrir, hve mikla 
rækt hún hefir lagt við þetta frv., og jeg 
lýsi því yfir fvrir mína hönd og með- 
flutningsmanna minna, að báðar brtt. 
nefndarinnar eru til bóta á frv. Fyrri 
brtt. er til skýringar á texta frv.. og 
hin er vafalaust til góðra bóta líka, því 
eins og háttv. frsm. allshn. (JBald) sagði, 
miðar hún að því, að frv. komi fyr til 
framkvæmda en ella. Jeg vil því aðeins 
mæla með því, að háttv. deild afgreiði 
þetta mál sem allra fyrst.

ATKVGR,
Brtt. 275,1 samþ. með 17 shlj. atkv.

Frvgr.. svo breytt, samþ. með 18 shlj. 
atkv.
Brtt. 275,2 (ný gr., verður 2. gr.) samþ. 

með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. atkv.

Á 51. fundi í Nd., mánudaginn 12. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 315).

Enginn tók til máLs.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 48. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 50. fundi í Ed., míðvikudaginn 14. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til allshn. með 11 -shlj. atkv.

Á 57. fundi í Ed., föstudaginn 23. apríl. 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 315, n. 
379).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg held, að 
jeg þurfi ekki að hafa neina framsögu 
viðvíkjandi þessu frv., því að nál. á þskj. 
379 gerir, að jeg hygg, fullkomlega grein 
fvrir rjettmæti þess, að frv. verði sam- 
þvkt, og vil jeg því láta nægja að vísa 
til þess.

ATKVGR.
1. gr. samþ. í e. hlj,
2. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 59. fundi í Ed., mánudaginn 26. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 425).

39. Sveinbjörn Högnason.
Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 17. 

mars, var útbýtt:
Frt'. til lar/a um breyting á löquir nr. 

86. 11. ii'di 1911, um fargangsrjett kandi-

data frá Háskóta íslands til embœtta (þm- 
frv., A. 170).

Á 35. og 36. fundi í Nd., dagana 19. 
og 20. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 37. fundi í Nd., mánudaginn 22. mars, 

var frv. enn tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Heildin 

leyfði með 19 shlj. atkv.. að það mætt 
taka til meðferðar.

Flm. (Magnús Jónsson): Þegar háskól- 
inn hjer var stofnaður, voru margir 
hræddir um, að stúdentar mvndu halda 
áfram að nema við Kaupmannahafnar- 
háskóla þær fræðigreinar. sem kendar eru 
hjer, fvrst og fremst af vana og jafnframt 
af því, að Garðstvrkurinn stóð þá öllum 
íslenskum stúdentum til boða. og hann 
gátu þeir fengið 4 fvrstu árin, sem þeir 
voru þar við háskólann. Þetta meðal 
annars var ástæðan fvrir því, að margir 
óttuðust. að háskóli okkar, sem að öllu 
leyti var minna vandað til, yrði undir í 
samkepninni. Það var því líka til að 
vernda hann. að lögin 11. júlí 1911 um 
forgangsrjett kandídata frá honum til em- 
bætta voru sett. En nú hafa menn sieð 
fyrri löngu, að ákvæði þetta er með öllu 
orðið óþarft, meðal annars af því, að 
Garðstvrkurinn er fallinn niður, en stvrk- 
urinn til íslenskra stúdenta við erlenda há- 
skóla er bundinn bví skilyrði, að þeir nemi 
þau fræði, sem ekki eru kend hjer.

Eins og nú er komið, getur því ekki 
komið til mála, að íslenskir stúdentar 
nemi erlendis þær fræðigreinar. sem ekki 
eru kendar hjer, nema einhver alveg sjer- 
stök atvik liggi til.

Að farið var að hrevfa þessu nú, var 
fvrir sjerstakt tilefni. Guðfræðikandídat 
frá Hafnarbáskóla. Sveinbjörn Högnason
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að nafni, hinn efnilegasti maður í hví- 
vetna og með ágætu prófi, sækir nú fyrir 
nokkru um prestsembætti hjer. Til þess 
nú að geta fengið embættið, þarf hann 
að ganga undir guðfræðipróf hjer. En 
það mun hann aldrei gera. Að setja slíkt 
skilýrði yrði aðeins til þess, að hann 
hyrfi með öllu frá þessari ætlun sinni og 
fengi sjer prestsembætti í Danmörku, sem 
að mörgu levti eru miklu betri en hjer. 
Og hvgg jeg, að jafnefnilegur maður sem 
hann myndi fljótt fá þar embætti, en það 
hygg jeg, að væri tvímælalaust skaði, að 
missa slíkan mann.

Að ekki hefir verið fyr komið fram 
með tillögur um almenna undanþágu frá 
lögunum að þessu leyti, er fvrir þá sök, að 
deildir háskólans hafa ekki allar verið 
sammála um það. Er því hjer aðeins far- 
ið fram á undanþágu fyrir guðfræði- 
kandídata. Við í guðfræðideild höfum at- 
hugað þetta og ekki getað sjeð, að slík 
undanþága yrði til skaða, heldur þvert á 
móti. Aðeins gæti komið til mála að ein- 
strengja undanþáguheimildina ekki við 
háskóla Norðurlanda, heldur láta hana 
vera fvrir erlenda háskóla.

Skal jeg svo ekki tefja tímann frekar, 
en óska, að þessi háttv. deild lofi málinu 
að ganga til 2. umr. og mentamálanefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 19 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Nd., fimtudaginn 25. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 170. 
n. 199).

Frsm. (Magnús Jónsson): Jeg þarf eig- 
inlega ekkert um þetta mál að segja.

Högnason.

Mentamálanefnd hefir einróma fallist á 
frv., og vill ganga það lengra að láta það 
ná til allra guðfræðinga frá erlendum há- 
skólum. Jeg býst ekki við, að mótmæli 
komi fram frekar en í háttv. nefnd og skal 
ekki tefja þingið á lengri ræðu um þetta 
mál.

ATKVGR.
Brtt. 199 samþ. með 19 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. 
atkv.

2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj atkv.

Á 42. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. ( A. 220).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 39. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Á 40. fundi í Ed., mánudaginn 29. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Forsætisráðherrp (JM): Jeg vil aðeins 
mæla með því, að þetta litla mál fái fljót- 
an gang gegnum þessa hv. deild, svo því 
geti sem fyrst orðið lokið. Jeg býst ekki 
við því, að hv. þm. hafi neitt við það 
að athuga. Jeg tel sjálfsagt að veita undan- 
þágu í svona almennri fræðigrein eins og 
guðfræði. Jeg býst sem sagt ekki við því, 
að málið sæti mótmælum; svo var a. m. k. 
ekki í Nd.. og vona jeg, að eins verði hjer.

Alþt. 1926. B. (3S. löuyjafarþintcl• 106
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Sigurður Eggerz: Það er aðeins fyr- 
irspurn til hæstv. forsrh., sem mig lang- 
aði til að gera. Hún er um það, hvort 
því sje svo varið með guðfræðinga frá 
háskólanum hjerna, að þeir geti fengið 
embætti erlendis án þess að taka próf. 
Jeg skal játa það, að mjer þykir undar- 
legt að vera að gera undantekningu hjer 
með einn flokk kandídata. Mjer virðist 
þetta mál alls ekki lítið og vona því, að 
hv. mentmn. rannsaki það ítarlega.

Forsætisráðherra (JM): Jeg get ekki 
svarað því, sem hv. 1. landsk. (SE) spurði 
um, hvort þetta væri gagnkvæníilegt. En 
þetta er ekki gert vegna erlendra háskóla. 
heldur vegna ísl. manna, sem kynnu að 
stunda nám erlendis og taka þar próf. 
En jeg veit til þess, að guðfræðingar 
hjeðan hafa orðið prestar erlendis. (SE: 
Hafa þeir ekki tekið próf erlendis?). Mjer 
er sagt, að það hafi þeir ekki gert.

Vona jeg, að frv. þetta gangi eins 
fljótt gegnum Ed. eins og það gekk í 
gegnum Nd., því að maðurinn, sem und- 
anþágan er veitt, er mjög efnilegur.

Sigurður Eggerz: Jeg skal ekki auka 
umr. Mjer finst full ástæða fvrir nefnd- 
ina að athuga málið. Það má húast við 
því, að á eftir komi kandídatar í lögfræði, 
og þyrfti þá að vita. hvort háskólinn hef- 
ir á móti þessu eða ekki, og vil jeg mælast 
til þess, að nefndin leiti umsagnar há- 
skólaráðsins um þetta.

Forsaetisráðherra (JM): Það mætti
auðvitað spvrja háskólann frekar en gert 
var. En samanburður hv. 1. landsk. á 
guðfræðingum og lögfræðingum er ekki 
heppilegur, því að guðfræðin er sameigin- 
leg fyrir alla, sem hafa sömu trúarskoðan-

Högnaion.

ir, en lögfræðin er að miklu sjerstök vís- 
inda- og fræðigrein fyrir hvert land.

Forseti (HSteins): Mjer virðist 1. gr. 
frv. ekki nógu skýrt orðuð, og vil jeg 
leyfa mjer að skjóta því til háttv. nefndar, 
sem fær málið til athugunar, að leið- 
rjetta það.

ATKVÖR.
Prv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til mentmn. með 9:1 atkv.

Á 56. fundi í Ed., miðvikudaginn 21. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 220, 
n. 373).

Jóhannes Jóhannesson: Af því háttv. 
frsm. (JJ) er ekki viðstaddur, vil jeg 
lýsa því vfir fyrir hönd mentamálanefnd- 
ar, að hún hefir borið þetta frv. undir 
háskólaráðið, og lagði það til, að frv. 
fengi frekar þann búning, sem nefndin 
leggur til, að það birtist í. — Jeg sje, 
að hv. frsm. er kominn, og skal jeg því 
ekki hafa þessi orð fleiri.

Frsm. (Jónas Jónsson): Jeg býst við, 
að jeg þurfi ekki að bæta miklu við það, 
sem hv. meðnefndarmaður minn (Jóh- 
Jóh) hefir sagt.

Eins og sjest af þskj. 373, hefir há- 
skólaráðið lagt til, að mörkuð væri dá- 
lítið þrengri leið í þessu efni en hv. Nd. 
hafði lagt til. Nefndin hefir fallist á, 
að varhugavert gæti verið að levfa þarna 
samkepni, einkum þar sem ekki er um 
gagnkvæman rjett að ræða, því guðfræð- 
ingar með íslenskt próf munu ekki hafa 
rjett til embætta í öðrum Iöndum. Eins
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og frv. var samþ. frá Nd. var því ekki 
laust við, að í því kendi dálítils undir- 
lægjuskapar frá okkar hálfu. Vænti jeg, 
að hv. deild samþ. frv. eins og það nú 
liggur fyrir.

Eggert Pálsson: Jeg vil aðeins leyfa 
mjer að grenslast eftir, hvort þetta er 
rjett hjá hv. frsm. (JJ), að prestar með 
íslensku prófi geti ekki fengið emhætti í 
öðrum löndum. Jeg veit, að íslenskir prest- 
ar þjóna sumstaðar erlendis, en mjer er 
ekki kunnugt um, hvort þeir þurfa að 
ljúka sjerstöku prófi til þess að fá slík- 
ar stöður.

Frsm. (Jónas Jónsson): Þetta, sem hv.
1. þm. Rang. (EP) var að tala um ísl. 
presta, sem þjónuðu erlendis, hyggist 
víst á því, að til eru ýmsir söfnuðir utan 
þjóðkirkjunnar, sem geta ráðið til sín 
presta án sjerstakra prófskilvrða. En það 
eru víst engin dæmi til þess, að guðfræð- 
ingur með embættisprófi hjeðan hafi út 
á það fengið embætti innan þjóðkirkjunn- 
ar á Norðurlöndum, a. m. k. ekki í Dan- 
mörku. Mjer er líka kunnugt um lækna 
t. d„ að það er víst óhugsandi fvrir 
lækna með ísl. prófi að fá embætti í Dan- 
mörku. Eins og hv. deild sjer, er því 
hjer um metnaðarmál að ræða fyrir há- 
skólann og landið. Annars eru allir sam- 
mála um að veita þeim manni, sem hjer á 
hlut að máli, þessi rjettindi. Ýmislegt 
mælir með því að gera þessa undantekn- 
ingu. Það liggur í loftinu, að þessi mað- 
ur, sem er sjerfræðingur í hebresku og 
fleiru, muni koma til greina sem kennari 
við háskólann síðar meir. Er því æskilegt. 
nð þessi undanþága sje veitt.

Högnaion.

Ingibjðrg H. Bjarnason: Jeg skal að- 
eins geta þess, að nefndinni fanst rjett 
að leita álits háskólaráðsins um þetta mál. 
Háskólaráðið svaraði með brjefi dags. 16, 
apríl 1926, og ætla jeg að lesa það, með 
leyfi hæstv. forseta:

„Á fundi í dag hefir háskólaráðið sam- 
þykt að leggja það til, að frumvarpi til laga 
um breytingu á lögum nr. 36, 11. júlí 
1911, verði breytt þannig:

1. 1. gr. orðist þannig:
Ríkisstjórninni skal heimilt að veita

guðfræðiskandídat Sveinbirni Högnasyni 
embætti á Islandi.

2. Pyrirsögnin orðist svo:
Frumvarp til laga um heimild handa

ríkisstjórninni til að veita guðfræðiskandí- 
dat Sveinbirni Högnasvni embætti á Is- 
landi.“

Að því er snertir gagnkvæman rjett í 
þessu efni get jeg upplýst, að hann er enn 
ekki kominn á. Nefndin hefir farið fram 
á, að ísl. hluti lögjafnaðamefndarinnar út- 
vegaði sama rjett á móti, ef ekki vrði 
farin þessi leið. Jeg lít svo á, að ekki 
megi rýra þau forrjettindi, sem kandidat- 
ar frá háskólanum hjer njóta samkv. lög- 
unum frá 1911.

Nefndin sættir sig vel við að fara eft- 
ir till. liáskólaráðsins í þessu efni.

Sigurður Eggerzs Jeg stend aðeins upp 
til þess að þakka hv. nefnd fvrir það, 
að hún hefir rannsakað þetta mál og 
fengið umsögn háskólaráðsins, eins og jeg 
lagði áherslu á við 1. umr.. að gera þvrfti. 
Þó að mjer þvki ekki allskostar viðkunn- 
anlegt að afgreiða þetta með sjerstökum 
lögum. mun jeg hiklaust greiða því at- 
kvæði, þar sem það er samkvæmt tillögura 
háskólaráðsins.

106*
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Eggert Pálsson: Jeg get vel sætt mig 
við þá niðurstöðu, sem hjer er gert ráð 
fyrir, eins og sakir standa. Þessi afgreiðsta 
bætir rir í bráðina. En jeg vildi þrátt 
fyrir þetta, að tekið væri til íhugunar. 
bvort ekki væri rjett að koma á gagn- 
kvæmum rjettindum í þessu efni. Mjer 
þætti rjett, að lögjafnaðarnefndin athug- 
aði það spursmál. Það gæti verið gott að 
fá hingað nýja menn. Nýjum mönnum 
fylgja nýir straumar. Ekkert væri heldur 
á móti því, að nokkrir menn hjeðan fengju 
embætti erlendis.

Þó jeg sje ekki óánægður með þessa 
afgreiðslu, finst mjer dálítið óviðfeldið. 
að lög þurfi að gefa um þetta efni í hvert 
skifti. og væri æskilegra, að sett væru 
um þetta ein lög.

ATKVGR,
Brtt. 373,1 (ný 1. gr.) samþ. með 9 shlj. 

atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 373,2 (ný fvrirsögn) samþ. með 9
shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.. 
með fvrirsögninni:

Frv. tii laga «m heimild handa ríkis- 
stjórninni tit að veita guðfreeðikandídat 
Sveiribirni Högnasyni enibœtti á ísiandi.

Á 57. fundi í Ed., föstudaginn 23. apríl. 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 398L

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. í e. hlj. og endursent Nd.

A 60. fundi í Nd.. s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 62. fundi í Nd., mánudaginn 26. apríl, 
var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. 

sein lög frá Alþingi (A. 426).

40. Skattur af lóöum og 
húsum í Siglufjarðarkaupstað.

Á 16. fundi í Ed.. mánudaginn 1. mars, 
var útbýtt:

Frv. tiJ Jaga um skatt af ióðurn og hús- 
um i SigJufjarðarkaupstað (þmfrv., A. 
72).

Á 18. fundi í Ed., miðvikudaginn 3. 
mars. var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Einar Árnason): Jeg þarf ekki 
að tala langt mál um þetta frv., bæði 
vegna þess, að það er kunnugt hjer frá 
síðasta þingi, og í öðru lagi vegna þess, 
að frv. og greinargerð þess skýrir sig 
sjálft,

Eins og tekið er fram í greinargerðinni, 
er frv. fram komið vegna þess, að bæjar- 
sjóður Sigluf jarðarkaupstaðar hefir haft 
mikinn kostnað af bvggingu sjóvarnar- 
uarðsins þar. Bæjarsjóður lagði til helming 
hyggingarfjárins. en ríkissjóður hinn helm- 
inginn. Bæjarsjóður varð að taka lán í 
þessu skyni og bæjarstjórnin hefir út af 
því ákveðið að fara þess á leit, að Alþingi 
levfði henni að leggja skatt á lóðir og 
hús, sem vernduð eru með varnargarðin 
um. Þetta frv. er að mestu leyti sam-
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ltljóða frv. um þetta efni í fyrra. En í 
þessu frv. er ákveðið, að þær tekjur, sem 
bæjarsjóður fær með þessu móti, gangi 
til þess að greiða vexti og afborganir af 
láninu og til viðhalds garðinum að sínum 
hluta. Nú er ómögulegt að segja, hvað 
mikið fer til viðhaldsins. En fari svo, að 
ekki þurfi á skatti að halda, þegar búið 
er að greiða lánið, er gert ráð fyrir, að 
hann falli niður.

Frv., sem jeg flutti á síðasta þingi, var 
lagt fyrir allshn. þessarar hv. deildar, og 
nefndin skilaði áliti og gerði brtt. við 
frv., sem hjer eru allar teknar til greina, 
nema ein. Allshn. vildi setja það að skil- 
yrði, að ef frv. yrði samþykt, tæki bærinn 
að sjer alt viðhald garðsins í framtíðinni. 
Þegar ráðist var í byggingu garðsins, var 
það samningsmál milli Alþingis og Siglu- 
fjarðarkaupstaðar, að ríkissjóður kost- 
aði bygginguna að hálfu, sem og viðhald 
eftir sömu reglum. Siglufjarðarkaupstað- 
ur hefir lagt út í kostnaðinn í því trausti, 
að þessir samningar hjeldust, enda er 
Sigluf jarðareyrin ríkissjóðseign. Kaup- 
staðurinn hefir sótt um kaup á henni til 
þingsins, en þingið hefir neitað, og tel 
jeg það mjög óheppilegt. Það er því sann- 
gjarnast, að kostnaðinum sje skift þannig, 
að bæjarsjóðurinn borgi bvggingu og við- 
hald að hálfu. Það gæti hugsast, að svo 
færi, að garðurinn eyðilegðist alveg. Það 
eru til ótal dæmi um slíkt, en óhugsandi 
er, að bærinn einn út af fyrir sig geti 
bygt garðinn upp að nýju, enda ekki 
sanngjörn krafa, þar sem ríkissjóður á 
landið. Með því að setja nú samskonar 
skilyrði inn í frv. og allshn. vildi setja í 
fvrra, vrði afleiðingin sú, að Siglufirði 
vrði fyrirmunað að fá þennan nýja tekju- 
stofn, en hinsvegar yrði ríkissjóður ekkert 
betur settur með viðhaldið. Því ekki get 
jeg hugsað mjer, að Alþingi fari að neyða

frv. upp á Siglufjarðarkaupstað með þess- 
ari breytingu. (JóhJóh: Frv. breytirsamn- 
ingunum). Það er einmitt það, sem jeg er 
að segja að verði, ef þetta skilyrði verður 
sett inn. Annars er samningum venjulega 
ekki breytt, nema báðir aðiljar komi þar 
til.

Jeg hefi gert frv. aðgengilegra fyrir 
nefndina, með því að setja inn það ákvæði, 
að skattinum skuli eingöngu varið til 
þess að greiða kostnað við garðinn. Jeg 
held þá, að jeg hafi skýrt þetta mál nokk- 
urnveginn og þurfi ekki á þessu stigi þess 
að tala meira um það, en jeg vænti svo 
góðs af hv. allshn., að hún sæki það ekki 
fast, að þessi tillaga hennar frá í fvrra 
verði sett inn í frv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. 

og til allshh. með 9 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. tekið til 2. u in r. (A. 72, n. 277).

Frsm. (Eggert Pálsson): Þetta frv. er 
ekki nýr gestur hjer. Það kom fram á 
síðasta þingi og var þá vísað til allsherj- 
arnefndar. Skilaði hún nál., en svo var 
ekki lengra farið.

Ástæðan til þess, að frv. dagaði uppi 
þá, mun hafa verið ein till. frá allshn., 
sem minst er á í greinargerð frv. nú. Sú 
till. gekk út á, að bæjarsjóður Siglufjarð- 
arkaupstaðar tæki að sjer að öllu leyti 
viðhald sjóvarnargarðsins frá þeim tíma. 
er lögin gengju í gildi. I greinargerð frv., 
sem þá lá fyrir, var tekið fram, að kaup- 
staðurinn hefði tekið að sjer viðhald 
garðsins. En þetta stafaði af prentvillu, 
að sagt er. Var ætlast til, að bærinn kost-
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aði viðhaldið að helmingi móti ríkissjóði. 
Allshn. hefir því ekki haldið fast við 
skoðun sína frá í fyrra í þessu efni.

Að öðru leyti hefir nefndinni þótt 
ástæða til að bera fram nokkrar brtt. við 
frv. I nál. er gerð grein fyrir þeim, og 
nægir að mestu leyti að vísa til þess.

1. brtt. nefndarinnar er á þá leið, að 
skattur sje hafður jafn af húsum og lóð- 
um. Þar sem gert er ráð fyrir,' að ríkið 
kosti viðhald garðsins að hálfu leyti, virð- 
ist ekki sanngjarnt, að skatturinn á eign- 
um þess sje þyngri, heldur sje jafn skatt- 
ur á hvorutveggja.

Jeg get búíst við, að hv. flm. (EÁ) líki 
þessi brtt. nefndarinnar miður. Það ligg- 
ur í hlutarins eðli, að íbúar Siglufjarðar 
kjósi, að ríkið borgi hlutfallslega meira 
en bærinn.

Um tölulið c. er ekkert að segja. Það 
leiðir af sjálfu sjer, að 2. tölul. fellur 
niður, ef fyrri brtt. nefndarinnar er sam- 
þykt.

Um d-liðinn er sama að segja og kom 
fram í frv. um skatt í Vestmannaeyjum, 
að minni upphæð en 100 kr. skuli ekki 
tekin til greina. Nefndinni þótti rjett að 
greina sundur skattskyldu húseigenda og 
lóðaleigjenda. Einnig þótti henni nægilegt 
að ákveða innheimtulaun 2%, þar sem 
lögtaksrjettur fylgir.

Nefndin leggur til, að frv. sje samþ. 
með þeim breytingum, sem hiin ber fram.

Elnar Árnason: Frsm. nefndarinnar 
(EP) hefir skýrt frá breytingum þeim, 
sem hún flytur við frv. Aðalbreytingin 
er sú, að skattur skuli ákveðinn jafn af 
húsum og lóðum. Nefndin virðist byggja 
á því, að óeðlilegt sje, að ríkið borgi hærri 
skatt af sínum eignum en einstaklingar. 
Þetta getur valdið misskilningi. Það er 
ekki ætlast til, að ríkið borgi skattinn,

heldur þeir einstaklingar, sem fengið hafa 
lóðirnar leigðar.

Þær lóðir, sem liggja að sjó, hafa upp- 
haflega verið leigðar fyrir lítið gjald. En 
síðan hafa lóðarjettindin gengið kaupum 
og sölum, og nú er leigan orðin mjög há 
og lóðirnar eftirsóttar. Leigan er nú orð- 
in svo há, að það skiftir raunar litlu máli, 
hvort skatturinn, sem á lóðunum hvílir, er 
4 eða 6 af þúsundi. Af því að lóðirnar eru 
mikils virði, setja leigjendur þeirra ekki 
fyrir sig, þó að þeir verði að borga dá- 
lítinn skatt. Jeg hefði því talið rjettara, 
að það hefði verið látig standa eins og 
var í frv. viðvíkjandi lóðum, sem liggja 
að sjó. Að öðru leyti hefi jeg ekki ástæðu 
til þess að vera sjerstaklega óánægður við 
hv. nefnd fyrir meðferð hennar á frv. 
T. d. að því er snertir lóðir, sem ekki 
liggja að sjó, — þar sje jeg ekkert á móti 
því, að gjaldið sje jafnt á húsum og lóð- 
um.

Sama er að segja um 2. og 3. brtt 
nefndarinnar, að jeg fellst fyllilega á þær 
t. d., að það sje rjett, að eigendur húsa 
skuli greiða skattinn, en ekki leigjendur.

Svo eru innheimtulaunin. Nefndin fær- 
ir þau niður í 2% úr 4. Það finst mjer 
ekki skifta neinu máli, og get jeg alveg 
fallist á þá breytingu. Annars er það d- 
liðurinn í 1. brtt., sem mjer sýnist vera 
eitthvað gallaður, að því leyti, að ekki 
virðist vera rjett vitnað í frv. Því að sii 
setning, sem tekin er upp í brtt. undir 
tölulið d., er ekki til í þeim tölulið, sem 
númerið á við. Ef til vill kann þetta að 
vera prentvilla. En af því að jeg er svo 
kunnugur málinu, þá get jeg skilið svona 
hjer um bil, hvað nefndin á við.

Jeg hefi svo ekki ástæðu til að segja 
fleira um þetta mál. Jeg geri þessar brtt. 
yfir höfuð ekki að kappsmáli. En jeg tel 
þó rjettara, eins og jeg tók fram áður, að
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ákvæði frv. um lóðir, sem liggja að sjó, 
hefði fengið að standa.

Frsm. (Eggert Pdlsson): Viðvíkjandi 
d-lið í 1. brtt., sem hv. flm. (EÁ) mint- 
ist á, vil jeg taka það fram, að þar er 
dálítil prentvilla, vantar bara punkta á 
eftir „3 af þúsundi“, til að sýna, að þetta 
er ekki óslitin setning. I stað þess að í 
brtt. stendur: „3 af þúsundi af húsum“ 
á vitanlega að standa: 3 af þúsundi .... 
af húsum. Ef þetta er lagfært, þegar 
prentað er upp, hljóta allir að skilja, hvað 
átt er við.

En það, sem flm. (EA) mintist á við- 
víkjandi lóðunum, sjerstaklega þeim, sem 
liggja nærri sjó, að hann er óánægður með 
breytinguna, þá kom mjer það ekki á 
óvart, enda gat jeg þess í framsöguræðu 
minni. En hinsvegar lítur nefndin svo á, 
að hjer sje ekki nema um sanngirniskröfu 
að ræða frá hennar hálfu, að gera gjaldið 
jafnt af lóðum og húsum, þótt það hins- 
vegar gæti verið, að kaupstaðarbúum væri 
meira til þægðar, að hærra gjald væri af 
lóðum en húsum. Þó að svo sje, að þeir, 
sem tekið hafa á leigu lóðir hjá ríkissjóði 
á Siglufirði, komist nú af með að borga 
lítið eftir þær, þá veit maður, að þetta 
getur breyst. Þótt samið sje um langan 
tíma, þá rennur sá tími út einhverntíma. 
Og þá er hægara að hafa eitthvað upp 
úr lóðunum, ef skatturinn, sem á þeim 
hvílir til bæjarsjóðs, er ekki ýkjahár. Vit- 
anlega er ekki hægt fyrir ríkisstjórnina 
eins og sakir standa að gera leigusamninga 
um lóðirnar, af því að þær tilheyra sem 
stendur sjerstöku prestssetri, og presturinn 
á því að gera það. En þó að presturinn 
eigi hjer hlut að máli, þá er eins háttað 
með hann og ríkisstjórnina, að hann ætti 
hægra með að gera leigusamninga upp á 
hærra eftirgjald, ef skatturinn væri ekki

hár. Því það hefir ætíð nokkra verkun á 
eftirgjald, ef skatturinn er ákveðinn hár. 
Svo háan má setja hann, að viðurhluta- 
mikið þyki að taka lóðirnar á leigu.

Jeg geri þetta nú ekki að kappsmáli, 
en held þó fast fram þessari skoðun nefnd- 
arinnar. Og jeg verð að álíta, að þótt 
þessi till. nefndarinnar yrði samþ., þá sje 
samt sem áður bættur hagur kaupstaðar- 
ins með slíkum lögum, sem hjer ræðir um. 
Því vitanlega er það mikilsvert fyrir 
kaupstaðinn að geta fengið þessi gjöld 
í bæjarsjóð, enda þótt hann verði að 
sætta sig við, að lóðargjaldið sje lægra 
en farið er fram á í frv. Ef gjaldið væri 
gert jafnt á húsum og lóðum, sem liggja 
langt frá sjó, en ekki þeim, sem liggja nær 
sjó, þá virðist um ósamræmi að ræða, sem 
lítil eða engin ástæða virðist til.

Einar Árnason:j Jeg vildi aðeins geta 
þess, að það stendur svo á með ýmsar lóð- 
ir, sem liggja að sjó, að á mörgum þeirra 
eru lítil eða engin hús, aðallega bryggjur 
og „platningar* ‘; en hinsvegar eru lóð- 
irnar mjög dýrmætar þeim, sem hafa. 
Þessu vildi jeg skjóta fram til skýringar. 
En með þessari breytingu verður það vit- 
anlega minna, sem bæjarsjóður fær.

ATKVGR,
Brtt. 277,l.a—e samþ. með 7 :1 atkv.

— 277,l.d samþ. með 7 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 8 shlj. atkv. 

Brtt. 277,2 (ný 2. gr.) samþ. með 8 shlj.
atkv.

— 277,3 (ný 3. gr.) samþ. með 8 shlj. 
atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
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Á 47. fundi í Ed., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 301).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Prv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 50. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 51. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. 

og til allshn. með 13 shlj. atkv.

Á 61. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 301, 
n. 394).

Frsm. (Jón Baldvinsson): Allshn. hef- 
ir haft mál þetta til meðferðar og leggur 
til, að það verði samþykt.

í frv. þessu er farið fram á heimild 
fyrir bæjarstjórnina á Siglufirði til að 
leggja skatt á lóðir og hús í kaupstaðnum, 
til þess að standast kostnað við viðhald 
sjóvarnargarðsins. Á hænum hvíla nú 50— 
60 þús. kr. skuldir vegna hans.

Þannig er háttað með lóðirnar á Siglu- 
firði, að þær eru eign hins opinbera og 
leigðar út með lágri leigu, og hefir bæjar- 
f jelagið því litlar tekjur af þeim. En aft- 
ur hafa leigutakar grætt stórfje á að 
leigja þær í framleigu.

Bænum er nauðsyn á að fá þennan 
.skatt, enda þótt hann sje lágur, 4%c af 
virðingarverði húsa og lóða, sem er lægra

en skattur þessi er á Akurevri og hjer í 
Reykjavík.

Svo er og til ætlast, að skattur þessi 
standi uns kostnaðurinn við sjóvarnargarð- 
inn er að fullu greiddur, og jafnframt, að 
taka megi hann upp aftur á ný, þegar 
þörf krefur.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. atkv.

Á 63. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 439).

41. Notkun bifreiða.
Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 17. 

mars, var útbýtt:
Frv. til laga um breyting á lögum r.r. 

88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða (þnv 
frv., A. 163).

Á 35. og 36. fundi í Nd., dagana 19. og 
20. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 37. fundi í Nd., mánudaginn 22. mars, 

var frv. enn tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin 

leyfði með 17 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.
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Frsm. (Jón Kjartansson): Eins og get- 
ið er um í greinargerðinni fyrir frv. þessu, 
hafði samgmn. borist frv. frá hæstv. 
atvrh. (MG), með ósk um að flytja það. 
Nokkur ákvæði voru í frv. þessu þess eðl- 
is, að nefndin sá sjer ekki fært að fall- 
ast á þau óbreytt. Það voru ákvæði í þá 
átt að heimila lögreglustjóra að svifta 
bifreiðarstjóra ökuskírteini, þegar um 
brot væri að ræða, aðallega brot í sam- 
bandi við áfengisnautn. Nefndinni þótti 
þetta nokkuð viðurhlutamikið, því að hún 
álítur þennan rjett mikils virði, og vildi 
því ekki fallast á, að nokkur væri sviftur 
þessum rjetti án þess að hann gæti leitað 
úrskurðar dómstólanna.

Hinsvegar gat nefndin fullkomlega fall- 
ist á, að rjett væri að hafa lögin nokkuð 
strangari en þau eru, nú, og lýtur þess 
vegna 1. gr. þessa frv. að því að bæta úr 
þeim göllum, sem nefndinni fanst vera 
á bifreiðalögunum. Þegar bifreiðalögin 
voru samþ. hjer fyrst, fyrir 11 árum, þá 
voru aðeins fáeinar bifreiðar komnar hing- 
að til landsins, svo að það er ekki nema 
eðlilegt, að ákvæði þeirra yrðu nokkuð 
ófullkomin þegar fram liðu stundir. Má 
þar fyrst nefna ökuhraðann, sem ákveð- 
inn var 12 km. í kaupstöðum og kauptún- 
um. Þá var engin reynsla fengin fyrir því 
hjer á landi, hvernig mundi takast með 
þessi nýju farartæki, Flestar götur voru 
þröngar og illar yfirferðar, og var því 
eðlilegt, að ökuhraðinn væri takmarkaður 
mjög. En því betri sem göturnar verða, 
því óþarfara verður þetta ákvæði, enda 
er það svo, að því er aldrei fylgt. Af 
þessu leiðir brtt. nefndarinnar við 6. gr. 
Þar er farið fram á að hækka hámarks- 
hraðann á þessum stöðum úr-12 km. upp í 
18 km. Utan kaupstaða og kauptúna gild- 
ir alveg það sama. Eftir því sem vegirnir
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verða betri, því minni ástæða er til að 
hafa hámark ökuhraðans svona lágt, 30 
km., og leggur nefndin því til, að hann 
verði hækkaður þar upp í 40 km. Þriðja 
gr. lýtur að því að bæta úr galla, sem er á 
lögunum. Þar vantar alveg ákvæði um 
það, hvaða meðferð skuli hafa á þeim 
málum, sem höfðuð eru út af brotum á 
bifreiðalögunum. Það var einhverntíma, 
að hæstirjettur þurfti í dómsforsendum að 
taka ákvörðun um þettasjerstaklega, vegna 
þess að engin ákvæði voru um það í lög- 
unum.

Frv. þetta er komið frá nefnd, og er 
ástæðulaust að vísa því til nefndar aftur. 
Vona jeg, að frv. fái greiðan framgang 
í þessari hv. deild.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv.

Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 26. mars, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 163, 200).

Árni Jónsson: Jeg á hjer brtt. á þskj. 
200, og þar sem hjer er um nýmæli að 
ræða, þykir mjer hlýða að fara um hana 
nokkrum orðum. Það, sem hjer er farið 
fram á, er, að leiddar verði í lög svokall- 
aðar áhættutryggingar (Amsvarsforsik- 
ring). Slíkar tryggingar eru til þess að 
tryggja menn fyrir skaðabótum, sem þeir 
kunna að verða dæmdir til að greiða, ef 
þeir valdi tjóni á eignum annars manns 
eða lífi hans og limum. Skaðabætumar 
geta verið svo háar, að mönnum sje ókleift 
að greiða þær, og þá er engin trygging 
fengin fyrir þann, sem fyrir skaðanum 
verður. Hvað viðvíkur bifreiðum er mikil 
þörf á því, að hjer komist á slíkar trygg- 
ingar, ekki einungis fvrir þá, sem sjálfir

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 107
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aka sinni bifreið, heldur einnig fvrir þá, 
sem bera ábyrgð á öðrum mönnum, sem 
með bifreiðar fara.

Auðvitað nær tryggingin ekki til þeirra, 
sem í glæpsamlegum tilgangi verða valdir 
að tjóni. Það heyrir undir hegningarlög- 
in og kemur ekkert þessu við.

Eins og menn sjá, er gert ráð fyrir, að 
upphæðin verði fyrir bifreiðar 15 þús. kr. 
og bifhjól 7500 kr. Jeg vil geta þess, að 
þessi ákvæði eru tekin úr dönskum lögum 
sama efnis, aðeins eru upphæðirnar aðr- 
ar hjer.

í Xoregi eru ekki enn neinar skyldu- 
tryggingar á bifreiðum, en það verður að 
,,deponera“ hjá lögreglustjóra 1000 kr. 
Því hefir nú verið breytt í 20 þús. kr., 
svo að í framkvæmdinni er þetta í raun 
og veru alveg það sama.

Menn kunna mi að bera því við, að 
það sje erfitt að ákveða iðgjöld í byrjun, 
því hjer eru ekki til neinar áreiðanlegar 
skýrslur um bifreiðaslvs og umferð, og 
þetta er að vissu leyti rjett. En það er 
mótbára, sem má liafa á móti öllum trygg- 
ingum í bvrjun, og mun revnslan færa 
þetta í viðunanlegt liorf smám saman 
Jeg hefi hjer fvrir framan mig lista vfir 
iðgjöld í Xoregi. Þau eru ekki liá, og 
ætti að mega sníða iðgjöldin hjer að 
mestu leyti eftir þeim. Svo var að minsta 
kosti gert um slvsatrvggingarnar. Upp- 
hæðirnar eru þessar:
Fvrir vörubíla og sjálfseignarbíla 2,3^f
fyrir fólksflutningsbíla ............... 3,6r/<c
fyrir drossíur og kassabíla ......... 4.3%f
Þetta eru ekki háskalegar upphæðir, neg- 
ar miðað er við, hver trvgging fæst með 
þessu.

Hvað viðvíkur stofnun svona fjelags 
hjer, væri æskilegast, að hægt væri að 
koma því á fót, en það er ekki gott að
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segja, hvað stóran höfuðstól við þyrftum. 
I Danmörku verður að „deponera“ hjá 
fjármálaráðunevtinu 200 þús. kr. í dönsk- 
um verðbrjefum, og þegar miðað er við 
þann fjölda bifreiða, sem þar er —- í 
Kaupmannahöfn einni eru 14 þús. bifreið- 
ar, en í Reykjavík 314 og í Hafnarfirði 
86, en samtals á öllu landinu í kringum 
500 — sjáum við, að 50 þús. kr. hlyti að 
vera nægilegur höfuðstóll hjer.

Það væri hugsanlegt, að einhverjir 
hjeldu því fram, að þessar tryggingar 
gerðu menn óvarkárari en ella. En á því 
er lítil hætta. Hjer getur, hvernig sem alt 
fer, sá, sem slvsinu veldur, ekki haft 
neinn hagnað af því. Fjeð gengur alt til 
þeirra, sem fvrir slysinu verða. Oðru máli 
er að gegna með mann, sem á vel trygðan 
húskofa. Það getur verið freisting fvrir 
hann að kveikja í kofanum. Auk þessa 
væri það mikill álitshnekkir fyrir við- 
komandi mann og hann mundi varast það.

Þessar áhættutrvggingar eru farnar að 
tíðkast mjög, þó að þetta sje fyrsta spor- 
ið, sem stigið hefir verið í þá átt hjer. 
Einkum eru þær tíðar mjög í Þýskalandi. 
A Xorðurlöndum eru slík tryggingarf jelög 
ekki til fyr en eftir síðustu aldamót. í 
Xoregi var það fyrsta stofnað árið 1907, 
en nú hafa öll hin stærri vátrvggingar- 
fjelög sjerstaka deild fvrir áhættutrygg- 
ingar. I þessu sambandi er ekki ástæða til 
að tala um almenna tryggingu á bifreið- 
um, því að það er alt annað mál. Mjer er 
ókunnugt um, hvort þær eru yfirleitt 
trygðar hjer. En ef áhættutrvggingar 
kæmust á, þykir mjer líklegt, að hinar 
kæmu líka.

Skal jeg svo ekki fjölvrða um þetta 
frekar. Jeg geri ráð fyrir, að hv. þdm. 
sjái, hvílíkt nauðsvnjamál þetta er og sam- 
þvkki brtt.
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Frsm. (Jón Kjartansson): Eins og hv. 
flm. brtt. tók fram, er hjer um mikilsvert 
nýmæli að ræða, og þar sem samgmn. 
hefir enn ekki getað tekið ákvörðun í mál- 
inu, vil jeg biðja hv. flm. (AJ) um að 
taka tillöguna aftur til 3. umr. En sam- 
gmn. hefir rætt tillöguna, og býst jeg við, 
að hún verði henni hlynt, en hana vantar 
enn ýmsar upplýsingar viðvíkjandi ið- 
gjöldunum o. fl. Jeg geri ráð fyrir, að 
þau yrðu hærri hjer en í nágrannalöndun- 
um, því að jeg býst ekki við, að það 
fengjust nema erlend tryggingarfjelög til 
þess að taka þetta að sjer. Þau mundu 
álíta hjer illa vegi og slys því tíð. Vona 
jeg, að hv. flm. taki aftur tillöguna og 
frv. nái fram að ganga.

Forsætisráðherra (JM): Það er síður 
en svo, að jeg mæli á móti brtt. hv. 2. 
þm. N.-M, sem hjer liggur fyrir, en jeg 
vildi leyfa mjer að skjóta því til hv. flm. 
(ÁJ) að gera lítilsháttar breytingu á 
henni. Þar stendur nefnilega, að dóms- 
málaráðherra setji nánari reglur um 
tryggingarskylduna og um viðurkenningu 
á trvggingarfjelögum. En þetta mál heyrir 
undir atvinnumálaráðherra. Þyrfti ekki 
annað en að laga þetta í prentun.

Árni Jónsson: Hæstv. forsrh. (JM) 
benti á, að rjettara væri að ákveða, að at- 
vinnumálaráðuneytið setti reglur þessu 
viðvíkjandi, og játa jeg það rjett vera. 
Þessi villa er komin inn af því, að jeg tók 
þetta orðrjett upp úr dönsku lögunum, en 
þar heyrir það undir dómsmálaráðherra.

Jeg get gert hv. frsm. samgmn. (JK) 
það til geðs að taka aftur brtt. mína til
3. umr., enda þótt mjer finnist hv. sam- 
gmn. hafa haft nægan tíma til þess að at-

huga málið. Auðvitað mun jeg láta henni 
í tje allar þær upplýsingar, sem jeg geh

Mjer hefir dottið í hug, að hækka mætti 
upphæðirnar, sem jeg hefi gert ráð fyrir 
í brtt., upp í 20 þús. kr. og 10 þús. kr; 
í Noregi er venja að tryggja bifreiðar 
fyrir 30 þiis. kr., og þegar tekið er tillit 
til þess, að iðgjöldin eru í Noregi 4,7 
hæst, er þetta mjög sanngjarnt.

ATKVGR,
Brtt. 200 tekin aftur til 3. umr,

1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2, -—5. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. atkv.

Á 47. fundi í Nd., miðvikudaginn 7. 
apríl, var frv. tekið til 3. umr. (A. 163, 
200, 236, 263).

Árni Jónsson: Jeg bar fram brtt. við 
þetta frv. við 2. umr. þess, en samkvæmt 
ósk samgmn. tók jeg hana aftur til 3. umr., 
og kemur hún hjer endurnýjuð á þskj. 
263. Jeg hefi átt tal við nefndina um 
þessa brtt., og vænti jeg þess, að þeir 
agnúar, sem á henni þóttu vera, sjeu nú 
sniðnir af og hv. deild geti látið hana 
ganga fram í því formi, sem hún nú er í, 
Það er einkum eitt ákvæði, sem hjer 
skiftir máli, sem sje það, að lögin komi 
ekki til framkvæmda fyr en atvinnumála- 
ráðuneytið auglýsi viðurkenningu á trygg- 
ingarfjelagi eða fjelögum, og er þar með 
lagfært það, sem haft var á móti brtt. 
við 2. umr.

Pjetnr Þórðarson: Jeg á brtt. við þetta 
frv. á þskj. 236, sem hnígur í sömu átt
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og aðalfrumvarpsgreinín, þó að hjér sje 
um nokkuð annað atriði að ræða. Mjer 
hefir verið bent á það, og enda farið 
fram á það af bifreiðarstjórum, að ákveða 
ætti í lögunum lágmark hvíldartíma í sól- 
arhring fyrir bifreiðarstjóra, með hliðsjón 
af hættu, sem stafað gæti af ofþreytu eða 
svefnlevsi, og jeg hefi ekki sjeð mjer fært 
að setja þetta sem beint lagaákvæði inn í 
frv. eða búa það í annan búning en þann. 
að koma að heimild til þess að slík ákvæði 
;;í.-ti orðið sett inn í reglugerðina. Annars 
er brtt. þannig vaxin, að hún getur ekki 
komið að ógagni. Hún er í hæsta lagi 
gagnslítil, en hitt er þó líklegra, verði hún 
samþykt, að heimildin verði notuð, og þá 
oft komið að gagni, svo að jeg vænti þess. 
að hv. þdm. samþykki tillöguna.

Frsm. (Jón Kjartansson): Samgmn. 
hefir athugað þær brtt., sem komið hafa 
fram við þetta frv. Um brtt. hv. 2. þm. 
X.-M. (AJ) er það að segja, að hún hefir 
tekið miklum stakkaskiftum til bóta. 
Nefndin getur eftir atvikum felt sig við 
hana eins og hún er nú, en hinsvegar 
dylst henni ekki, að mál þetta er enn illa 
undirbúið, og vill hún því skjóta því til 
hæstv. stjórnar að athuga það nákvæm- 
lega áður en hún auglýsir tryggingar- 
skvlduna. Það hvílir alt á hæstv. atvrh. 
hvernig fer um framkvæmd þessa máls. 
Nefndin vill láta rannsaka vel, hversu há 
iðgjöldin þurfa að vera.

Um brtt. hv. þm. Mýr. (PÞ) skal jeg 
ekki eyða mörgum orðum. Nefndin álítur 
hana óþarfa, þar sem hún veit ekki til. 
að nokkurntíma hafi hlotist slys af of- 
þreytu eða svefnlevsi bifreiðarstjóra. Ann- 
ars legg jeg enga áherslu á, hvort þessi 
tillaga verður feld eða ekki, en vil aðeins 
taka það fram, að nefndin álítur hana 
mjög óþarfa.

1704

Atvinnumálaráðherrá (MG): Jeg skal 
lýsa því yfir, að jeg er ekki á móti því, 
að tillagan á þskj. 263 verði samþykt, 
en jeg slæ þann varnagla, að það er ekki 
hægt um það að segja, hvenær tryggingin 
kemur til framkvæmda. Hv. frsm. nefnd- 
arinnar (JK) er liræddur um, að iðgjöld- 
in verði of há og vill láta tryggja, að þau 
verði ekki liærri en í nágrannalöndunum. 
Þetta mun verða tekið til athugunar, en 
getur vitaskuld seinkað málinu.

Hin leiðu bifreiðarslys koma því miður 
aLstaðar fvrir, og þeir, sem bera ábyrgð á 
þeim, ef um ábyrgð er að ræða, eru oft 
þannig efnum búnir, að þar er engar 
bætur að fá. En með frv. er fyrir þetta 
hvgt, og trvggingarupphæðin er svo há, 
að sjaldan eru greiddar hjer á landi hærri 
skaðabætur en þetta. Jeg veit ekki, hvort 
leitað hefir verið álits bifreiðafjelaganna 
hjerna. Það er reyndar ekkert afgerandi 
fvrir mjer, en þetta gæti leitt af sjer 
hækkun á töxtunum, þó að iðgjöldin sjeu 
að vísu svo lág, að varla sje um það að 
ræða.

Árni Jónsson: Jeg vil levfa mjer að 
þakka hæstv. atvrh. fvrir undirtektir hans 
í þessu máli. Það hefir ekkert verið rætt 
um þetta við bifreiðafjelögin, en það 
þarf ekkert að vera þessu máli til fvrir- 
stöðu, því að þ>etta er líka trvgging fyrir 
þau. Hvað viðvíkur hækkun á töxtunum, 
þá held jeg, að þetta geti ekki valdið 
hækkun að neinum mun.

Pjetur Þórðarson: Hv. frsm. nefndar 
innar ljet þess getið, að brtt. mín værí 
óþörf og færði fyrir því þá ástæðu, að 
aldrei kæmi neitt slys fyrir, eða nein 
hætta, vegna svefnleysis eða ofþrevtu hif 
reiðarstjórans. Þessi rök verð jeg nú að 
kalla heldur ljettvæg, enda þvkist jeg sjá
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af þessu, að nefndin hafi lítilla upplýs- 
inga aflað sjer til stuðnings skoðun sinni, 
eða á annan hátt grenslast eftir því, livort 
það muni svo fjær sanni, það sem jeg hefi 
haldið fram.

Jeg veit með vissu, að það hefir oft 
komið fyrir. að bifreiðarstjóri hefir verið 
ófær til að stjórna bifreið vegna svefn- 
levsis og ofþreytu, engu síður en vegna 
drykkjuskapar. Og þó þetta hafi ekki 
komist svo langt enn, að upplýst sje, að 
slys hafi af því hlotist, þá á fvrir það að 
byggja í tíma, 'svo það geti ekki komið 
fvrir. Enda þvkist jeg vita, að oft og ein- 
att muni erfitt að greina milli áhrifa 
svefnleysis og áfengis, því áhrifin eru 
svipuð eins og þau venjulega koma fram 
og mundu koma í ljós hjá þeim manni, 
sem undir slíkum kringumstæðum á að 
hafa stjórn á bifreið.

Og þar sem nefndin telur ekki. að brtt. 
mín sje til hins lakara, finst mjer, að sú 
till. hennar, að fella hana, hafi við lítil 
rök að stvðjast. Heimildin. sem brtt. fer 
fram á, að komist inn í lögin, er aðeins til 
þess sett, að til hennar megi grípa þegar 
þörf gerist. Vona jeg því, að hv. þdm. 
skilji, að hjer er aðeins um varúð að ræða, 
sem undir öllum kringumstæðum hlýtur 
að teljast fremur til bóta heldur en hitt. 
Þess vegna tel jeg óþarft að hafa þessi 
orð fleiri, en vænti hinsvegar, að brtt. 
hafi það fylgi. að hún nái fram að ganga.

ATKVGR.
Brtt. 200 tekin aftur.

— 236 samþ. með 13: 2 atkv.
— 263 samþ. með 15 shlj. atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 17 shlj. 

atkv. og afgr. til Ed.
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A 45. fundi í Ed., fimtudaginn 8. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 290).

A 47. fundi í Ed.. laugardaginn 10, 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráöherra (MQ): Þetta mál 
var flutt af hv. samgmn. Nd. eftir minni 
beiðni og gengur aðallega út á það að 
skerpa ákvæðin, sem lúta að því, ef 
bifreiðarstjóri stjórnar bifreið ölvaður, 
Það sýnir sig bæði hjer og annarsstaðar, 
hve þetta er stórhættulegt, svo að það 
verður af fremsta megni að reyna að 
stemma stigu fvrir því. Og þeir, sem láta 
slíkt koma fyrir oftar en einu sinni, mega 
alls ekki fá að stjórna bifreið.

Annað ákvæði þessa frv. er að færa 
lítið upp þann hraða, sem leyfilegur sjf 
innan bæjar og á sumum öðrum vegum 
Þessi hraði var í byrjun settur svo lítill, 
að ómögulegt var að binda sig við það í 
framkvæmdinni. Enda er' það öllum vit- 
anlegt, að þessum hraða er ekki haldið 
t. d. hjer í bæ. En það er ástæðulaust og 
rangt að hafa slík ákvæði, sem menn vita. 
að hljóta að verða brotin.

I hv. Nd. var bætt við ákvæði um það, 
að hver bifreiðareigandi skuli tryggja sín- 
ar bifreiðar gegn slysum. Þessi ákva'ði 
koma fvrst til greina, þegar búið er að 
útvega trvggingarfjelag, sem þykir fært 
að taka að sjer tryggingarnar. Hefi jeg 
alls ekki heyrt, síðan þessi ákvæði komu 
fram, neina kvörtun frá bifreiðarstjórum, 
að þeim þættu þetta of miklar kvaðir. 
Eftir því sem upplýst er, mun þetta ið- 
gjald, sem bifreiðaeigendur greiða erlend- 
is, nema 50—70 kr. árlega fyrir bifreið. 
Þar sem þetta er talsverð trvgging fvrir 
þá, sem verða fyrir slysum af bifreiðum, 
þá sýnist mjer rjett að taka slíkt ákvæði



Lagafrumvötp samþykt.
Notkun bifreiða.

170«1707

upp. Samskonar ákvæði mun vera í ná- 
grannalöndunum.

Jeg leyfi mjer að óska, að málinu verði 
vísað til samgmn. að þessari umr. lokinni.

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

samgmn. með 10 shlj. atkv.

Á 62. fundi í Ed., fimtudaginn 29. apríl, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 290, n. 
431).

Frsm. (Ágúst Helgason); Það eru tvö
aðaiatriði í frv. þessu. Annað er það, að 
koma í veg fyrir slvs af bifreiðarakstri, 
en hitt er að trvggja með fjárframlögum 
þá, sem verða fyrir slvsum af bifreiðum.

Nefndin leit svo á, að frekari áherslu 
beri að leggja á fyrra atriðið og herða á 
þeim ákvæðum laganna, sem miða að því 
að afstýra slysum. Á síðari árum hefir 
það alt of mikið tíðkast, að ölvaðir menn 
hafa stýrt bifreiðum, og liggur í augum 
uppi, hver hætta getur af því stafað, ekki 
aðeins fyrir þá, sem í bifreiðunum ferð- 
ast, heldur og einnig þá, sem um veginn 
fara. Nefndin vill láta varða rjettinda- 
missi, ef sannast, að bifreiðarstjóri ekur 
undir áhrifum víns, en sje slíkt brot 
ítrekað, skuli hann missa ökuskírteini sitt 
með öllu, og þar með rjettinn til að stýra 
bifreið framar. Það skal að vísu játað, 
að bifreiðarslys af völdum víns munu, 
sem betur fer, vera fá ennþá, en nefndin 
vill ekki bíða eftir meiri slysum, heldur 
byrgja brunninn áður en barnið er dottið 
í hann, og svifta ökumann rjetti til að 
stýra bifreið jafnskjótt og hann gerist 
sekur um vínneyslu,

Um síðara atriðið er það að segja, að 
nefndinni fanst tryggingarskilvrðin of 
ströng eins og þau eru í frv. nú. Vega- 
málastjóri áætlar, að sú upphæð muni 
nema árlega um 38 þús. kr. fvrir allar 
bifreiðar í landinu, og er þá auðsætt, að 
sá skattur mundi koma niður á lands- 
mönnum í hækkandi flutnings- og far- 
gjöldum. En eins og þau gjöld þvkja há, 
virðist illa farið að stuðla að hækkun 
þeirra. Af þeirri reynslu, sem menn hafa 
um bifreiðarsly-, þá virðist óþarft að hafa 
tryggingarkröfuna svo háa. í þessu sam- 
bandi leggur nefndin til, að ef sami mað- 
ur á margar bifreiðar, þá færist trygg- 
ingarskyldan niður þegar fyrstu bifreið- 
inni sleppir; sömuleiðis að bifreiðareig- 
anda sje ekki gert að skvldu að kaupa 
tryggingu í tryggingarfjelagi, ef hann 
getur gefið jafngóða og gilda tryggingu 
á annan hátt.

Jeg tel óþarft að fjölyrða frekar um 
þetta, en læt mjer nægja að visa til hrjefs 
vegamálastjóra, sem prentað er aftan við 
nál. á þskj. 431.

Atvinnumálaráðherra (MG): Þó að
nefndin leggi til, að gerðar verði alimikl- 
ar breytingar á frv., sje jeg ekki ástæðu 
til að andæfa þeim. Aðalbrevtingin er um 
trvggingarákvæðin. Jeg hafði skilið umr. 
svo í hv. Nd., að þau ákvæði kæmu ekki 
til framkvæmdar fyr en lægri iðgjöld 
fengjust en bæði vegamálastjóri og nefnd- 
in virðast ganga út frá.

Jeg skaut því fram í hv. Nd., að um- 
sögn bifreiðafjelaganna hjer í Reykjavík 
vantaði um þetta atriði. En hafi þau ekk- 
ert látið til sín heyra. virðist mjer. að 
skilja megi það á þá leið, að þau telji 
ekki, að frv. gangi of nærri sjer. En það 
má vera, þó að jeg viti það ekki, að fje- 
lögin hafi nú snúið sjer til nefndarinnar,
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Frsm. (Ágúst Helgason); Bifreiðafje- 
lögin hafa ekki snúið sjer til nefndarinn- 
ar, en eftir orðum vegamálastjóra virtist 
okkur, að þau mundu ekki mótfallin slíkri 
tryggingu og hjer er um að ræða.

ATKVGR.
Brtt. 431,1 (ný 1. gr.) samþ. með 12 shlj. 

atkv.
2.—4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 

Brtt. 431,2.a samþ. með 10 shlj. atkv.
-— 431,2.b samþ. með 10 slilj. atkv.
— 431,2.e samþ. með 10 shlj. atkv.
— 431,2.d samþ. með 10 shlj. atkv.
5. gr., svo brevtt, samþ. með 11 shlj. 

atkv.
6. —7. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 64. fundi í Ed., laugardaginn 1. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 451).

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endur- 

sent Nd.

Á 67. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

Á 72. fundi í Nd., fimtudaginn 6. maí. 
var frv. tekið til einnar u m r. (A. 
451, n. 484).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 526).

Slmalagabreyting.

42. Símalagabreyting.
Á 7. fundi í Nd., mánudaginn 15. febr., 

var útbýtt:
Fri'. til taga um breyting á lögum nr. 

52, 28. nóv. 1919 [Ritsíma- og talsíma- 
kerfi} (þmfrv., A. 29).

Á 9. fundi í Nd., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Þórarinn Jónsson): Jeg vil fyrst 
geta þess, að jeg veit ekki, hvort mjer 
hefir tekist að hnýta þessu frv. rjett í 
lest. Jeg rjeði af að fella frv. við lögin 
frá 28. nóv. 1919. þrátt fyrir það, þó 
að minsta kosti sjeu ein lög enn, frá 1923, 
um þetta efni. En þau virtust mjer svo 
rýr aftan fyrir, að ekki væri í þau hnýt- 
andi.

Jeg þykist ekki þurfa að taka fram 
ástæðurnar fyrir þessu frv. Þær eru svo 
alkunnar. Mjög er eðlilegt, að óskir manna 
um að fá síma sjeu að aukast, því að 
þetta er menningarmál. Málið er mjög vel 
undirbúið og stefnt að framtíðarfyrir- 
komulagi. Sýslunefnd Vestur-Húnavatns- 
sýslu gerði tillögur sínar 1923 og sendi 
landssímastjóra. Hann gerði þar á nokkr- 
ar brevtingar og er þeim brevtingum fylgt.

Lengsta línan er 73 km. Sú tala sýnir 
best, hversu brýn þörfin er, þar sem menn 
nfl verða að fara 40—50 km. til þess að 
geta náð í símastöð. Aftur á móti er lín- 
an frá Melstað að Núpdalstungu aðeins 
15 km., en þá ber þess að gæta, að í þeim 
tveim hreppum, sem línan liggur yfir, 
eru yfir 500 manns.

Vt í kostnaðarhliðina skal ekki farið 
nú, en jeg vil geta þe.ss, að í brjefi lands- 
símastjóra er kostnaðurinn áætlaður 41 
þús. kr., en á að vera 51 þús. kr. Leiðin. 
sem línurnar liggja um, er mjög æskileg
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og laus við torfærur; liggja allar um 
lágsveitir.

Þegar litið er á það, hvaða tekjur má 
búast við, að þessar nýju símalínur gefi, 
verður engu um það spáð. En það er 
áreiðanlegt, að hafi símalínur gefið góð- 
ar tekjur, sem þær víða hafa gert, hlýtur 
svo að verða hjer, þar sem þær liggja 
allar um þjettbygðar góðsveitir. Þannig 
er mannfjöldinn í þeim 3 hreppum, sem 
aðallínan liggur um, kringum 1100 manns. 
Geri jeg svo að tillögu minni, að málinu 
verði vísað til samgöngumálanefndar að 
umræðunni lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. 

og til samgmn. með 19 shlj. atkv.

Á 47. fundi í Nd.. miðvikudaginn 7. 
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 29, 
n. 210, 227, 228, 271, 272).

Frsm. (Klemens Jónsson): Á öndverðu 
þingi bar hv. þm. V.-Húnv. (ÞórJ) fram 
frv. á þskj. 29, um nýja símalínu í Vest- 
ur-Húnavatnssýslu, frá Hvammstanga, um 
Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, Ós 
og Tjörn, að Illugastöðum, með hliðar- 
línu að Víðidalstungu, og um aðra línu frá 
Melstað að Núpdalstungu, og var frum 
varpi þessu vísað íil samgöngumálanefnda>. 
Hún hefir nú haft það til umræðu og at- 
hugunar og meðal annars átt tal um það 
við landssímastjóra, sem er því meðmælt- 
ur, að frv. verði samþvkt, eins og líka 
sje»t á greinargerð þeirri. sem því fvlgir. 
Samgmn. er honum sammála og leggur til, 
að frv. verði samþykt.

Þá hafa nefndinni borist tvö erindi 
um nýjar símalínur, og er annað þeirra 
frá háttv. þm. A,-Húnv, (GuðmÓ), um

línu frá Hnausum, um Hnjúk og Evjólfs- 
staði, að Ási í Vatnsdal. Er sú vegalengd 
um 19 km. og kostnaður við að leggja 
þessa línu áætlaður 12 þús. kr. með nú- 
gildandi verðlagi. Einnig þessi lína telur 
landssímastjóri rjett, að verði lögð með 
tíð og tíma og er því meðmæltur, að hún 
sje tekin upp í símalögin, og sama er um 
nefndina að segja.

Þá er hitt erindið frá sjálfum mjer, um 
nýja símalínu í kjördæmi mínu, Rangár- 
vallasýslu. Er ætlast til, að sú lína liggi 
frá Efra-Hvoli, um Hof og Kirkjubæ, að 
Geldingalæk. í nál. á þskj. 210 er sagt, 
að sú vegalengd muni vera um 17 km., 
en nú hefi jeg fengið vissu fvrir því, að 
hún sje ekki nema 15 km. Stafar þetta af 
því, að í óstaðfestu eftirriti af umsögn 
landssímastjóra hafði verið skrifað 17 
km. ofan í 15 km., og áleit jeg það því 
rjettara, en það er svo ekki, vegalengdin 
er 15 km., og er þessi skekkja hjer með 
leiðrjett.

Jeg vona, að háttv. deild taki mjer það 
ekki illa upp, þó að jeg fjölvrði dálítið 
um þessa fyrirhuguðu símalínu og minn- 
ist þá um leið á ýmislegt fleira í því sam- 
bandi.

Eins og kunnugt er, hefir Rangárvalla- 
sýsla orðið talsvert útundan með síma. Að 
vísu liggur símalína í gegnum þvera sýsl- 
una, en það er lína sú, sem liggur hjeðan 
og austur í Skaftafellssýslu, altsvo aðal- 
lína, og svo lína frá henni út í Vestmanna 
evjar. Einstakar hliðarlínur út frá þess- 
ari aðallínu hafa enn ekki verið lagðar 
nema til Hallgeirseyjar og á einum stað 
undir Eyjafjöllum, en þann spotta hafa 
einstakir menn kostað. Það símasamband, 
sem Rangárvallasýsla hefir orðið við að 
búa, er því alveg ófullnægjandi; einkum 
er það miklum erfiðismunum bundið fyrir 
afskektu sveitirnar að notfæra sjer þetta
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simasamband, sem nú er, eins og t, d. 
Landsveit. En um það ætla jeg ekki að 
ræða, því lína upp á Land er komin inn 
í símalögin, og vonandi rekur að því áður 
en langt um líður, að hún verði lögð. En 
þegar þessari Landlínu sleppir, liggur 
mest á að leggja línu upp um Rangár- 
velli, og er jeg þá kominn að þessu erindi 
mínu, sem hjer er borið fram á þskj. 210, 
um nýja símalínu frá Efra-Hvoli, um 
Hof, Kirkjubæ og með endastöð á Geld- 
ingalæk. Og þar sem ætla má, að kostn- 
aður við hana fari aldrei fram úr 12 þús. 
kr., þá vænti jeg, að hv. þdm. telji það 
enga óhæfu. þó að hún sje tekin upp í 
símalögin.

Annars skal jeg taka það fram. bæði 
um þessa og hinar aðrar nýjar símalínur, 
sem farið er fram á að sjeu teknar upp 
í lögin, að það er ekki meiningin, að þær 
á nokkum hátt eigi að tefja fvrir lagn- 
ingu þeirra símalína, sem þegar eru komn- 
ar inn í lögin. Allar eldri línur ganga að 
öllu jöfnu fvrir þeim, sem á eftir koma, 
svo með því að samþykkja brtt. okkar 
er alls ekki ætlast til að grípa fram fvrir 
hendur landssímastjóra eða laganna í 
þessu efni.

Nefndin mælir því eindregið með því, 
að frv. á þskj. 29, að viðbættum þeim 
breytingum, sem nefndar eru í nál. á 
þskj. 210, verði samþvkt.

Hv. flm. (ÞórJ) hefir kallað frv. sitt 
brevtingu á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919. 
En það eru til vngri lög. nr. 26 frá 20. 
júní 1923, um símalínu frá Þórshöfn tilj 
Skála, og ennfremur lína til Gunnólfsvík- 
ur. Nú hefir nefndinni þótt rjett, til þess 
að allar nýjar símalínur sjeu í sömu lög- 
unum. að taka upp í þetta frv. línuna 
frá Þórshöfn til Skála, auk Gunnólfsvík- 
urlínunnar, og nema þar með lögin frá

^lþt, 1 926, B, <3S. lÖgKjafarhing-).

1923 úr gildi. En verði frv. og brtt. 
nefndarinnar ekki samþvkt, standa þessar 
línur vitanlega eftir sem áður.

Um allar þessar línur er það sama að 
segja, að landssímastjórinn miðar kostn- 
aðaráætlun sína við það, að hlutaðeigandi 
sveitir verði að taka þátt í flutningskostn- 
aði o. fl. og leggja fram hæfilegt tillag.

Þá hafa hjer komið fram viðaukatillög- 
ur frá einstökum hv. þm. á 4 þingskjöl- 
um. En þar sem það er venja, að frsm. 
nefndar minnist ekki á brtt. einstakra 
þm. fvr en flm. hafa talað fyrir þeim, þá 
geymi jeg mjer að ræða um þær að svo 
stöddu. Þó get jeg ekki stilt mig um. í 
sambandi við þennan urmul af brtt., að 
minna á, hve hjer er líkt ástatt og um 
vegalagabreytingarnar, sem drífa að úr 
öllum áttum undir eins og leiðin er opn- 
uð, en enda að lokum flestar í einni og 
sömu gröfinni. Þó að mjer sje málið skylt 
og jeg beri hjer fram brtt. í þessu efni, 
af því að brýn nauðsvn mælir með því. 
þá er ekki þar með sagt, að allar þessar 
línur sjeu nauðsynlegar, eða jafnnauðsyn- 
legar.

En við bíðum og sjáum, hvað setur, 
enda býst jeg við, að þeir hv. flm., sem 
viðaukatillögur hafa borið fram. komi 
með ástæður sínar og geri grein fyrir 
þeim. Að lokum skal jeg geta þess, að um 
þrjár af brtt. þessum hafa skjöl legið fyr- 
ir nefndinni. En um brtt. á þskj. 272 liefir 
nefndinni ekkert borist, og veit bún því 
ekkert, hvernig það mál horfir við.

Ingólfur Bjarnarson : Viðvíkjandi brtt. 
minni á þskj. 271, sem er í þrem liðum 
og miðar að því að ákveða símalínur um 
Bárðardal og Fnjóskadal, vildi jeg leyfa 
mjer að segja fáein orð.

A,-liðurinn er um nýja símalínu frá
1 os
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Ljósavatni og fram Bárðardal. Þó að hjer 
kunni að þykja óljóst til orða tekið, þá 
er það gert eftir till. landssímastjóra, sem 
áleit heppilegra, að endastöðin væri ekki 
ákveðin nú þegar. Hreppsbúar í Bárðar- 
dal hafa óskað eftir línu frá Ljósavatni 
fram Bárðardal, um Stóruvelli að Sand- 
vík. En eins og jeg drap á fyr, þótti lands- 
símastjóra rjettara að orða hrtt. eins og 
hún er hjer fram borin. Um kostnaðinn 
við að leggja þessa línu vil jeg taka það 
fram, að landssímastjóri hefir lauslega 
áætlað hann og talið líklegt, að hann 
mundi ekki þurfa að fara fram úr 15 
þús. kr., með því að ieggja til grundvallar 
áðurnefnda leið að Sandvík, sem vera mun 
fullir 20 km. En frá endastöðinni mun 
vera jafnlangt til fremstu bæja í dalnum. 
Auk þess er fjöldi bæja á Mývatnsheiði, 
sem liggur austan Bárðardals, svo það er 
stórt og víðáttumikið svæði, sem hafa 
mundi gagn af þessum síma.

Þá er það h.-liðurinn, um símalínu frá 
Hálsi fram Fnjóskadal, að Fjósatungu, 
en þangað eru um 10 km. frá Hálsi, og þó 
15 km. betur til fremstu bæja. Á þessu 
svæði eru um 20 bæir, sem nota mundu 
símann. Lausleg áætlun landssímastjóra 
um kostnað við að legg.ja þessa línu er 
um 7000 kr.

Þá kem jeg að e.-liðnum og þeim síð- 
a«ta. sem er um símalínu frá Laufási o<? 
upp í Fnjóskadal. Það er ætlast til. að 
sú lína liggi upp í gegnum Dalsmvnni. 
með stöð á Þverá í‘ Fnjóskadal. fram að 
Draflastöðum eða Veisu. Hjer er heldur 
ekki ákveðin endastöð. og er það gert 
eftir bendingu frá landssímast.jóra. En 
hann hefir bygt kostnaðaráætlun um lagn- 
ingu þessarar símalínu á því, að endastöð 
hennar vrði á Víðivöllum. Þykist jeg mega 
fullyrða, að viðkomandi hreppshúar hafa 
ekki hugsað sjer, að línan lægi lengra

fram en í Draflastaði eða Veisu, svo telja 
má, að línan verði fjórðungi styttri en 
landssímastjóri byggir áætlun sína á, og 
ætti þá kostnaður við lagningu línunnar 
ekki að fara fram úr 10 þús. krónum. En 
eins og jeg hefi fyr drepið á, eru þessar 
áætlanir landssímastjóra aðeins lauslegar.

Jeg þarf ekki að taka fram, að þörfin á 
þessum símalínum er afarmikil. Þessar 
sveitir, sem hjer eiga hlut að máli, eru 
víðlendar mjög, veglausar svo að segja 
og samgöngur því slæmar. Sjerstaklega eru 
þó erfiðleikarnir miklir í snjóavetrum, 
þegar fannfergjan liggur yfir alt. Einkum 
er læknisvitjun tilfinnanlega erfið oft og 
tíðum, enda mörg dæmi þess, að tjón hefir 
af því hlotist á lífi manna og heilsu. Það 
er því mikil þörf að stvtta f jarlægðirnar, 
og það er einmitt það, sem síminn hjálpar 
til. Og þó að þessar línur fáist, verður 
nógu langt fvrir þá, sem f.jarstir búa, þó 
eitthvað stvttist fvrir fótinn frá því, sem 
nií er.

Þessar símalínur, þegar þær verða lagð- 
ar, mundu bæta mikið úr þeim samgöngu- 
vandræðum, sem þessar strjálbvgðu sveit- 
ir hafa við að búa. Síminn mundi mikið 
notaður af hjeraðsbúum sjálfnm. En auk 
þess má nefna. að á sumrum er töluvert 
fjölfarin ferðamannaleið frá Akurevri um 
Bíldsárskarð og Vallafjall, áleiðis til Mv- 
vatnssveitar og Sprengisands, einkum af 
skemtifararfólki, sem fer mjög vaxandi. 
og langferðaflóki. sem ,.fer fjöll“. Mundi 
mörgum þessum ferðamönnum koma vel 
að geta náð í síma án þess að leggja lang- 
an krók á leið sína. En leið þessi liggur 
um Fjósatungu * og Stóruvelli. þar sem 
eru fvrirhugaðar símastöðvar eftir brevt- 
ingartillögu þeirri. sem jeg hefi flutt hier.

En aðalástæðan er þó vitanlega sú, að 
lietta undir samgöngnrnar fyrir þim 
mönnum, sem á svæði þessu búa, og gera
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afskektu sveitirnar byggilegri. Það hefir 
líka viljað tíðkast, að fremstn bæirnir og 
þeir afskektustu hafa týnt tölunni vegna 
samgönguerfiðleikanna. Og jeg vil bæta 
því við, að alt of oft hefir hlotist mann- 
tjón af, að ekki náðist í lækni vegna þess, 
að um langan veg var að fara eftir honum. 
Síminn styttir fjarlægðirnar og lengir líf- 
daga einvrkjanna, sem verst eru settir í 
samgönguleysinu.

Landssímastjóri hefir haft þessi erindi Til 
athugunar og talið líklegt, að hjeruðin, 
sem hlut eiga að máli, legðu eitthvað af 
mörkum upp í kostnaðinn við að leggja 
línurnar. Jeg tel víst, að þau muni ekki 
hliðra sjer hjá að greiða framlag fyrir !tt 
leyti á svipaðan hátt og venja hefir verið 
um slíkar símalínur. Og vil líka taka það 
fram, eins og hv. frsm. (KIJ) gerði, að 
hjer er ekki farið fram á, að línur þessar 
verði lagðar fvr en sanngjarnt þvkir að 
veita fje til lagningar þeim í fjárlögum.

Þessi hjeruð hafa um Iangan tíma beðið 
róleg á meðan þau sáu, að önnur fengu 
síma, sem talið var, að ekki mætti fresta. 
En þau hafa líka vonað, að síðar kæmi 
að sjer, og í því trausti, að þær vonir 
rætist áður en langt um líður, hafa bui 
skotið þessari málaleitun sinni til hins 
háa Alþingis.

Jeg ætla ekki að orðlengja frekar um 
þetta, en vænti hins, að hv. þdm. sjái og 
skilji, að hjer er um rjettmæta kröfu að 
ræða, og geti því greitt atkvæði með þess- 
um brtt. mínum.

Jón Sigurðsson: Jeg á hjer litla brtt. 
á þskj. 227 um símalínu að Selnesi á 
Skaga.

Pvrir stuttu síðan, eða við 2. umr. 
fjárlaganna hjer í hv. deild, var rætt um 
nýja símalínu til Loðmundarfjarðar. og

það talið svo mikið nauðsvnjamál, að taka 
yrði upp í fjárlögin allríflega upphæð, 
svo að símalína þessi yrði lögð á næstu 
árum. Eftir þeim upplýsingum, sem gefn- 
ar voru þá, virðist liggja í augum uppi, 
að aðstaða Skagabúa sje að engu betri. 
nema síður sje, heldur en Loðmfirðinga. 
Hjer er um fjölmennan hrepp að ræða, 
sem er sjerstaklega illa settur vegna þess, 
að heita má, að hann sje afskorinn frá 
hjeraðinu, þannig, að Tindastóll gengur 
þverhnýptur í sjó fram og því ekki fært 
með, og t. d. að vetrum verður að fari 
snjóþunga heiði að fjallabaki, ef komast 
á inn í hreppinn. Reynist því oft ókleift 
að ná í lækni eða meðul, enda hefir kom- 
ið fyrir, að manntjón hefir hlotist af, að 
ekki var komist á braut til að leita bjarg- 
ar. Þá má og geta þess, að talsverð útgerð 
er í Selvík, enda talin þar góð höfn, þó 
lítil sje, svo að ef sími vrði lagður þaner- 
að, mundi það allmikill ljettir fyrir iit- 
gerðina, sem eflaust mundi þá ankast. 
Að endingu vil jeg benda á það, að á 
vestanverðri Skagaströnd er komin síma- 
lína alveg út á Skagatá, en að austan- 
verðu er ennþá engin lína. Er ekki sýni- 
legt. hvers þeir eiga að gjalda, sem búa 
að austanverðum Skaganum, því að árpið- 
anlega er þar engu minni búsæld en að 
vestanverðu og möguleikar til lands og 
sjáva’- eins miklir. Loks vil jeg geta þess 
að tillagan hefir verið send landssíma- 
stjóra til umsagnar, og bendir hann á það, 
að rjettara sje að orða hana á annan veg 
en jeg hafði gert. Landssímastjóri telur 
4 leiðir geta komið til mála, og hefir þar 
farið eftir korti herforing.jaráðsins danska. 
en okkur, sem kunnugir erum þarna. er 
ljóst, að um 2 af þessum leiðum getur 
ekki verið að ræða, því að þær liggja um 
óbvgðir, svo að viðhald þeirra yrði ómögu-

íns*
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legt að framkvæma og ekki hægt að hafa 
afnot af þeim nema að litlu levti. TTm 
hinar 2 leiðirnar, hvort línan ætti að 
liggja frá Kálfshamarsvík að Skagatá eða 
frá Sauðárkróki að Selnesi, vil jeg segja 
það. að þær geta legið á milli hluta. og 
vil jeg, með levfi hæstv. forseta, lesa upp 
iir brjefi landssímastjóra það. sem hann 
segir um þetta:

,,Framangreindar leiðir eru ennþá 
órannsakaðar með tilliti til símalagningar, 
og er því ekki unt nú sem stendur að 
segja með vissu um. hverja leiðina heri 
að velja. Jeg verð því að líta svo á, að 
svo framarlega sem lína þessi verður tek- 
in inn í ritsímalögin, sem jeg frekar mæli 
með, beri að orða hana þannig:“ — og 
svo kemur orðalagið eins og jeg hefi tek- 
ið það upp í hinni endurprentuðu tillögu 
minni. Landssímastjóri hefir frekar mælt 
með henni, enda er það öllum ljóst, að 
þessi stóra sveit er illa sett að hafa ekki 
síma og getur alls ekki án hans verið. 
Ætla jeg svo ekki að tala lengur og vona. 
að hv. deild líti á þetta með velvildar- 
augum.

PJetur Ottesen: Það liggja nú fvrir á 
6 þskj. tillögur um að taka upp nýjar 
símalínur. og á þessum þskj. eru ýmist 
tillögur um að bæta við einni eða fleiri 
línum. Það. sem er sameiginlegt um allar 
þessar tillögur. eru óskirnar um að anka 
símakerfið og að þörfin er brýn fvrir sím- 
ann. sem kemur fram í því, að þegar 
bingið gengur inn á þá braut að levfa að 
færa út símasambandið. þá koma hvaðan- 
æfa að óskir um að fá síma.

Eftir þeim upplýsingum. sem fvrir 
liggja, af viðtali við landssímastjóra og 
svo eftir því, sem þeir menn segja, sem 
kunnugir eru á þeim stöðum, þar sem

leggja á þessar línur. þá er það nokkurn- 
veginn Ijóst, að hjer er um mismunandi 
en þó hliðstæða þörf að ræða. Sje jeg 
ekki ástæðu til að tala ítarlega um hverja 
þessara till., en ætla að drepa á tvær lín- 
ur á þskj. 228, sem við háttv. þm. Mýr. 
(PÞj flytjum saman. Það er sameiginlegt 
um þessar tillögur. að þær fara fram á 
að leggja símalínur til afskektra staða, 
upp í afskektar sveitir, þar sem vegir eru 
líka slæmir, og gerir það þörfina fvrir 
síma ennþá brýnni.

Þessar 2 till. eru um það. að bætt sje 
við tveimur símalínum í Borgarfjarðar- 
sýslu, og nær önnur þeirra inn í Mýra- 
sýslu. Onnur línan er frá Stórakroppi um 
Bevkholt, Rtóra-Ás í Hálsasveit að Bjarna- 
stöðum i Hvítársíðu, en hin línan er frá 
Hesti fram Lundarrevkjadal. Var upphaf- 
lega ætlast til þess. að línan næði fram að 
Hóli í Lundarreykjadal. með tilliti til 
þess, að símastöð á Hóli gæti komið að 
notnm bæði fvrir Lundarrevkjadal og 
Skorradal. þar sem aðeins’ er mjór báls 
á milli þessara dala. Annars er. ef um það 
er að ræða að leggja línuna með hags- 
muni Lundarrevkiadals eins fvrir augum. 
ef til vill henpilegra að hafa endastöðina 
á Lundi, því að þar er samkomuhús og 
fundastaður sveitarinnar og kirkja. og 
bess vegna hefði verið heppilegra að 
ákveða stöðina þar, en þar sem ennþá er 
óákveðið. hvort þannig skuli lögð ein lína 
nm báða dalina eða báðir dalirnir kom- 
ast í siálfstætt símasamband. þá hefi ieg 
ráðið það af að láta þetta óákveðið. enda 
níreur tími að taka ákvörðun um þetta, 
begar til þess kemur að framkvæma 
verkið.

Það er sameiginlegt fvrir þessar sveitir. 
að þær eru nií með öllu símasambands- 
lausar. nema að símastöð er á fírund í
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Skorradal, næstneðsta bænum í dalnum. 
Vegalengdin frá Hesti að Lundi í Lundar- 
reykjadal er um 12 km., en dálítið lengra 
að Hóli. Kostnaður áætlaður 8500 kr., auk 
kostnaðar við flutning á efni, sem hlut- 
aðeigandi sveitir sæju um.

Um hina línuna, sem er frá Stórakroppi, 
um Reykholt, Stóra-Ás í Hálsasveit að 
Bjarnastöðum í Hvítársíðu. er það að 
segja, að 3 hreppar koma til með að hafa 
not af henni, sem sje Reykholtshreppur, 
Hálsasveit og Hvítársíða. Hvað Hálsa- 
sveit snertir, þá er eins ástatt um hana 
og Lundarreykjadal, að þar er slæmt vega- 
samband, ljelegir vegir. Þessi hreppur ligg- 
ur upp til fjalla og á erfitt með allar 
samgöngur og á líka mjög erfitt með að 
ná til síma. Um Hvítársíðuna er það að 
segja, að meginhluti hennar liggur einnig 
fjarri símasambandi, og nær bygðin þar 
fram til jökla, og er henni því mikil nauð- 
syn, eins og hinum sveitunum, að fá síma- 
samband. Landssímastjóri segir, að þessi 
vegalengd sje 22 km. og kostnaðurinn sje 
áætlaður 15500 kr., sem væri sömu skil- 
vrðum bundinn og hin línan.

Um tekjur af þessum símalínum er ekki 
gott að segja; en jeg hygg þó, að þær 
vrðu nokkrar; bygðin er mikil þar, sem 
þær eiga að liggja, og síminn vrði mik- 
ið notaður, því að línan frá Stórakroppi 
að Bjarnastöðum liggur um 3 hreppa, þar 
sem er mikill ferðamannastraumur, sem 
mikið myndi nota símann.

Það er alveg eins um þessar línur og 
hv. þm. S.-Þ. (IngB) sagði, að þær kæmu 
að miklu haldi fyrir hlutaðeigandi sveitir 
til að ná í lækni, þar sem hann situr á 
Kleppjárnsreykjum og læknishjeraðið er 
afarvíðlpnt, nær yfir alla Borgarfjarðar- 
sýslu ofan Skarðsheiðar og auk þess efstu 
hreppana í Mýrasýslu. Er hjer því um 
miklar vegalengdir að ræða og gæti í

mörgum tilfellum komið að góðu liði að 
ná símasambandi við lækni, þar sem nó 
þegar er símasamband við læknisbústað- 
inn.

Um símasamband um Borgarfjörðinn 
eins og það er nú er það að segja, að 
Borgfirðingar ofan Skarðsheiðar hafa ekki 
aðrar línur en aðallínuna til Norðurlands- 
ins, með nokkrum stöðvum á. Aðrar línur 
er ekki um að ræða, nema línuspotta að 
læknisbústaðnum.

Jeg ætla svo ekki að fara fleiri orðum 
um þessar tillögur og vona, að hv. deild 
lofi línum þessum að fljóta með inn í 
símalögin.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla að gera 
grein fyrir viðaukatillögum okkar þm. N.- 
M. á þskj. 272, um línu frá Hjaltastað að 
Kirkjubæ og línu frá Egilsstöðum a>> 
Birnufelli.

Jeg skal þó áður leiðrjetta það, sem hv. 
2. þm. Skagf. (JS) sagði víðvíkjandi Loð- 
mundarfjarðarsímanum, sem samþ. var 
við 2. umr. fjárlagafrv. Hann sagði. að 
þessi sími væri ekki í símalögunum. Þetta 
er ekki rjett. Hann er þegar kominn í 
símalögin 1917. Þar er hann talinn 3. 
flokks símalína. Ástæðan til þess, að við 
flytjum þessa till., er sú, að á þingmála- 
fundi að Kirkjubæ 18. jan. síðastl. var 
skorað á Alþingi að veita fje til þessara 
síma. En þar sem þessar línur eru ekki 
ákveðnar í lögum, þótti okkur ekki fært 
að bera fram tillögur um fjárveitingu, en 
berum þá aftur fram þessa viðaukatillögu 
við frv. það, sem nú er til umræðu.

Hinar almennu ástæður fyrir þessum 
tillögum eru þær sömu og fyrir hinum 
öðrum tillögum, sem bornar hafa verið 
fram, og fram hafa verið teknar af flm. 
þeirra, og vil jeg ekki þreyta háttv. deild 
á því að endurtaka þær. En hvað við-
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kemur staðháttum og hinum sjerstöku 
þörfum og ástæðum fyrir till. okkar, þá 
vil jeg víkja stuttlega að þeim. Báðar hin- 
ap fyrirhuguðu stöðvar eru milli Lagar- 
fljóts og Jökulsár; en alt frá efstu bygð 
Pljótsdalshjeraðs til sjávar er engin stöð 
milli þessara stórvatna. Á Kirkjubæ er 
prestssetur og almennur samkomustaður 
og fundastaður sveitarinnar. Prestakallið 
er þrjár kirkjusóknir, sem eru víðáttumiklar 
og illar yfirferðar vegna vatna og vegleysu. 
Er því mikil þörf á að ljetta viðskifti 
prests og safnaða með símasambandi; 
einnig að greiða fyrir sambandi við lækni.

Hvað viðkemur Birnufelli, þá er þar 
almennur fundastaður og samkomustaður 
fyrir Fellahrepp, og stöð þar fjelli mjög 
eðlilega við þörf sveitarinnar og einnig 
annara til að ná til þessa svæðis. Jeg tel 
líklegt, að báðar þessar stöðvar myndu 
bera uppi kostnaðinn við símalagningar 
þessar, því að símanotkunin myndi auk- 
ast á öllu þessu svæði milli Lagarfljóts 
og Jökulsár.

Á hinn bóginn eru báðar þessar línur 
stuttar, ea. 10—12 km. hvor; jeg get ekki 
sagt nánar um það, þar eð hvorug leiðin 
hefir verið mæld. Kostnaðurinn myndi 
verða 6—8 þús. kr., auk flutnings, sem 
hlutaðeigandi hreppar myndu annast, eft- 
ir því sem áætlað er um aðrar línur, mið- 
að við vegalengdir.

Skal jeg svo ekki frekar fjölyrða um 
þetta. Vænti, að hv. deild sjái, að sjálf- 
sagt sje að hafa stöðvar á þessu stóra 
svæði í miðju hjeraði, og þess vegna sje 
eðlilegt, að þessar tillögur, ásamt hinum 
öðrum tillögum, sem fyrir liggja, nái fram 
að ganga.

Þórarinn Jónsson: Jeg vil með örfáum 
orðum minnast á þetta mál, sem upphaf- 
lega var borið fram af mjer. Mjer hefir

þótt hv. samgmn. hafa haft þetta mál 
nokkuð lengi til meðferðar, eða 8 vikur. 
Verður sá dráttur með einföld smámál 
naumast annað en víttur, ef ekki á að 
svæfa málið. Hefir þetta leitt til þess, að 
fram eru komnar margar nýjar tillögur, 
meira og minna nauðsynlegar. Vil jeg enn 
benda á það, sem jeg tók fram í upphafi, 
að undirbúningur þessa máls er alveg 
sjerstæður, þar sem þarna er ákveðið fram- 
tíðarfyrirkomulag í heilu hjeraði. Þetta mál 
liefir í 3 ár verið til álita milli sýslu- 
nefndar Húnavatnssýslu og landssíma- 
stjóra, og eftir hans tillögum var frv. mitt 
borið fram, og gat jeg ekki búist við, að 
nein breyting yrði gerð á þessu. Þetta er 
alt annað en að taka fyrir stuttar línur 
um eina eða tvær sveitir, því að það er 
vitanlegt, að meira þarf að gera fyrir þær 
en þetta síðar, og ef til vill kemur það 
í bága við heppilegra fyrirkomulag, er 
síðar kæmi í ljós. Þess vegna er hjer ólíku 
saman að jafna. Jeg tek þetta fram vegna 
ummæla liv. þm. Borgf. (PO), sem taldi 
sjálfsagt, að ef símalögin væru opnuð á 
annað borð, þá mætti alveg eins samþykkja 
tillögur hans, ef nokkuð yrði samþykt. Þó 
að þessar tillögur sjeu ef til vill ekki 
komnar fram til þess að drepa málið, þá 
líta hv. þm. ekki á það, hve þessar tillög- 
ur eru misjafnlega vel undirbúnar og 
hve misjafnan rjett þær eiga á sjer, og 
væri því leitt til þess að vita, ef þær 
yrðu til þess að fella þetta frv., sem á 
fullkominn rjett á sjer. Samt vænti jeg 
þess, að þótt einhver þessara tillagna falli, 
þá verði það ekki til þess, að þeir háttv. 
þm., sem þær ættu, greiði atkv. á móti frv.

Jeg vil ekki vjefengja það, að þessar 
tillögur sjeu að ýmsu leyti nauðsynlegar, 
en jeg álít, að það geri ekki svo mikið 
til, þótt þær komi ekki inn í símalögin nú, 
því að línur þessar verða ekki svo fljótt
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lagðar. Það er alveg víst, að það tekur 
fjöldamörg ár uns þær verða lagðar. Mjer 
finst vanta upplýsingar frá hv. frsm. (Kl- 
J) um það, hve mikla og rækilega áherslu 
landssímastjóri leggur á það, að frv. verði 
samþ., og um það, hvort hann álítur, að 
hinar línurnar eigi að koma inn jafn- 
snemma. Annars ætla jeg ekki að fjölyrða 
meira um þetta. Jeg sje, að nefndin hefir 
tekið upp í brtt. sínar að fella úr gildi 
lög nr. 26, 20. júní 1923. Jeg gat þess 
þegar jeg flutti frv., að þetta væri sjálf- 
sagt, þó jeg tæki það ekki upp, því þetta 
eru einu lögin síðan 1919 um þetta efni, 
og það því fremur, sem aðeins ein lína er 
í lögunum frá 1923.

Jeg ætla svo ekki að segja meira um 
þetta mál. Jeg vona, að hv. deild lofi frv. 
mínu að lifa, og það því fremur, sem hv. 
samgmn. telur það á rökum bygt.

Atvinnumálaráðherra (MG): Af öllum 
hinum mörgu brtt. við frv. það, sem hjer 
liggur fyrir, sjá menn það greinilega, hve 
mikil þörf er fyrir síma og hve mikil 
löngun manna er á þessu landi til þess að 
fá hann. Mjer þvkir vænt um, að hv. deild 
fær nú að sjá þetta. Jeg hefi mikið fund- 
ið til þess undanfarið, hve mikið hefir 
verið beðið um síma og hve mikil rök 
hafa jafnan verið fyrir þeim beiðnum.

Það er nú komið það lag á, að í fjárlög- 
um hvers árs er tekin upp ákveðin upp- 
hæð til símalagninga, og stjórnin velur 
um, hverjar línur sje nauðsvnlegast að 
leggja fyrst.

Nú er það af hinum stærri línum línan 
um Barðastrandarsýslu og línan frá Vík í 
Mýrdal til Hornafjarðar, sem einkum 
beinist athyglin að. Meðan þessar línur 
eru ólagðar, má búast við því, að ekki 
verði mjög mikið lagt annarsstaðar. En 
þegar þessar línur eru búnar, þá ætti að

vera tóm til lagningar minni lína. Þess 
vegna lít jeg svo á, að verði þessar lín- 
ur, sem hjer eru til umræðu, samþyktar, 
sje um einskonar fyrirheit að ræða um 
það, að þessar línur verði lagðar síðar. 
Jeg get því ekki verið á móti þeim, því 
að þær verða fyr eða síðar lagðar, og jafn- 
vel enn fleiri línur. Jeg sje, að þótt þær 
verði feldar nú, þá verði síðar samþykt 
að taka þær upp. Er því engin ástæða til 
þess að vera á móti því að taka þær upp 
í símalögin nú þegar, því að með því er 
ekkert um það sagt, hvenær þær verði 
lagðar, enda eru í eldri lögum línur, sem 
ólagðar eru ennþá.

Það gildir alt annað um síma en um 
þjóðvegi, því að með því að taka einhvern 
veg upp í þjóðvegatölu fylgir skylda til 
þess að gera hann vel reiðfæran ög að 
halda honum við á kostnað ríkissjóðs. En 
með því að taka upp símalínu er aðeins 
það sagt, að hún verði lögð þegar Alþingi 
veitir fje til þess. Þess vegna legg jeg 
ekki móti neinum af þessum tillögum, þótt 
mjer annars blandist ekki hugur um það, 
að þær eigi misjafnan rjett á sjer, en 
jeg treysti síðari tímanum til þess að 
leggja þær línur fyrst, sem rjettlátast er 
að sitji fyrir. .

Greiði jeg því atkvæði með öllum þess- 
um tillögum.

Frsm. (Klemens Jónsson): Jeg vil
byrja með því að taka það fram, að jeg 
býst við, að það sje rjett, að þessar nýju 
símalínur eigi ekki allar jafnan rjett á 
sjer. Þar kemur til kasta landssímastjóra 
að gera upp á milli þeirra. Hæstv. atvrli. 
skýrði frá því, að í ráði væri að leggja 
sem fyrst línuna í Barðastrandarsýslu og 
á sínum tíma línuna frá Vík í Mýrdal til 
Hornafjarðar. Það mun vera meiningin. 
að Barðastrandarlínan verði lögð þegar
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að sumri, en hvað snertir línuna Vík— 
Hornafjörður, á hún að leggjast á þrem 
árum. Mun það vera meining hæstv. ráð- 
herra, að flestar línur verði að bíða þang- 
að til þessar tvær línur eru fullbúnar. En 
það eru margir aðrir orðnir langeygðir 
eftir framkvæmdum á þessu sviði, og þar 
á meðal ekki síst þeir, sem eiga línur 
ákveðnar í ritsímalögum, sem þó hafa ekki 
verið lagðar enn. Og jeg álít, að það megi 
ekki dragast að leggja sumar af þessum 
línum, einkum afdalalínurnar, þangað til 
báðum þessurn stóru línum er lokið.

Háttv. aðalflm. mintist á það, að þetta 
mál hefði verið lengi á leiðinni í nefnd. 
Það er satt, en ástæðan er sú, að samg- 
mn. hefir fundi á morgnana frá 10—12 
og getur ekki haft þá á öðrum tímum, 
vegna þess að nefndarmenn eru bundnir 
við önnur störf. Hinsvegar er heilsu lands- 
símastjóra svo farið, að hann getur ekki 
sótt fundi nefndarinnar á morgnana, og 
varð hún því að halda aukafundi til þess 
að geta haft tal af honum; en eins og jeg 
hefi tekið fram, voru örðugleikar á því. 
Af þessum ástæðum hefir þetta nú dreg- 
ist svona lengi. En hvort það hefir haft 
mikil áhrif á það, að brtt. hefir f jölgað, það 
tel jeg mjög vafasamt. Hv. flm. brtt. hafa 
nú talað fvrir þeim, og álít jeg erfitt að 
gera upp á milli þeirra. Jeg skal þó geta 
þess, að þeim till.. sem nefndin mælir 
með. hefir landssímastjóri mælt með; en 
hinum hefir hann að minsta kosti ekki 
mælt með, þó hann hafi ekki lagst á móti 
þeim. Ennfremur skal jeg geta þess, að 
jeg hefi nú, eftir að þessi fundur byrjaði, 
átt tal við landssímastjóra í síma, og hef- 
ir hann tjáð mjer, að hann geti verið með- 
mæltur þrem fyrstu till., á þskj. 227, 228 
og 271, og skal jeg nú minnast á þær hverja 
fyrir sig og ekki vera langorður. Hv. 2.

þm. Skagf. (JS) flytur vatill. á þskj. 
227, um nýja línu að Selnesi á Skaga, og 
hefir hann nú gert grein fyrir henni. Hv. 
þm. (JS) skýrði frá því, að af þeim 4 
leiðum, sem landssímastjóri hefði talið, 
að um væri að velja, gætu 2 ekki komið 
til mála, vegna þess að þær lægju um 
óbygð svæði og ófær. Hinar tvær, sem hv. 
þm. telur færar og að álitamál geti verið 
um, eru frá Sauðárkróki að Tindastóli, 
sem mun vera um 35 km. og kostnaður 
um 21 þús. kr., eða frá Kálfshamarsvík 
að Skagatá, sem er um 36 km. og kostnaður 
áætlaður um 25500 kr. Landssímastjóri 
hefir hinsvegar ekkert um það sagt, hverja 
leið skuli velja, með því að það sje alveg 
órannsakað enn.

Þá er vatill. á þskj. 228, og hefir hv. 
þm. Borgf. (PO) skýrt frá henni og tek- 
ið fram, að landssímastjóri leggi til, að 
línan verði lögð frá Hesti og fram Lund- 
arreykjadal, en að hitt verði ákveðið síð- 
ar, í samráði við hlutaðeigandi hjeraðs- 
stjórnir, hvort endastöðin verði á Hóli 
eða Lundi. — Viðvíkjandi hinni línunni, 
sem hv. þm. Borgf. fer fram á, að lögð 
verði fram í Hvítársíðu, hefir hann upp- 
lýst, að þarna er mikil þörf á síma, vegna 
þess, hve hjeraðið er afskekt. Nefndin er 
því samþykk, að þessar línur verði lög- 
teknar.

Sama má segja um línur þær, sem hv. 
þm. S.-Þ. (IngB) fer fram á á þskj. 271. 
Það er skiljanlegt, að menn, sem búa í 
afskektum afdalahjeruðum, hafi mjög 
brýna þörf fvrir síma.

Allar þessar beiðnir um nýjar símalín- 
ur sýna það hvorttveggja mjög vel, bæði 
hve þörfin er víða mikil og svo hitt, hve 
vænt mönnum alment þykir um þetta 
ágæta samgöngutæki. Og það er ekki nema 
eðlilegt, að óskir komi fram í þessa átt. •—
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Viðvíkjandi símalínum þeim, sem hv. þm. 
S.-Þ. fer fram á, hefi jeg skilið landssíma- 
stjóra svo, að engin kostnaðaráætlun hafi 
enn verið gerð um þær. Sjálfur hafði hv. 
þm. (IngB) það eftir honum, að línan 
frá Ljósavatni fram Bárðardal mundi 
kosta um 15 þús. kr. og línurnar undir b- 
og c-lið á þskj. 271 um 20 þús. kr. Jeg 
skal geta þess, að jeg hefi átt tal við lands- 
símastjóra um þessar línur, og leggur 
hann til, að línurnar Undir b- og c-liðum 
í brtt. frá hv. þm. S.-Þ. verði settar sam- 
an í eitt sem lína fram Fnjóskadal, og 
vænti jeg þess, að hv. þm. hafi ekki neitt 
á móti því, að þessu verði breytt þannig 
að vilja landssímastjóra.

Þá kem jeg að síðustu viðaukatill., á 
þskj. 272, frá hv. þm. N.-M. (ÁJ og H- 
Stef). Hv. 1. þm. N.-M. (HStef) hefir 
talað fyrir henni og lýst nauðsyn þess að 
fá síma á þessum svæðum. Jeg skal geta 
þess, að um þetta hafa engin skrifleg 
gögn legið fyrir nefndinni, en jeg hefi 
heyrt, að nú væri búið að ráðstafa línu 
frá Egilsstöðum að Birnufelli, og ætti þá 
till. að vera óþörf, en um það getur vænt- 
anlega hv. 1. þm. N.-M. betur sagt.

Jeg skal taka það fram, að það er áuð- 
vitað ekki meining mín á nokkum hátt að 
mæla á móti línunni frá Þórshöfn til 
Skála, enda er hún í lögunum frá 1923. 
Hún er nú orðin 3 ára gömul í lögunum 
og ætti að öðru jöfnu að ganga fyrir.

Jeg vil svo enda mál mitt með því, að 
jeg treysti því fastlega, að hæstv. stjóm 
og landssímastjóri vinni að því að koma 
þeim línum, sem samþyktar verða, í fram- 
kvæmd-svo fljótt sem verða má og eftir 
því sem nauðsyn er til. Og jég vil skjóta 
því til hæstv. atvrh., að það er hreint ekki 
rjett að draga á langinn að leggja þær 
línur, sem ákveðnar hafa verið með lög-

um, og jeg vil leyfa mjer að skora á hann 
að taka ritsímalögin til gagngerðrar end- 
urskoðunar og koma fram með breyting- 
ar á þeim eftir að leitað hefir verið um- 
sagnar hlutaðeigenda. Það gæti orðið til 
þess að spara umr, á þingi um þetta á 
næstunni,

Atvinnumálaráðherra (MQ)j Mjer 
skildist á hv. frsm. (KIJ), að hann legði 
þá meáingu í orð mín, að ekki ætti að 
leggja neinar nýjar símalínur fyr en þess- 
um tveim stóru línum væri lokið. Það var 
auðvitað ekki meiningin. Heldur hitt, að 
meðan þær væru ólagðar gæti tæplega 
verið að ræða um miklar aðrar fram- 
kvæmdir í þessu efni, en það fer auðvitað 
eftir því, hvað þingið sjer sjer fært að 
veita mikið til símalagninga. Jeg skal geta 
þess, að í sumar verða lagðir talsvert 
margir smáspottar. Næst verður svo tekin 
þessi stóra lína í Barðastrandarsýslu sum- 
arið 1927.,

Ut af því, sem hv. frsm. (KIJ) skaut 
til mín, hvort það væri rjett að endur- 
skoða ritsímalögin, þá er jeg í dálitlum 
efa um það. Jeg held sem sje, að það 
verði besta endurskoðunin, að þm. komi 
með till. sínar og landssímastjóri segi svo 
álit sitt um þær. Jeg er hræddur um, að 
ef sýslunefndir og sveitarstjórnir væru 
spurðar ráða um þetta, þá mundi koma 
nokkuð mikið af beiðnum.

w
Ingólfur Bjarnarson*' Jég skal taka það 

fram, að jeg er mjög fús til að breyta 
orðalagi till. minnar á þá leið, sem hv. 
frsm. (KIJ) benti mjer á, að væri ósk 
landssímastjóra. En jeg skal geta þess, 
að mjer kom dálítið á óvart, að brtt. mín 
skyldi að orðalagi til koma í bága við 
vilja hans. Jeg ætlaði einmitt að orða

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþin^). 109



1*31 LagafrumvÖrp samþykt
Sim&lagabreyting.

1732

hana í samræmi við það, sem mjer skild- 
ist á brjefi hans til hæstv. stjórnar, að 
vera mundi að hans skapi. Jeg vil, með 
leyfi hæstv. forseta, lesa upp kafla úr 
brjefinu, þessu til skýringar. Þar segir 
svo:

„Og verði línur þessar teknar inn á rit- 
símalögin, álít jeg heppilegast, að línurn- 
ar eða stöðvarnar verði ekki bundnar við 
ákveðna bæi, heldur ákveði landssíma 
stjóri það á sínum tíma, í samráði við 
viðkomandi hjeraðsstjórnir. — —“

Qg síðar segir hann, þar sem hann tal- 
ar um kostnaðinn:

„Lína frá Laufási að Víðivöllnni í 
Fnjóskadal og frá Hálsi að Fjósatungu 
mundi auk flutnings kosta um kr. 20 þús. 
úr 4 mm. einföldum járnvír. —“

Þetta bendir til, að landssímastjóri hafi 
ætlast til, að línurnar vrðu 2 um Fnjóska- 
datinn, og þess vegna orðaði jeg brtt. 
mína þannig. Það var einmitt meiningin, 
að brtt. gengi í þá átt, sem' landssíma- 
stjóri lagði til. Bn sem sagt, eftir því, sem 
nú er fram komið, hefi jeg ekkert á móti 
því að brevta þessu, og mun jeg því leggja 
fram skriflega brtt. við mína fyrri till., 
um að í stað b- og c-liða koma: Lína um 
Fnjóskadal.

Jeg held, að það hafi svo ekki verið 
annað, sem jeg þurfti að athuga, og vil 
jeg leyfa mjer að afhenda forseta þessa 
till.

Halldór Stefán^spn: Út af því, sem hv. 
frsm. (KIJ) sagðist hafa heyrt, að búið 
sje að ráðstafa línunni frá Egilsstöðum, 
skal jeg segja það, sem við þm. N.-M. 
vitum um það. Þegar samningar stóðu 
yfir milli stjórnarinnar og hjeraðsbúa, 
gerðu Fellamenn það að skilyrði fyrir 
því, að þeir vrðu með, að þeir fengju línu-

stúf um leið. En jeg veit ekki til, að hægt 
hafi verið að verða við þessum óskum 
þeirra. Við höfum talað við hæstv. lands- 
stjórn og ekki fengið góð svör um þetta. 
Það er þess vegna ekki líklegt, að hægt 
sje að gera Fellamönnum þessa úrlausn 
til þess að fá þá í samtökin. Annað veit 
jeg ekki um þetta mál.

Hákon Kristófersson: Jeg skal ekki 
lengja umr. mikið. Jeg vildi aðeins beina 
þeirri spurningu til hæstv. atvrh., hvort 
hann lítur svo á, að þær línur, sem nú 
verða samþyktar hjer, eigi að ganga fyrir 
þeim, sem síðar koma. Jeg fyrir mitt leyti 
álít, að svo eigi alls ekki að vera, heldur 
eigi að fara eftir þeirri nauðsyn, sem á 
þeim er. Jeg er alls ekki að mæla á móti 
þessum till., en mjer þykir undarlegt, að 
hv. nefnd sje að rokka frá. sínum fyrri 
till., og virðist svo sem hv. frsm. (KIJ) 
liafi átt í einhverju baktjaldamakki eftir 
að þessi fundur byrjaði. Eiginlega finst 
mjer hv. frsm. alls ekki hafa talað fyrir 
hönd nefndarinnar, enda upplýsti hann 
það sjálfur, að hann hefði fengið nýja 
vitrun eftir að fundur byrjaði. Það er 
ekki ný bóla, þegar komið er fram með 
brevtingu á þessum lögum, að fleiri koma 
á eftir, alveg eins og heilt fjall losni við 
það, að litlum steini er komið á stað. — 
Annars væri æskilegt, að alt símakerfið 
væri athugað í heild, og ætti hæstv. stjórn 
að gangast fvrir því. Um þetta atriði 
vildi jeg einnig fá vfirlýsingu frá hæstv. 
atvrh. (

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg tók
það fram áðan skýrt og greinilega, að jeg 
lít svo á, að þó að þessar símalínur, sem 
frv. ræðir um, verði samþvktar nú, þá 
væri ekki þar með ákveðið, hvenær eða í
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þannig áður svarað því, sem hv. þm. 
(HK) spurði um.

Frsm. (Klemens Jónsson): Jeg skal 
ekki þreyta hv. deild á langri ræðu. Hv. 
þm. Barð. (HK) sagði, að jeg hefði rokk- 
að frá því, sem samþykt hefði verið á 
fundi samgmn. Jeg veit ekki, hvort hv. 
þm. (HK) hefir komið á fund nefndar- 
innar í morgun; hann var þar ekki þeg- 
ar jeg kom, og þá var búið að bóka það, 
sem þar gerðist, og hygg jeg, að hann 
geti ekki sagt, að jeg hafi rokkað frá því. 
Landssímastjóri hefir nú gefið nýjar upp- 
lýsingar um ýms atriði, og gerir það 
nokkurn mun. Það er að nokkru leyti rjett 
hjá hv. þm., að nefndin hefir óbundnar 
hendur. Mjer virtist hv. þm. Barð. vera 
því meðmæltur, að lögin yrðu tekin til 
athugunar og endurskoðunar í heild, en 
hæstv. atvrh. óttast, að þá mundu koma 
fram of margar beiðnir. Þetta getur ver- 
ið, en jeg vildi þó mælast til þess, að 
hæstv. stjórn skrifaði þetta bak við eyrað 
og athugaði, hvort það væri ekki rjett. 
Mjer er ekki kunnugt um, hvernig ástatt 
er með línuna frá Egilsstöðum að Birnu- 
felli; jeg hefi ekki átt tal við landssíma- 
stjóra sjálfan um þetta, en var sagt af 
öðrum, að þeirri línu mundi þegar vera 
ráðstafað. Annars hefir ekkert skriflegt 
legið fyrir samgmn. um þetta og hún 
ekki haft tækifæri til að kynna sjer málið, 
og vildi jeg því mælast til þess, að hv. 
flm. taki brtt. aftur til 3. umr.

Hákon Kristófersson: Það eru aðeins 
örfá orð. Jeg vil benda á það, að meiri hl. 
samgmn. átti fund í morgun, en jeg varð 
að fara burtu og átti því ekki þátt í því, 
sem þar gerðist.

ákveðið, hvenær línurnar verði lagðar, þó 
þær verði samþyktar nú, skal jeg geta 
þess, að ef svo er, þá sje jeg ekkert á móti 
því að samþykkja þær.

Þórarinn Jónsson: Út af ummælum 
hv. þm. Barð. skal jeg segja það, að jeg 
veii: ekki, eftir hverju á að fara, ef ekki 
eftir því, hvenær nauðsynin knýr þessar 
línur inn í lögin. Jeg held, ag svo verði 
að líta á, að því fyr sem það verður, því 
nauðsynlegri eru þær.

Þá vil jeg víkja ofurlítið að öðru. Mjer 
skildist það á hæstv. atvrh., að það hlyti 
að dragast að leggja 3. flokks línur, því 
að það þurfi að leggja aðrar línur. En 
ef því væri fylgt fram, sem símalögin 
ákveða, að leggja 3. flokks línur fyrir 
tekjuafgang símans, þá mætti leggja 
ma:*gar 3. flokks línur líka. Jeg álít, að 
hægt hefði verið að leggja meiri áherslu 
á þessar línur en gert hefir verið, því hitt 
hefir verið venjan, að taka ekkert tillit 
til þessa lagaákvæðis.

Atvianumálaráðherra (MG): Jeg vil
aðeins geta þess, að orð mín í dag voru 
sögð út frá þeim hugleiðingum, að ekki 
væri brugðið frá venju undanfarinna ára, 
að leggja ekki símalínur fyrir meira fje 
en til þeirra er veitt í fjárlögunum. Það 
er kunnugt, að tekjuafgangur símans hef- 
ir verið tekinn til þess að borga með 
skuldir, en aldrei verig farið með hann 
samkvæmt símalögunum. Jeg hefi skilið 
nál fjvn. svo, að ekki yrði tekið lán til 
línunnar frá Vík til Hornafjarðar. Jeg 
skil þess vegna ekki í ræðu hv. þm. V.- 
Húnv., sem jafnframt er frsm. fjvn.
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ATKVGR.
Afbrigði um skriflega brtt. (verður 

þ.sk.j. 293) levfð og samþ. með 18 sblj. 
atkv.
Brtt. 293 samþ. með 17 shlj. atkv.

— 271.a samþ. með 17: 2 atkv.
— 271,b—e sjálffallnar.
— 272 (fvrri málsl.) samþ. með 13:5 

atkv.
— 272 (síðari málsl.) tekin aftur.
— 228,a—b samþ. með 13 : 3 atkv.
— 227 samþ. með 14 shlj. atkv.
— 210,1 samþ. með 19 shlj. atkv.
Frvgr. (verður 1. gr.), svo brevtt, samþ.

með 18: 5 atkv.
Brtt. 210,2 (ný gr., verður 2. gr.) samþ. 

með 17 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. nmr. með 17 shlj. atkv.

Á 54. fundi í Nd., fimtudaginn 15. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r? (A 294. 309. 
311, 332, 338).

Frsm. (Klemens Jónsson): Jeg skal 
fara nokkrum orðum um brtt. þær, sem 
nú eru að koma fram á síðustu stundu. 
Jeg held það væri mjög gott fvrir hv. 
deild, ef hún gæti losnað sem fvrst við 
þetta mál; annars er hætt við, að strevmi 
hingað enn inn nýjar brtt. um að fjölga 
símalínum. Þeim hefir rignt niður, svo að 
það er komið heilt flóð af talsímalínum, 
svo hætt er við, að þær drukni allar og 
að staurarnir sökkvi í kaf áður en þeir 
verða reistir. Jeg hygg það væri gott, ef 
hægt væri að binda nú enda á málið og 
koma því sem fyrst til Ed.

Fvrst vil jeg minnast á till., sem hv. 
þm. Barð. (HK) flvtur, um nýja lín:i 
frá Bíldudal að Selárdal. Það liggja ehki

fvrir upplýsingar um, hvað sú lína er 
löng, en aftur á móti upplýsingar um það, 
að hún muni kosta 15 þús. kr. Landssíma- 
stjóri leggur með því, að þessi lína verði 
tekin inn í ritsímalögin með því móti, að 
hjeraðið annist flutning efnis og leggi 
auk þess fram 5 þús. krónur af kostnað- 
inum.

Um þær línur, sem búið er að sam- 
þykkja í hv. deild, og tvær aðrar hefir 
landssímastjóri ekki tekið það fram, að 
viðkomandi hreppsfjelag skyldi leggja 
fram ákveðna upphæð, heldur að ráðgert 
væri, að viðkomandi sveitarfjelag ætti að 
leggja fram einhvern hluta af kostnaði, 
sem þá þætti hæfilegur a. m. k. hluti. 
Um leið og jeg tek þetta fram, að lands- 
símastjóri hefir ákveðið hjeraðinu 5 þús. 
kr. af kostnaði línunnar, þá verð jeg að 
taka það fram fyrir hönd nefndarinnar, 
að hún álítur sjálfsagt að láta það sama 
ganga yfir þessa línu og aðrar línur, að 
þetta hjerað eigi að borga hæfilegt tillag 
eins og önnur, en að það sje alls ekki 
bundið við ákveðið verð; því að það 
stendur ekkert sjerstaklega á um þessa 
línu. Jeg veit, að dæmi eru til um, að 
tillagið sje mismunandi, en þá af sjer- 
stökum ástæðum.

Næst er brtt. á þskj. 311, frá hv. þm. 
Str. (TrÞ), um að leggja línu frá Sand- 
nesi að Drangsnesi, 11 km. Þar myndi 
einföld lína nægja eins og víðar, og áætl- 
ar landssímastjóri kostnað við hana 10 þús. 
kr„ auk flutningskostnaðar. Landssíma- 
stjóri hefir ekkert að athuga við, að línan 
sje tekin inn í símalögin, en bætir við, að 
búast megi við, að nokkuð lengi verði að 
bíða þangað til hún verði lögð. En þetta 
er í fullkomnu samræmi við það, sem 
sagt var við 2. umr., að þess verði nokk- 
uð langt að bíða, að þessar línur, sem nú 
eru komnar í lögin, komi til framkvæmda.
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Þessi lína á ag sæta sömu skilyrðum og 
aðrar línur, að hlutaðeigandi hjerað leggi 
fram, auk flutnings, eitthvað tillag til 
þessarar línu.

Þar sem landssímastjóri hefir lagt með 
línunni, þá finst nefndinni eðlilegt, að 
hún sje tekin upp í ritsímalögin og vill 
mæla með því.

Þá er brtt. frá hv. þm. Árn., sem fer 
fram á þrjár nýjar línur: Frá Torfastöð- 
um til Geysis, frá Mosfelli að Laugar- 
vatni og frá Mosfelli að Laugarási. Fvrst 
nefnda línan er 20 km. og myndi kosta 
að sögn landssímastjóra um 15 þús. kr., 
auk flutnings á efni. Onnur línan, frá 
Mosfelli að Laugarvatni, er 13 km. og 
myndi kosta um 5900 kr.

Eins og kunnugt er, er búið að ákveða 
af sýslunefnd Árnessýslu, að Laugar- 
vatn verði skólasetur fvrir hjeraðsskóla. 
Og með tilliti til þess teljum við nauðsyn- 
legt, að þessi lína verði lögð. Landssíma- 
stjóri mælir með, að svo verði gert, og 
samgmn. er því sömuleiðis meðmælt.

Þá er síðasta línan. Laugarás er læknis- 
setur í Árnessýslu og lengd línunnar er 
óy2 km. Áætlaður kostnaður er 4 þús. kr., 
auk flutnings á efni. Vm þessa línu segir 
landssímastjóri, að hana mætti fult eins 
vel kalla notendalínu frá Mosfelli; því að 
mjög fáir mundu sækja símastöðina að 
Laugarási. Þess vegna telur hann rjett 
að veita einhvern styrk til línunnar, en 
hún sje fullkomlega hjeraðsins eign, eins 
og læknisbústaðurinn er, og hjeraðið ann- 
ist því viðhaldið. Landssímastjóri leggur 
á móti því, að línan verði lögð á landsins 
kostnað, en telur rjett að veita nokkurn 
styrk, eins og jeg gat um, og er samgmn. 
honum sammála um þetta, og leggur því 
til, að tvær fvrri línurnar verði samþykt- 
ar, en ekki síðasta línan. Samkvæmt þessu 
vil jeg mælast til þess við hæstv, forseta,

að þessar línur verði bornar upp liver 
í sínu lagi, eða a. m. k. síðasta línan sjer.

Þá hefir á síðasta augnabliki, í fundar- 
byrjun, komið fram brtt. frá hv. þm. 
X.-Þ. (BSv), um að bæta við línu frá 
Skógum að Skinnastöðum. Samgmn. hefir 
ekki haft tækifæri til að ráðgast um þessa 
tillögu, nje heldur liafa henni borist nein 
skjöl eða skilríki þessu viðvíkjandi, hvorki 
um lengd hennar nje kostnað, og ekki 
heldur hefir hún hevrt álit landssíma- 
stjóra um hana. Vona jeg, að hv. þm. 
(BSv) geri sjálfur grein fyrir tillögu 
sinni, en jeg býst við, að svo framarlega 
sem hv. þm. (BSv) hefir í liöndum yfir- 
lýsingu frá landssímastjóra um, að hann 
sje henni meðmæltur, muni samgmn. láta 
hana sæta sömu meðferð og hinar tillög- 
urnar, sem landssíinastjóri liefir mælt með. 
Eftir ritsímakortinu að dæma, sem jeg 
hefi hjer fyrir framan mig, virðist þessi 
leíð vera mjög stutt, en sem sagt vænti 
jeg þess, að hv. þm. X.-Þ. gefi sjálfur all- 
ar upplýsingar þessu viðvíkjandi.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg þarf aðeins 
að segja örfá orð, til þess að gera grein 
fyrir brtt. minni á þskj. 311, þar sem far- 
ið er fram á, að bætt sje við nýrri línu 
frá Sandnesi að Drangsnesi. Jeg þakka 
hjer með hv. samgmn. fyrir að hafa fall- 
ist á hana, og jeg þarf engu að bæta við 
það, sem hv. frsm. (KIJ) hefir sagt, en 
jeg geng út frá, að hið sama verði látið 
ganga yfir þessa línu og aðrar, sem lands- 
símastjóri hefir mælt með. Þarna er um 
stutta leið að ræða. en mjög er bagalegt 
að hafa ekki síma í Drangsnesi, því að 
þar er um allstórt útvegspláss að ræða, 
sem er í allmiklum uppgangi, enda hefir 
legið fyrir erindi frá 24 útgerðarmönnum 
um fjárveitingu í þessu skyni, og eru þar 
leidd rök að því, hversu nauðsynlegur



1739 Lagairumvörp samþykt. 1740
Simalagabreyting.

sími sje á þessum stað. Jeg bar þetta 
fram í fjvn., en þar sem hún gat ekki 
fallist á það, taldi jeg vonlítið að koma 
fram með sjerstaka tillögu um það utan 
nefndarinnar. Auk þessara áskorana hafa 
oftar en einu sinni verið samþyktar áskor- 
anir um þetta efni á þingmálafundum. 
Skal jeg svo ekki orðlengja þetta frekar, en 
vænti hins besta af hv. deild.

Magnús Torfason: Jeg leyfi mjer að 
þakka hv. samgmn. fyrir góðar undirtekt- 
ir við brtt. okkar þm. Árn. um línu frá 
Torfastöðum til Geysis og aðra frá Mos- 
felli að Laugarási. Að því er línuna frá 
Torfastöðum til Geysis snertir, skal jeg 
geta þess, að hún er fyrst og fremst gerð 
fyrir ferðamenn. Það er langt síðan lands- 
símastjóri hefir hugsað sjer, að þessi lína 
yrði lögð. En viðvíkjandi línunni frá Mos- 
felli að Laugarvatni, þá er hún, eins og 
hv. frsm. (KIJ) tók fram, meðfram sétt 
af því, að þarna á að koma hjeraðsskóli, 
og er enginn vafi á, að Laugarvatn verð- 
ur fjölsóttur gististaður á sumrin, þegar 
skólinn er kominn, því að þatna er lands- 
lag eitt hið fegursta á landinu. En hvað 
snertir línuna frá Mosfelli að Laugarási, 
skal jeg skýra frá því, að landlæknir hefir 
mælt mjög ákveðið með þeirri línu, en 
þar sem landssímastjóri hefir lagt á móti 
henni, munum við þm. Árn. fallast á, að 
hana beri fremur að skoða sem sjerstaka 
hjeraðslinu, þó að þarna sje revndar ferja 
austur yfir Hvítá. En hvað sem því líður, 
vil jeg hjer með leyfa mjer að taka þessa 
síðustu tillögu aftur.

Benedlkt Sveinsson: Jeg hefi leyft mjer 
að koma fram með brtt. við talsímakerfið 
á þá leið, að bætt verði við línu frá Skóg- 
um að Skinnastöðum, Eins og hv, frsm.

(KIJ) tók fram, er þessi leið mjög stutt. 
Jeg get reyndar ekki sagt fyrir víst, 
hversu löng hún er, en jeg hugsa, að hún 
sje hjer um bil 6 km. Það, sem veldur 
þvi, að nauðsynlegt er að bæta við þessari 
línu, er það, livernig síminn liggur nú. 
Hann liggur inn með botninum á Öxar- 
firði, yst í bygðinni, og er hann einn þátt- 
ur hinnar löngu línu frá Húsavík til 
Vopnafjarðar. Nú hagar svo til, að Jök- 
ulsá fellur þarna til sjávar, en stöðin 
liggur þannig, að áin rennur báðum meg- 
in við hana, og er oft ófært að stöðinni 
öðrum megin, og stundum jafnvel báðum 
megin. Skinnastaðir liggja ofan við þess- 
ar kvíslir, og er því miklu hægra fyrir all- 
an efri hluta Kelduhverfis að sækja síma 
þangað.

Jeg hefi skrifað landssímastjóra um 
þetta og hann taldi á því engin tormerki. 
Leiðin er stutt og engar torfærur nema 
árkvíslirnar. En þótt þær sjeu oft illar 
vfirferðar, þurfa þær ekki að vera því 
til fyrirstöðu, að simi sje lagður þar yfir.

Þessar smábrtt., sem nú hafa verið tekn- 
ar saman í frvgr., hafa sætt svo góðum 
undirtektum, að jeg vona, að svo verði 
einnig með þessa brtt. mína, þar sem ekki 
geta komið fram neinar mótbárur frá 
landssímastjóra, eftir því sem hann talaði 
við mig. Einnig býst jeg við, að hjeraðs- 
búar verði fúsir á að leggja fram hjálp 
sína með því að flvtja að staura og ann- 
að, sem til þarf.

ATKVGK.
Brtt. 338 samþ. með 21 shlj. atkv.

— 309 samþ. með 20:1 atkv.
— 311 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 332, tveir fvrri liðir, samþ. með 23 

shlj. atkv.
— 332, síðasti liður, tekin aftur,
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Prv., svo brevtt, samþ. með 18:3 atkv. 
og afgr. til Ed.

í, 52. fundi í Ed., föstudaginn 16. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. 
við 3. umr. í Nd. (A. 353).

A 54. fundi í Ed., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MO): Jeg vil
aðeins óska þess, að frv. verði, að þessari 
mnræðu lokinni, vísað til samgöngumála- 
nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. 

og til samgmn. með 8 shlj. atkv.

Á 67. fundi í Ed., miðvikudaginn 5. 
maí, var frv. tekið til 2. umr. (A. 353, 
n. 432).

Fram. (Einar Árnason): Frv. þetta
er hingað komið frá hv. Nd. og er eins- 
konar samsafn af till. frá ýmsum hv. þm., 
og er þar gert ráð fyrir símalagningum í 
13 sýslum. Mest eru þetta aukalínur út 
frá aðallínunum til sveita. Samgmn. þess- 
arar hv. deildar hefir ekki sjeð ástæðu til 
annars en að leggja til, að frv. verði 
samþ. óbreytt. Sjer hún enga ástæðu til 
að gera upp á milli lína þeirra, sem nefnd- 
ar eru í frv. Held jeg, að mjer sje óhætt 
að fullyrða, að landssímastjóri hafi fengið 
þær allar til umsagnar og að orðalag 1. 
gr. sje ákveðið í samráði við hann. Allar 
þessar línur kosta vitanlega stórfje, en 
auðvitað líða mörg ár áður en flestar 
þeirra verða lagðar, og það því fremur,

sem enn eru ólagðar margar línur í eldri 
símalögum. Flestar þeirra verða auðvitað 
lagðar á undan þessum viðbótum. Vona 
jeg, að hv. deild levfi þessu máli að hafa 
greiðan gang.

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 69. fundi í Ed., föstudaginn 7. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 13 shlj. átkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 533).

43. Bann gegn botnvörpu- 
veiðum.

Á 55. fundi í Nd., föstudaginn 16, apríl, 
var útbýtt:

Frv. til laga itm viðauka við tög nr. 5, 
frá 18. maí 1920, itm bann gegn botn- 
vörpuveiðum (þmfrv., A. 356).

Á 57. fundi í Nd., mánudaginn 19. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 59. fundi í Nd., miðvikudaginn 21. 

apríl, var frv. aftur tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin 

leyfði með 17 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.
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Frsm. (Jón Baldvlnsson): Ffv. þetta 
er flutt af sjútvn. að tilhlutun hæstv. 
stjórnar og fer fram á það að breyta 
ákvæðum viðvíkjandi brotum botnvörpu- 
skipa, sem tekin eru í landhelgi fyrir ólög- 
legan umbúnað veiðarfæra. Bn eþis og seg- 
ir í frv., þá á sú rýmkun, sem í því felst, 
aðeins að koma til greina, þegar það er 
ljóst af öllum atvikum, að skipið hefir 
hvorki verið að veiðum í lanjdhelgi nje 
undirbúningur gerður í því skyni, en það 
er þegar umbúnaður veiðarfæra er ekki 
löglegur af óviðráðanlegum ástæðum, eða 
og þar í landhelgi, sem liggur langt frá 
veiðistöð eða fiskimiðum. En þó rjett 
kunni að þvkja að samþykkja slík ákvæði, 
verður að framkvæma lögin með hinni 
mestu varkárni, og tilætlunin er sú, að 
það sje dómari, er í hvert sinn metur, 
hvort máli megi lúka samkvæmt þessum 
lögum eða ekki.

Með frv. þessu eru veiðarfærabrot botn- 
vörpuskipa greind í tvent: brot, sem verða 
að teljast saknæm, en það er þegar skip 
eru að hefja undirbúning undir ólöglega 
veiði í landhelgi o. s. frv., og hinsvegar 
ósaknæmari brot, þegar svo er ástatt, sem 
í frv. segir. Verður þá í löggjöfinni sá 
munur á þessum tvennskonar brotum, að 
um þau gilda mismunandi sektarákvæði. 
Fyrir hin saknæmari brot verða sektirn- 
ar ákveðnar eftir 2. málsgr. laga nr. 5 
frá 1920, en fyrir þau ósaknæmari eftir 
þessum lögum.

Frv. er komið frá nefnd, og mun það 
því eftir venju ekki fara til nefndar, og 
leyfi jeg mjer því fyrir hönd sjútvn. að 
mælast til þess, að málið verði látið ganga 
áfram.

Foreætisráðherra (JM): Jeg er þakklát- 
ur hv. sjútvn. fvrir að hafa flutt þetta 
frv. og held, að hún hafi þar gert hyggi-

lega í sínum till. Það er sjálfsagt að 
halda fast við að hegna fyrir veruleg 
brot, enda eru ákvæði laganna mjög 
ströng, líklega einhver þau ströngustu, 
sem nokkursstaðar eru. En það geta kom- 
ið fyrir þau brot, sem ekki er rjetf að 
hegna fyrir eftir þeim ákvæðum, sem nú 
gilda. Það liefir komið fvrir, að bæði út- 
lendir og innlendir togarar hafa verið 
kærðir fyrir brot, sem eru svo lítil, að þau 
ættu alls ekki að varða jafnharðri hegn- 
ingu og lögin'ákvcða nú. En jeg hetd, að 
nefndin hafi gert rjett í því að leggja til. 
að dómari skyldi ákveða um brotið, hvort 
það skuli dæmast eftir harðari eða væg- 
ari ákvæðum laganna, fremur en láta 
framkvæmdarvaldið hafa alræði í slíkum 
sökum. Jeg held, að það sje rjett að fara 
stranglega eftir botnvörpubannlögunum, 
því að það er með brot á þeim eins og 
brot á bannlögunum, þeim á að framfylgja 
án þess að líta til hægri eða vinstri. En 
það á að gera greinarmun á brotunum. 
Og það held jeg, að sje gert sanngjarnlega 
í frv.

Hákon Kristófereson: Jeg vil aðeins 
skjóta því til hæstv. forsrh. (JM), hvort 
hann sem dómsmálaráðherra trúi öllum 
dómurum landsins til þess að úrskurða 
samkvæmt þessum lögum svo við megi 
una og rjettur manna verði ekki fvrir 
borð borinn.

Foreætisráðherra (JM): Jeg treysti ekki 
öllum dómurum landsins jafnvel. En það 
er hægt að áfrýja þessum úrskurðum eða 
dómum, ef ekki þvkir tekið hæfilegt tillit 
til allra ástæðna.

ATKVGR.
Frv, vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv
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Á 61. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Porseti tók málið af dagskrá.
Á 63. fundi í Nd., þriðjudaginn 27.

aprfl, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 16 shlj. atkv. 
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.

Á 65. fundi í Nd., fimtudaginn 29. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Prv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 63. fundi í Ed., næsta dag, var frv. 
útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
í Nd. (A. 356).

Á 65. fundi í Ed., mánudaginn 3. maí, 
var frv. tekið til 1. umr.

Björn Kristjánsson: Jeg skal geta þess, 
að mál þetta hefir verið athugað í sam- 
einingu af sjútvn. beggja deilda, og þess 
vegna þarf ekki að vísa því til nefndar.

Forsætisráðherra (JM): Háttv. þdm. 
munu hafa veitt þvi eftirtekt, að frv. cr 
flutt af sjútvn. beggja deilda í samráði 
við stjórnina.

Jeg held, að till. sje mjög hyggileg. Eins 
og lögin eru nú, er ekki gott að gera neinn 
greinarmun á þeim brotum, sem í raun og

/ilþt, 1926, B, (38, löggjafarþing),

veru eru alveg afsakanleg, og hinum, sem 
óafsakanleg eru. Hjer er bætt úr því, sem 
ekki var gætt, þá er lögin voru samin, að 
undanskilja hin „teknisku“ brot, ef svo 
mætti kalla, þar sem það kemur ljóst 
fram, að tilgangurinn hefir ekki verið sá, 
að fiska í landhelgi.

Jeg þarf svo ekki að segja meira. Það 
gleður mig, að fullkomið samkomulag er 
um breytinguna, og jeg vona, að frv. gangi 
fljótt í gegnum þessa hv. deild.

ATKVGR.
Prv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 67. fundi í Ed., miðvikudaginn 5. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1, gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 69. fundi í Ed., föstudaginn 7. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og áfgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 534).
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44. Sauðfjárbaðanir.
Á 7. fundi í Nd., mánudaginn 15. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga um breyting á logum nr. 

21, 4. júní 1924 [Savfifjárbaftamr] (þm- 
frv., A. 28).

Á 9. fundi í Nd., fimtudaginn 18. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jörundur Brynjólfsson): Jeg get
að mestu skírskotað til greinargerðar fyr- 
ir frv. Þar eru teknar fram þær helstu 
ástæður fyrir því, að við flm. þessa frv. 
förum fram á að heimila innflutning á 
Coopers baðlyfjum. Að við höfum farið 
þessa leið, að heimila aðeins innflutning á 
þessari baðlyfstegund, stafar af því, að við 
álítum, að það geti verið varhugavert að 
gefa innflutning á öllum baðlvfjum alger- 
lega frjálsan. Þá yrðu baðlvfin, sem inn 
flyttust, að öllum líkindum mjög misjöfn. 
En það er svo að kalla lífsskilyrði, að bað- 
lyf þau, er menn nota, sjeu góð og nái til- 
gangi sínum.

Sú revnsla, sem við höfum fengið af 
þeirri innlendu baðlyfstegund, sem við 
höfum notað um tveggja ára skeið, hefir 
ekki verið góð. Að vísu kalla sumir, að 
það hafi gefist heldur vel. En aðrir bera 
mjög á móti, og hvgg jeg, að því verði 
ekki móti mælt, að það hafi víða um land- 
ið gefist mjög illa, þó að allrar aðgæslu 
hafi verið gætt í notkun og verið ná- 
kvæmlega eftir þeim reglum farið, sem 
gefnar hafa verið. Á árangri baðlyfsins 
hefir verið svo mikill misbrestur, að menn 
geta ekki lengur unað því að vera þvin;r- 
aðir til með lögum að nota það.

En um þá baðlvfstegund, sem við til- 
tökum hjer í frv., er það að segja, að hún

hefir hvarvetna þótt gefast mjög vel. Hygg 
jeg það ekki ofmælt að segja, að flestum, 
sem notað hafa það hjer á landi, hafi þótt 
það gefast ágætlega. Reynsla Breta virð- 
ist líka benda á það, að baðlyf þessi hafi 
gefist mjög vel. Á Bretlandseyjum var 
fram undir stríð meira en helmingur sauð- 
fjár baðaður úr þessum baðtegundum. 
Og á síðastliðnu ári mun um 70% af 
sauðfje á Bretlandseyjum (Englandi, 
Skotlandi og frlandi) hafa verið baðað úr 
hinum sömu baðlvfjum, eða 17)4 af
25 milj.

Virðist þetta benda á það, að þeir telji 
það bestu baðefni, sem þeir eiga völ á. 
Coopers baðlyf eru líka notuð víða um 
heim.

Það kunna ef til vill að vera skiftar 
skoðanir um það, hvort þetta er heppi- 
legasta leiðin, sem við höfum lagt til, að 
farin vrði, að atvrh. veitti undanþágu um 
innflutning. Við gerum ekki að ágrein- 
ingsatriði, hvort fyrirkomulagig verði á 
þennan veg eða innflutningur á þessum 
baðlyfstegundum verði gefinn algerlega 
frjáls. Á hitt leggjum við aðaláhersluna, að 
leyfður verði innflutningur og notkun á 
baðlyfi þessu, eða þá einliverju öðru, sem 
menn þykjast alveg öruggir um, að gott 
gagn sje að.

Háttv. Alþingi hafa borist alvarlegar 
áskoranir mjög víða af landinu um þetta 
efni, og jeg hygg þess vegna, að það þurfi 
ekki að rökstyðja þetta frekar. Vona jeg, 
að háttv. Alþingi sjái, að hjer er um svo 
alvarlegt mál að ræða og að ekki dugi að 
skorast undan að flytja inn góð baðlvf. 
Ef við getum síðar meir komið baðlvfs- 
gerðinni innlendu í það horf, að því megi 
fullkomlega trevsta, þá fvrst er tími til 
kominn að banna innflutning útlendra 
baðlvfja. En meðan svo er ekki, þá segir
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það 'sig sjálft, að það er í mesta máta 
órjettlátt að banna innflutning góðra er- 
lendra baðlyfja.

Að svo mæltu geri jeg að till. minni, að 
málinu verði vísað til hv. landbn. að þess- 
ari umr. lokinni. Jeg má geta þess, að 
meinleg prentvilla hefir slæðst inn í grein- 
argerð frv., í seinustu málgrein, „óhægt“ 
fyrir „óhæft“.

Atvinnumálaráðherra (MQ): Jeg gat
því miður ekki heyrt ræðu hv. aðalflm. 
(JörB), svo að verið getur, að eitthvað 
verði hjáleitt, sem jeg segi. En jeg ætla 
að spyrja hv. flm. um það — og bið vel- 
virðingar, hafi hann tekið það fram — 
hvort það sje tilætlunin að levfa að nota 
öll Coopers baðlyf. Þau eru til fjölda- 
mörg, þar á meðal kreólínsbaðlvf, sem 
ekki er ósvipað því, sem við notum hjer.

I öðru lagi vildi jeg spyrja, hvernig 
hv. flutningsmenn hafi hugsað sjer að 
samrýma þetta við 2. gr. laga frá 1924 um 
baðlyf, þar sem lagt er fyrir atvinnumála- 
ráðuneytið að láta gera innlent baðlyf 
til allra baðana í landinu, þrifabaða og 
annara. Mjer skilst það vera dálítið erfitt 
að koma því saman að levfa Coopers bað- 
lyf, öll eða eitt þeirra, en halda þó uppi 
ákvæðum um það, að búa skuli til innan- 
lands svo mikið af baðlyfi, að nægi til 
allra baðana. Jeg er hræddur um, að af 
því leiði talsverðan kostnað, og þótt mað- 
ur vilji draga nokkuð úr framleiðslunni, 
þá er erfitt að segja fyrirfram, hve mik- 
ið skuli draga úr.

Jeg verð að segja, að mjer þykir það 
mikið mælt, þar sem stendur í greinar- 
gerðinni, að flestir sjeu á einu máli um, 
að það baðlvf, sem notað hefir verið síð 
ustu árin, hafi reynst ónýtt. Mjer er kunn- 
ugt um heilar sýslur, þar sem ekki hefir

bólað á neinni óánægju. Það eru fjölmarg- 
ir menn á þessu landi, sem álíta þetta bað- 
lyf mjög gott. Baðlyfið, sem notað var á 
síðasta hausti, mun hafa verið með bestu 
baðlyfjum, sem notuð hafa verið hjer. 
Þetta er bygt á efnarannsóknum og áliti 
dýralækna og annara, sem vit hafa á; jeg 
segi það ekki frá sjálfum mjer, því jeg 
viðurkenni, að jeg hefi ekki vit á því.

En þar með er ekki sagt, að Coopers 
baðlyfin sjeu ekki líka góð. Það er ekki 
ætlun mín að mæla móti þeim, sjerstak- 
lega þó duftinu. Það er nú risin svo 
sterk alda um að fá að nota Coopers duft- 
ið, að jeg hygg, að erfitt verði að standa 
á móti henni. En ástæðan til þess, að 
þetta baðlyf hefir ekki verið leyft, er sú, 
að dýralæknar hafa jafnan lagt eindregið 
á móti því, að þetta baðlyf væri notað.

Jeg geri ráð fyrir, að þetta mál fari til 
hv. landbn. Vil jeg mælast til þess við hv. 
nefnd, að hún athugi frv. nákvæmlega í 
sambandi við lögin frá 1924. Hygg jeg, að 
hún komist að raun um, að erfitt sje að 
samrýma þetta frv. þeim lögum óbreytt.

Einnig vildi jeg mælast til við háttv. 
nefnd, að hún kalli fyrir sig dýralækni 
Reykjavíkur, til þess að minsta kosti að 
hevra, hvað hann hefir að segja um þessi 
mál. Það álít jeg ekki nema sjálfsagða 
kurteisisskyldu gagnvart honum, jafnvel 
þótt nefndin treysti sjer ekki að fara eft- 
ir áliti hans.

Flm. (Jðrundur Brynjólfsson): Jeg get
tæplega svarað fyrirspumum hæstv. atvrh. 
í öllum atriðum fvrir okkur alla flm.; til 
þess höfum við varla borið okkur nógu vel 
saman. En jeg get svarað því fyrir mig 
um innflutninginn, að jeg hefi ekki hugs- 
að mjer, að tilteknar yrðu sjerstakar teg- 
undir, heldur væri heimilt að flytja þær

lin«
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allar inn. Það er meðal annars vegna 
þess, aS jeg veit til þess, að fjölmargir 
bændur blanda þessum tegundum saman í 
notkun. Vel getur verið, að kæmi til mála 
að setja skorður við innflutningi einhverra 
Coopers baðlyfja, en þá hygg jeg nokk- 
ur vandkvæði á því að velja úr þær 
tegundir, sem mönnum yfir höfuð fellur 
best að nota. Því held jeg það vera viss- 
ast að hafa þetta algerlega frjálst.

Jeg skal fúslega viðurkenna, að það er 
ekki hægt fyrirfram að segja um, hve mik- 
ið þurfi að búa til af innlendu baðlvfi, ef 
innflutningur á Coopers baðlvfjum er 
gerður frjáls, og geta stafað af því vand- 
kvæði nokkur. En hinsvegar hvgg jeg, að 
tæplega verði hægt að gera við slíkum 
vandkvæðum, nema með því eina móti að 
segja fyrirfram, hvað mikinn hluta megi 
flvtja inn af erlendu baðlyfi. ÍTt frá því 
mætti svo reikna, hvað mikið þyrfti að 
framleiða innanlands. En þetta held jeg 
myndi skapa óánægju, ef þeir, sem helst 
vildu nota útlend baðlvf, væru ekki frjáls- 
ir að því.

Hitt getur líka vel komið til mála, að 
brevta löggjöfinni um þetta efni á þann 
veg, að gefa frjálsan innflutning á þeim 
baðlyfjum vfirleitt, sem mönnum líkar 
best. og hætta að búa til baðlyf hjer á 
landi öðruvísi en til revnslu eða tilrauna, 
til þess að prófa sig áfram.

Hæstv. atvrh. fanst það ofmælt. að 
flestir væru á einu máli um það. að bað- 
efni það, er menn hafa notað nú síðnstu 
árin, hafi oft reynst ónýtt. Jeg þekki tals- 
vert til um þetta efni og hefi sjeð skrif 
um það. Allar þær umræður um þetta mál. 
sem jeg hefi vitað um, bæði í ræðu og 
riti, hafa verið alveg einróma um það, að 
innlenda baðlvfið hafi gefist mjög illa. Þó 
má revndar segja, að einstöku menn álíta, ag

það hafi gefist vel, en hinir eru langtum 
fleiri, sem telja það alveg ónýtt. Jeg get 
sagt það með fullri vissu, að þar sem far- 
ið var nákvæmlega eftir þeim fyrirmæl- 
um, sem gefin eru um notkun baðlyfsins, 
við sauðfjárbaðanir í vetur, var lúsin lifn- 
uð aftur á fjenu á 5. degi. (HK -. Hún 
hefir þá bara aldrei dáið !). Vitanlega hef- 
ir hún aldrei dáið, en aðeins fengið sjer 
blund við baðið og vaknað svona skjót- 
lega til lífsins aftur. En það er öldungis 
víst, að það var ekki hægt að kenna neinu 
um í notkun baðefnisins, heldur var það 
sjálft svona ónýtt. Það hefi jeg einnig 
heyrt á mönnum og sjeð í skrifum ýms- 
um, að fjárkláði hafi aukist á sumum 
stöðum upp á síðkastið. Meðal annara hef- 
ir maður nokkur, sem hefir umsjón með 
sauðfjárböðunum á stóru svæði, haldið 
þessu fram.

Mjer er kunnugt um, að dýralæknir hef- 
ir lagst á móti innflutningi Coopers bað- 
lvfja, en með allri virðingu fvrir honum 
hlýt jeg að leggja meira upp úr reynslu 
fjölda bænda, sem hafa notað það með 
ágætum árangri.

Atvinnumálaráðherra (MG): Hv. 2.
þm. Árn. (JörB) vill levfa innflutning á 
allskonar Coopers baðlvfjum, þar á meðal 
kreólínsbaðlvfjum, svipuðum þeim, sem nú 
eru notuð, en ekki eins sterk og þau. En 
þá finst mjer of langt gengið, ef halda á 
áfram innlendri baðlvfjagerð og levfa 
síðan innflutning á baðlvfjum með sams- 
konar eða svipaðri efnasamsetningu, en 
sem er verra. Jeg er hv. aðalflm. (JörB) 
samdóma um, að vel mætti athuga, hvort 
ekki væri rjett að hverfa alveg að gamla 
laginu, eða löggilda nokkrar baðlvfsteg- 
undir, sem menn væru svo frjálsir að nota 
eftir eigin vali.
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Jeg get ekki fallið frá því, að mjer 
þykir það ofmælt í greinargerð frv., að 
flestir sjeu á einu máli um það, að bað- 
efni það, sem menn hafi notað nú síð- 
ustu árin, hafi oft reynst ónýtt. Jeg veit 
ekki betur en að engar kvartanir hafi 
komið um það, hvorki úr Eyjafjarðar- 
sýslu nje Þingeyjarsýslu. Einnig í Skafta- 
fellssýslunum eru menn yfirleitt mjög 
ánægðir með þetta baðlyf, en jeg skal við- 
urkenna, að úr mörgum öðrum sýslum 
hafa komið kvartanir, þó að í þeim sýsl- 
um sjeu líka margir menn, sem halda því 
fast fram, að þetta baðlyf sje mjög gott.

Jeg veit nú ekki, til hvors flokksins á 
að taka meira tillit, og álít því best að 
miðla málum þannig, að leyfa innflutning, 
einkanlega á einni tegund þessa baðlyfs, 
duftinu. Með því móti er hægt að gera 
báðum flokkum til hæfis og lofa hverjum 
að nota það, sem hann vill.

Halldór Stefánsson: Ástæðurnar fyrir 
lögunum frá 1924 voru þær, að gerlafræð- 
ingur ríkisins og dýralæknirinn í Reykja- 
vík töldu, að hægt væri að fá tryggara og 
betra baðlyf á þennan hátt en annars. Nú 
er fengin tveggja ára reynsla, og eftir því, 
sem jeg veit best, er sú reynsla alls ekki 
viðunandi. Að vísu er ekki hægt að dæma 
um árangurinn af síðustu böðun fyr en 
næsta vor, en á Austurlandi eru menn 
mjög óánægðir með árangurinn af baðinu 
í fvrra. Pjöldi manna hefir kvartað und- 
an því, að óþrif hefðu verið á fjenu í vor 
venju fremur, og þykjast ekki geta öðru 
um kent en baðlyfinu. I notkunarreglun- 
um er sagt fvrir, að halda eigi fjenu í 
baðinu í 3 mínútur. Þó að með því fengist 
jafngóður árangur eins og á 1 mínútu í 
sterkara baði, þá má það teljast óhæft. 
Það lítur helst út fvrir, að hugsunin sje 
að drekkja óþrifunum í baðinu! Það virð-

ist því vera full ástæða til að breyta þvi 
skipulagi, sem nú er, en hitt er álitamál, 
hvað langt skal ganga í því að leyfa inn- 
flutning baðlyfja. Sjálfsagt virðist að 
leyfa innflutning á fleiri en einni tegund. 
Eðlilegast teldi jeg að afnema lögin og 
hverfa aftur til þess skipulags, sem var 
fyrir 1924.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 15:2 atkv. 

og til landbn. með 16 shlj. atkv.

Á 54. og 57. fundi í Nd., dagana 15. og 
19. apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 59. fundi í Nd., miðvikudaginn 21. 

apríl, var frv. enn tekið til 2. umr. (A. 
28, n. 138, 143 og 175).

Frsm. 1. minni hl. (Jörundur Brynjólfs- 
son): Eins og nál. þau, sem hjer liggja 
fyrir, bera með sjer, þá hefir landbn. 
ekki borið gæfu til þess að standa saman 
um þetta frv., heldur hefir hún klofnað 
í marga hluta. Þó skal jeg geta þess, að 
milli 1. og 2. hlutans er ekki svo langt, 
að sjerstaklega sje orð á gerandi. Við hv. 
2. þm. Skagf. (JS) leggjum til, að gerð 
verði sú breyting á frv., að lögin frá 1924 
verði numin úr gildi, en sú breyting gerð 
á 3. gr. laganna frá 1914, að atvinnumála- 
ráðunevtið löggildi þau baðlyf, er nota á, 
og ennfremur að heimild verði veitt til 
þess að nota Coopers duftið. Okkur þykir 
það hyggilegast að halda þessum lögum 
með slíkri breytingu, til þess fremur að 
tryggja, að aðeins góðar baðlyfstegundir 
verði notaðar. Við stvðjum þessa tillögu 
okkar við óskir og álit margra manna, ósk- 
ir, sem hafa komið nú í vetur til Alþingis
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mjög víða að af landinu. Úr tíu sýslum 
hafa komið þingmálafundargerðir, og fleiri 
en ein úr sumum, sem óska beint eftir, að 
Coopers baðlyf verði leyft að nota. Auk 
þess hafa svo komið óskir úr nokkrum 
sýslum um það, að þingið gerði ráðstaf- 
anir til þess, að útrýmingarbað færi fram 
á næstunni. Við höfum ekki sjeð okkur 
fært, annað en að verða við þessum ósk- 
um. Það er öldungis víst, að bændum 
gengur ekkert annað til með þessum ósk- 
um og áskorunum til þingsins en að reyna 
að tryggja sjer þá bestu baðlyfstegund, sem 
þeir þekkja til. Og jeg held, að það væri 
ekki rjett gert að synja þeim, því jeg hygg 
óskir þeirra hafi við mikil rök að styðj- 
ast. Jeg teldi það meira að segja fulla 
ósanngirni.

Viðvíkjandi því, að við háttv. 2. þm. 
Skagf. (JS) viljum þó ekki gefa allan 
innflutning frjálsan á baðlyfi, þá er það 
sökum þess, að við höfum ekki trú á því, 
að ekki kunni að verða fluttar inn ýms- 
ar tegundir baðlyfja, sem væru ljelegar, 
en menn ef til vill keyptu og notuðu. Og 
það væri illa farið. Við teljum sjálfsagt, 
að þar til útrýmingarbað fjárkláða fer 
fram, þá sje reynt að tryggja, að þrifa- 
bað fari reglulega fram eins og nú hefir 
átt sjer stað um nokkurra ára skeið, og 
jafnframt, að góð baðlyfstegund verði 
trygð. Og það teljum við, að best sje sjeð 
fyrir með þessu móti. Jeg skal geta þess, 
að með algerðu frjálsræði til að flytja inn 
hvaða baðlyfstegundir sem vera skal, þá 
er það öldungis víst, að inn verður flutt 
miklu meira af baðefnum en þörf er fyr- 
ir. Þannig var það t. d. áður en þessar 
skorður voru settar með löggjöfinni 1924, 
að það voru flutt inn liðug 100 tonn af 
baðlyfjum. Þetta hefi jeg frá góðum heim- 
ildum. En það mun vera í mesta lagi not- 
að árlega eitthvað nær 50 tonnum. Þetta

bendir til þess, að verði innflutningur 
ótakmarkaður, þá verði keypt miklu meira 
en þörf er fyrir. Jeg treysti mjer náttúr- 
lega ekki til að staðhæfa neitt, en trúað 
gæti jeg því, að þegar væri farið að liggja 
með sumar baðlyfstegundirnar, gætu þær 
skemst við geymsluna. Vitanlega vrði þá 
reynt að selja baðlyfin á næsta ári, og ef 
ekki gengi, þá á þar næsta ári. Hóflegur 
aðflutningur er það mikilvægt atriði, að 
ekki er rjett að ganga algerlega framhjá 
því. En meiri líkindi eru til, að ekki verði 
flutt óhóflega inn, ef vissar baðlyfsteg- 
undir eru löggiltar. Annars ber okkur 1. 
minni hl. og 2. minni hl. ekkert á milli 
nema það, að 2. minni hl. vill gefa inn- 
flutninginn alveg frjálsan, en halda ákvæð- 
inu um skyldubaðanir einungis. 2. minni 
hl. kemst svo að orði í nál. sínu, að þeir 
þori ekki að nema úr lögum þetta ákvæði 
um skyldu til þess að baða, að það myndi 
geta leitt til þess, að óþrif ykjust og kláði 
útbreiddist. Jeg er þeim sammála um 
þetta atriði. En jeg er líka hræddur við 
það, sem þeir þó ekki óttast, að ýmsar 
ljelegar baðlyfstegundir verði fluttar inn, 
ef innflutningur verður gefinn frjáls, og 
það álít jeg illa farið. Jeg vænti þess því, 
að fyrir varúðar sakir geti háttv. deild 
fremur fallist á till. okkar háttv. 2. þm. 
Skagf.

Viðvíkjandi 3. minni hl. nefndarinnar 
skal jeg vera stuttorður. Hann hefir trú 
á því, að aðeins með breyttu skipulagi og 
betra eftirliti megi ná sama árangri með 
því að hafa þessa baðlyfstegund eina, sem 
við höfum notað tvö síðustu árin. Jeg skal 
ekki staðhæfa neitt um það, hvað breytt 
skipulag á tilbúningi baðefnisins kynni að 
hafa í för með sjer. En viðvíkjandi eftir- 
litinu um sauðfjárbaðanir, þá get jeg upp- 
lýst hv. 3. minni hl. um það, að þar, sem 
jeg þekki til, þá hafa baðanir farið fram
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undir ströngu eftirliti nú á síðustu árum, 
svo að það verður ekki bætt, en þó hefir 
mjög mikill misbrestur orðið á árangri. 
Mjer var sagt dæmi um það, að eftir að 
búið var að baða tvisvar úr þessu bað- 
efni undir góðu eftirliti, hafi samt komið 
upp kláði. Jeg get einnig gefið þær upp- 
lvsingar, að nú fyrir stuttu var mjer sagt, 
að' kláða hefði orðið vabt á nokkrum bæj- 
um í Borgarfirði. Að vísu var ekki búið 
að baða nema einu sinni. Jeg hefi það 
fyrir satt, að svona sje það víða. Alt þetta 
bendir á það, að einhver mistök eru með 
þetta baðefni, hvort sem þau eru viðráð- 
anleg eða ekki. Og jeg held, að þingið 
geti ekki gengið framhjá þessum atriðum, 
sem nú eru upplýst. Jeg vænti þess vegna, 
að hv. deild geti fallist á till. okkar hv. 
2. þm. Skagf. Jeg held það sje í alla staði 
heppilegasta till.

Jeg býst svo ekki við að þurfa að fjöl- 
yrða um þetta mál meira. Jeg er búinn að 
segja frá þeim atriðum, sem mjer finst 
máli skifta; mun því ekki standa upp á 
ný, nema sjerstakt tilefni gefist,

Frsm. 2. minni hl. (Ámi Jónsson): Jeg
skal reyna að skýra svo hlutlaust frá, að 
ekki verði tilefni fyrir hv. frsm. 1. minni 
hl. að standa upp. Það er rjett, að það 
er ekki ákaflega mikið, sem ber á milli. 
En þó höfum við ekki getað orðið sam- 
ferða, þrátt fyrir góða samvinnu í flest- 
öllum málum, sem nefndin hefir haft til 
meðferðar, og góðan huga á að verða sam- 
ferða.

Eins og hv. frsm. (JörB) gat um, er 
þetta mál komið fram fyrir áskoranir, sem 
borist hafa víðsvegar að af landinu. Jeg 
held hann hafi nefnt 10 sýslur, þar sem 
skorað var á þingið að löggilda Coopers 
duftið. Þetta hefir verið allmikið deilu- 
mál; en út í það þarf ekki sjerstaklega að

fara nú, því að menn eru kunnugir mála- 
vöxtum af því, sem fram hefir farið í 
blöðunum. Eins er mönnum kunnugt um 
það, að baðlyf það, sem nú er löggilt af 
atvinnumálaráðuneytinu, er löggilt eftir 
ráði dýralæknis í Reykjavík. En nú hefir 
dýralæknir ekki viljað láta löggilda þetta 
Coopérs baðlyf. Það, sem farið er fram á 
í þessu frv., er það, að þingið fari upp á 
sína eigin ábyrgð að löggilda baðlyf, sem 
dýralæknir hefir ekki hingað til viljað 
löggilda. Hjer er eiginlega komið að þessu 
ágreiningsatriði, sem nefndin klofnaði á. 
Því að okkur 2. minni hluta þótti alt of 
viðurhlutamikið, að Alþingi færi að lög- 
gilda þetta baðlyf, þrátt fyrir þessar 
áskoranir, sem óneitanlega hafa borist, 
þvert ofan í tillögu þess eina fagmanns, 
sem við höfum í þessu efni. Og það er því 
fremur, sem mönnum kemur ekki saman 
um þetta vfirleitt. Jeg hefi í höndum skil- 
ríki, sem jeg get lesið upp, ef þörf gerist. 
Það eru vottorð víðsvegar að, sem fara 
í nokkuð aðra átt en það, sem haldið hef- 
ir verið fram hjer. Og þess er skemst að 
minnast, að það var að minsta kosti einn 
bóndi í landbn., sem ekki hafði eins mikla 
trú á Coopers duftinu og .háttv. frsm. 
(JörB), en þvert á móti álítur innlenda 
baðlyfið miklu betra.

Með þessum till. okkar 2. minni hl. er 
enginn dómur lagður á nothæfi þessara 
baðlyfja. En með tilliti til þess, að við 
gerum ráð fyrir, að frv. það, sem er næst 
á dagskrá, um útrýmingu fjárkláða, nái 
fram að ganga, þá höfum við álitið eðli- 
legast að gefa mönnum það alveg frjálst, 
hvort þeir vilji nota Hreins baðlyf, kreo- 
lín, Coopers baðlyf eða hvað annað bað- 
lyf, eftir að fjárkláðanum einu sinni er 
útrýmt úr landinu og dýralæknir telur, að 
ekki þurfi lengur löggildingar við. Menn 
hafa þá þekkingu á baðlyfjum hjer á
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landi, að þeim ætti að vera fyllilega trú- 
andi til að nota eingöngu þau, sem sæmi- 
leg eru. Mætti þá bera slíka löggildingu 
saman við það, að löggilda t. d. vissa teg- 
und skeggsápu eða eitthvað því um líkt. 
Það er engin hætta á, að menn noti ekki 
sæmileg baðlyf eftir að útrýming hefir far- 
ið fram; það er þegar fengin svo mikil 
reynsla í þeim efnum. Jeg get ímyndað 
mjer, að Coopers baðlyf yrði mikið not- 
að; því að þótt dýralæknir vilji ekki lög- 
gilda það sem kláðabaðlyf, álítur hann 
það gott þrifabaðlyf.

Hv. frsm. (JörB) var hræddur um, að 
innflutningur mundi aukast meira engóðu 
hófi gegndi, ef ekkert væri eftirlit. Ekki 
er jeg hræddur um það. Jeg held menn 
hafi ekki tilhneigingu til að birgja sig svo 
upp af þessari vöru. Hinsvegar er ekki 
svo mikil hætta, þótt menn lægju með 
eitthvað. En þar sem hann sagði, að inn- 
flutningur hefði verið 100 tonn á ári, þá 
getur það verið villandi, þegar ekki fylgir 
meira um það, hvort það var lögur eða 
duft. Þyngdarmunurinn er óskaplega mikill.

Yfirleitt er mjög leiðinlegt að þurfa að 
lögbjóða eftirlit með böðunum; því að 
það er vitanlega til hagsmuna fyrir hvern 
einasta bónda að sjá vel um böðun sauð- 
fjár síns. En reynslan hefir sýnt, að eftir- 
lits er full þörf.

Mjer hevrðist háttv. frsm. (JörB) vera 
að tala um það, að kláði hefði gert vart 
við sig í Borgarfirði, en gat þess jafn- 
framt, að ekki hefði verið nema einbaðað. 
Þarna kemur fram sá mikli misskilning- 
ur, sem hefir ráðið í þessu máli, nefnilega 
að til væri baðlyf, sem nægilegt væri að 
einbaða fje úr. Jeg held jeg fari rjett 
með það, að það baðlyf sje ófundið enn. 
Þó hægt sje við fyrstu böðun að drepa 
sjálfan maurinn, þá er ekki hægt að vinna

á eggjunum þar með. Annars er óþarfi 
að fara út í þetta nánar, en ef til vill 
fremur þegar næsta málið á dagskránni 
verður tekið fyrir.

Frsm. 3. mlnni hl. (Hákon Kristófers-
son): Jeg skal lofa að vera ekki langorð- 
ur um þetta mál, og sennilega gef jeg ekki 
háttv. frsm. 1. minni hl. (JörB) ástæðu 
til að rísa upp úr sæti sínu þessa máls 
vegna.

Eins og sjá má á nál. mínu á þskj. 17&, 
hefi jeg ekki getað orðið meðnefndar- 
mönnum mínum samferða í þessu máli. 
Jeg hefi tekið ástæður mínar þar fram, 
svo að jeg þarf fátt að segja nú.

Það er alkunna, að skoðanir manna á „ 
þessu máli eru nærri því eins skiftar og 
menn eru margir, eða a. m. k. er óhætt að 
segja eins og hreppar eða sýslur eru marg- 
ar hjer á landi. Það er eins í þessu máli 
og öðrum, að hver og einn þykist vita 
betur en hinir. Reynsla eins bendir í þver- 
öfuga átt við reynslu annars, ef gera má 
ráð fyrir, að allir segi eftir því, er hver 
og einn veit sannast.

Þegar böðunarlögin frá 1914 voru sett, 
þá var það vitanlega ekki af annari 
ástæðu en að menn fundu til þess, að 
skeytingarleysi bænda og annara fjáreig- 
enda var svo mikið, að það þurfti nauð- 
synlega að setja löggjöf til þess að sporna 
við þeírri eyðileggingu, sem af því getur 
stafað að baða ekki, hvort sem fjárkláði 
er á f jenu eða ekki. Lögin hafa mörgum. 
sinnum verið til umræðu síðan. Og rauði 
þráðurinn gegnum þær umræður hefir 
einlægt verið það, að framkvæma þyrfti 
allsherjar útrýmingarböðun vegna fjár- 
kláðans. Jeg fyrir mitt leyti hefi litið 
svo á, að með nægilegri tryggingu góðra 
baðlyfja og framkvæmd á böðunum mundi
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vera óhætt að slá því föstu, að það mundi 
duga. Nú sýndi reynslan, að svo varð 
samt ekki. Þá kom það til athugunar bæði 
í þinginu og utan þings, hvaða ástæður 
væru til þess, að árlegt útrýmingarbað 
kæmi ekki að þeim notum, sem ætla mætti. 
Jeg held það sje ekki rangt með farið, 
að sú skoðun varð ofan á hjá æðimörgum, 
bæði í þinginu og annarsstaðar, að þessi 
slæmi árangur stafaði af miður góðum 
baðlyfjum, sem notuð voru til hinna ár- 
legu þrifabaðana. Til þess að koma í veg 
fyrir, að áframhald yrði á notkun bað- 
lyfja, sem ekki eru nothæf, var horfið að 
því ráði að koma á fót innlendri bað- 
lyfjagerð, undir því eftirliti, sem álitið 
var svo tryggilegt, að betri tryggingar í 
því efni væru ekki líklegar. Með þessu 
þótti unnið tvent í einu. I fyrsta lagi von 
um að fá örugg baðlyf og svo jafnframt 
að koma baðlyf jagerðinni inn í landið, sem 
þótti þýðingarmikið atriði. Nú er það al- 
kunnugt, að síðustu árin hefir hin svo- 
kallaða Hreins-verksmiðja framleitt þetta 
baðlyf, sem notað hefir verið á sauðfje í 
það minsta að miklu leyti nú 2 síðustu 
árin.

Háttv. frsm. gat þess, að komið hefðu 
fram óskir úr mörgum sýslum — jeg held 
hann hafi sagt tíu sýslum, — um að leyfa 
innflutning á Coopers dufti. Þær óskir 
eru taldar fram komnar af þeim ástæðum, 
að menn álíta Hreins baðlvfið miður hæft 
til böðunar. Mig skortir næga þekkingu 
til þess að slá því föstu, að þetta sje ósatt. 
En jeg leyfi mjer að slá hinu föstu, að 
það er ósannað mál, af þeirri einföldu 
ástæðu, að hjá mjer og mörgum öðrum 
hefir þetta baðlyf reynst ágætlega. Mjer 
er kunnugt um, að einstökum mönnum í 
ýmsum sveitum hefir reynst það illa, eft- 
ir því sem þeir hafa skýrt frá. En það

vill svo til, að það mun mega rekja göt- 
una þannig, að hún liggur heim að ein- 
hverjum ástæðum, sem koma af óheppi- 
legri meðferð baðlyfsins. Alment mun það 
ekki hafa verið mönnum kunnugt, að var- 
ast þyrfti, að ílátin væru í kulda. Jeg sný 
því til hv. þm. Mýr. (PÞ), hvort ekki sje 
rjett með farið, að hann hafi sagt mjer, 
að svo hafi Hreins baðlyfið reynst í hans 
hjeraði, að þeir hafi alveg læknað fjár- 
kláða með því.

- Hjer er þá ekki nema um tvent að 
ræða, samsetningu baðlyfsins og notkun 
þess. Um það fyrra er það að ségja, að 
jeg álít algerlega fráleitt, að mistök eða 
vanræksla hafi átt sjer stað hjá þeim, 
sem framleiddu baðlyfið, þar sem líka 
gott eftirlit var með framleiðslunni. En 
þá finst mjer þetta hljóta að stafa af mis- 
tökum í meðferð baðlyfsins. Hvernig þeim 
mistökum er háttað, um það vil jeg engu 
til geta. Þó hygg jeg, að verulegasti þátt- 
urinn í þessu sje sá, að athugunar- og 
ef til vill kæruleysi megi mest um kenna, 
svo og því, að alment eru menn ekki farn- 
ir að skilja nauðsynina fyrir því að baða 
fjeð rækilega. Jeg vil alls ekki ætla, og 
hefi enga heimild til þess að segja það, 
að böðunin hafi verið illa framkvæmd 
yfirleitt. En að mikil missmíði hafi á þeim 
verið í einstaka stað, það leyfi jeg mjer 
að fullyrða.

Hv. frsm. 1. minni hluta (JörB) sagði, 
að það væri ósk sín og hv. 2. þm. Skagf. 
(JS) að fá löggildingu á Coopers baðlyfi, 
og væri það í samræmi við óskir annara. 
Jeg vænti nú þess, að þessir heiðursmenn 
taki mjer það ekki illa upp, þó að jeg 
lýsi því yfir, að jeg held, að trú þeirra á 
þetta baðlvf sje ekki svo óskeikul, að þeir 
geti ekki felt sig við að nota annað, því 
að báðir hafa þeir sagt í mín eyru, að

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 111
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þeir mundu ekki nota það sjálfir til sauð- 
fjárbaðana. Áður en löggjafarvaldið tók 
málið þannig í sínar hendur að lögleiða 
ákveðna tegund baðlyfja, var Coopers 
baðlyf vfirleitt notað hjer á landi. En 
hvernig fór? Ekki stöðvaðist fjárkláðinn 
í landinu fyrir því. Þó nú að þetta yrði 
liigleitt hjer nú, sem jeg álít ekki að lög- 
gjafarvaldið geti gert, nema því aðeins að 
gefa málið alveg laust, þá er jeg dýra- 
lækni alveg ósammála um það, að hinar 
árlegu þrifabaðanir komi ekki að gagni. 
Ef þær eru vel framkvæmdar, halda þær 
ekki einungis fjárkláðanum niðri, heldur 
útrýma þær honum að fullu með tímanum.

Hv. frsm. 1. minni hluta (JörB) tók 
fram, að reynslan hefði sýnt galla á 
Hreins baðlyfinu. En jeg vil benda liv. 
þm. (JörB) á það, að reynslan sýndi mis- 
tök á þessu máli áður en þetta baðlyf 
kom til sögunnar. Jeg skal viðurkenna, að 
jeg álít Coopers baðlyf mest bráðdrepandi 
af þeim baðlyfjum, sem notuð hafa verið 
á seinni árum, en jeg held það sje svo 
skaðlegt fvrir ullina, að við getum ekki 
notað það þess vegna; að því óglevmdu, 
að fari baðlögur ofan í kind í baðþrónni, 
mundi það vera mjög hættulegt fyrir líf 
hennar.

Bæði 1. og 2. minni hluti landbn. hafa 
horfið að því ráði. að unnið verði að 
framkvæmdum á næstu árum í þá átt að 
útrýma fjárkláðanum. Nú lít jeg svo á, 
að heppilegast sje að láta við svo búið 
standa þangað til, og þess vegna hefi jeg 
lagt til, að frv. það, sem hjer liggur fvrir, 
verði felt. Líka mætti vera, að á þessu 
tímabili leiddi revnslan í ljós, að Alþingi 
kæmist að þeirri niðurstöðu að fresta út- 
rýmingarböðunum. Þetta eru aðeins get- 
gátur, sem jeg vil ekki fullvrða neitt um, 
en ekki ómögulegt að reyndust rjettar.

Það leiðir af sjalfu sjer, að almenn út- 
rýmingarböð hafa mikinn kostnað í för 
með sjer. Auk þess er jeg sannfærður um, 
að þó að þessi útrýmingarböð fari fram, 
verður fjárkláðinn áfram í landinu, svo 
fremi bændur ekki standa saman um að 
fvlgja málinu.

Jeg hefi bent á, að jeg teldi það vitan- 
lega rjett, að strangara eftirlit væri haft 
með þessum málum framvegis en verið 
hefir. Mönnum er vfirleitt ekki kunnugt 
um, að gæta þurfi sjerstakrar varúðar í 
meðferð baðlyfjanna. Dúnkarnir eru til 
dæmis látnir standa úti að næturlagi og 
lítið um þá hirt, En athugaleysi þetta 
stafar einungis af því, að menn hafa ekki 
hugmynd um, að neinnar sjerstakrar var- 
íiðar þurfi að gæta með það, að baðlvfið 
kólni ekki.

Hv. frsm. 2. minni hl. (ÁJ) benti á, 
að hann gæti lagt fram vottorð frá mörg- 
um mönnum, sem sönnuðu, að Hreins 
baðlvf hefði revnst ágætlega, og nýlega 
talaði jeg við mann, sem hafði haft það 
í útvegum, og fullvrti hann, að það hefði 
revnst mjög vel. Jeg verð því að slá því 
föstu, að hjer sje um gott baðlvf að ræða. 
Engu að síður dettur mjer ekki í hug að 
halda því fram, að það sje skrök, að mis- 
tök hafi átt sjer stað, en þá er ekki um 
óheppilegt baðlvf að ræða, heldur um 
óheppilega meðferð á góðu baðlvfi. En 
það er hægt að koma í veg fyrir þessi 
mistök nú, þegar menn þekkja orsakir 
þeirra.

Jeg kæri mig ekki um að fara frekar út 
í þetta mál og læt mjer í ljettu rúm; 
liggja, að hvaða niðurstöðu þingið kemst. 
Jeg hugsa, ef dæma má eftir venjulegum 
hringlandaskap, að þessi löggjöf, sem 
reynst hefir vel hingað til, verði úr gi’Ji 
numin. En þá álít jeg, að gefa eigi frjálsr,
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hvaða baðlyf eru notuð, en ekki eigi að 
taka eitt sjerstakt baðlyf út úr og löggilda 
það.

Atvbmumálaráðherra (MG): Það er
ekki hægt að segja, að gott sje samkomu- 
lagið í hv. landbn. um þetta mál. Jeg skal 
lýsa því yfir, að jeg mun í þessu máli 
fylgja hv. þm. N.-M. (ÁJ og HStef), af 
því að jeg er samdóma hv. þm. Barð. (H- 
K) um það, aö það sje undarlegt, ef 
þingig taki eitt sjerstakt baðlyf út úr og 
löggildi það og segi svo, að bægt sje að 
löggilda önnur í samráði við dýralækni. 
Þessu eina þinglöggilta baðlyfi er þá gef- 
in svo mikil viðurkenning, að jeg get ekki 
verið því fylgjandi. Hinsvegar vil jeg taka 
tillit til hinna mörgu óánægjuradda, sem 
heyrst hafa út af því að mega ekki nota 
Coopers duft. Fjöldi manna um alt land 
hefir notað það í mörg ár og verið hæst- 
ánægður með það. Síðan 1924 er mikil 
óánægja út af þessu, og gerir hún heldur að 
magnast en minka, og er það ekki nema eðli- 
legt, þar sem til voru birgðir af Coopers 
dufti, sem hægt var að nota 1925. Mjer 
hafa borist kvartanir úr flestöllum sýsl- 
um landsins, nema Eyjafjarðar- og Þing- 
eyjarsýslum, yfir að mega ekki nota Coop- 
ers duftið. Að þessu athuguðu álít jeg, að 
rjettast sje að gefa baðlyfjaverslunina 
frjálsa. Að sönnu ber því ekki að neita, 
að því kann að vera samfara nokkur hætta 
á, að einhver þau baðlvf verði keypt, sem 
ættu ekki að vera notuð, en þó hygg jeg, 
að bændur sjeu mjög varkárir með að 
kaupa baðlyf, sem þeir þekkja ekki, af 
því að til eru margar tegundir, sem eru 
svo þektar, að þeir þurfa ekki að kaupa 
óþekt baðlyf.

Að öðru levti sje jeg ekki ástæðu til að 
ræða þetta mál lengur, en aðeins vil jeg

taka það fram, að jeg er ósamþykkur hv. 
þm. Barð. (HK) um, að þrifabaðanir 
muni uppræta kiáða. Hinsvegar veit jeg, 
að með góðum þrifaböðum má halda hon- 
um í skefjum.

Það er erfitt að segja, hvort útrýmingar- 
böð muni koma að tilætluðum notum. En 
hvað sem því líður, vildi jeg mælast til 
þess, þeirra vegna, sem eru óánægðir með 
að geta ekki notað Coopers baðiyf, að 
þetta frv. gangi fram nú á þessu þingi. 
Ef á annað borð á að fara að hrófia við 
baðlyfjalöggjöfinni, er ekki önnur leið 
fær en sú, að gefa frjálsa baðlyfjaversl- 
nnina.

Þórarinn Jónsson: Ræður manna hafa 
orðið alllangar og þeir virðast ekki hafa 
tekið nægilegt tillit til þess, sem hæstv. 
forseti var að minna menn á.

Jeg ætla með fáum orðum að drepa á 
tillögur hv. landbn. í þessu máli. Hv. 1. 
minni hluti hennar ieggur til, að Coopers 
baðlyf verði löggilt og að útrýmingarbað- 
anir fari fram, en hv. 2. minni hluti legg- 
ur til, að baðlyfjaverslunin verði gef- 
in frjáls og verði þó haldið áfram skyldu- 
böðunum og eftirliti. Hv. 3. minni hluti 
viU hafa alt óbreytt frá því, sem nú er.

Mjer virðast tillögur hv. 1. minni hluta 
ekki aðgengilegar. Jeg skal ekki gera lítið 
úr reynslu annara um Coopers baðlyfið, 
en jeg skal taka það fram, að jeg hefi 
líka reynt það baðlyf og vil ekki nota það. 
Hinsvegar virðast mjer aðfinslumar gagn- 
vart Hreins kreólíni úr iausu lofti gripn- 
ar. Jeg hefi notað þetta kreólín og vil 
ekki annað. Mjer hefir reynst það ágæt- 
lega. En baðlyf þetta er flutt út um land 
í stórum ílátum og sest til í þeim, og 
býst jeg ekki við, að það sje hrist upp. 
Hvgg jeg, að þetta sje aðalástæðan til

íii*
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þess, að þau hafa reynst misjafnlega. Bn 
þessi mistök má auðvitað laga. Jeg er 
því frekast með því að láta alt vera 
óbrevtt, þar til útrýmingarbaðanir verða 
framkvæmdar.

En sökum þess, að kvartanir manna 
eru svo almennar, að það kann að vera 
rangt að daufheyrast við þeim, væri æski- 
légt, að verslunin væri gefin alveg frjáls. 
Jeg er ekki eins hræddur við það og sum- 
ir virðast vera, að hætta sje á, að skað- 
legar tegúndir baðlyfa flytjist inn í land- 
ið. Menn hafa tök á að vinsa úr það, sem 
hest hefir reynst.

Það er mikið gert af því úti um land- 
ið að blanda saman baðlyfjum. Þetta álít 
jeg hættulegt og varasamt, enda hefir 
dýralæknir tjáð mjer. að hann hafi ill- 
an grun á því. Þetta getur líka valdið 
því, hvernig farið hefir. Annars skal jeg 
taka það fram, að jeg er eindregið með 
því, að útrýmingarbaðanirnar verði lög- 
ákveðnar. Þá yrðu betri tök á að halda 
kláðanum niðri með almennum þrifaböð- 
um á eftir.

Frsm. 1. minni hl. (Jörundur Brynjólfs- 
son): Jeg stóð aðallega upp til þess að 
leiðrjetta misskilping og mun ekki verða 
langorður. I brtt. sínum leggur 1. minni 
hluti til, að þær baðlyfjategundir verði 
notaðar, sem stjórnarráðið löggildir í sam- 
ráði við dýralækni. En aðeins þessa einu 
tegund, Coopers baðlyfið, viljum við lög- 
ákveða, sökum þess, að dýralæknir hefir 
ekki fengist til þess hingað til að mæla 
með þeirri tegund, en við hinsvegar þykj- 
umst hafa við svo mikið að styðjast, að 
við hikum ekki við að leggja þetta til, 
þar sem komið hafa eindregnar áskoranir 
um það úr 10 sýslum landsins. Jeg vænti 
þess. að mönnum skiljist, að dýralæknir

muni leggja til, að fleiri baðlýfjateg. verði 
notaðar og að stjórnarráðið muni sam- 
þykkja löggilding þeirra baðlvfjategunda. 
Að við tókum þessa einu baðlyfstegund út 
úr, var því einungis af því, að við ótt- 
uðumst, að ef við ekki gerðum það, yrði 
sú tegund ekki löggilt.

Annars vil jeg taka það fram viðvíkj- 
andi ummælum, sem fram hafa komið 
bæði frá hv. frsm. 2. minni hluta (ÁJ) 
og hæstv. atvrh. (M6), að svo fremi til- 
lögur hv. 2. minni hluta verða samþyktar 
og hæstv. atvrh. leggur blessun sína yfir 
þær, stendur opin leið að nota þetta for- 
boðna baðlyf (Coopers duft), sem mönn- 
um finst svo óviðfeldið. Með því er til- 
gangi okkar náð, svo að við getum sætt 
okkur við það. En eins og jeg tók fram 
áður, álít jeg betur fara, að ekki sje heim- 
ilt að flytja inn hverjar þær baðlvfsteg- 
undir, er mönnum dytti í hug að kaupa. 
því að þá er altaf hætta á, að ekki verði 
valdar þær bestu tegundir, sem völ er á. 
En til þess að þær tegundir sjeu valdar, 
tel jeg um það mikla tryggingu, ef dýra- 
læknir er látinn ráða, því að hann legg- 
ur varla til, að kevptar sjeu þær baðlyfs- 
tegundir, er ekki koma að notum. En það, 
sem hann hefir á móti Coopers baðlyfi, er 
það, að hann álítur, að það skemmi ull- 
ina. Aftur á móti telja bændur, að þrif 
í fjenaði verði betri, ef það baðlyf er not- 
að. Og vilji bændur taka á sig þau kaup, 
eiga þeir að fá að ráða því.

Jeg skal svo ekki tefja hv. deild frekar 
með umræðum um þetta mál. En þó vil 
jeg með nokkrum orðum víkja að því, er 
hv. frsm. 2. minni hl. (ÁJ) sagði um fjár- 
baðanir í Borgarfjarðarsýslu. Jeg gat þess 
áður, að bændur í Dalasýslu hefðu tví- 
baðað fje sitt og vandað til böðunarinn- 
ar, og þrátt fvrir það hefir komið þar 
upp kláði. En jeg sje ekki ástæðu til að
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svara hv. frsm. 3. minni hlutans, því að 
hann hefir sjerstöðu í þessu máli, þar sem 
hann vill láta alt sitja við sama, sem nú 
er. Við fjórir nefndarmenn erum á móti 
því, en á hitt leggjum við ekki sjerstaka 
áherslu, hvort notað er Coopers baðlyf 
eða einhver önnur tegund, eða aðrar teg- 
undir, því að það finst okkur ekki miklu 
máli skifta. (HK-. Jú, það skiftir einmitt 
niáli).

Jeg þykist þá hafa drepið á flest atriði 
þessa máls og nenni ekki að eltast við 
fleira. En þess vil jeg þó geta, að mjer 
þótti vænt um ræðu hv. þm. V.-Húnv. 
(ÞórJ), þar sem hann vildi koma á út- 
rýmingarböðunum og að við gerðum nú 
einu sinni alvarlega tilraun til þess að 
losna við fjárkláðann.

ATKVGR.
Brtt. 143,1 (ný frvgr., verður 1. gr.) samþ. 

með 16:2 atkv.
— 138,l.a—e sjálffallnar.
— 143,2 (ný gr., verður 2. gr.) samþ. 

með 14: 2 atkv.
— 143,3 (ný fyrirsögn) samþ. með 16: 

2 atkv.
— 138,2 sjálffallin.
Frv. vísað til 3. umr. með 15: 5 atkv., 

með fyrirsögninni:
Frv. til laga um afnám laga nr. 21, 4. 

júní 1924, og breyting á lögum nr. 58, 30. 
nóv. 1.914 [Sauðfjárbaffanir].

Á 61. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 401).

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 58. fundi í Ed., s. d„ var frv. útbýtt 
éins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

A 60. fundi í Ed., þriðjudaginn 27. 
apríl var frv. tekið til 1. u m r.

AtvinnumálaráOherra (MG): Frv. þetta 
er komið frá Nd., var flutt af allmörgum 
hv. þm. þar og var í byrjun þess efnis, að 
þá eina breytingu skyldi gera á baðlvfja- 
löggjöfinni, að nota mætti hið svonefnda 
Coopers duft án löggildingar. En í neðri 
deild tók það þeirri breytingu, að bændur 
sjálfir mættu ráða, hvaða baðlyf þeir not- 
uðu. Vegna þessa eru úr gildi numin lög 
nr. 21, 4. júní 1924, og ennfremur ýms 
ákvæði laga nr. 58, 30. nóv 1914, um 
þrifabaðanir. Þessu máli er þannig varið, 
að utan af landi hafa komið mjög sterkar 
raddir um að mega nota Coopers duft. 
Hafa margir svo mikla trú á þessu bað- 
efni, að þeir telja það hið eina örugga. 
Þess vegna var frv. í byrjun eins og jeg 
liefi þegar tekið fram. En jeg og fleiri 
gátum ekki sætt okkur við þetta. Við 
vildum ekki taka eitt baðlvf út úr og 
leyfa notkun þess ólöggilts, ekki síst þar 
sem það að áliti dýralæknis er ekkert 
betra en mörg önnur. En til þess að þurfa 
ekki að ganga á móti þessum sterku ósk- 
um, sem jeg gat um, var ekki annað ráð 
betra en að gefa baðlyf javerslunina 
frjálsa, og að því ráði hvarf neðri deild. 
Vildi jeg því mælast til, að þessi háttv. 
deild gerði það líka, því jeg býst við. að 
það yrði geysimikil óánægja. ef ekki verð- 
ur levft að nota Coopers duftið.

Jeg veit ekki, hvort landbúnaðarnefnd 
hjer í deildinni hefir unnið með land- 
búnaðarnefnd Nd. í þessu máli. Hafi hún 
ekki gert það, þá vænti jeg, að málinu 
verði vísað til landbúnaðarnefndar.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til landbn. með 11 shlj. atkv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 70. fundi í Ed., laugardaginn 8. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 401, n. 515).

Frsm. (Ágúst Helgason): Það mun
vera sjaldgæft, að jafnalmennar kröfur 
hafi borist þinginu um að breyta lögum 
eða afnema eins og nú um lögin frá 1924 
um sauðfjárbaðanir.

Hið innlenda baðlyf, sem þau lög fvrir- 
skipa að nota eingöngu, hefir reynst miður 
en til var ætlast. Að vísu eru til menn, 
sem telja þetta baðlyf nýtilegt, en öllum 
almenningi hefir reynst það ónýtt, ekki 
einu sinni getað unnið á færilúsinni, auk 
heldur á kláðamaurnum. Kláðinn hefir 
aukist að mun í sumum hjeruðum lands- 
ins síðan farið var að nota þetta inn- 
lenda baðlyf.

Bændur eru nú orðnir svo vanir sauð- 
fjárböðunum og búnir að fá svo mikla 
reynslu í að nota ýmsar tegundir bað- 
lyfja, að þeim ætti að vera trúandi til að 
velja sjer þá baðlyfstegund, sem þeim 
hefir reynst hest, og jeg er í engum vafa 
um, að það er hollast að láta þá sjálfráða 
um það.

Hepnist það, að gera innlent baðlyf 
samkepnisfært að gæðum og verði við er- 
lendar haðlyfjategundir, ætti að sjálf- 
sögðu að nota það. En eins og nú standa 
sakir, vil jeg mæla fast með því, að bænd- 
ur verði látnir sjálfráðir um valið, eins 
og ætlast er til með þessu frv., og vil jeg 
því eindregið leggja til, að frv. verði 
samþ. eins og það liggur fyrir.

Á 71. fundi í Ed., mánudaginn 10. maí, 
var frv. tekið til 3. u in r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 564).

45 Bæjargjöld í Reykjavík.
Á 42. fundi í Ed., miðvikudaginn 31. 

mars, var útbýtt:
Frv. tU laga un breytingor á lögum nr. 

36, 4. júní 1924, um bœjargjöld í Reykja- 
vík (þmfrv., A. 261).

Á 43. fundi í Ed., þriðjudaginn 6. apríl, 
var frv. tekið til 1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 10 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Frv. þetta 
er borið fram eftir tilmælum fjrh., og 
er tilætlunin með því að koma á samræmi 
milli laganna um fasteignaskatt til rikis- 
sjóðs og bæjargjalda í Revkjavík.

í lögum um fasteignaskatt til ríkis- 
sjóðs eru þau hús, sem nefnd eru í frum- 
varpinu, undanþegin fasteignaskatti. Er 
því tilætlunin með frv. að undanþíggja
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þau líka skatti til bæjarsjóðs, því að það 
er aðeins lítilfjörlegur tekjumissir fyrir 
bæinn. En hinsvegar virðist óeðlilegt, að 
ríkið borgi bænum fasteignaskatt af sín- 
um húsum, þegar það hefir undanþegið 
hús bæjarins þessum skatti til ríkissjóðs. 
Eins og bent er á í greinargerð frv.. get- 
ur þetta orðið mjög stórt atriði fyrir ein- 
stöku byggingar, þegar stórhýsi rísa hjer 
upp. Þannig yrði það mjög tilfinnanlegt 
fyrir landsspítalann, og getur beinlínis 
orðið því til fvrirstöðu, að hjer verði 
reistar veglegar kirkjur, og væri leitt, ef 
það gæti orðið því til fyrirstöðu.

Frv. þetta er komið frá nefnd, og sje 
jeg því ekki ástæðu til, að því verði vísað 
til nefndar. Leyfi jeg mjer því að leggja 
til, að það fái að ganga áfram nefndar- 
laust.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.

Elliheimilið verði undanþegið húsa- og 
lóðaskatti, eins og t. d. spítalar, kirkjur, 
alþingishúsið o. fl. Þetta brjef kom svo 
seint, að jeg hafði ekki tíma til að kalla 
nefndina saman til að ræða um þetta; en 
jeg hefi talað við tvo nefndarmenn hjer 
við hlig mjer, og eru þeir samþvkkir því, 
að þetta verði gert. Það liggur í hlutar- 
ins eðli, að það er sjálfsagt, að heimili 
þetta, sem lifir á gjöfum einstakra manna 
og er líknarstofnun í fyllsta máta, njóti 
sömu rjettinda og áður greindar stofnanir.

Þar sem ekki var tími til að gera prent- 
aða brtt. um þetta, leyfi jeg mjer að koma 
með skriflega brtt. Vænti jeg, að hv. þm. 
samþykki hana í einu hljóði.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (verður þskj. 

312) levfð og samþ. í e. hlj.
Brtt. 312 samþ. með 12 shlj. atkv.

Frv., svo brevtt. samþ. með 12 shlj. 
atkv. og afgr. til Nd.

Á 45. fundi í Ed., fimtudaginn 8. apríl. 
var frv. tekið til 2. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 47. fundi í Ed., laugardaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Bjöm Kristjánsson: Rjett í þessu barst 
fjhn. brjef frá stjórn Elliheimilisins í 
Reykjavík, þar sem hún fer fram á. að

Á 50. fundi í Nd., s. d., var frv/ útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 313).

Á 51. fundi í Nd., mánudaginn 12. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 13:1 atkv. 

og til fjhn. með 13 shlj. atkv.

Á 73. fundi i Nd., föstudaginn 7. maí. 
var frv, tekið til 2. u m r. (A. 313, n. 498),
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Frsm. minni hl. (Jakob Mðller): Fjár- 
hagsnefnd gat ekki orðið sammála um 
þetta frumvarp. En svo er ástatt, að svo 
stutt er síðan nefndin fjekk málið til 
meðferðar, að minni hlutinn hefir ekki 
haft tíma til þess að koma fram með þær 
brtt., sem hann ætlaði að flvtja, nje held- 
ur nál.

í frv. þessu er farið fram á það, að 
undanþegnar sjeu fasteignagjaldi í hæjar- 
sjóð kirkjur, skólahús o. s. frv. En jeg 
get ekki fallist á, að slíkt sje rjettmætt. 
því þetta gjald er í raun og veru rjett að 
skoða sem gjald fyrir unnin verk, sem 
bærinn lætur framkvæma í þágu húseig- 
enda. Það er því alt öðru máli um þetta 
gjald að gegna en fasteignaskatt þann, 
sem ríkið tekur. Það er beiun skattur, en 
ekki gjald fyrir unnin verk, og hlýtur því 
að fara eftir öðrum reglum. Það er því 
mjög ósanngjarnt af ríkinu að ætlast til 
þess, að bæjarsjóður sleppi þessu gjaldi 
að því er kemur til opinberra stofnana. 
Jeg vil fyrir hönd minni hl. óska þess, 
að málið verði tekið af dagskrá og sú 
breyting á því gerð til samkomulags, að 
fasteignagjaldið skuli að vísu falla niður 
að því er kirkjur snertir, en ekki af öðr- 
um opinberum byggingum, svo sem frv. 
fer nú fram á. Þetta býð jeg fvrir hönd 
minni hl. — ekki af því, að ekki þurfi að 
vinna ýms verk fvrir kirkjurnar, svo sem 
sóthreinsun o. fl. En af því mjer er kunn- 
ugt um það, að frv. er fram komið eink- 
um vegna gjaldsins af kirkjunum, vil jeg 
gera þessa tilslökun til samkomulags. En 
að öðrum kosti verð jeg neyddur til þess 
að greiða atkv. á móti frv. Þess vesma 
leyfi jeg mjer enn að fara fram á það, 
að hæstv. forseti taki málið út af dagskrá, 
svo að tími vinnist til að koma að brevt- 
ingartillögu.

Frsm. meiri hl. (Jón Auðunn Jónsson):
Meiri hh fjhn. leggur til, að frv. verði 
samþykt óbrevtt. Það er engin sanngirni 
í því að skoða þetta fasteignagjald sem end- 
urgjald fyrir sóthreinsun, salernahreinsun, 
sorphreinsun etc., eins og hv. minni hluti 
vill halda fram. Enda sjá allir, hve fjarri 
slíkt er öllum sanni, þegar t. d. verður 
að greiða í fasteignagjald af alþingis- 
húsinu einu 1800 krónur á ári. Ef hjer 
væri um að ræða borgun fyrir sóthreins- 
un o. s. frv.. þá livgg jeg, að margur 
mundi vilja taka það að sjer fyrir auk 
heldur 600 kr., svo að það nær engri áti. 
að þetta sje ekki nema hæfilegt gjald 
fyrir unnin verk. Auk þess ber líka að 
gæta að því, að bæjarsjóður hefir mikið 
óbeint hagræði af þeim húseignum, sem 
hjer er um að ræða, þar sem t. d. er 
mentaskólinn, kennaraskólinn, stýrimanna- 
skólinn — og landsspítalinn, þegar hann 
kemur upp. Eftir gjaldinu af alþingishús- 
inu ætti fasteignagjald af landsspítalanum 
að verða a. m. k. 5 þús. kr. á ári. Slíkt nær 
engri átt og verður nýrra bragða að leita. 
Og til þess er þetta frv. fram borið. Það 
er sem sje ljóst, að hjer er blátt áfram um 
skatt í bæjarsjóð að ræða, sem ríkinu er 
alveg óskvlt að greiða. En sýni það sig, 
að vatnsskatturinn, sem bærinn leggur á, 
sje ekki nægur til þess að endurgjalda 
bænum það, sem hann leggur fram vegna 
þessara húseigna, þá er ekki annað en fela 
ríkisstjóminni að semja um borgun fvrir 
það. Nú verður t. d. að greiða 1 þús. kr. 
á ári í fasteignagjald af dómkirkjunni. 
Sennilega þarf að hreinsa revkpípurnar 
tvisvar á ári. Sorphreinsun mun ekki vera 
til muna mikil og salernahreinsun kemur 
ekki til. Jeg held, að þúsund krónur sjeu 
heldur rífleg borgun fvrir að hreinsa 
reykpípur kirkjunnar tvisvar á ári! Nei,
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það er vitanlegt, að þetta gjald er einn 
af þeim háu, beinu sköttum, sem Reykja- 
víkurbær leggur á sína borgara. Bn það er 
ekki sanngjarnt, að ríkisstofnanir, sem 
bærinn hefir kannske fyrst og fremst 
hagnað af, skuli verða að sæta slíku 
strandhöggi sem raun ber vitni. Úr því á 
frv. að bæta.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg skoða það 
sem hreina vangá, að það ákvæði skyldi 
ekki vera sett í lögin um bæjargjöld í 
Reykjavík að undanþiggja þær stofnanir 
fasteignagjaldi, sem undanþegnar eru fast- 
eignaskatti í ríkissjóð. Af því leiðir, að 
ýmsar stofnanir, sem bærinn á, greiða eng- 
an fasteignaskatt til ríkisins, en tilsvar- 
andi eignir ríkisins verða að greiða fast- 
eignagjald til bæjarsjóðs. Nú hafa verið 
hjer fyrir þinginu lög um bæjargjöld í 
Vestmannaeyjum, og í þeim lögum er svo 
ákveðið, að þær eignir, sem undanþegnar 
eru fasteignaskatti til ríkissjóðs, skuli 
heldur ekki greiða fasteignagjald í bæj- 
arsjóð. Það er ekkert annað en fyrirsláttur 
að balda því fram, að þetta gjald sje 
greitt til þess að standast kostnað við 
salernahreinsun, sót- og sorphreinsun. Að 
vísu er það rjett, að þau gjöld fjellu nið- 
ur sem sjerstök gjöld, er lögin um bæjar- 
gjöld í Revkjavík voru sett. En eins og 
hjer hefir verið tekið fram, þá er ekkert 
hæfilegt hlutfall milli þess kostnaðar og 
fasteignagjaldsins. Þannig er salerna- 
hreinsun engin í þessum húsum, sem hjer 
ræðir um, sökum þess að þau salerni, sem 
þar kunna að vera, eru alt vatnssalerni, 
og borgun fyrir hreinsun á þeim felst þá 
í vatnsskattinum. Þá er sót.hreinsun, sem 
mun fara fram eitthvað tvisvar á ári og, 
eins og áður var tekið fram, kostar aðeins 
örfáar krónur. Og loks e? það þá sorphreins-

i Reykjavik.

unin, en við þau hús, sem hjer er um að 
ræða, fellst víst heldur lítið sorp til, og 
þó það sje hreinsað burt einu sinni á viku, 
þá er kostnaður við það hverfandi lítill. 
Hjer er ekki farið fram á neina breyting 
á vatnsskattinum. Hann er nú 3—4%( af 
dýrleika fasteignanna, og svo hár, að bæj- 
arsjóður ætti að vera vel haldinn, þótt 
ekki fengi hann neitt meira.

Það hefir komið í ljós, að það eru ekki 
gjöldin af þeim húsum opinberum, sem 
hjer hafa þegar verið reist, sem gefið 
hafa tilefni til þess, að þetta frv. er fram 
komið, heldur er það einkum borið fram 
með tilliti til þeirra bygginga, sem stend- 
ur til að gerðar verði, og þá einkum 
landsspítalans, sem ráðgert er að kosti ea. 
eina miljón króna. Eftir því er líklegt, að 
á hann muni leggjast ca. 10 þús. kr. ár- 
legt gjald framvegis, því ekki er líklegt, 
að næsta fasteignamat, sem fer fram 1930. 
verði neðan við kostnaðarverð. Einnig 
stendur til, að söfnuður einn hjer í bæn- 
um láti gera kirkju, sem kosta mun um 
!/2 miljón króna og ætti þá að koma 4 
þús. kr. fasteignagjald, eftir því sem nú 
er. Þetta eru upphæðir, sem verða mjög 
tilfinnanlegar fyrir byggingar, sem ekk- 
ert gefa í aðra hönd og eingöngu eru 
líknarstofnanir eða reistar til almennings- 
þarfa. Það virðist því sjálfsagt, að fast- 
eignagjald í bæjarsjóð fari eftir sömu 
reglum og fasteignaskattur í ríkissjóð hvað 
þessar stofnanir snertir.

Frsm. minni hl. (Jakob Möller): Jeg
held eins og áður fast við það. að 
þetta fasteignagjald sje algerlega ósam- 
bærilegt við fasteignaskatt, því fasteigna- 
skatturinn er ekki miðaður við neinar 
framkvæmdir, heldur er það beinn skatt- 
ur. En fasteignagjaldið er miðað við

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing), 112
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ákveðin verk, sem bærinn lætur vinna. 
Og með lögunum bafa verið feld niður 
ýms slík gjöld, sem áður voru greidd sjer- 
staklega, svo sem sóthreinsunargjald o. fl. 
En svo er enn fleira, sem bærinn verður 
að annast og borga, t. d. fráræsla. Það 
er ekkert sjerstakt gjald lagt á húseignir 
vegna fráræslu. (Fjrh. JÞ: Jú, holræsa- 
gjald). Ja — menn eru að vísu látnir 
greiða eitthvað fyrir að koma leiðslunni 
frá liúsinu og út í aðalleiðsluna, en ekk- 
ert árlegt gjald. Og viðhaldið á öllu þessu 
kostar bæinn árlega stórfje. Enn má 
nefna götuhreinsun, sem víða annarsstað- 
ar er kostuð beinlínis af húseigendum 
sjálfum. Svo það eru ekki aðeins þau sjer- 
stöku gjöld, sem hafa verið afnumin, sem 
bærinn verður að bera, heldur ýmislegur 
kostnaður annar. Jeg játa, að sú brevting, 
sem hjer er farið fram á, geti komið til 
mála hvað snertir kirkjur. En hvað við- 
kemur spítölum, þá er það miklu meiri 
kostnaður, sem bærinn hefir af þeim, og 
engin sanngirni að leggja þann kostnað 
allan á bæjarfjelagið, er leiðir af slíkum 
stofnunum, sem vitanlega eru notaðar af 
fólki víðsvegar að. Það er því fullkomin 
ósanngirni og yfirgangur af hálfu AJ- 
þingis að beita slíku gagnvart bæjarfje- 
laginu.

Magnús Jónsson: Jeg held, að það sje 
fjarri sanni, að það hafi stafað af van- 
gá, að þessi ákvæði, sem frv. þetta felur 
í sjer, fjellu burt úr frv. um bæjargjöld í 
Revkjavík, er það var hjer fvrir þingi 
síðast. Þetta var einmitt talsvert mikið 
rætt þá. Þá voru feld niður ýms sjerstök 
gjöld, svo sem sótaragjald, salernahreins- 
unargjald og sorphreinsunargjald, sem 
voru áætluð um 150 þús. kr. En þessi 
skattur nemur um 160 þús. kr. á ári, eða 
mjög nærri sömu upphæð. Þannig voru þessi

Reykjavik.

mörgu sjerstöku smágjöld tekin í eitt, og jeg 
man, að jeg vildi, að það vrði beinlínis 
tekið upp í bæjargjaldalögin, að þau 
verk, sem þessi gjöld voru áður greidd 
fyrir, yrðu eftirleiðis kostuð af bænum. 
Nú er það augljóst, að ef ríkið vill fara 
að draga undan eitthvað mikið af sínum 
fasteignum að því er til fasteignagjalds í 
bæjarsjóð kemur, þá verður það að vera 
alveg gagnkvæmt, því vitanlega borgar 
bærinn fasteignaskatt til ríkisins, einkum 
af lóðum og löndum. Jeg veit ekki, hve 
mikið það gjald er. En það er áreiðanlega 
mikið.

Háttv. frsm. meiri hl. (JAJ) revndi að 
sýna, hve fjarri sanni það væri, að þetta 
gjald væri greitt fvrir unnin verk. með 
því að benda á það gjald, sem greitt væri 
af alþingishúsinu og dómkirkjunni. Það 
er rjett, að þetta gjald er æðihátt, og 
þannig er það líka af sumum einstakra 
manna húsum. En það kemur af því, að 
það ráð hefir verið tekið að jafna gjald- 
inu niður með tilliti til fasteignamatsverðs 
húsanna, á líkan hátt og rafmagnstaugar 
í stór hús eru reiknaðar miklu dýrar en 
í smáhús, vegna þess að miðað er við verð 
húsanna. Og þegar þessi gjöld koma í eitt, 
þá kemur rjett upphæð út. Það dugir því 
ekki að taka út úr einstök stórhýsi og 
segja, að gjaldið sje of hátt, enda þótt 
það mætti fá mann til þess að verka 
reykháfana í því fyrir lægra verð o. s. frv. 
Því þá vrðu það aftur litlu húsin, sem 
ekki fengjust hreinsuð fyrir það verð, sem 
nú er greitt þeirra vegna. Ef nú verða 
feld undan þessu gjaldi einhver stórhýsi, 
þá þýðir það það, að það verður að 
semja gjaldstiga þennan upp að nýju.

Jeg skil ekki almennilega. hvernig hv. 
meiri hl. nefndarinnar hefir komist inn á 
að blanda vatnsskattinum hjer við; jeg 
hefi altaf litið svo á, að vatnsskatturinn
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væri fyrir vatnið og að bænum veiti ekki 
af honum fyrir vatnsleiðsluna. Nú alveg 
nýlega hefir verið framkvæmd stórkostleg 
endurbót á vatnsleiðslunni til bæjarins, og 
hefir af því leitt meðal annars lækkuð 
brúnatryggingargjöld. En ef hægt væri að 
komast af með vatnsskattinn einan af 
opinberum byggingum, þá ætti það að vera 
hægt hvað snertir önnur hús líka, og sjá 
allir, hvaða fjarstæða slíkt er. Eins og hv. 
frsm. minni hl. (JakM) gat um, þá skal 
jeg ekkert hafa á móti því, að þetta frv. 
verði afgreitt, ef ekki er farið út fyrir 
það, sem til var stofnað í byrjun. Upp- 
haflega tilefnið til þess var, að óskað var 
eftir því vegna dýrrar kirkjubyggingar, 
sem söfnuður einn hjer í bænum ætlar að 
koma hjer upp, og er ætlast til, að sú 
kirkja og aðrar verði undanþegnar þess- 
um skatti, enda er það yfirleitt æskilegt, 
að slíkar byggingar geti orðið skrautlegar 
og fagrar, miklu meir en önnur hús, sem 
meir eru ætluð sem almennar vinnustofur, 
og sem menn ekki hafa efni á að byggja 
þannig. Þessi söfnuður kveinkar sjer við 
að greiða þessi miklu gjöld, en það er of 
langt gengið að taka margar byggingar 
undan þessum sköttum. Jeg vildi taka 
undir ósk hv. frsm. minni hl. (JakM), að 
málið væri tekið út af dagskrá, því að jeg 
hjelt, satt að segja, að þetta væri frv. 
það, sem hv. þm. Barð. (HK) flutti, og 
bjó mig því ekki út með nein gögn við- 
víkjandi þessu máli.

Forseti (SigurjJ): Jeg sje ekki ástæðu 
til að taka málið út af dagskrá, nema 
meiri hl. nefndarinnar finni ástæðu til 
þess.

Klemens Jónsson: Meiri hl. nefndarinn- 
ar fínnur enga ástæðu til þess,

Reykjarik.

Jón Baldvinsson: Hæstv. fjrh. (JÞ) 
taldi það alveg meiningarlaust, að ríkis- 
sjóður greiddi þessi háu gjöld af bygg- 
ingum sínum í Reykjavík, en hv. sam- 
þingismaður minn (JakM) hefir svarað 
þessu nægilega, en mig langaði til að 
láta þann fjármálaráðherra, sem var lijer 
seinni hluta þings 1924, svara núverandi 
fjrh. (JÞ). Sá hæstv. ráðh. segir svo, með 
leyfi hæstv. forseta:

„Mjer þykir rjett að gera hv. þdm. 
grein fyrir, hverra hagsmuna ríkissjóðsins 
hjer sje að gæta í þessu máli. Allshn. hef- 
ir útvegað sjer upplýsingar í því skyni að 
sjá, hve miklu þetta munaði ríkissjóðinn, 
og komist að þeirri niðurstöðu, að með 
þessum breytingum myndu bæjargjöldin 
af liúsum ríkissjóðs hækka úr 12700 kr. 
upp í 14900 kr., og getur það .ekki kallast 
mikið. Nú á það • sama við um ríkissjóð- 
inn og einstaka menn, sem hús eiga hjer í 
bænum, að hann hefir sinna hagsmuna að 
gæta að því er snertir það, að slökkvilið 
bæjarins og slökkvitækin sjeu í lagi, og 
með því að bærinn hefir nú nýlega kost- 
að talsverðu til að bæta þetta, þá er það 
rjett, að ríkissjóður sem húseigandi taki 
að sínum hlut á sig þá hækkun gjaldanna, 
sem af þessu leiðir. Frá sjónarmiði ríkis- 
sjóðsins sje jeg því ekkert til fyrirstöðu 
að samþykkja þessa till. um 0.8% g.jald af 
húseignum.“

Þetta segir sá fjármálaráðherra, sem 
var 1924, og vona jeg, að það sje engin 
breyting orðin á hugarfari þess 'manns, 
jafnvel þótt hann kannske hugsi það, sem 
þó er ekki víst að verði, að hann losni úr 
því kjördæmi, sem hann nú er kosinn í. 
og komist í annað stærra. Vona jeg, að 
liann sje ekki farinn að hugsa mjög í þá 
átt, sem fram kom í ræðu hans.

Þá kem jeg að hv, frsm. meiri hl. (JA
112*
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J), er taldi þessi gjöld, sem ríkissjóður 
verður að greiða í bæjarsjóð Reykjavíkur, 
alt of há, og tók það til, hvort ekki mætti 
fá mann til að flytja sorp frá þingliúsinu, 
heldur en að láta bæjarsjóð hirða slík gjöld 
fyrir að gera það. Það getur vel verið. að 
maður fengist til þessa eina verks fyrir 
lægra gjald en gjöldin eru. en jeg efast 
um, að ríkissjóður geti fengið þann mann 
til að sjá um alt það, sem þarf að sjá 
um fyrir þessa húseign, fyrir það gjald. 
sem greitt er. En það er rjett, að jeg taki 
það upp úr þeirri lagagrein, sem við á, 
svo að hv. þm. sjái, hvað ríkissjóður fær 
fyrir þetta gjald. Það er úr 2. gr. lag- 
anna um bæjargjöld í Reykjavík:

„Af öllum húsum, úr hvaða efni sem 
eru og til hvers sem þau eru notuð, skal 
greiða 0,8% — 80 aura af hverjum 100 
krónum — af virðingarverði, enda annist 
bærinn, húseigendum að kostnaðarlausu, 
sótlireinsun, sorp- og salernahreinsun og 
ráðstafanir til útrýmingar rottum og gegn 
eldsvoða.“

Nú kostar slökkviliðið bæinn upp undir 
70 þús. kr. Það er viðurkent, að það er 
í góðu lagi, — og vill nú hv. frsm. meiri 
hl. (JAJ), vill nú hæstv. stjórn levsa bæ- 
inn undan þeirri skvldu að halda slökkvi- 
liði í lagi handa húseignum ríkisins? Þora 
þeir að taka á sig þá ábyrgð að sleppa 
niður þeim skvldum, sem bærinn hefii 
gagnvart hiiseignum ríkissjóðs, fyrir þessi 
0,8% í bæjarsjóðinn ? Treysta þeir sjer til 
að gera samninga við einstaka menn um 
að sjá um að halda slökkviliði í jafngóðu 
lagi og bærinn, þegar til þyrfti að taka ? 
En jeg sje ekki annað, ef á að fella niður 
alla skatta til bæjarsjóðs, þá eigi að losa 
bæjarsjóð við allar skyldur. (PO: Vatns- 
skatturinn er eftir). Vatnsskatturinn er 
eftir, segir hv. þm. Borgf., en það er svo,

Reykjavik.

að vatnsskatturinn er miðaður við fast- 
eignamat á húseignum, og miðaður við 
þann kostnað, sem bærinn hefir af sinni 
vatnsveitu. Vil jeg þá minna á það lán, 
sem tekið var síðast til hennar; það lán á 
að borgast upp á 20 árum, og hugsa jeg, 
að það þyki ekki ósanngjarnt, að þeir, 
sem eiga að nota vatnið, greiði þetta aft- 
ur; það verður varla gert á skemri tíma, 
þó að bærinn fengi tiltölulega gott lán 
til að framkvæma verkið fyrir, og vatns- 
veitan verður að borga það aftur, og ein- 
hversstaðar verður að taka peninga til 
þess, og sje jeg enga sennilegri leið en 
þá, sem hjer er farin. Svo er heldur ekk- 
ert að vita, hvernig snúist verður í þessu 
máli; kannske einhverjir finni upp á að 
segja: við getum fengið einhvern mann 
eða konu til þess að sækja vatn fvrir 
okkur inn í Elliðaár fvrir miklu lægra 
verð en bærinn tekur fyrir það. Jeg hugsa, 
að það komi nei hjá einhverjum, svo 
framarlega sem hv. þm. láta ríkissjóð 
hætta að greiða þetta gjald af húsum sín- 
um, og þá verða þeir líka að gera svo vel 
að undanþiggja Reykjavíkurkaupstað þeim 
skyldum, sem gjöldin leggja honum á 
herðar. Það hefir verið talið rjett að 
hnýta þessu frv. aftan við 3. gr. bæjar- 
gjaldalaganna, sem er um það að undan- 
þiggja fasteignir bæjarins þessum gjöld- 
um. En það ætti ekki að vera notað sem 
ástæða fyrir þessu frv., að bærinn skatt- 
leggur ekki sínar eigin fasteignir; það er 
aðeins til þess að þurfa ekki að vera að 
reikna á milli, enda væri það ekki annað 
en að taka úr öðrum vasanum og láta í 
hinn, að bærinn færi að borga sjer sjálf- 
um. En hinsvegar er það alt annað, að 
undanþegnar eru þessu gjaldi lóðir og 
eignir annara ríkja, en ekki hiis, vegna 
þess að gjaldið, sem tekið er af híisum,
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er fyrir unnið verk. Hv. 4. þm. Revkv. 
(MJ) benti á, að það var einu sinni reikn- 
að út við umr. hjer í þinginu, hvern kostn- 
að bærinn hefði vegna húseigna í bæn- 
um, og var skatturinn svo miðaður við 
það, þar með tekið slökkvilið og annað, 
sem nefnt er í 2. gr. þessara laga. Það 
e/ dálítið undarlegt að vera nú að koma 
með þetta frv.; það er flutt af fjhn. Ed. 
Alþingis, og langar mig til þess að spyrja 
hæstv. stjórn, hvort það sje af hennar rót- 
um runnið, hvort það var hæstv. fjrh., 
sem bað þá nefnd að flytja þetta frv. 
Það lítur nærri því út fyrir, að hæstv. 
fjrh. hafi rokið í að semja þetta frv. þeg- 
ar hann fjekk reikninginn frá bænum í 
vetur, og væri því nógu fróðlegt að vita, 
hvort það var hæstv. fjrh., þingmaður 
bæjarins, sem hefir búið til þetta frv.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það var víst 
misskilningur hjá hv. 4. þm. Reykv. (MJ), 
að það hafi verið feld niður gjöld til bæj- 
arins, sem námu 149000 kr. þegar fast- 
eignagjaldið var lögleitt. Það mun hafa 
verið hitt, að borgarstjóri mun hafa lagt 
fram áætlun um það, hvað það kostaði, 
sem bæjarsjóður hefði með höndum við- 
víkjandi húseignum í bænum. Væri þetta, 
þá er þar rjett skýrt frá því húsagjaldi. 
Það mun upphaflega vera áætlað svo, að 
það samsvaraði þessum fasteignakostnaði, 
en þar með er ekkert sagt um það, að það 
væri sanngjarnt að láta kirkjur og sjúkra- 
hús bera þann kostnað eða taka þátt í 
honum að tiltölu við sitt verð, á móts við 
önnur hús, sem við þeirra notkun gefa 
eigendunum arð. Jeg hygg, að það sje 
rjett hjá mjer, að það hafi verið af vangá, 
að þessar breytingar voru ekki teknar inn, 
og jeg held einmitt, að sú vangá hafi 
komið fram í þeim upplýsingum, sem hv. 
allshn. hafði útvegað sjer um hækkun á

útgjöldum ríkissjóðs. Jeg held, að þess 
hafi ekki verið gætt í þeim útreikningi, 
að þessar opinberu byggingar, sem ekki 
falla undir fasteignaskatt til ríkisins, 
mundu falla undir þetta fasteignagjald. 
Það er að minsta kosti svo um nokkuð af 
þessum byggingum, og líklega þær, sem 
bera hæst gjöld. Hitt er ekki, að jeg lield, 
nein ástæða til að óttast, að bærinn losni 
undan slökkviliðsskyldunni fyrir þetta. 
Sú skylda er lögð á eftir öðrum lögum. 
Hvort jeg hefi samið frv., skiftir ekki 
máli, en hitt er, að jeg hefi gefið fjhn. 
Ed. þær upplýsingar, sem greinargerð 
hennar hefir inni að halda, um það, hvað 
ríkissjóður borgi í fasteignagjald af fast- 
eignum sínum.

Frsm. meiri hl. (Jón Auðunn Jónsson):
Þetta mál er svo einfalt, að það er ekki 
þörf að vera að ræða það lengi. En jeg 
verð að halda því fram, að þetta gjald, 
vatnsskatturinn, sem er 4%c, sje nægilegt 
í öll þessi gjöld. Við skulum segja, að af 
alþingishúsinu mundu verða greiddar nær 
900 kr., vatnsskattur 500 kr., sótaragjald 
50 kr., sorphreinsun 125 kr. og til bruna- 
liðs 225 kr., því jeg hygg, að menn vilji 
ekki ganga inn á skyldur við húseigendur, 
sem ekki borga brunagjald, því að þá 
mundi verða sagt við þá: þið verðið sjálfir 
að kosta slökkvilið, svo að þið sjeuð í jafn- 
lítilli hættu gagnvart eldsvoða eins og 
hinir, sem við sjáum um. Þeir borga þann 
skatt, sem er langt fyrir ofan alt, sem 
þarf til að borga gjöldin af vatnsveitunni.

Það var áætlað, að fasteignaskattur af 
lóðum og húsum mvndi gefa um 360 þús. 
kr. tæpar, en mjer er sagt af manni, sem 
lesið hefir bæjarreikninginn, að hann gefi 
yfir 500 þús. kr., enda er það venjulegt 
hjá bæjarstjórnum, sem eru að reyna að 
útvega sjer nýjan gjaldstofn, að flíka
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ekki þeim hæstu tölum, sem má buast við, 
heldur er reynt að hafa áætlunina sem 
lægsta, til þess að borgararnir hræðist 
ekki skattinn eins mikið, og það er enginn 
vafi á því, að þessi skattur er % hærri en 
bæjarstjórnin áætlaði. Að bæjarsjóður 
Reykjavíkur greiði fasteignagjald til rík- 
isins, er ekki nema eðlilegt. Það gera allir 
bæjarsjóðir og stofnanir, sem hafa slíkar 
eignir, en því verður ekki í móti mælt, 
að Reykjavík og bæjarbúar hafa mjög 
mikil þægindi af að hafa þessi hús í bæn- 
um, og stórmiklar tekjur líka. Jeg get 
hugsað, að ísafjarðarkaupstaður og Akur- 
eyrarkaupstaður myndu gjarnan vilja lofa 
mentaskólanum að standa hjá sjer fvrir 
ekki neitt, ef hann væri fluttur til þeirra. 
Jeg hygg, að hv. þm. Revkv. neiti því 
ekki, áð Revkjavík hefir stórkostleg hlunn- 
indi af því að hafa mentaskólann hjer, 
fram yfir aðra bæi, eða við að hafa 
landsspítalann hjer, þegar hann kemur. 
Það er líka heldur þægilegra að hafa söfn- 
in hjer í bænum heldur en einhversstaðar 
annarsstaðar. Jeg er alls ekki að telja 
þetta eftir, en hinsvegar, þegar á að taka 
svona gjöld af húseignum ríkissjóðs, þá 
finst mjer það alls ekki rjett, því að þá 
er bersýnilega verið að gera ríkissjóði 
harðari kosti heldur en alment er gert 
öðrum, nema þeim, sem hafa beinar tekjur 
af framkvæmdum sínum í bænum.

Frsm. minni hl. (Jakob Möller): Hátt- 
virtur framsögumaður meiri hluta (JA- 
J) heldur enn fast við það, að vatns- 
skatturinn einn ætti að vera nægilegur til 
þess að borga allan þann kostnað, sem 
bæjarfjelagið hefir af þessuin húsum. En 
það er nú um vatnsskattinn að segja, eins 
og hv. 4. þm. Reykv. (MJ) hefir þegar 
tekið fram, að hann er að vísu það hár, 
að hann gerir meira en að borga hið er-

Reykjavlk.

lenda lán, en það eru altaf yfirvofandi 
bæði endurbætur og viðaukar við vatns- 
veituna, sem verður að safna í sjóð fvrir, 
eins og hv. 4. þm. Reykv. líka tók fram. 
Þá er og nýbúið að framkvæma einn stór- 
kostlegan viðauka, sem varð ákaflega dýr, 
svo að hagurinn er þröngur, þrátt fvrir 
þær miklu tekjur, sem bærinn hefir af 
vatnsskattinum, svo að það má ekki rugla 
þessu saman við annað. Vatnsskatturinn 
er fyrir vatnið, og ekkert annað, og þess 
vegna kemst hv. meiri hl. nefndarinnar 
ekki framhjá því, að ef á að fella niður 
gjöldin af húsunum, þá er það sama sem 
að fara fram á það, að þau verk, sem þau 
gjöld eru miðuð við, sjeu gerð fyrir ekki 
neitt, og það erQ þau verk, sem bæði bein- 
línis var felt niður gjald fyrir í lögunum 
frá 4. júní 1924, og önnur verk, sem ekk- 
ert sjerstakt gjald var tekið fyrir, sem 
lýst hefir verið að nokkru af mjer og 
öðrum hv. samþingismönnum mínum, og 
þar á ofan kostnaðarsamari verk en nem- 
ur þessu fasteignagjaldi, og þó að fast- 
eignagjaldið komi ekki nákvæmlega heim 
við þann kostnað, sem bærinn hefir af 
hVerju húsi, þá fullyrði jeg, að sá kostn- 
aður, sem bærinn liefir af þeim í alt, er 
töluvert meiri en það, sem fasteignagjald- 
inu nemur.

Jeg hefi nú reynt að bæta úr því, að 
minni hl. nefndarinnar fjekk ekki tæki- 
færi til þess að koma fram með nál., og 
gert þær bætur að semja hjer skriflega 
brtt., sem jeg vænti, að háttv. deild leyfi 
að komast að. Hún er á þá leið, að 1. gr. 
frv. orðist þannig, að á eftir orðunum 
„í milliríkjaerindum“ komi: svo og kirkj- 
ur. (JAJ: En ekki sjúkrahúst). Jú, ef 
það getur orðift til samkomulags, þá er 
jeg fús til að ganga inn á að bæta við: 
og sjúkrahús, og svo eftir efni greinar- 
innar að bæta við kirkjugörðum; það
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fer eftir undirtektunum, meðal annars 
hjá hæstv. fjrh., hvort jeg bæti við þessu 
orði: sjúkrahús.

Þar sem hæstv. fjrh. hefir sagt mjer, að 
hann muni fyrir sitt leyti láta brtt. mína 
hlutlausa, ef jeg bæti inn í orðinu „sjfikra- 
hiis“, þá mun minni hl. ganga inn á það, 
þótt jeg í sjálfu sjer álíti ekki fulla sann- 
girni í því, að bærinn frainkvæmi þessi 
verk fyrir þau án endurgjalds.

Frsm. meiri hl. (Jón Auðunn Jónsson):
Jeg vil lýsa vfir því fyrir nefndarinnar 
hönd, að nefndarmenn hafa óbundin at- 
kvæði um þessa brtt.

JónBaldvinsson: Jeg vil leyfa mjer að
skjóta því til hæstv. forseta (BSv), hvort 
hann vilji ekki nú, að þessum upplýs- 
ingum fengnum, fresta þessu máli, þann- 
ig að fjhn. gefist kostur á að athuga 
þessa fram komnu samkomulagstillögu. 
Mjer heyrist, að suinir úr meiri hluta 
nefndarinnar taki sæmilega í þetta, og 
fyndist þá gott, ef nefndin er sammála um 
eitthvað í þessu efni, að það væri athug- 
að, svo að það gæti þá farið umræðulaust 
í gegnum þessa hv. deild, því annars verð- 
ur viðspyrna frá mönnum, sem finst hjer 
gengið á rjett Revkjavíkur.

Klemens Jónsson: Jeg sem form. fjhn. 
finn ekki ástæðu til að fresta þessu máli 
nú. Jeg hefi þegar tekið afstöðu til þess, 
og er því reiðubúinn að greiða atkvæði um 
það nú þegar. Annars hefir nefndin 
óbundin atkv. um málið.

ATKVGR.
Fram kom skrifleg brtt. frá minni hl. 

fjhn. (verður þskj. 536). Afbrigði leyfð 
af stjórninni, en feld af deildinni með 6:12 
atkv.

Frsm. minni hl. (Jakob Mðller): Jeg
leyfi mjer að óska, að málið verði tekið 
út af dagskrá,

Forseti (BSv): Það hefir verið synjað 
um, að brtt. komist að, og flm. óska, að 
málið verði tekið af dagskrá. En þar sem 
þetta er aðeins 2. umr., sje jeg ekki ástæðu 
til að taka málið út af dagskrá gegn vilja 
meiri hl. deildarinnar, því að brtt. komast 
að við 3. umr.

ATKVGR,
1. gr. samþ. með 20:3 atkv.
2. gr. samþ. með 19:1 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20:3 atkv.

Á 75. fundi í Nd., mánudaginn 10. maí, 
var frv. tekig til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 76. fundi í Nd., næsta dag, var frv.

aftur tekið til 3. umr. (A. 313, 536).

Frsm. minni hl. (Jakob Mðller): Það
liggur hjer fyrir breytingartillaga sú, 
sem um var rætt við 2. umræðu og 
þá var gerð grein fyrir. Jeg sje ekki 
ástæðu til að endurtaka hjer þær umræð- 
ur og þau rök, sem þá komu fram, og geri 
ráð fyrir, að öllum hv. þdm. sjeu ljósar 
ástæðurnar til þess, að þessi brtt. kom 
fram. Það, sem hjer er farið fram á, er 
beinlínis ívilnun frá bæjarins hálfu. Jeg 
get ekki gengið inn á, að þetta sje rjett- 
mæt krafa, að fara fram á það, að þessar 
fasteignir sjeu undanþegnar þessu gjaldi. 
Jeg vil benda hv. deild á það, að hvort 
sem þessar fasteignir verða fleiri eða 
færri, sem verða undanþegnar, má búast 
við, að umráðamenn þeirra komi fram 
með fleiri kröfur til bæjarins. Jeg held því
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fram, að ef alt er tekið með í reikninginn, 
þá sje þetta gjald í lögunum frá 1924 
síst of hátt. Jeg sje svo ekki ástæðu til 
að fara fleiri orðum um þetta. Það þýð- 
ir ekki að koma fram með till. um það, 
hvernig þessi gjöld skuli innheimt, og 
verður að fara um það eftir samkomulagi 
við hlutaðeigendur.

ATKVGR,
Brtt. 536 feld með 12:6 atkv.

Frv. samþ. með 15:3 atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 572).

46. Almannafriður á helgi- 
dögum.

Á 9. fundi í Nd., fimtudaginn 18. fehr., 
var útbýtt:

Frv. til laga um almannafrið á helgi- 
ilögum þjóðkirkjunnar (þmfrv., A. 36).

A 11. fundi í Nd„ laugardaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Magnús Jónsson): Jeg býst ekki 
við, að um frv. þetta þurfi að verða 
langar umræður að svo stöddu. Það er 
fram komið vegna þess, að vöknuð er 
nokkuð sterk hreyfing bæði hjer og víðar 
í þá átt að stemma stigu fyrir því, sem 
virðist fara mjög í vöxt, að menn geri sjer 
lítinn dagamun að því er ýmsa vinnu 
snertir. Þessi hreyfing leiddi til funda- 
halda hjer í haust. Á fjölmennum fundi, 
sem haldinn var í fríkirkjunni í október 
síðastl., var kosin 5 manna nefnd til þess 
að undirbúa helgidagalöggjöfina og breyta 
henni í betra horf, og hefir sú nefnd sam- 
ið frv. það, er hjer liggur fvrir.

Við flm. flytjum frv. orðrjett eins og 
nefndin gekk frá því, en áskiljum okkur 
samkvæmt greinargerðinni rjett til þess að 
víkja frá því í einstökum atriðum. Sjer- 
staklega þvkir okkur ekki heppilegt, að sá 
tími helgidaga, sem alfriðaður á að vðra, 
sje mismunandi langur og á mismunandi 
tímum, eins og gert er ráð fyrir í frv. 
Við teljum heppilegra, ef einhver tími 
er alfriðaður, þá sje það jafnan sami 
tími dagsins, og þá einnig rjettast að hafa 
þann tíma fremur stuttan, en veita svo 
engai- undanþágur nema í lífsnauðsvn.

Fvrir mjer er aðalatriðið í þessu máli 
hið þjóðhagslega. Það er gömul reynsla, 
að sá, sem vinnur vel sex daga vikunnar, 
þarfnast hvíldar þann sjöunda. Það er 
víst, að þeim þjóðum hefir ekki farnast 
ver en öðrum, sem gert hafa sjöunda dag- 
inn að hvíldardegi. Eru engin undur eða 
kraftaverk þessu samfara, heldur er þetta 
almenn revnsla. Það er eins um þetta og 
stytting daglegs vinnutíma. Reynslan sýn- 
ir, að menn koma eins iniklu í verk, þó 
skemur sje unnið. Einkum er það nauð- 
synlegt að friða einn dag vikunnar vegna 
þeirra, sem vinna utan heimilis síns og 
gætu að öðrum kosti aldrei verið í næði á 
heimilum sínum með konu og börnum, sem 
margra hluta vegna er óheppilegt.

Þá er friðunin nauðsynleg vegna þeirra. 
sem vilja halda hvíldardaginn heilagan. 
Auðvitað er slark og óregla á sunnudögum 
engu betri en vinna, en frv. miðar að því, 
að þeir, sem vilja sækja kirkjur sínar, 
geti fengið að vera í friði fvrir hinum. 
Sum ákvæðin ganga beinlínis út á að 
banna hávaðasöm störf, svo sem sölu á 
götum úti og annað, sem truflun veldur.

Jeg skal ekki orðlengja þetta frekar, en 
vona, að hv. deild vilji meta hvorttveggja 
í senn, málefnið sjálft og að á bak við það 
stendur talsvert sterk hreyfing. Vænti
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jeg þess, að málið fái að ganga greiðlega 
í gegnum deildina og leyfi mjer að leggja 
til, að því verði vísað til allshn., að lok- 
inni þessari umræðu.

Klemens Jónsson: Jeg skal fúslega játa, 
að mjer hefir oft þótt nóg um, hve hjer í 
Reykjavík hefir verið unnið mikið á sunnu- 
dögum, og það jafnvel um sjálfan messu- 
tímann. Og jeg get ekki neitað því, að 
það hefir helst hneykslað mig, hve skipa- 
afgreiðsla öll hefir verið látin óhindruð. 
Mjer hefir ekki dulist, að slík störf eru 
oft unnin á sunnudögum að nauðsynja- 
lausu. Jeg get því vel skilið þá hreyfingu, 
sem á er komin til þess að stemma stigu 
fyrir þessu og að það eru einmitt tveiv 
aðalsöfnuðirnir hjer, sem skora á Alþingl 
að láta þetta mál til sín taka, enda mun 
frv. samið af fulltrúum þessara safnaða.

Hinsvegar verð jeg þó að taka það fram 
sem mína skoðun, að samning frv. hefir 
ekki tekist eins vel sem skyldi. Þó að ekki 
sje farið fram á mjög miklar breytingar 
frá því, sem verið hefir, virðist mjer ýms
atriði í frv. varhugaverð.

Jeg setla ekki að fara út í almenn at-
riði, sem hv. flm. drap á, svo sem um 
nauðsyn hvíldardagsins eða slíkt, og ekki 
heldur út í það, hvort rjett sje að knýja 
menn með þessum lögum eða öðrum til 
þess að halda hvíldardaginn heilagan. En 
það eru margir menn víðsvegar, sem 
vilja verja þessum degi til þess að iðka 
guð sinn, og tel jeg skylt að trufla þá 
ekki í því. En enginn vafi er á því, að 
það er oft gert alveg að nauðsynjalausu, 
eins og jeg þegar hefi tekið fram. Jeg vil 
því gjarnan styðja að því, að úr þessu sje 
bætt. En jeg lít svo á, að ákvæði þessa 
frv. sjeu ekki fullkomlega vel til þess fall- 
in. Jeg held, að gömlu lögin frá 1901, um

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunn- 
ar, væru alveg nægileg, ef þeim væri 
vel framfylgt. Það mun vera hjer eins 
og á svo mörgum öðrum sviðum, að það, 
sem ábótavant er, leiðir af framkvæmd 
laganna, eða rjettara sagt framkvæmdar- 
leysi þeirra, en ekki lögunum sjálfum. 
Jeg held, að nægt hefði í þessu efni, að 
söfnuðirnir hefðu snúið sjer beint til lög- 
reglustjóra. Nú hafa þeir snúið sjer til 
Alþingis, og það er sjálfsagt að taka frv, 
til íhugunar, en jeg hygg, að það þurfi 
nokkurra breytinga. Það sjest líka á því, 
að flm. sjálfir eru ekki ánægðir með það 
og áskilja sjer rjett til breytinga. Háttv. 
flm. (MJ) hefir rjettilega bent á og tjáð 
sig ósamþykkan því, sem að mínu áliti er 
aðalagnúinn á frv., en það er þessi mis- 
munandi tími helgidaganna, sem gert er 
ráð fyrir að friða; stundum er friðunin 
bundin við tímann frá kl. 10—4, stundum 
frá kl. 12—4, og enn stundum frá 11—4, 
eða enda frá 11—6. Þetta er óhæfilegt. 
Jeg tel miklu heppilegra að hafa einhvern 
ákveðinn hluta dagsins alfriðaðan, t. d. 
frá kl. 11 til 3.

Það eru fáein atriði, sem jeg vildi 
minnast á til leiðbeiningar fyrir þá háttv. 
nefnd, sem fær frv. til meðferðar. Jeg 
kann t. d. ekki við framsetningu 1. gr., 
þar sem meginreglan úr gömlu lögunum 
er sett í niðurlag greinarinnar, en ýmsar 
undantekningar taldar fyrst. Færi betur á 
að breyta þessu á þann veg að setja aðal- 
regluna fvrst og síðan telja undantekn- 
ingarnar.

í 2. gr. eru tekin upp ákvæði úr gild- 
andi lögum óbreytt. En það er alkunnugt, 
að lyfjabúðir versla nú með miklu fleiri 
vörutegundir heldur en 1901, og sje jeg 
ekki, að hægt sje að gera mun á því, hvort 
seld eru Ivf eða aðrar vörur, sem Ivfja-

113



1?96LagafrumTÖrp samþykt.
Almannafriöar & helgidögnm.

1795

búðin hefir á boðstólum, svo sem svampar, 
sápur og ilmvötn.

Þá er eitt, sem kemur undarlega fyrir 
og sýnir, að þeir, sem samið hafa frv., hafa 
ekki borið það nákvæmlega saman við 
gildandi lög, en þetta hefir þó líklega orð- 
ið ósjálfrátt, því að jeg býst ekki við, 
að þeir, sem að frumvarpinu standa, 
vilji útbreiða vínnautn í landinu. Það 
stendur í gömlu lögunum frá 1901, að 
ekki megi selja áfenga drykki á helgi- 
dögum. En þá var leyfilegt að selja 
áfengi aðra daga vikunnar, og því var 
undantekningin gerð. Nú gæti litið svo út 
eftir þessu frv., 3. gr., að gestgjöfum væri 
leyfilegt að selja áfengi nema á sunnudög- 
um, en þá brestur vfir höfuð að tala alla 
heimild til vínveitinga.

Eins og jeg hefi tekið fram, tel jeg fulla 
þörf á, að hv. nefnd taki frv. til ræki- 
legrar meðferðar og gagnrýni það sem 
vandlegast. Jeg óska, að henni takist sem 
best að bæta úr misfellum þess og sam- 
ræma það gildandi lögum, og jeg vildi, að 
henni tækist þá um leið að svifta það 
þeim „pietistiska“ blæ, sem yfir því er og 
mjer geðjast ekki að.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. 

og til allshn. með 17 shlj. atkv.

Á 47. og 62. fundi í Nd., dagana 7. og 
26. apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 64. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.

apríl, var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 
36, n. 196, 232).

Frsm. meiri hl. (Pjetur Þórðárson):
Eins og tekið er fram í nál. á þskj. 196, 
gerir frv. þetta, um almannafrið á helgi-

dögum þjóðkirkjunnar, ekki miklar breyt- 
ingar á núgildandi löggjöf um þetta efni. 
En nefndin telur þó, að þeir viðaukar, 
sem í frv. felast við gildandi lög, og sam- 
eining þeirra í eina heild sjeu til veru- 
legra bóta. Nefndin hefir, eða meiri hluti 
hennar, eins og tekið er fram í nál., tekið 
málið til gagngerðrar athugunar frá ýms- 
um hliðum og leggur til, að frv. verði 
samþ. með þeim breytingum, sem nefndin 
flytur og skráðar eru á áðurnefndu þing- 
skjali. Jeg skal nú leitast við að gera 
nánari grein fyrir þessum brtt. meiri hl., 
svo að hv. þdm. geti áttað sig á þeim, og 
skal þó fara fljótt yfir sögu.

Breytingartillögumar við frv. í heild 
ganga aðallega í þá átt að samræma 
ákvæðin um hinn almenna friðhelgitíma, 
nefnilega að ákveða hann yfirleitt frá 
kl. 11 árdegis til kl. 3 síðdegis. Nefndin 
vill draga nokkuð úr ákvæðum 1. gr. um 
ferming og afferming skipa á helgidögum, 
og leggur hún því til, að á eftir „kirkju- 
stöðum“ verði bætt við: „þegar messað 
er“ og að felt verði burtu ákvæðið um 
það, að sækja þurfi um leyfi til lögreglu- 
stjóra, þó að til þess þurfi að taka í nauð- 
syn að ferma eða afferma, þegar svo á 
stendur, sem áður er sagt. Brtt. við fvrri 
málsgr. 1. gr. gengur því aðallega í þá átt 
að færa greinina til betra máls og fella 
burtu niðurlagsákvæðið.

Brtt. við 2. málsgr. sömu gr. fer einnig 
aðallega í þá átt að samræma ákvæði 
greinarinnar við önnur ákvæði frv. um 
hinn fullfriðaða tíma helgidagsins, sem 
sje frá kl. 11 árd. til kl. 3 síðdegis. Aftur 
leggur nefndin til, að feld sjeu burtu hin 
sjerstöku ákvæði 1. gr. um fiskvinnu á 
helgidögum, vegna þess, að síðar í sömu 
gr. er óbeinlínis heimilað að bjarga fiski 
undan skemdum, eins og fleiri jafnnauð- 
synlegar athafnir, sem eigi má fresta, þó
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þetta sje orðað öðruvísi eftir till. nefndar- 
innar.

Þá er önnur aðalbrtt. nefndarinnar við
2. gr., a.-liður, og er sú breyting aðallega 
fólgin í því að stytta ákvæði frv. I stað 
þess að hafa sjerstök ákvæði um, að 
búðir kaupfjelaga skuli vera lokaðar á 
helgidögum, leggur nefndin til, að þau 
ákvæði sjeu færð inn undir 1. málsgr. 
greinarinnar. Þá er b-liður þessarar brtt. 
um það, að fella niður 2. og 3. málsgrein
2. gr. frv. í 2. málsgrein 2. gr. er kveðið 
svo á, að þær búðir, sem taldar eru^undir 
4.—5. tölulið, eigi að vera lokaðar frá 
kl. 12—4 síðd. Þetta ákvæði þykir nefnd- 
inni ekki ástæða til að hafa í frv. og 
leggur til, að það falli niður. — Þá er
3. málsgr. 2. gr. H/vað snertir fyrri hluta 
hennar, er það í samræmi við, að nefndin 
hefir áður lagt til að færa ákvæðin um 
búðir kaupfjelaga inn undir fyrstu máls- 
grein 2. gr., að hún nú leggur til, að 
þessi hluti málsgreinarinnar falli burt. 
Seinni liður málsgreinarinnar er um það, 
að veitingasalar megi ekki á helgum dög- 
um þjóðkirkjunnar selja mönnum áfenga 
drykki. Um þetta munu vera ákvæði í öðr- 
um lögum eða reglugerðum, og þótti 
nefndinni því ekki hlýða að hafa þetta 
ákvæði í frv. og leggur til, að það falli 
burt. Loks leggur nefndin til, að 4. máls- 
gr. 2. gr. verði breytt, aðallega til þess að 
samræma friðhelgitímaákvæðin. Þá þótti 
og nefndinni, til samræmis, rjett að fella 
niður 3. gr.

3. brtt. nefndarinnar hljóðar um það 
— og kemur ástæðan fram í næstu brtt. 
þ. e. 4. brtt. — að láta sömu reglur gilda 
um markaði og um aðrar hávaðasamar 
athafnir, og vill því orða ákvæðið öðru- 
vísi. 5. gr. frv. hljóðar svo:

„A helgidögum þjóðkirkjunnar má hvorki

á helgiilngnm.

halda neinar almennar skemtanir nje held- 
ur mega nokkrar þær athafnir, sem hávaði 
er að, eiga sjer stað, nema lögreglustjóri 
leyfi, fyr en eftir miðaftan.“

Nefndin leggur til, að þetta verði orðað 
öðruvísi og að tekin verði inn í greinina 
ákvæði 3. gr. frv., sem samkv. till. nefnd- 
arinnar fellur niður. Nefndinni þykir 
rjett, að þessi friðun helgidagsins fyrir 
þessum athöfnum nái ekki nema til kl. 3 
síðdegis. Þetta bann við því að hafa um 
hönd nokkrar þær athafnir, sem hávaði 
er að, nær þá ekki lengra en til kl. 3 
síðd., og er þá komið samræmi í þetta 
við önnur ákvæði frv. Hvað snertir skemt- 
anir á helgidögum, sem um ræðir í 5. gr., 
þótti nefndinni rjett, að þær mætti ekki 
halda fyr en eftir kl. 3, nema lögreglu- 
stjóri leyfi.

Þá kemur 5. brtt. nefndarinnar, við 7. gr., 
og er hún aðeins orðabreyting eða skipulags- 
breyting á setningum, sem nefndinni þótti 
betra að orða eins og brtt. fer fram á 
heldur en er í 7. gr. frv.

7. gr. frv. er þannig:
„Almenna fundi má eigi halda um ver- 

aldleg efni á helgidögum þjóðkirkjunnar 
fyr en um nónbil. Þá er guðsþjónusta fer 
fram eftir nón, er þó heimilt að halda al- 
menna fundi samtímis, sje þess gætt, að 
fundurinn sje eigi haldinn svo nálægt 
kirkju eða bænahúsi, að guðsþjónustan 
verði trufluð af því.“

Þetta þykir nefndinni ekki rjett eða 
ekki nógu vel að orði komist, og leggur 
því til, að því verði breytt í þá átt, sem 
brtt. fer fram á.

Þá er 6. brtt. nefndarinnar, við 8. gr„ 
og er þar aðeins litlu ákvæði bætt aftan við 
greinina. 8. gr. frv. er stutt, og er hún 
þannig:

„Bönn þau, sem talin eru í undanfarandi 
HS’
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greinum, ná vfir allan daginn föstudaginn 
langa og hinn fyrra helgidag stórhátíð- 
anna.“

Xefndinni þótti rjett að láta þetta al- 
menna bann einnig gilda eftir kl. 6 á að- 
fangadag jóla. Einnig þótti nefndinni 
rjett. að þarna væri bætt við nýrri máls- 
grein, þar sem tekin eru upp svipuð 
ákvæði 9. gr. frv. og stytt í samræmi við 
það, sem í öðrum till. nefndarinnar felst.

7. brtt. nefndarinnar er um það, að 
9. gr. falli niður.

Aðalbrtt. nefndarinnar ganga þá í þá 
átt að samræma ákvæði frv., eins og flm. 
hafa bent á í greinargerð sinni fvrir frv., 
að væri rjett. Þannig hefir nefndin lagt 
til, að hinn almenni friðartími helgidag- 
anna skuli vera frá kl. 11 árdegis til kl. 
3 síðdegis. Að öðru leyti eru brtt. nefnd- 
arinnar mest orða- og skipulagsbreytingar. 
Jeg skal játa það, að nefndin- sá, að með 
þessum ákvæðum væri ekki nægilega trygð- 
ur almannafriður á helgidögum, þegar og 
þar sem messað er síðdegis, á stöðunr 
eins og t. d. hjer í Revkjavík, þar sem 
mest röskun þvkir vera á almannafriði. 
En nefndin hefir ekki komið sjer saman 
um lengri friðunartíma en í tillögunum er 
nefndur, eða sjerstakan fyrir síðdegis- 
messUr. Hinsvegar flvtur hv. þm. Borgf. 
(PO) brtt. við 1. gr. á þskj. 232, sem 
gengur í þessa átt, og er hún á þessa leið:

„í öllum kaupstöðum og kauptúnum, 
þar sem er kirkja, er bönnuð öll umferð 
bifreiða á messudögum frá kl. 11 f. h. til 
kl. 4. síðdegis.“

Þessi till. ákveður ofurlítið annan tíma, 
einum kl.tíma lengra fram á daginn. Nefnd- 
ín hefir ekki tekið sjerstaka afstöðu til 
þessarar till., en jeg býst við, að jeg geti 
gengið inn á hana, þó hún sje ekki í fullu 
samræmi við till. meiri hl. nefndarinnar. 
Það er almenn ósk manna, sjerstaklega
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hjer í Reykjavík, að þessi löggjöf verði 
endurnýjuð og færð saman, svo að hún 
komi betur heim við þau atvik og þær at- 
hafnir, sem mestri röskun þykja valda á 
almannafriði helgidagsins. — Jeg sje svo 
ekki ástæðu til að fara fleiri orðum um 
þetta, en vænti þess, að hv. deild taki 
þessar óskir til greina og geti fallist á frv. 
með þeim breytingum, sem meiri hl. nefnd- 
arinnar fer fram á.

Frsm. minni hl. (Árni Jónsson): Jeg fór
þess á leit við hæstv. forseta (PO), að hann 
tæki þetta mál af dagskrá nú. Jeg hafði ekki 
veitt því eftirtekt, að málið væri á dag- 
skránni, og var því ekki undirbúinn um- 
ræður um það. -— Eins og menn sjá, hefi 
jeg ekki skrifað undir nál. á þskj. 196 
með hv. meðnefndarmönnum mínum, og 
er það vegna þess, að jeg hefi sjerstöðu 
í þessu máli. Mjer finst það þess vegna 
ekki sanngjarnt af hæstv. forseta að vilja 
ekki verða við ósk minni um að taka mál- 
ið út af dagskrá, með því að jeg álít, að 
ekki sje ástæða til að hraða því svo mjög 
Hæstv. forseti hefir sjálfur áður sótt það 
fast að fá mál tekið út af dagskrá. Jeg vil 
aðeins skjóta þessu til hæstv. forseta til 
athugunar, þegar hann er kominn í sæti 
sitt sem þm. Borgf. Hv. 3. þm. Reykv. 
(JakM) mótmælti því, að málið væri tekið 
af dagskrá, og er það ekkert undarlegt, 
þar sem hann er einn af flm. frv. Hins- 
vegar hefir mjer skilist, að hv. þm. hefði 
ekki neinn sjerstakan áhuga á því, að 
málið fengi skjóta afgreiðslu, og bjóst jeg 
því ekki við, að hann mundi leggja svona 
mikið kapp á það nú. IIv. þm. (JakM) 
leiðrjettir þetta, ef það er misskilningur 
hjá mjer.

Jeg hefi ekki getað orðið hv. samnefnd- 
armönnum mínum samferða í þessu máli, 
og er það vegna þess, að jeg álít það til-
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gangslaust að setja lög um þetta efni. 
vegna þess að þeim verði ekki hlýtt. Hjer 
er um það að ræða að herða á ákvæðum 
þeirra laga, sem nú eru í gildi, og mjer er 
óhætt að segja, að þau eru alstaðar brotin 
í öllum greinum á hverjuro einasta helgi- 
degi þjóðkirkjunnar. Jeg skal nú sýna 
háttv. þdm. fram á þetta og taka hverja 
grein laganna fyrir sig. f 1. gr. eru al- 
menn ákvæði um hávaðasama vinnu o. s. 
frv., og er þeim vitanlega alls ekki hlýtt. 
í 2. gr. segir svo: „Kaup og sala má eigi 
fram fara á helgidögum þjóðkirkjunnar* ’ 
o. s. frv. Mjer er kunnugt um það, að úti 
um land fer kaup og sala fram á helgi- 
dögum ekki síður en aðra daga. Það er 
heldur ekki að nauðsvnjalausu, því að 
menn hafa oft ekki annan tíma hentugri 
til þess að fara í kaupstað en helgidagana. 
Að minsta kosti er það svo um bjargræð- 
istímann. Þá eru í 2. gr. ákvæði um það. 
að gestgjafar megi ekki selja nje veita 
áfenga drykki. Það er nú svo. að hjer í 
bænum er aðeins eitt veitingahús, sem hef- 
ir áfengissölu, og jeg veit ekki betur en að 
hún fari fram jafnt helga daga sem aðra. 
f 3. gr. er bannað að halda markaði á 
helgum dögum. Þessu er auðvitað ekki 
hlýtt. Jeg var fvrir nokkrum árum í 
markaðsferð uppi í Borgarfirði, og held 
jeg, að markaðir hafi alveg eins verið 
haldnir á sunnudögum, þegar svo stóð 
á. Jeg geri ráð fvrir, að háttv. þingm. 
Borgf. (PO) minni það líka. — í 4. gr. er 
bannað að halda veislur eða hávaðasama 
fundi á almennum veitingastöðum fvr en 
eftir miðaftan. Þetta er líka brotið. f 5. 
gr. er bannað að halda almennar skemt- 
anir á helgidögum fyr en eftir miðaftan. 
Þetta ákvæði er brotið á hverri helgi. í 
6. gr. er bannað að halda sveitar- eða bæj- 
arstjórnarfundi á helgidögum, nema brýna 
nauðsyn beri til, Það kann að vera. að

þessari grein sje að einhverju levti hlýtt 
í kaupstöðum, en hvað sveitirnar snertir 
hygg jeg, að óhætt sje að segja, að flestir 
hreppsnefndarfundir, sem og aðrir fundir 
í sveitum, sjeu haldnir á sunnudögum. Þá 
er 7. gr., og er þar bannað að halda al- 
menna fundi á helgidögum fyr en eftir 
nón. Þetta er auðvitað altaf brotið um 
land alt. Það vakti töluverða eftirtekt 
þetta atriði, þegar farið var að grafa það 
upp, því að það vissu ekki aðrir en lærðir 
lögfræðingar, að þetta væri í lögum, og 
sýnir það vel, hve illa þessi lög hafa kom- 
ist inn í meðvitund manna. í 8. gr. er 
aðeins ákvæði um það, að þau bönn, sem 
talin eru í undanfarandi grein, nái yfir 
allan daginn skírdag, föstudaginn langa 
og fyrri helgidag stórhátíðanna, og er 
þessi grein áreiðanlega mjög brotin. f 9. 
gr. er bannað að halda almennar skemtan- 
ir kveldið fvrir helgidag lengur en til 
miðnættis. Þetta er auðvitað altaf brotið. 
í 10. gr. eru ákvæði um það, að brot skuli 
varða sektum frá 1—200 kr., og er 
þessu ákvæði auðvitað heldur ekki hlýtt, 
því að aldrei er sektað.

Þetta frv., sem hjer liggur fyrir, fer í 
þá átt að herða á ákvæðum þessara laga, 
sem hvorki er hlýtt eða gætt. Hv. meiri 
hluti allshn. hefir lagt til, að frv. verði 
samþ., en jeg get þó sagt það þessum hv. 
meðnefndarmönnum mínum til hróss, að 
í nál. komast þeir svo að orði, að skiftar 
muni verða skoðanir manna um hald- 
kvæmi víðtækra bannákvæða um störf og 
athafnir manna á helgidögum. Það, sem 
hjer kemur til greina, er, hvort lögin eru 
brotin af nauðsvn eða að nauðsynjalausu. 
Ef þau eru brotin af nauðsvn, þá á að 
lina ákvæði laganna, ef þeim er brevtt. 
Jeg verð að halda því fram, að öll þau 
ákvæði. sem jeg nefndi, að undanskildu 
ákvæðinu um vínsöluna, sjeu brotin meira
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og minna af nauðsyn. Atvinnuvegum vor- 
um er þannig háttað, að menn verða að 
nota tímann bæði í sveitum og kaupstöð- 
um eftir föngum. Það ber meira á brot- 
unum í kaupstöðunum, vegna þess að all- 
ar athafnir eru háværari þar en til sveita. 
Jeg ætla ekki að fjölyrða hjer um brtt. 
hv. þm. Borgf. (PO). Hún er æðilangt fyr- 
ir neðan það, að orðum sje eyðandi að 
henni. Jeg hefi dvalið nokkur ár í landi, 
þar sem sunnudagshelgin er mest í há- 
vegum hÖfð, en þar dettur engum manni 
í hug að leggja hömlur á bifreiðarnar. 
En í þessari brtt. er farið fram á að 
banna allar bifreiðaferðir í kaupstöðum, 
þar sem kirkja er, á tímabilinu frá kl. 
11—4. Jeg held, að það þyrfti öfluga 
varalögreglu með harðsvíruðum foringja. 
svo sem hv. þm. Borgf. (PO), til þess að 
sjá um, að þetta ákvæði yrði ekki brotið. 
Jeg skal játa, að brtt. nefndarinnar eru 
flestar til bóta, en þótt þær verði sam- 
þyktar, mun jeg greiða atkvæði á móti 
frv., því að jeg tel það fara í öfuga átt. 
Hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) talaði um það hjer 
í þessari deild á dögunum, að löggjöfin 
ætti að vera í samræmi við þjóðlífið. Þetta 
er undirstöðuatriði í allri löggjöf. Ef lög- 
in eru ekki í samræmi við þjóðlífið, þá 
eru þau ólög, og landið evðist með ólög- 
um. Nauðsvnin brýtur þessi lög, en eftir 
nauðsvninni á löggjafinn að hegða sjer 
um þetta efni. Ef þetta frv. verður sam- 
þykt, fá menn þá ánægju að fá að brjóta 
ný lög, í stað þess að þeir hafa áður orðið 
að sætta sig við að brjóta 25 ára gömul 
lög.

PJetur Ottesen: Hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) 
deildi á mig sem forseta út af því, að jeg 
tók ekki til greina kröfu hans um að 
taka þetta mál út af dagskrá. En fvrir 
þessari kröfu sinni færði hann ekki aðrar

& helgidögum.

áatæður en þær, að hann hefði ekki at- 
hugað málið. I sambandi við þetta vil jeg 
benda á það, að það eru rúmar 5 vikur 
síðan málið kom frá nefnd Jeg ætla að 
láta hv. deildarmenn dæma um það. hvort 
ekki hafi verið rjettara af mjer að vei-ða 
við áskorun hv. flm. um að láta málið 
koma fyrir heldur en taka ti) greina kröfu 
hv. 2. þm. N.-M. Evði jeg svo ekki fleiri 
orðum að þessu.

Jeg á hjer bitt. á þskj. 232, sem lítillega 
hefir verið minst é. Hún er þess efnis að 
banna bifreiðaakstur í kaupstöðum og 
kauptúnum, þar sem kirkja er, á tímabil- 
inu frá kl. 11 f. h. til 4 e. h. Frv. þetta 
fer fram á að tryggja frið á þessum tíma, 
og er því brtt. mín í fullu samræmi við 
efni frv. Það er bönnuð afgreiðsla skipa, 
og þar af leiðandi allir vöruflutningar. 
Þetta er höfuðbreyting frv., og er það 
einkum lagt til grundvallar, hvernig mál- 
um er háttað hjer í Revkjavík. Því kom 
mjer það kvnlega fvrir sjónir. að það 
skuli hafa verið gengið framhjá bifreið- 
unum, þegar frv. þetta var samið, sem 
mjer virðast valda mestri truflun hjer á 
helgum dögum. Það gefur að skilja, hvaða 
áhrif það hefir, er bifreið fer framhjá 
kirkju, með skerandi öskri, sem smýgur 
í gegnum merg og bein. Það er kunnugt. 
að í raddfærum bifreiðanna eru saman 
komin öll veraldarinnar óhljóð, allar tón- 
tegundir milli öskurs og óhljóða. Mjer 
fanst ekki hægt að ganga framhjá þessu. 
úr því að verið er að leitast við að koma 
á friði um messutímann, og hefi því viljað 
gefa hv. deild kost á að losa menn um 
messutímann við þennan friðarspilli helgi- 
dagsins og hnevkslunarhellu trúrækinna 
manna.

Jakob Möller: Hv. 2. þm. N.-M. (ÁJl 
kvað mig hafa farið nokkuð geist, er ie»
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mótmælti því, að mál þetta væri tekið af 
dagskrá. Jeg mótmælti, að þetta væri gert 
eftir kröfu eins þm., sem ekki hafði held- 
ur neinar ástæður fram að færa fvrir 
kröfu sinni. Jeg get ekki viðurkent, að 
jeg hafi farið hart í sakirnar.

Um frv. sjálft hefi jeg ekki ástæðu til 
þess að segja mikið. Jeg hygg, að það 
kenni dálítils misskilnings hjá hv. 2. þm. 
N.-M., er hann legst svo þunglega á móti 
því. Hjer er ekki um ný lög að ræða. 
Ákvæði þe&sa frv. eru að mestu levti í 
gömlu lögunum um þetta efni. En hjer í 
Reykjavík kom upp töluverð óánægja með- 
al verkalýðsins út af takmarkalausri vinnu 
á helgidögum. Út af því hafa verið gerðar 
tilraunir til þess að koma viðunanlegu 
skipulagi á helgidagavinnu hjer í Revkja- 
vík. Þetta frv. er árangurinn af samkomu- 
lagi milli atvinnurekenda og verkamanna. 
því að það er samið af fulltrúum heggja 
þessara aðilja. Að öðru leyti er frv. ekki 
annað en endurtekning á gildandi lögum. 
Jeg veit ekki, hvort hv. 2. þm. N.-M. hefði 
tekið því betur, ef í stað þess að bera fram 
endursamin lög um almannafrið á helgi- 
dögum hefði verið komið fram með sjer- 
stakar brevtingar um vinnufvrirkomulagið 
í Reykjavík. Jeg býst samt við, að hann 
hefði snúist betur við slíkum brevtingum, 
því að ræða hans beindist mest gegn gömlu 
ákvæðunum. Hann sagði. að lögin hefðu 
verið hrotin og mundu verða hrotin. Það 
er nú víst, að þau hafa verið hrotin, en 
jeg er sannfærður um það. að að því er 
snertir nýju ákvæðin um vinnu hjer í 
Reykjavík, þá mun verða revnt að fram- 
fylgja þeim, svo að því leyti á frv. þetta 
fullan rjett á sjer. Ef breytingar nefndar- 
innar verða samþvktar, er hinsvegar að 
nokkru leyti dregið úr gildandi lögum, og 
því ætti hv. 2. þm. N.-M. að sætta sig bet- 
ur við þetta frv. en gömlu lögin. Mjer

finst engin ástæða fyrir háttv. deild að 
leggjast á móti þessu frv. með breyting- 
um nefndarinnar, því síður þegar það er 
í raun og veru skylda ríkisvaldsins að gæta 
helgidagafriðarins. Um brtt. háttv. þm. 
Borgf. (PO) er það að segja, að mjer 
þykir hún ganga fulllangt, og auk þess má 
segja, að hún vinni að nokkru leyti á móti 
tilgangi sínum. Þ kaupstöðum er það oft 
einkar þægilegt að geta farið í bifreiðum 
til kirkju, auk þess sem sumir geta alls 
ekki komist í kirkju, ef þeim er meinað 
að fara í vagni. Að vísu má segja, að þeii 
geti komist í kirkju í bifreiðum, þó að til- 
lagan verði samþykt, en þeir komast þá 
ekki úr henni aftur samkv. þessari brtt. 
Annars held jeg, að ekki kveði mikið að 
bifreiðaferðum hjer um messutímann. Jeg 
mun því greiða atkvæði móti þessari brtt.

Jón Baldvinsson: Jeg hefi gerst flm. 
þessa frv. fyrst og fremst vegna þess, að 
jeg vil, að sunnudagurinn verði hvíldar- 
dagur og breyting verði frá því, sem nú 
er, þar sem stundum virðist svo, sem menn 
geri sjer leik að því að láta vinna á sunnu- 
dögum. Þó að jeg sje flm., þá er jeg samt 
ekki ánægður með öll ákvæði frv. og hefi 
skrifað undir með fyrirvara. Jeg hefði 
kosið sterkari ákvæði um friðun sunnu- 
dagsins. Eftir þessu frv. er það tæplega 
nema tímabilið frá kl. 11—4, sem ekki 
má vinna. Jeg mun nú ekki lengja umr. 
mikið að þessu sinni, en jeg mun e. t. v. 
koma fram með brtt. til 3. umr. Út af um- 
mælum hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) vil jeg segja 
það, að það var leiðinlegt, að hæstv. dóms- 
og kirkjumálaráðherra (JM) skyldi ekki 
hlýða á hann. Hann lagðist á móti frv. 
af miklum móði og las upp gömlu lögin 
grein fyrir grein og fullvissaði deildina 
um það, að þær hefðu allar verið þver- 
brotnar. Þetta er gott fvrir hæstv. dóms-
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og kirkjumálaráðherra að heyra, svo hann 
geti gert tilraunir til þess að sporna við 
því, að þessi lög verði svona herfilega 
brotin í framtíðinni. Hv. þm. sagði, að 
það væri verslað með vín á helgum dög- 
um, fundir haldnir, skemtanir, markaðir 
o. s. frv., og aldrei kæmi það fyrir, að 
sektað væri fyrir slíkt. Þetta skilst mjer. 
að stafi af slælegri framkvæmd laganna, og 
væri ástæða til þess að biðja hæstv. dóms- 
málaráðherra að koma inn í deildina og 
láta ljós sitt skína, þegar lögreglustjórar 
landsins eru bornir svona þungum sökum. 
Annars eru gömlu lögin að sumu leyti 
strangari en þetta frv., eins og hv. 3. þm. 
Reykv. (JakM) hefir bent á. En alla 
ólukkuna við framkvæmd þessara laga hafa 
lög nr. 19 frá 1897 gert. En þar er sem 
sje heimilað að ferma og afferma skip á 
helgum dögum. Þau á að nema úr gildi 
samkv. þessu frv., því að tímarnir eru svo 
breyttir. Upphaflega hafa þau verið sett 
vegna þess, að við rjeðum engu um gufu- 
skipasamgöngurnar við útlönd. Okkur 
voru því settir þeir kostir að afgreiða 
skipin hvenær sem þau komu. Nú sje jeg, 
að hæstv. dómsmálaráðherra (JM) er kom- 
inn inn í deildina; jeg býst nú við, að 
honum hafi verið flutt ræða hv. 2. þm. 
N.-M., og væri gott að hevra álit hans um 
þessi herfilegu lögbrot, sem hjer hefir ver- 
ið lýst. Má og vænta þess, að hann geri 
ráðstafanir til umbóta, ef þetta frv. verð- 
ur samþykt, og leggi fyrir lögreglustjóra 
landsins að framfylgja þessum lögum bet- 
ur en hinum gömlu.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg get tekið und- 
ir margt af því, sem háttv. 2. þm. N.-M. 
sagði um helgidagalöggjöfina. Hún er 
víða brotin, enda erfitt að komast hjá 
þvj, ef menn eiga að geta unnið sjer það

á helgidögnro.

gagn, sem þeir þurfa, um hábjargræðis- 
tímarin. Þetta gildir í sveitunum og sama 
má segja um kaupstaðina. Háttv. 3. þm. 
Reykv. sagði, að þetta frv. væri árangur 
af samkomulagi milli verkamanna og 
vinnuveitenda hjer í Reykjavík. En dett- 
ur nokkrum liv. þin. í hug, að reglur, sem 
borgararnir í Reykjavík setja handa sjer, 
geti átt við uin land alt ? Það er síður en 
svo. Það má benda á, að í 1. gr. stendur, 
að ef skip liggj i eigi við bryggjur eða 
bólverk, þá er beimilt að ferma þau og 
afferma á helgum dögum. Nú hagar svo til 
víða úti um land, að einn kaupmaður eða 
verslun á bryggju, en annar ekki. Hann 
má þá livorki ferma nje afferma, en hin- 
ir, sem ekki eiga bryggjur, mega athafna 
sig eins og þeir vilja. En er nokkurt vit í 
þessu? Jeg veit, að svona hagar til víða á 
Vestur- og Austurlandi, og gæti nefnt 
dæmi þess, en jeg veit, að hv. dm. er þetta 
kunnugt. Hitt er líka, að það er fljótlegra 
fvrir þá, sem vinna að uppskipun við 
bryggju, að leggja niður vinnu og sækja 
kirkju heldur en hina, sem vinna úti á 
höfn. Það gæti verið, að þeir yrðu veður- 
teptir úti í skipinu og ættu alls ekki kost 
á því að sækja kirkju. Jeg vil þá líka 
minna á það, að það er einnig bannað eft- 
ir núgildandi lögum að opna sölubúðir á 
helgum dögum. En það hagar víða þannig 
til, að það er ómögulegt að framfvlgja 
þessu. Og jeg er líka fullviss um það, að 
slíkt dregur í sjálfu sjer ekkert úr helgi 
hvíldardagsins. Jeg skal til dæmis benda á 
það, að póstbáturinn, sem gengur um ísa- 
fjarðardjúp, kemur oft á sunnudegi á 
endastöð sína. Það verður að losa bátinn. 
Bændur vinna við uppskipunina, og um 
leið og þeir fara heimleiðis, taka þeir vör- 
ur í kaupfjelaginu á hesta sína. Eftir frv. 
mega þeir ferma og afferma og flvtja vör- 
una í hús, því að þarna er engin bryggja,
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En þeir mega ekki taka út upp á hesta sína. 
Raskar þá þetta meir helgi hvíldardagsins 
en alt hitt? Hv. flm. þessa frv. hafa hver 
sinn tilgang með frv. Hv. 2. þm. Revkv. 
(JBald) lýsti yfir því, að fyrir sjer vekti 
bara það að tryggja meiri hvíld á sunnu- 
dögum fyrir þá, sem stunda líkamleg 
störf. Það get jeg vel skilið. En hann 
sagði, að það væri gerður heinlínis leik- 
ur til þess að vinna á hvíldardögum hjer 
í Revkjavík. Þetta þykir mjer undarlegt, 
því að það er vitanlegt, að borga verður 
þrefalt kaup fyrir vinnu á helgum dögum, 
svo að það hlýtur að vera af mjög brýnum 
ástæðum, ef þá er unnið. Jeg viðurkenni 
það, að það sje mjög leiðinlegt að sjá 
menn við vinnu um það levti, er menn al- 
ment eru við guðsþjónustu. En jeg held, 
að hjá því verði betur komist á annan 
hátt en þann að samþykkja þessi lög. Jeg 
held, að hjá því verði auk heldur því að- 
eins komist, að verkamenn og vinnuveit- 
endur komi sjer saman um að draga úr 
vinnu á helgidögum, eftir því sem unt er. 
Jeg veit, að þessi löggjöf er víða brotin 
— t. d. á ísafirði eins og víðar — ekki 
síst við breiðslu og samantekt á fiski. En 
það hagar nú líka þannig til þar, eins og 
víðar á Vestfjörðum, og Austfjörðum líka, 
að það þýðir ekki að fást við slíkt nema 
vissa hluta úr deginum, þegar líða fer á 
sumar. I öðru lagi er það alveg óhugsan- 
legt að framfylgja því, að ekki megi losa 
skip, t. d. mótorbát, er koma í smáþorp og 
vilja ekki oggeta ekki beðið lieilan dag eftir 
því að losa fáein skippund af fiski. Þessu 
er hægra að fylgja fram í stærri bæjum, 
enda er þetta ekki gert nema nauðsyn beri 
til, sem ræður af líkum, þar sem vinna 
er svo miklu dýrari á helgum dögum en 
rúmhelgum.

En eins og jeg gat um áðan, þá er besta 
A!þt, 1926. B, <38. lÖKgjafarþing),

ráðið til þess að koma þessu máli á rjett- 
an íekspöl, að verkamenn og vinnuveit- 
endur komi sjer saman um að takmarka 
þessa helgidagavinnu smátt og smátt.

Frsm. minnl hl. (Árnl Jónsson); Það vill 
svo til, að það er ekki sjerlega margt í ræð- 
um hv. andmælenda minna, er jeg finn mig 
knúðan til að svara. Hæstv. forseti (PO) 
talaði úr þingmannssæti sínu og sagðist ekki 
hafa tekið málið af dagskrá af því, að engar 
ástæður hefðu verið færðar fram. Það er 
rjett, að jeg færði ekki fram ástæður fvrir 
þessari ósk, en eftir þeim var heldur ekki 
spurt, og því gafst ekki ástæða til þess að 
bera þær fram. Jeg verð því að skoða þetta 
sem óbilgirni frá lians hálfu. Háttv. þm. 
Borgf. (PO) talaði hjer sem sá sanntrú- 
aði maður og útmálaði átakanlega þá 
truflun og usla, sem bílarnir hjerna gerá 
í trúarhrifningu fólksins með sínum 
ósöngvnu hljóðum, er þeir skrölta framhjá 
kirkjunum á helgum dögum. Þetta er í 
fvrsta sinn, sem jeg verð þess var, að 
þessi hv. þm. sje auk heldur í meira lagi 
taugaveiklaður, því hjer gengur hann 
mun lengra en þeir veikluðu menn, sem 
byggja þennan höfuðstað. Jeg hefi ekki 
hevrt fyr neina rödd í þá átt, að stöðva 
beri umferð bíla af því að óhljóð þeirra 
smjúgi gegnum merg og bein kirkjugangar- 
anna. Háttv. þm. sagði, að þetta væri 
hneykslunarhella allra sanntrúaðra manna. 
Það er nú svo um marga sanntrúaða 
menn, að það þarf ekki mikið til þess að 
valda hneykslun meðal þeirra, ekki síst 
ef annarsvegar er eitthvað nýtt. Og þótt bíl- 
ar sjeu nú hættir að vera beinlínis nýjung 
í þessum bæ, þá lield jeg víst, að til sjeu 
enn ýmsír frómir menn, sem eru hálf- 
hneykslaðir af þessum „nýju“ vjelabrögð- 
um djöfulsins. Vagnar eru nú, eins og
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kunnugt er, alveg að detta úr sögunni, og 
mönnum hefir gefist tóm í nokkur hundr- 
uð ár að átta sig á þeirri tegund farar- 
tækja. En hjer um daginn heyrði jeg, að 
kona eín hjer í bænum hefði lagt svo 
fyrir á dánardægri sínu, að hún skyldi 
ekki við jarðarför sína verða hafin upp í 
neinn nýmóðins líkvagn, heldur borin til 
grafar, og jafnframt skipaði hún svo fyr- 
ir, að þeir menn, er kistuna bæru, skyldu 
vera á verptum leðurskóm og með sokkana 
utan vfir buxunum. Það eru nú ekki all- 
ar sannkristnar sálir svona grandvarar. 
En það levnir sjer þó ekki, í hvaða fje- 
lagsskap hv. þm. Borgf. skipar sjer. Væri 
hægt að drífa upp asna á Akranesi, mundi 
liv. þm. koma ríðandi á einum til kirkju 
sinnar, að dæmi hinna fornu spámanna, 
til hæfilegrar ,,demonstrationar“ gegn 
óvenjum og bílaöskri þessarar siðumspiltu 
aldar.

Hv. þm. Borgf. (PO) talaði fyrir hönd 
trúmannanna, og fyrir honum vakti ekki 
livíldardagur, heldur helgidagur. En hv.
2. og 3. þm. Reykv. (JBald og JakM) 
eru nokkru verslegri í sínum hjörtum, 
svo sem fram kom í ræðum þeirra. Það 
var aðalatriði fyrir þeim, að haldinn yrði 
hvíldardagur alment, og er það auðvitað 
gott og sjálfsagt að hvíla sig við og við. En 
hinsvegar þykir mönnum líka gott að 
vinna á sunnudögum, vegna þess að þá 
er borgað svo miklu hærra kaup en aðra 
daga, og jeg trúi því, að háttv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) hugsi vel um sinn lýð og 
vilji stuðla að því, að hann hafi sem 
mesta og besta vinnu. Þessum hv. þm. þótti 
leitt, að hæstv. forsrh. (JM) var ekki við- 
staddur, er jeg talaði hjer áðan, þar sem 
jeg hefði horið það fram, að helgidaga- 
löggjöfin væri svo oft og herfilega brotin. 
Það er rjett, að jeg sagði, að þessi lög- 
gjöf væri brotin. en ekki að jeg segði:

herfilega brotin, vegna þess, að jeg tel 
þessi brot þess eðlis, að hjá þeim verði 
ekki komist. En þau brot, sem skapast af 
nauðsyn, eru aldrei herfileg. Það geta því 
ekki talist þungar sakir, sem bornar sjeu 
á lögreglustjóra þessa lands, þótt sagt sje, 
að þeir framfylgi ekki stranglega þessum 
lögum. Jeg býst við, að þeir taki í taum- 
ana, þegar sjerstök ástæða gefst.

Þeir sögðu báðir, háttv. 2. og 3. þm. 
Reykv., að þetta frv. gengi heldur skemra 
en gömlu lögin. Jeg vil vísa hv. þm. í 
greinargerð frv. og frv. sjálft. Ef þeir 
lesa hana og frv., þá hljóta þeir að sann- 
færast um það, að þetta er ekki rjett. Hjer

„Aðalbreytingarnar í frv. þessu frá nú- 
gildandi lögum um þetta efni eru í því 
stendur, með leyfi hæstv. forseta: 
fólgnar að takmarka heimild þá, sem nú 
er til þess að ferma og afferma skip á 
helgidögum þjóðkirkjunnar.“

Þetta ákvæði virðist ekki vera til þess 
að slaka á núgildandi löguni, heldur til 
þess að herða á þeim. Og einmitt háttv. 
flm. (JakM og JBald) telja þetta aðal- 
breytinguna. Hv. 2. þm. Reykv. sagði, að 
það hefðu verið lögin frá 1897 um ferm- 
ing og afferming skipa, sem gert hefðu 
mestan glundroða í þessa löggjöf. Það 
má vera, að svo horfi við frá hans sjónar- 
miði. En því er nú svo háttað um okkar 
samgöngur, að það verður að nota hvert 
tækifæri til þess að greiða fyrir þeim 
heldur en hitt. Úthaldið á landssjóðsskip- 
unum gefur ekki svo góðan árangur, að 
fært sje að setja ákvæði, sem geti gert 
það að verkum, að skipin tefjist til drátta 
á ferðum sínum.

Jeg fæ ekki að svo komnu sjeð, að nokk- 
uð það hafi fram komið í andmælum hv. 
þm., sem hafi getað gefið mjer átyllu til 
þess að breyta um skoðun. Jeg lít svo á, 
að núgildandi lög um þetta efni sjeu a.
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m. k. nógu ströng og ekki þörf á að breyta 
þeim.

Forsætisráðherra (JM): Það hefir ver- 
ið sagt hjer, að lögin um helgidagahald 
væru ekki vel haldin og þeirra ekki vel 
gætt af lögreglustjórum landsins. Jeg 
þekki nú ekki vel til annarsstaðar en hjer 
í Reykjavík. En það man jeg, bæði meðan 
jeg var bæjarfógeti og eins áður, að þá 
var mikið reynt til þess að gæta þessara 
laga, og jeg hvgg, að þau hafi ekki verið 
mikið brotin. Þess verður að gæta, að þau 
lög, sem nú gilda, eru mjög rúm, svo marg- 
ar af þeim athöfnum, sem menn vilja að 
ekki fari fram, eru leyfðar, ef lögreglu- 
stjóri samþykkir og nauðsyn krefur. Þetta 
er náttúrlega mjög rúmt. Jeg tala hjer 
ekki um affermingu skipa, því slíkt var 
beinlínis leyft. Jeg held, að þær ásakanir, 
að ekkert eftirlit sje með þessari löggjöf, 
sjeu ýktar — a. m. k. er það víst hvað 
snertir Reykjavík. En ef það kemur í 
ljós, að laganna sje ekki gætt sem skyldi 
þá má senda út skipun um að gæta þeirra 
betur framvegis. En það, að lögin koma 
ekki að miklu meira gagni, er af því, að 
þau ná of skamt. Þó það sje sagt, að at- 
vinnulífi okkar sje þannig háttað, að víða 
verði að vinna ýms verk á helgum dögum, 
þá er jeg ekki viss um, að það sje alveg 
rjett. Það mun haga nokkuð líkt til um 
þetta hjá okkur og öðrum þjóðum í ná- 
grannalöndunum, svo sem á Norðurlönd- 
um. En þar er vinnufriður á helgidögum 
meiri en hjá okkur, enda löggjöfin strang- 
ari. Og jeg held, að það mundi sýna sig, 
að ef lögin væru strangari, þá yrði þeim 
betur framfylgt. Jeg tala hjer ekki um 
bann á að þurka fisk og hey og slíkt, sem 
vitanlega er oft alveg óhjákvæmilegt 
Sama er um afferming skipa, En ef mark-

& helgidögum.

aðir eru haldnir á helgidegi, þá er slíkt 
alveg ófært. En um hreppsnefndarfundi 
og aðra fundi, þá má ekki halda þá á 
helgidegi nema það sje nauðsynlegt. En 
það mun mega oft segja, að svo sje. Á 
síðari tímum hefir það tíðkast stundum 
að hefja fundi dálitlu fyrir nón á slíkum 
dögum. En jeg veit, að það hefii' komið 
fyrir, þegar átt hefir að byrja fund fyr. 
þá hefir það verið bannað af lögreglu- 
stjóra. Jeg held nú, að úr því hafi verið 
of mikið gert, að lögunum sje ekki fylgt. 
En eins og jeg sagði áðan, þá leyfa þau 
miklar undantekningar, svo að margt, sem 
sýnist vera óleyfilegt, er í raun og veru 
leyfilegt. En mjer finst frv. ganga of 
skamt, og frá mínu sjónarmiði væri alls 
ekki neitt á móti því, að það væri nokkru 
skarpara en eldri lögin. Lögin frá 1901 
drógu úr þeim að óþörfu, að því er mjer 
finst.

Jakob Möller: Hv. þm. N.-ísf. (JAJ) 
vildi halda því fram, að það gæti ekki 
átt við alstaðar á landinu, sem þó ætti við 
hjer í Reykjavík, og mætti því ekki telja 
það svo mjög til meðmæla með frv., þótt 
það ætti hjer við. Jeg held, að þetta sjeu 
engin rök, enda ekki rökstutt hjá háttv. 
þm. Hann benti á einstök atriði í frv., 
sem honum þótti einkum kenna rangsleitni 
í. T. d. spurði hann, hvort það væri nokk- 
urt vit í því að leyfa einum manni, sem 
ekki ætti bryggju, að losa skip, sem öðr- 
um manni á sömu höfn, sem ætti bryggju, 
væri stranglega bannað að gera. Þetta er 
tómur misskilningur hjá hv. þm. Slíkt felst 
vitanlega alls ekki í frv. Þar er þetta mið- 
að við örugga og ekki örugga höfn. Þar, 
sem höfn er svo góð, að skip geta legið við 
brvggju, þar á ekki að vinna við uppskip- 
un á löghelgum degi. en þetta er auðvit-
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að bannað jafnt þeim, er ekki eiga bryggj- 
urnar, eins og hinum. Hinsvegar ber þess 
líka að gæta, að það er alls ekki bannað 
að vinna allan daginn, heldur aðeins rúm- 
lega um messutímann.

Hv. 2. þm. N.-M. (ÁJ) talaði um, að 
samkomulag hefði náðst um þetta lijer í 
Reykjavík, og væri eins heppilegt að ná 
slíku samkomulagi vfirleitt milli verka- 
manna og vinnuveitenda eins og setja þessi 
]ög. En slíku samkomulagi hefir ekki 
auðnast að ná, og því hefir þetta frv. 
verið samið af nefnd, þar sem sátu full- 
trúar frá báðum þessum aðiljum.

Hv. 2. þm. N.-M. benti á, að þessi lög, 
sem hjer liggja fyrir, gætu orðið til hindr- 
unar fyrir siglingar landsmanna. Það vill 
nú svo til, að strandferða- og millilanda- 
skip eru undanþegin ákvæðum laganna. 
En þá var það útgerðin, sem ekki átti að 
þola þetta. Um það vil jeg vísa til samn- 
inganefndarinnar, sem samdi þetta frv., 
en í henni sat fulltrúi útgerðarmanna.

Sigurjón Jónsson: Jeg vil geta þess við- 
víkjandi frv. þessu, að jeg tel ýms ákvæði 
þess um vinnu og vinnubann á helgum 
dögum ekki eiga alstaðar jafnvel við, þótt 
þau kunni að vera góð hjer í Reykjavík. 
Jeg vil benda á það, að bæði á Austfjörð- 
um og Vestfjörðum, þar sem sólargangur 
er heldur stuttur, þá þýðir ekki t. d. að 
byrja að breiða fisk fyr en kl. 9 eða jafn- 
vel seinna, og þá er, a. m. k. seinni part 
sumars, svo framarlega sem ráðist er í að 
breiða fiskinn, breiðslunni ekki lokið fvr 
en kl. 12. Jeg þekki þetta vel, því að jeg 
hefi haft með þessa verkstjórn að gera 
um mörg ár. Hinu get jeg lýst vfir, að jeg 
þekki engin dæmi þess, að unnið sje yfir 
messutímann, ef kirkja er á staðnum, og 
enda hvort sem er, því að messutímanum

er svo hagað, að ekki er messað fyr en 
kl. 1, ef vinna þarf á staðnum, enda er öll 
vinna látin falla niður á meðan á messu- 
tímanum stendur. Jeg held því, að þótt 
þessi brtt. verði samþvkt, þá sje það ekki 
einhlítt, ef allir staðir á landinu eiga að 
vera eins settir um að nota sjer sunnudag- 
inn til nauðsynlegrar vinnu, eins og fisk- 
verkunar í kaupstöðum og hevþurkunar í 
sveitum. Þá væri gott að fá skýringu á 
því hjá hv. flm. frv., hvernig á að vera 
með skip, sem flytja póst, farþega og 
vörur. Hvernig á t. d. að vera með strand- 
ferðaskipið Esju? Heyrir hún þar undir? 
Hún flytur oft vörur, en stundum minna 
af farþegum. Jeg hygg, að það þyki all- 
oft nauðsynlegt að afgreiða hana, þótt 
á helgum degi sje, til þess að hún geti 
haldið áætlun.

Frsm. meiri hl. (Pjetur Þórflarson):
Það hefir þegar verið svarað flestu af 
því, sem sagt hefir verið á móti frv. 
og brtt. nefndarinnar, svo að jeg ætla 
ekki að ræða það frekar. Jeg vildi aðeins 
leiðrjetta það, sem hv. þm. ísaf. (Sigurj- 
J) sagði, að það er lagt til í brtt. nefnd- 
arinnar, að kaflinn um fiskbreiðslu í 1. 
gr. falli alveg niður og að öll slík vinna 
falli undir niðurlag þeirrar greinar, sem 
er skýrt ákveðið, eins og mörg önnur 
ákvæði frv. Þau eru að sumu levti, ef til 
vill, heldur væg, eða að minsta kosti verð- 
ur ekki sagt, að þau sjeu of hörð, eins 
og t. d., að það sje heimilt að vinna þau 
verk, sem ekki má fresta, eða þegar svo 
á stendur, að það verður að almennings 
áliti ekki hægt að fresta þeim. Jeg ætla 
ekki að fara að taka neitt upp af því, sem 
mótmælt hefir verið í ræðu hv. þm. N.-ísf., 
því að mjer fanst ræða hans bera vott um 
það, að hann hefði ekki til hlítar skilið
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ákvæði frv., því að það er hvergi beinum 
orðum bannað að afgreiða skip, en það eru 
minni hömlur lagðar á það að afgreiða 
skip, þar sem þau geta ekki legið við 
brvggju. Jeg held, að það sje að mestu 
leyti rjett, sem hæstv. forsrh. (JM) sagði, 
að ef nokkuð má að þessu frv. finna, sjer- 
staklega þegar það er borið saman við þau 
lög, sem nú gilda, þá sje það helst það, að 
ákvæði frv. sjeu heldur væg. En jeg vil 
sjerstaklega leggja áherslu á það, að 
ákvæði frv. verða mjög í samræmi, ef all- 
ar brtt. nefndarinnar verða samþyktar. 
Svo vil jeg ljúka máli mínu með því að 
segja það, að menn þurfa ekki að óttast 
það, að lög sem þessi, að brtt. nefndar- 
innar samþyktum, verði neinn sjerlegur 
ástevtingarsteinn fyrir þjóðina.

ATKVGR.
Brtt. 196,l.a samþ. með 15 shlj. atkv.

— 196,l.b samþ. með 14 shlj. atkv.
-— 232 feld með 13: 5 atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 14: 9 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: HStef, HK, JakM, JBald, JK, JÞ, 

KIJ, MJ, MT, ÓTh, PÞ, TrÞ, Þorl- 
J, PO.

nei: ÁJ, BSt, BL, TngB, JAJ, JS, JörB, 
SigurjJ, SvÓ.

Fimm þm. (ÁÁ, BJ, MG, ÞórJ, BSv) 
fjarstaddir.
Brtt. 196,2.a samþ. með 15 shlj. atkv.

— 196,2.b samþ. með 13 shlj. atkv.
— 196,2.e samþ. með 13 shlj. atkv.
2. gr., svo brevtt, samþ. með 12:9 atkv.

Brtt. 196,3 (3. gr. falli niður) samþ. með
15 shlj. atkv.

4. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 13:5 
atkv.
Brtt. 196,4 (ný 5. gr., verður 4. gr.) samþ. 

með 17 shlj. atkv.

á helgidögnm.

6. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 13:4 
atkv.
Brtt. 196,5 samþ. með 17 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt (verður 6. gr.), samþ. 
með 12: 3 atkv.
Brtt. 196,6 samþ. með 14 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt (verður 7. gr.), samþ. 
með 14 shlj. atkv,
Brtt. 196,7 (9. gr. falli niður) samþ. með 

13 shlj. atkv.
10.—12. gr. (verða 8.—10. gr.) samþ. 

með 12:5 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12:11 at-

kv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: ÞorlJ, HStef, HK, JakM, JBald, JK,

JÞ, KIJ, MJ, ÓTh, PÞ, PO. 
nei: TrÞ, ÁJ, BSt, BL, IngB, JAJ, JS,

JörB, MT, SigurjJ, SvÓ.
Fimm þm. (ÞórJ, BSv, ÁÁ, BJ, MG)

fjarstaddir.

Á 66. fundi í Nd., föstudaginn 30. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 449, 460).

Forsetí (BSv): Mál þetta var útrætt 
hjer í deildinni í dag og var eigi annað 
eftir en greiða atkvæði um það. En síðan 
hefir komið fram ný brtt., og þótt hún 
verði að sjálfsögðu eigi rædd, þar sem 
umr. er lokið, tel jeg rjett, að hún komi 
til atkvæða. Til þess að svó verði, þarf 
tvenn afbrigði frá þingsköpum, og vil jeg 
spvrja hæstv. stjórn, hvort hún vilji fyrir 
sitt levti leyfa afbrigði. (Þögn). Hæstv. 
stjórn gerist nú allþögul. Vil jeg þá spyrja 
hana, hvort hún vilji neita um afbrigði. 
(Fjrh. JÞ: Nei). Úr því hæstv. stjórn 
neitar ekki um afbrigði, þá leyfir hún þau. 
Vil jeg þá spyrja háttv. deild, hvort hún 
vill veita afbrigði.
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ATKVGR.
AfbrigSa synjað með 7:14 atkv.
Frv. samþ. með 14:11 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu:
já: KIJ, MJ, MT, ÓTh, PO, PÞ, ÞorlJ, 

ÁÁ, HStef, HK, JakM, JBald, JK, 
JÞ.

nei: MG, SigurjJ, SvÓ, ÁJ, BSt, BL, 
IngB, JAJ, JS, JörB, BSv.

TrÞ greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (ÞórJ, BJ) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

Á 64. fundi í Bd., laugardaginn 1. maí, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd.

Á 65. fundi í Ed., mánudaginn 3. maí, 
var frv. tekið til 1. umr.

Forsætisráðherra (JM): Jeg veit ekki, 
hvort frv. þetta á nokkurn forsvarsmann 
hjer í háttv. deild, en uppruni þess er sá, 
að hjer í vetur varð samkomulag um það 
milli sóknarprestanna, sóknarnefndanna og 
nokkurra borgara að fá dálitlar breytingar 
á helgidagalöggjöfinni. Jeg hefi ekki haft 
nein afskifti af málinu, sjerstaklega vegna 
þess, að úr því farið var að gera breyt- 
ingar, þá fanst mjer frv. þetta ganga 
ógnar skamt; hefði jeg viljað, að það 
hefði gengið miklu lengra og álít, að svo 
hefði mátt vera án þess það hefði skaðað 
atvinnulíf þjóðarinnar.

Jeg vona, að hv. deild láti frv. ganga 
áfram til 2. umr. og allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. 

og til allshn. með 7 shlj. atkv.

& helgidögnm.

Á 71. fundi í Ed., mánudaginn 10. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 449. n. 
540).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg þarf ekki 
að segja mörg orð. Nál. gerir grein fyrir, 
hverjar breytingar verða frá því, sem nú 
er, ef frv. verður samþykt eins og það 
nú liggur fyrir. Ef þetta frv. er borið 
saman við helgidagalöggjöfina frá 1901, 
þá sjest, að nokkrar tilslakanir eru gerð- 
ar. Hinsvegar er farið fram á allmikla 
.skerpingu í sumum atriðum. Samkvæmt 
lögum frá 1897 er levft að ferma og af- 
ferma skip á helgidögum. Þessu er nú 
breytt svo, að slík störf megi ekki fara 
fram á föstudaginn langa nje á stórhátíð- 
um og á öðrum helgidögum ekki frá kl. 
11 f. h. til 3 e. li. Þó má afgreiða strand- 
ferðaskip á þessum tíma.

Þessa skerping verður að telja til bóta. 
Hún mun fram komin með samþykki út- 
gerðarmanna hjer óg í Hafnarfirði, og 
má því vænta, að þetta ákvæði verði ekki 
dauður bókstafur, eins og oft vill verða 
um lög.

Nefndin er þeirrar skoðunar, að rjett 
sje að ganga að frv., og leggur til, að það 
verði samþykt óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —10. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 73. fundi í Ed., miðvikudaginn 12. 
maí, var frv. tekið til 3. umr.

Enginn tók til máls.
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ekki rætt. En vegna þess, að fjhn. á eftirATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 585).

47. Sjerleyfj til virkjunar 
Dynjandisár.

Á 49. fundi í Nd., föstudaginn 9. apríl, 
var útbýtt:

Frv. til laga um heimild handa atvinnu- 
málaráðherra til að veita sjerleyfi til 
virkjunar Dynjandisár og annara fall- 
vatna i Arnarfirði (þmfrv., A. 299).

Á 54. fundi í Nd., fimtudaginn 15. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 15 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frem. (Ásgeir Ásgeireson): Mjer skilst 
í hv. þdm., að það mundi verða vel þegið, 
að ekki yrði framsaga í málinu að þessu 
sinni. Menn eru orðnir langþreyttir af 
umræðum um önnur mál. Og ef háttv. 
deild vill afgreiða málið nú til 2. umr., þá 
gildir mig einu, þótt framsaga bíði þeirrar 
umræðu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Nd., laugardaginn 17. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Frem. (Ásgeir Ásgeireson): Meðferð 
þessa máls við 1. umr. varð með allein- 
kennilegum hætti, þannig, að það var alls

að koma fram með brtt. við frv., vil jeg 
þegar æskja þess, að atkvæðagreiðslu um 
það verði frestað þangað til þær brtt. 
eru fram komnar.

Frv. þetta er borið fram af fjhn. og er 
þess efnis að veita atvinnumálaráðherra 
heimild til að leyfa virkjun Dynjandisár 
og fleiri fallvatna í Arnarfirði. Það er 
gert ráð fyrir því, að virkjuð verði alt 
að 40 þús. hestöfl, orkuver reist í Arnar- 
firði, en orkan leidd til Onundarfjarðar. 
Er þessu svo greinilega lýst í greinargerð 
frv., að jeg tel óþarft að lýsa því frekar, 
en óski hv. þdm. frekari skýringa, geta 
þeir fengið þær, annaðhvort hjá nefndinni 
eða formanni fjelags þess, er sjerleyfisins 
leitar. Jeg skal þó geta þess, að fjelagið 
hefir þegar varið hundruðum þúsunda 
króna í rannsóknir þarna vestra, og niður- 
staðan er sú, að landslag, afstaða fall- 
vatna og ástand er í besta lagi fallið til 
virkjunar. Það er ekki gert ráð fyrir, að 
öll sú orka, sem virkja á, verði tekin í 
einu, heldur alt að því í þrennu lagi. Af 
þessu, sem jeg nú hefi sagt, geta menn 
sjeð, að umsóknin er ekki út í loftið, og 
því er óskandi, að hið háa Alþingi greiði 
svo vel fyrir málinu sem kostur er á.

Vera kann nú, að mönnum sje ekki vel 
ljóst, til hvers á að nota raforkuna. Leyf- 
isbeiðandi á námurjettindi í Onundarfirði 
og hann hyggur, að þar sjeu sæmilegir 
möguleikar til námurekstrar, járn- og 
aluminiumvinslu. Jeg hefi átt tal við þá 
menn, er best vit hafa á þessum efnum 
hjer á landi og kunnugir eru staðháttum, 
og fengið þær upplýsingar, að það, sem 
forgöngumenn fyrirtækisins hafa gefið 
upp um það, sje á rökum bygt. En þessi 

, hlið fyrirtækisins er ekki enn fullrann- 
sökuð. Er og mjög skiljanlegt, að menn 
vilji ekki leggja út í allan þann kostnað,
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sem af slíkri rannsókn leiðir, nema þeir 
sjeu vissir um, að sjerleyfið fáist, ef góð- 
ur árangur verður af rannsókninni. Þó 
virðist af rannsókn, sém þegar hefir verið 
gerð, allgóð skilyrði fyrir járnvinslu. Bn 
það er til annar möguleiki, og hann er sá, 
að vinna aluminium úr leir. En alumini- 
umvinsla mun vera hin þýðingarmesta 
raforkumálmiðja, sem nú er stunduð. Skil- 
yrði eru hjer góð, ekki síður en .annars- 
staðar, þar sem slík iðja er rekin.

Aftur á móti er þar óálitlegri salt- 
pjetursvinslan, en hún gæti þó komið til 
greina á Suðurfjörðunum, þar sem kalk- 
steinninn er nærtækur.

Enn sem komið er er ekki hægt að gefa 
fullnægjandi skýrslu um þessa möguleika, 
en hinir fróðustu menn í þessum efnum 
gera sjer vonir um, að hjer sje um mikla 
möguleika fyrir framtíðariðnað í landi 
voru að ræða. En til þess að leggja út í 
þann kostnað, sem fullkominni rannsókn 
fvlgir, þarf mikið fje, og verða menn þess 
vegna að eiga það víst, að sjerleyfi til 
orkuvers og iðjuvers fáist, ef rannsóknin 
ber á annað borð góðan árangur.

Nefndin hefir gert nokkrar brevtingar 
á frv. því, er henni var sent, en jeg hirði 
þó ekki að greina frá þeim. En skvlt er 
að geta þess, að nefndin mun flvtja fleiri 
brtt. við frv., og munu þær koma fram 
áður en síðari hl. umr. er lokið.

I frv. er í sumum greinum veitt undan- 
þága frá gildandi vatnalögum, t. d. um bú- 
setuskilyrði stjórnarinnar. Getur nefndin 
fallist á það, að erfitt muni reynast að 
útvega fje án þess að eigendurnir hafi 
fult vald yfir því, hvernig fyrirtækið 
verður rekið, enda hefir jafnan verið gert 
ráð fyrir því, að nokkrar undanþágur yrðu 
gerðar frá vatnalögunum í sambandi við 
hið fvrsta sjerlevfi, sem gefið væri. Þeir,

sem gera fyrstu virkjunartilraunina í stór- 
um stíl, munu eiga við ýmsa erfiðleika að 
stríða, sem ekki bitna á öðrum sjerleyfis- 
höfum, er á eftir koma, þegar hin fyrsta 
virkjun hefir sýnt, að fossaiðnaður getur 
hjer verið arðvænlegur.

Nefndin telur æskilegt, að þessi virkjun 
komist í framkvæmd hið fyrsta, enda eru 
þessi mál ekki komin á það stig hjá oss, 
að draga þurfi úr virkjunarlönguninní, 
eins og var t. d. í Noregi um eitt skeið, 
meðan miljónir hestafla renna hjer til 
sjávar án þess að nokkuð sje nýtt. Virð- 
ist því heldur ástæða til þess að greiða 
fyrir útvegun fjár til virkjunar, og eink- 
um í þeim landshlutum, þar sem reka 
þarf fossaiðnað í stórum stíl til þess að 
fá nægilega mikla og hæfilega ódýra raf- 
orku fvrir nærliggjandi hjeruð.

Þá er undanþága í 5. gr. frá eignar- 
skatti, tekjuskatti, útsvari og hærra út- 
flutningsgjaldi en nú er og öðrum gjöld- 
um, er á kunna að verða lögð. En nefnd- 
in mun flytja brtt. við þetta ákvæði, svo 
ótvírætt sje, að hjer sje átt við önnur 
samskonar gjöld, er á kunna að verða 
lögð. En fyrir þessar undanþágur greiðir 
svo fvrirtækið fvrst 3 kr., en síðar 5 kr. 
af hverri nýttri hestorku. Verður þetta 
mikið fje, ef alt er virkjað, sem virkja á. 
En þar sem undanþága er veitt frá út- 
svari, verður að skifta gjaldinu milli rík- 
issjóðs og sveitarsjóðs, og mun nefndin 
flytja till. um það. Virðist rjett, að sveit- 
arsjóður fái þý, en ríkissjóður % hluta 
af gjaldinu. En þá þárf og ákvæði um 
það, hvemig hluta sveitarsjóðsins skal 
skift milli hinna einstöku sveitarfjelaga. 
Mun nefndin einnig bera fram till. við- 
víkjandi því.

Skattar og gjöld af slíkum fyrirtækjum 
sem þessum eru ætíð hafðir mjög lágir
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víðsvegar um heim. Er mjer t. d. kunn- 
iigt um, að svo er í Svíþjóð. Þar er leiV 
ast við að veita þessum fyrirtækjum góð 
skilyrði. En ef virkjanirnar eru of örar
— en því er ekki til að dreifa hjer á landi
— er ástæða til þess að hækka skattana og 
gjöldin. Það er augljóst, að ástandið í 
þessum efnum hjá oss er svo, .að við ætt- 
um heldur að greiða fyrir þessum fyrir- 
tækjum en tefja fyrir þeim.

Það er ekki óeðlilegt, þó að fjelagið 
sæki uií undanþágu frá jafnóákveðnu 
gjaldi og útsvörin eru, en bjóði ákveðið 
gjald í staðinn, sem miðað sje við hest- 
orku. Aftur á móti er ekki eins eðlileg 
undanþágan frá tekju- og eignarskatti; en 
þegar annað gjald kemur í staðinn, skal 
jeg fyrir mitt leyti ekki hafa á möti því, 
að slík undanþága verði veitt. 5 kr. af 
hverri hestorku er nærri lagi, ef gert er, 
að hestorkan gefi af sjer 30—50 kr. á 
ári. Virkjunarkostnaður hverrar hestorku 
má gera ráð fyrir, að sje um 300—500 
kr. Slík fyrirtæki sem þetta eru ekki talin 
stórgróðafyrirtæki, heldur er hins vænst, að 
þau gefi jafna, en fremur lága rentu ár 
frá ári. Þau eru bygð á öruggum, en hlut- 
fallslega lágum arði. Til þessa þarf að 
taka tillit, þegar um afgjöld er að ræða, 
því að þótt' hjer þurfi miljónir í stofn- 
fje, er hinn hlutfallslegi arður langt frá 
því að vera hár. f vatnalögunum eru ná- 
kvæm ákvæði um sölu á rafmagni til sveit- 
arfjelaga og útreikning framleiðslukostn- 
aðar, en þó telur nefndin hentugt að setja 
ákveðið hámarksverð, og mun og verða 
flutt brtt. um það.

Nefndin lítur svo á, að hjeruð þau, sem 
nærri liggja og haft geti gagn af virkjun- 
inní, eigi að fá frá orkuverinu það raf- 
magn, sem þau þarfnast, bæði til ljóss. 
hita og suðu. En eftir landslagi og fólks-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

fjölda virðist þörfin ekki vera svo mikilj 
að Örðugt muni að fullnægja henni. Mun 
rjettast, að stjórnin ákveði í reglugerð, 
þegar sjerleyfið er veitt, hve mörg hestöfl 
af hverju hundraði eigi að standa almenn- 
ingi til boða, en þá hundraðstölu ber auð- 
vitað að miða við nákvæmlega áætlaða 
þörf hjeraðanna. Það kynni ef til vill að 
vera þægilegra fyrir fjelagið, ef virkjunin 
byrjaði smátt, að hestaflatalan, sem skylt 
er að selja, fari vaxandi á nokkurra ára 
fresti úr 200 upp í 400 og 600 o. s. frv. 
Um þetta atriði er ekki til nákvæm áætl- 
un, og ætlast því nefndin til þess, að 
stjórnin gæti þess vel, að viðkomandi 
hjeruðum verði trygð raforka til allra 
heimilisþarfa og smáiðnaðar.

Nefndin er þessu frv. mjög fylgjandi, 
ekki síst vegna þess, að á Vestfjörðum 
hagar svo til, að þar getur einmitt þrifist 
stórvirkjun, en vart smávirkjun. Smáorku- 
ver eru lítt hugsandi. Eina ráðið til þess 
að fullnægja orkuþörfinni er að gera stór- 
virkjun; verður hagsmunavonin að byggj- 
ast á þeim iðnaði, sem rekinn er í sam- 
bandi við hana, en ekki á sölu rafmagns 
til almennings. Og þegar við nú flytjum 
inn allan aflgjafa, svo sem olíu og kol, en 
hestöflin renna til sjávar svo miljónum 
skiftir, þá virðist full ástæða til þess að 
afgreiða slíkt mál sem þetta, þar sem þar 
að auki er allgóð von um framkvæmdir.

Eins og jeg gat um í upphafi máls míns, 
getur hvorki nefndin nje hv. þm. fengið 
örugga vissu um málmvinslumöguleikana 
á þessum svæðum. Það liggur ekki annað 
fyrir en það, sem innlendir sjerfræðingar 
hafa hjer um sagt, en þeir lýsa því ein- 
dregið yfir, að um mikla möguleika sje 
að ræða. Hygg jeg því, að háttv. Alþingi 
þurfi ekki að óttast, að verið sje að gabba 
það. En þó að svo sje nú, að hjer sje

116



Lagafrumvöip sauiþýkt. 1828
Sjerleyfi til virkjanar Dynjandie&r.

182?

ekki tun beina vissu að ræða, getur þingið 
samt verið óhrætt, því að þaS veitir qer- 
leyfið sem fulltrúi þeirra hjeraða, sem 
virkjunin er framkvæmd í, og ef sjerlevfið 
er afgreitt með þeim skilvrðum, sem nauð- 
synleg eru fvrir öryggi hjeraðanna og 
landsins í heild sinni, getur þingið haft 
góða samvisku,

Óska jeg svo, að þeir þm., sem hafa í 
hvggju að bera fram brtt., komi með þær 
svo fljótt sem þeir geta, og einnig mun 
nefndin leggja fram sínar brtt. bráðlega, 
svo að ekki verði ástæða til að kvarta um 
ónógan umhugsunarfrest. Annars er ekki 
lengra síðan en frá síðasta þingi, að 
vatnalögin voru afgreidd, og ætti hv. þm. 
því ekki að vera ókunnugt um þessi mál. 
Þá býst jeg við, að þeir hafi sett sig svo 
inn í vatnamálin yfirleitt, meðan starfað 
var að þeim á undanförnum þingum, að 
þeir eigi ekki sjerstaklega ilt með að átta 
sig á þessari sjerlevfisumsókn, því að hún 
byggist að mestu leyti á þeirri löggjöf, 
sem nýlega hefir verið sett.

Sveinn Ólafsson: Jeg bjóst sannast að 
segja ekki við, að þetta mál vrði borið 
hjer fram á þann hátt, sem nú er raun á 
orðin. Jeg bjóst ekki við, að lagt yrði 
fram frv. til heimildarlaga fyrir stjórnina 
að veita slíkt sjerleyfi, heldur að sjerleyf- 
ið sjálft yrði lagt hjer fram fyrir Alþingi 
til samþyktar eða svnjunar. Jeg hefi ein- 
mitt skilið svo 7. og 36. gr. sjerlevfislag- 
anna, að í þeim lægi þetta. Jeg get að 
vísu fallist á það, að með slíkum heimild- 
arlögum sem þessum sje hægt að búa um 
sjerleyfi, sje hægt að afhenda stjórninni 
rjett þann, sem Alþingi hefir til að setja 
lög og gera ákvarðanir um þýðingarmikil 
mál, sem í rauninni heyra undir þingið. 
En jeg felli mig ekki við þá aðferð, því 
að í henni liggur ekki það örvggi um

ákveðna stefnu, sem í hinni, og ekki er nú 
Unt að sjá, hvernig leyfið verður útbúið, 
þar sem það liggur ekki fyrir þinginu.

Jeg minnist þess, að á síðasta þingi 
voru gefin út heimildarlög fyrir stjórn- 
ina til að veita fjelagi nokkru einkarjett 
til þess að reka útvarp hjer á landi. Og 
nú er það kunnugt orðið, að risin er upp 
megn óánægja út af þeim samningi, sem 
stjórnin hefir gert við fjelagið, og út af 
reglugerð þeirri, er stjórnin hefir gefið 
út í tilefni af þessu sjerleyfi. Ekkert skal 
jeg um það segja, hvort óánægja þessi er 
á fullum rökum bygð, en ekki mun hún til- 
efnislaus með öllu.

Þá má geta þess, að í frv., einu eða 
tveimur, sem lögð hafa verið fyrir þetta 
þing, hefir verið leitast fyrir um hlið- 
stæða heimild fvrir stjórnina til ákvarð- 
ana um mál, sem miklu varða. Jeg á hjer 
við frv. til laga um viðauka við Flóa- 
áveitulögin frá 1917, þar sem ráðgert var. 
að stjórnin ákvæði, hve miklu fje skvldi 
varið til framhaldsstarfsemi þar eystra. 
Þessu breytti revndar þingið, þar sem því 
fanst ekki nógu tryggilega um hnútana 
búið eins og ákvæði frv. voru. Líkrar 
heimildar var leitað með frv. til laga um 
bryggjugerð í Borgarnesi. en einnig þar 
var af þinginu hamlað. Alt þetta bendir 
til þess, að hál geti verið þessi heimildar- 
leið. En hjer er um miklu meira að ræða 
en í áðumefndum tilfellum. Því að ef 
sjerlevfið verður veitt eins og til stendur. 
þá erum vjer bundnir því í 60 ár. En hvor- 
tveggja hin lögin, sem jeg nefndi, út- 
varpslögin og lögin um viðauka við Flóa- 
áveitulögin, gilda aðeins til stutts tíma, 
önnur til 7 ára, en hinum má að sjálf- 
sögðu brevta þegar á næsta þingi.

Mjer þótti rjett að benda á þetta áður 
en nokkur ákvörðun yrði tekin, því að 
hjer er um atriði að ræða, sem ekki verð-
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ur brevtt svo hastarlega og líklegt er aS 
verði að fordæmi. Jeg vil taka það fram, 
þar sem vikið er hjer í meginatriðum 
frá fvrirmælum sjerleyfislaganna, að sjer- 
leyfisbeiðnin átti að liggja frammi við 
meðferð þingsins á þessu málh Hjer er 
sem sje gert ráð fyrir 60 árum, en í sjer- 
levfislögunum er hámarkið 50 ár. Þá er 
hjer líka gert ráð fyrir stærri virkjun en 
þeirri, sem stjórninni er heimilt að veita 
levfi til eftir sjerleyfislögunum, þar sem 
fyrir 25 þús. hestafla hámark er ráðgert 
að virkja 33—35 þús. hestöfl, en leyfi til 
slíkrar virkjunar er Alþingi áskilið að 
veita, eíns og vfirleitt öll virkjunarleyfi 
til útlendinga.

Jeg hefði kunnað því best, að sjerleyfið 
sjálft, með öllum þeim skilyrðum, er fram 
þurfti að taka, hefði verið lagt fyrir deild- 
ina.

Eitt atriði í þessu frv. finst mjer, að 
tæplega geti staðist. Það er ákvæðið í 3. 
gr., um að framselja megi sjerleyfið með 
leyfi ráðherra. Þetta er gagnstætt ákvæð- 
um 36. gr. sjerlevfislaganna. Þar er gert 
ráð fvrir, að Alþingi samþvkki ætíð sjer- 
levfi til útlendinga, eins og líka framsal 
hvers virkjunarlevfis til handa þeim.

Þetta eru þær almennu athugasemdir, 
sem jeg vildi gera. Meira sjerstaks eðlis 
er það, að mjer þvkir hjer alt of fátt liggja 
fyrir, sem gæti skýrt málið og fyrirhugað- 
ar framkvæmdir. Jeg sje hvergi þau plögg, 
sem af megi ráða, hve margt manna þurfi 
til að koma þessari virkjun á fót, eða til 
iðnrekstrar, þegar þar að kemur. En þetta 
skiftir alls ekki litlu máli. Ef til fram- 
kvæmda virkjunarinnar þvrfti marga menn, 
segjum eitt þúsund eða svo, þá væri þar 
saman dreginn svo mikill liðsafli, að á 
hlyti að sjá hjá öðrum atvinnugreinum, ef 
allur sá hópur væri tekinn innanlands.

Það er auðvitað hægt að fá hingað út- 
lenda menn, og að sjálfsögðu verður ekki 
hjá því komist að fá nokkuð af sjerfróð- 
um útlendingum, ef nokkuð verður úr 
þessu. En það gæti líka komið illa við, 
ef inn væri flutt mikið af útlendu verka- 
fólki. Bæði mundi það vekja óánægju hjá 
verkalýð landsins, og hinsvegar hæpinn 
ávinningur af innflutningi óvafins laus- 
ingjalýðs,

Þá er eitt, sem mjer er ekki kunnugt 
um, hvort gert hefir verið, en gera ber áð- 
ur en sjerleyfi er veitt. Það er að leita 
álits hlutaðeigandi hjeraða og fá vitneskju 
um, hvort þau óska ekki að hagnýta 
vatnið á annan veg eða tryggja sjer um- 
ráð þess. Sjerleyfislögin gera ráð fyrir 
ákveðnu gjaldi og af þeim verður ekki 
annað sjeð en að það gjald eigi að falla 
óskift til ríkissjóðs. Háttv. frsm. (ÁÁ) 
gat þess, að nefndin hefði í hyggju að 
gera þá till., að þetta gjald skiftist á milli 
ríkissjóðs og viðkomandi hjeraða. Mjer 
fellur það vel, en best hefði farið á því, 
að þetta hefði staðið í sjerleyfinu sjálfu 
og að það hefði legið hjer fyrir með öll- 
um nánari ákvæðum og skilyrðum.

Af eðlilegum ástæðum flyt jeg ekki að 
svo komnu neinar brtt. við frv., og má 
þó vera, að jeg geri það síðar. Jeg lít 
svo á, að þessi aðferð, sem hjer er viðhöfð 
um leyfisveitingu, sje ekki sú rjetta, og 
að aðra leið beri að fara. Mjer dylst ekki, 
að ef þessi heimildarlög ganga fram, þá 
muni síðar verða reynt að nota þau sem 
fordæmi, þegar aðrir leita leyfis til virkj- 
unar. Þess vegna er dálítið athugavert að 
skapa fordæmi um undanþágur frá gild- 
andi lögum og veita svo víðtækar undan- 
þágur frá gildandi lögum og ívilnanir, 
sem hjer er farið fram á. Það er hætt 
við, að hið sama verði fast sótt af öðr-
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um, sem á eftir koma, og þá ef til vill 
handa stærri fvrirtækjum, sem reynast oss 
ofjarlar. Þess vegna hefði jeg kosið, að 
ekki væri gert svo mikið að því að víkja 
frá sjerleyfislögunum sem hjer er stefnt 
að. Um líkurnar fyrir góðum árangri af 
þessu fvrirtæki ætla jeg ekki að tala. Mig 
skortir kunnugleika til að geta dæmt um 
þær. Jeg get ekki bygt á öðru en áliti 
sjerfræðinga þeirra, sem þetta hafa athug- 
að, og jeg geri ráð fyrir, að upplýsingar 
þeirra fari nærri lagi. En litlar mætur 
hefi jeg á þessu útlendingadekri.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg vil taka und- 
ir með þeim tveim hv. ræðumönnum, sem 
nú hafa talað, hv. frsm. (ÁÁ) og hv. 1. 
þm. S.-M. (SvÓ), um það, að þetta mál 
hafi fengið óvanalega afgreiðslu. Það 
var látið fara umræðulaust til 2. umr., og 
jeg teldi hreint og beint óforsvaranlegt, 
ef nú ætti þegar að fara að greiða atkv. 
um jafnmikið og afleiðingaríkt mál. Hv. 
frsm. hefir gert sitt til þess að bæta úr 
þessu með því að óska, að 2. umr. verði 
tvískift, svo hægt væri að bera fram at- 
hugasemdir og brtt. Jeg vil taka fram, 
að þótt jeg beri fram ýmsar athugasemd- 
ir, þarf ekki að skoða það svo, að jeg ætli 
endanlega að bregða fæti fyrir frv., verði 
þær varúðarráðstafanir gerðar, sem jeg 
tel nauðsvnlegar. En hjer er um að ræða 
svo stórt mál, að jeg tel, að frá því þurfi 
að ganga alveg sjerstaklega vel. Ef fyrstu 
sporin eru ekki rjett stigin, getur það haft 
ófvrirsjáanlegar afleiðingar.

Jeg kem þá með nokkrar athugasemdir. 
sem jeg skora á nefndina að taka til at- 
hugunar. Það gladdi mig, að hv. frsm. vjek 
að því, að nefndin þyrfti að breyta einu 
atriði í 5. gr. Auk ýmissa undanþága frá 
opinberum gjöldum er kveðið svo að orði,

að sjerleyfishafi skuli undanþeginn „öðr- 
um gjöldum, er á kunna að verða lögð“. 
Það gat ekki komið til nokkurra mála að 
láta þetta standa óbrevtt. En úr því a? 
nefndin sjálf ætlar að taka þetta til at- 
hugunar, fer jeg ekki um það fleiri orð- 
um. Það eru fleiri atriði í 5. gr., sem 
ástæða væri til að athuga nánar. Þar stend- 
ur, að sjerleyfishafi skuli undanþeginn 
hærra útflutningsgjaldi en nú er. Jeg 
held, að það útflutningsgjald, sem nú er. 
gildi aðeins um einstakar vörutegundir. 
Þarna kynnu að verða framleiddar nýjar 
vörutegundir, sem ekkert útflutningsgjald 
er á nú, og ef þetta stæði óbrevtt, skilst 
mjer, að slíkar vörur vrðu undanþegnar 
útflutningsgjaldi. Ef til vill er hjer um 
einhvern misskilning hjá mjer að ræða, 
en jeg vildi aðeins vekja athygli nefndar- 
innar á þessu. Það er enn eitt í þessari 
sömu grein, sem jeg vildi minnast á. 
Þar stendur, að í stað þeirra fríðinda til 
handa sjerleyfishafa, að losna við gjöld 
þau, sem talin eru, skuli hann „gjalda af 
fyrirtækjunum 3 krónur árlega af hverri 
nýttri hestorku fyrstu 3 árin eftir að 
mannvirkjunum, sbr. 1. og 6. gr., er lok- 
ið, en síðan 5 krónur árlega af hverri 
nýttri hestorku.“

Eins og þetta er orðað, er ljóst, að ekki 
á að bvrja að greiða neitt gjald fyr en 
mannvirkjunum er ,,lokið“, en í 6. gr. er 
gert ráð fvrir, að þeim þurfi ekki að vera 
lokið fvr en eftir 7 ár. Sjerleyfishafi á 
því ekki einungis að geta verið laus við 
öll venjuleg gjöld 7 fyrstu árin, heldur 
einnig þessi sjerstöku gjöld. Við þetta 
bætist, að samkv. niðurlagi 6. gr. er ráð- 
herra heimilt að lengja þennan frest. Jeg 
skora á nefndina að atliuga þetta atriði.

Út af þessum atriðum, sem jeg hefi 
nefnt, og út af því, sem hv. frsm. lýsti
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yfir, að fjhn. lief<Ji rnargt við frv. að at- 
huga, vildi jeg leyfa mjer að spyrja, 
hvort hv. fjhn. telur sig hafa haft nægan 
tíma til að athuga þetta mál svo vel sem 
skyldi. I svona máli má ekki hrapa að 
neinu, en það er vitanlegt, að hv. fjhn. 
hefir verið störfum hlaðin.

Jeg ætla að drepa á eitt atriði, sem hv. 
1. þm. S.-M. (SvÓ) einnig mintist á. Það 
kemur ekki fram í greinargerð frv., hvað 
áætlað er, að margt manna þurfi til þess 
að reisa og reka þessar stöðvar, og ekki 
heldur, hve gert er ráð fyrir, að þörf sje 
margra útlendinga. Jeg óska, að nefndin 
gefi sem glegstar upplýsingar um þetta 
atriði. Það getur haft mikil áhrif á at- 
vinnulífið hjer, ef þarna verður um mikl- 
ar framkvæmdir að ræða. Það þýðir ekki 
að bera okkur saman við Norðmenn og 
Svía í þessu efni, þar sem um miklu fjöl- 
mennari og sterkari þjóðir er að ræða. ís- 
lendingar hafa ástæðu til að vera varkárari.

Þá er enn eitt. Mjer fellur ekki vel, að 
fyrir þessu þingi skuli liggja 3 frv., þar 
sem verið er að bjóða fram af íslenskri 
hálfu sjerstök fríðindi. Verst er þó, þeg- 
ar þetta er gert að tilefnislausu, eins og 
með bankafrumvarpinu. Þetta frv. er þó 
bundið við ákveðin verk. Jeg mun hafa 
sterka tilhneigingu til þess að flyta tillög- 
ur um, að jafnframt því, sem þessi rjett- 
indi eru boðin fram, verði krafist trygg- 
ingar frá þeim, sem sækja, fyrir því, að 
eitthvað verði gert. Eftir þessu frv. mega 
líða þrjú ár frá því sjerleyfið er veitt 
þar til bvrjað verður á framkvæmdum. 
Mjer þykir fvllsta ástæða til að heimta, að 
umsækjendur leggi fram fje til trygging- 
ar þvi, að ekki sje verið að gabba okkur.

Hv. frsm. og hv. 1. þm. S.-M. hafa 
komið inn á það. sem jeg tel sjálfsagt, að 
ef sjerlevfi verður veitt, sjeu viðkomandi

hjeruð látin njóta sjerstakra kostakjara 
að því er rafmagn snertir og önnur hlunn- 
indi.

Jeg get að vissu levti tekið undir með 
háttv. frsm., að æskilegt væri, að virkjun 
gæti komist á. En við þurfum um leið að 
hafa vissu fyrir því, að við sjeum ekki 
að hleypa okkur út í neina ófæru. Jeg 
held, að þetta sje ekki nægilega trvgt með 
frv. Jeg get ekki gengið að því á þeim 
grundvelli, sem það nú er.

Frsm. (Asgeir Ásgeirsson): Sumu af 
því, sem beint hefir verið til nefndarinn- 
ar, ætla jeg ekki að svara að svo stöddu. 
heldur mun nefndin taka það til yfir- 
vegunar og gefa síðan ákveðin svör, þeg- 
ar umræðunni verður haldið áfram.

Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) efaðist um, að 
lijer væri farin rjett leið. Að því er það 
snertir vildi jeg vísa honum til hæstv. 
atvrh. Jeg óska sömuleiðis, að hæstv. atv- 
rh. láti i ljós skoðun sína um þetta efni. 
Hans skoðun verður að meta mikils í 
þessu máli, af því það heyrir undir hann.

Þeir hv. 1. þm. S.-M. og hv. þm. Str. 
báru fram fyrirspurn um, hvað merkja 
ættu í 5. gr. ákvæðin um, að f jelagið skvldi 
undanþegið hærra útflutningsgjaldi en 
nú er.

Þetta merkir það, að fjelagið þurfi ekki 
að greiða hærra útflutningsgjald en nú 
er ákveðið í lögum, en það er 1% sam- 
kvæmt lögum frá 1921, og auk þess %% 
samkvæmt lögum frá síðasta þingi. Þetta 
nær að sjálfsögðu til þeirrar framleiðslu. 
sem fjelagið flvtur út. T 1. gr. laganna 
frá 1921 stendur: „Af öllum íslenskum af- 
urðum, sem fluttar eru til útlanda. nema 
síld, fóðurmjöli, fóðurkökum og áburðar- 
efnum, skal greiða í ríkissjóð 1% gjald 
af verði afurðanna.“ Við þetta er átt.
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Hámark útflutningsgjaldsins verður því 
1*6%. Jeg hygg, að þetta sje fullskýrt og 
þurfi ekki um það að bæta í frv.

Háttv. þingmenh (SvÓ og TrÞ) lögðu 
áherslu á, að hjer væri mikið í húfi. Jeg 
skal fúslega játa, að svo er. En lijer er 
ekki um það eitt að ræða að varast ginn- 
ingar óhlutvandra manna, sem kynnu að 
vilja ginna þingið út í einhverjar torfær- 
ur. Líka verður að varast að vera svo 
hræddur á þessu sviði, að árnar fái þess 
vegna að renna ótruflaðar um aldur og 
æfi. Það verður að varast, að Alþingi 
girði fyrir það, að þjóðin geti notið gæða 
þessa lands. Um hitt, að mál þetta sje svo 
flókið, að þm. geti ekki áttað sig á því 
og þurfi langan umhugsunartíma, verð 
jeg að segja það, að þetta mál er ekki 
flóknara en vatnalögin, sem voru afgreidd 
á síðasta þingi, og þeir þm., sem þau lög 
hafa afgreitt, ættu því ekki síður að vera 
færir um að átta sig á þessu máli. Það er 
að vísu satt, sem háttv. 1. þm. S.-M. (Sv- 
Ó) sagði, að það er ekki hægt að sjá nú 
fvrirfram, hvernig sjerlevfið verður, en 
þó má komast þar allnærri með því að hera 
frv. saman við hin almennu vatnalög, sem 
það er hygt á. Ef einhver háttv. þm. ótt- 
ast, að stjórnin gæti ekki nægilega vel 
hagsmuna landsmanna eða hjeraðsbúa við 
útgáfu sjerlevfisins, er öllum innan hand- 
ar að bera fram brtt. um að setja einhver 
skilvrði til að forðast það, sem þeir telja 
vera í húfi.

Það hljóta allir að viðurkenna, að fyrsta 
virkjunarfvrirtækið hlýtur að eiga við 
mikla örðugleika að etja, sem dvína þeg- 
ar revnslan er fengin. Þess vegna er ekki 
rjett sú fullvrðing, að fyrsta sjerlevfið 
verði í öllum efnum talið fordæmi fvrir 
síðari sjerleyfum, sem veitt verða. Þær 
undanþágur frá sjerleyfislögunum, sem 
veittar verða ef til vill, eru gerðar vegna

þess, að hjer er um að ræða fyrsta fyrir- 
tækið, sem brýtur ísinn fyrir þau, sem 
síðar kunna að koma, og sýnir möguleik- 
ana til virkjunar hjer á landi.

Viðvíkjandi spurningunni um mannafla 
þann, sem þyrfti til að koma upp þessum 
mannvirkjum og svo síðar til starfrækslu 
þeirra, get jeg að svo stöddu ekki gefið 
ábvggilegar upplýsingar; jeg hefi aðcins 
hevrt lauslegar ágiskanir um þetta, sem 
jeg þori ekki að fara með. Nefndin mun 
taka þetta atriði til nánari athugunar og 
gefa upplýsingar þær, sem hún getur afl- 
að sjer um það, við framhald þessarar um- 
ræðu. Jeg skal aðeins geta þess, að inn- 
flutning á erlendum verkamönnum eða 
öðrum ætti ekki að levfa, að mínu áliti. 
nema þar sem það er óhjákvæmilegt og 
nauðsvnlegt vegna sjerþekkingar, eða ef 
alls ekki er hægt að fá nóg af innlendu 
verkafólki. Jeg hvgg, að engir óski eftir 
innflutningi erlends verkalýðs til þess að 
taka vinnuna frá innlendum verkamönn- 
um. Það er ætlast til, að um leið og stjórn- 
in gefur út sjerlevfisbrjefið setji hún 
reglur um innflutning á erlendum verka- 
mönnum, og nefndin hefir talið rjettast 
að láta ríkisstjórnina ráða þessu. En ef 
háttv. þm. álíta, að það sje ekki óhætt, 
geta þeir komið fram með brtt. við frv. 
um þessi atriði.

Það er alveg rjett, sem háttv. 1. þm. 
S.-M. sagði, að það verður að leita álits 
og umsagnar íbúa þeirra hjeraða, þar sem 
virkjun á að framkvæma, og í þessu frv. 
eru heldur engin ákvæði um undanþágur 
frá þessari skyldu, sem sjerleyfislöggjöf- 
in leggur á umsækjendur um sjerlevfi til 
virkjunar fallvatna. Ríkisstjórnin verður 
að leita sjer upplýsinga um óskir og þarf- 
ir hjeraðsbúa áður en sjerlevfið er gefið, 
en jeg tel ekki nauðsynlegt, að þær upp- 
lýsingar verði lagðar fvrir Alþingi. Jeg



Lagafruravörp samþykt. 1838
Sjerleyfi til virkjunar Dynjandisár.

1837

álít alveg nóg, að skilríki um þétta komist 
í hendur ríkisstjórnarinnar áður en hún 
afgreiðir málið. En hjeraðsbúar eru ann- 
ar aðili þessa máls, og það má alls ekki 
undir höfuð leggjast að kynna sjer vilja 
þeirra og tillögur og taka alt sanngjarnt 
tillit til óska þeirra og þarfa á raforku til 
heimilisnotkunar eða jafnvel til iðnaðar.

Háttv. þm. Str. spurði um útflutnings- 
gjald af afurðum þessa iðnaðar og bað 
jafnframt um svör við ýmsum öðrum 
spurningum viðvíkjandi ákvæðum 5. gr. 
frv., t. d. hvort það sje rjett, að til sje 
ætlast, að ekkert árgjald skuli greitt fyr 
en öllum mannvirkjum sje lokið. Jeg skildi 
háttv. þm. svo, að hann áliti, að ekkert 
árgjald vrði greitt fyr en lokið væri við 
öll mannvirkin. I 5. gr. er svo um mælt. 
að greiða skuli 3—5 kr. af hverju nýttu 
hestafli. Auðvitað á að greiða það strax 
frá því nýtingin er komin í framkvæmd. 
Jeg efast ekki um, að svo yrði dæmt, að 
gjald skuli greiða af þeirri orku, sem þeg- 
ar er farið að nota, en ef lögfræðingar 
þessarar háttv. deildar eru á öðru máli um 
þetta og ef þeir telja betra að laga þessi 
ákvæði, hefir nefndin ekkert á móti því, 
að það verði gert.

Háttv. þm. Str. spurði einnig, hvort 
nefndin hefði haft nægan tíma til að af- 
greiða þetta mál. Jeg hefi ekki haldið því 
fram, að nefndin hafi lokið afgreiðslu 
málsins, en jeg efast ekkert um, að nefnd- 
in muni fá nægan tíma til þess. Háttv. 
þm. gera alt of mikið úr því, hve langan 
tíma þurfi til að átta sig á þessu máli. 
Við höfum öll þau gögn í málinu, sem þörf 
er á: vatnalöggjöfina, álit fossanefndar- 
innar o. fl. Þá eiga enn sæti hjer á þingi 
menn, sem sátu í fossanefndinni, og þeir 
munu geta gefið allar þær upplýsingar. 
sem þörf er að óska eftir. Jeg álít, að af- 
greiðsla málsins geti nú þegar orðið sæmi-

leg og þurfi ekki að kvíða því, að híin 
verði kák. Við höfum nú alla þá sjerþekk- 
ingu, sem hægt verður að afla sjer, þó að 
málinu yrði frestað til næsta árs; t. d. er 
háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), þótt hann hafi 
mælt á móti frv., einn af þeim mönnum, 
sem hafa til að bera alla þá þekkingu, sem 
til þarf til að geta dæmt um þetta mál 
og taka fullnaðarákvörðun um það. (SvÓ: 
Nei, alls ekki!). Jæja, ef svo er. þá verð- 
ur háttv. þm. seint dómbær um þessa 
hluti. Sumir háttv. þm., sem talað hafa 
gegn frv., hafa lagt mikla áherslu á að 
vara menn við að veita þetta sjerlevfi og 
hafa haldið því fram, að hjer væri einhver 
stórhætta á ferðum. Jeg legg áherslu á 
tvent, sem jeg tel, að þurfi að vara menn 
við: Að vera ekki svo varkárir, að aldrei 
geti orðið úr neinu, og svo hitt, að vera 
ekki alt of tortryggnir. Það er ekki sú 
eina hætta hjer á ferðum, að vatnsvirkj- 
unin verði framkvæmd á þann hátt, sem 
sje landsmönnum til ófarnaðar. heldur 
líka sú, að alls ekkert verði virkjað af 
fallvötnum landsins.

Jeg óska eftir, að málið verði afgreitt 
á þann veg, að sjeð verði fvrir bæði þörf- 
um hjeraðsbúa og landsmanna í heild, en 
um leið verði heldur ekki lagður steinn í 
götu þess, að hjeruð landsins geti notið 
þeirrar orku, sem fallvötnin hafa að 
geyma, til þess að vistlegra verði hjer á 
landi eftir en áður. Jeg tel mjer skvlt sem 
fulltrúa þessara hjeraða að gæta Iiagsmuna 
þeirra ásamt hagsmunum allra lands- 
manna, og þar með að gæta þess, að ekki 
verði girt fvrir, að nokkuð geti af virkj- 
un orðið í framtíðinni, vegna skammsýni 
og tortrvggni.

Atvinnumálaróöherra (MG): Hv. frsm. 
fjhn. (ÁÁ) bað mig um að segja álit mitt 
í þessu máli og hvort jeg teldi það vera
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borið fram í rjettu formi. Jeg skal gjarn- 
an lýsa því yfir, að jeg tel svo vera. Jeg 
sje ekkert á móti því, að ákveðið sje með 
sjerstökum lögum, að sjerleyfi skuli veitt 
gegn sjerstökum skilyrðum auk þeirra, 
sem tiltekin eru í sjerlevfislöggjöfinni. 
Jeg skil ekki, hvers vegna hv. 1. þm. S.-M. 
(SvÓ), sem er þessum málum öllum svo 
nauðakunnugur, skuli álíta, að hjer sje 
eitthvað undarlegt eða óleyfilegt á ferð- 
inni. Hann vitnaði í 7. gr. sjerleyfislag- 
anna, sem kveður á um, að leita skuli 
samþvkkis Alþingis til virkjunar, sem fer 
fram úr 25 þús. hestöflum. En það er 
ekkert því til fyrirstöðu, að þessa sam- 
þykkis sje leitað með sjerstöku lagafrv., 
því samkv. 7. gr. tjeðra laga er ekki nóg 
að fá samþ. þál. um þessi efni. Þá vitnaði 
háttv. þm. (SvÓ) einnig í 36. gr. sömu 
laga, en þar er líka aðeins talað um sam- 
þykki AJþingis, en ekkert tekið fram um 
það, í hvaða formi þess skuli leitað. Jeg 
álít því, að sjerleyfislögin feli engin 
ákvæði í sjer, sem hanni, að sjerstakt frv. 
sje borið fram um þetta efni.

Þá talaði háttv. þm. um fordæmi, sem 
þessi lög myndu skapa, ef frv. yrði sam- 
þykt. En jeg vil minna hann á, að í um- 
ræðunum um sjerleyfislögin í fyrra var 
það tekið fram, að fyrsta eða fvrstu sjer- 
levfin, sem veitt yrðu, mundu verða veitt 
með betri kjörum en þau sjerleyfi, sem 
síðar vrðu gefin út. Reynist fvrirtækið 
vel og sjerleyfishafar hafi góðan hag af 
því, er sjálfsagt að herða á skilyrðunum 
i næsta skifti, en ef fyrsti sjerleyfishafi 
skaðast á fyrirtækínu, væri frekar ástæða 
til að slaka á einhverjum skilyrðum en 
herða þau. Hvernig sjerleyfi þetta verð- 
ur, ef frv. verður samþ., er ekki hægt að 
segja fvrirfram, því það er erfitt að ræða 
málið á þessu stigi þess, þegar hv. frsm.

fjhn. gerir ráð fvrir breytingum frá 
nefndarinnar hálfu á frv. Jeg ætla því 
ekki að ræða frv. að svo stöddu, en vil að- 
eins geta þess, að jeg er hlyntur beislun 
fallvatna landsins. Þau hafa nú runnið 
ónotuð til sjávar um þúsundir ára, og því 
finst mjer tími til kominn að notfæra sjer 
eitthvað af þeim krafti, sem verið hefir 
ónotaður öldum saman. Jeg tel það skemti- 
lega tilhugsun að hafa -tC—50 þús. hest- 
orkur starfandi alt árið um kring og að 
þeim sje varið til starfa, sem miða þjóð- 
fjelaginu til þrifnaðar; en hitt miður 
skemtilegt, að vita af allri þeirri orku, sem 
daglega fer forgörðum til ónýtis ár eftir 
ár. Jeg ber virðingu fyrir þeim mönnum, 
sem vilja ráðast í slík fyrirtæki og þetta 
og hætta fje sínu til þess að ryðja braut 
nýjum atvinnuvegum í landinu, og jeg sje 
ekki, að ástæða sje til að leggja stein í 
götu þeirra, meðan þeir fara ekki fram á 
neina ósanngirni og krefjast ekki á ann- 
an hátt of mikilla hlunninda.

Það hefir verið talað um það af ein- 
hverjum háttv. þm., að málið hefði fengið 
óvenjulega afgreiðslu, þar sem það hafi 
gengið umræðulaust til 2. umr. Nú hefir 
verið bætt úr því með því að tvískifta 
þessari umræðu, samkv. tilmælum háttv. 
frsm. fjhn. (AA). Þetta kemur því alveg 
í sama stað niður, enda er það ekkert 
óvenjulegt, þó að mál gangi umræðulaust 
eða lítið rædd gegnum 1. umr.

Iíáttv. 1. þm. S.-M. fSvÓ) mintist á 
útvarpssjerleyfið og lögin um Flóaáveit- 
una og hann taldi þau vera hliðstæð mál 
þessu máli, sem jeg þó ekki fæ sjeð að 
sje, allra síst Flóaáveitan. Og þó að ein- 
hver óánægja hafi orðið út af sjerlevfi 
því, sem háttv. þm. nefndi. getur það 
ekki tafið neitt þetta mál.

Hv. þm. Str. (TrÞ) talaði nokkur orð
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áðan og mjer fanst að það andaði fremur 
kalt frá honum í garð þessa máls, og jeg 
verð að segja það, að skýring hans á 5. 
gr. bar ekki neinn vott um velvilja til 
þessa máls. Jeg get lýst því vfir, að jeg 
tel skýringu hv. frsm. fjhn. (ÁÁ) vera 
rjetta, en ef fleiri eru en hv. þm. Str., sem 
eru í vafa um þetta atriði, má auðvitað 
gera það ljósara fyrir þeim. En jeg get 
ekki verið í neinum vafa um, að það, sem 
flutt er út, eru íslenskar afurðir, og heyra 
þær því undir ákvæði útflutningslaganna: 
en háttv. þm. Str. virðist ekki skilja þetta. 
Hann áleit, að lögin um útflutningsgjald 
ættu aðeins við tilteknar vörutegundir, en 
hann man þá ekki eftir nýrri lögunum, 
sem leggja verðtoll á allar íslenskar af- 
urðir, sem út eru fluttar.

Viðvíkjandi því, sem hv. þm. Str. tal- 
aði um, að tryggingarfje væri hið allra 
minsta, sem hægt væri að heimta af sjer- 
leyfisbeiðendum. til að tryggja það, að 
ekki væri um gabb eitt að ræða, eða að 
eitthvað yrði úr framkvæmdum. En jeg 
get upplýst það, að samkvæmt því, sem 
kemur í ljós í skýrslum þeim, sem um- 
sækjendur hafa lagt fram, hafa þeir þeg- 
ar lagt stórfje í undirbúning þessa máls, 
og það gera menn ekki að jafnaði nema 
alvara sje í því að ráðast í framkvæmdir. 
Ef þeir vilja undirgangast að setja ein- 
hverjar tryggingar, er það auðvitað gott, 
að þeir geri það, en þó má ekki láta mál- 
ið stranda á því atriði einu, ef þeir eru 
ófúsir að setja trvggingar. Það væri gott 
að fá upplýsingar um þann vinnukraft, 
sem þörf verður fvrir við þessi fyrirtæki, 
en jeg held, að það þurfi ekki að óttast. 
að hann verði svo mikill, að hætta geti 
stafað af. Jeg slæ þann sama varnagla í 
þessu efni og háttv. frsm. fjhn. (ÁÁ), en 
það getur líka verið hættulegt að krefjast

Alþt. 1926, B. (38. Iöggjafarþing),

þarna innlends vinnukrafts eingöngu; því 
að laða fólkið burt frá hinum venjulegu 
atvinnuvegum í stórhópum, getur ekki 
orðið án skaða og hnekkis þeim atvinnu- 
greinum, sem fyrir því verða.

Mjer kom það allundarlega fyrir að 
heyra, að háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) taldi 
sig eiga erfitt með að átta sig á þessu máli. 
Hvað mættum við hinir þá segja, ef svo 
er um hann? Hann hefir í mörg ár starf- 
að í fossanefndinni og unnið að þeirri lög- 
gjöf allri, og hann ætti þess vegna með 
visku sinni að geta boðið okkur öllum 
birginn. Xei, jeg held raunar, að hið sama 
sje nú að korna fram hjá þessum háttv. 
þm. og efst var hjá honum í fyrra, er 
sjerleyfislögin voru á ferðinni. — hann 
vildi ávalt tefja fvrir málinu og leitaði 
ýmsra bragða til þess, taldi sig ekki viðbú- 
inn að afgreiða málið, þvrfti að athuga 
það betur til þess að geta áttað sig á því 
o. s. frv., enda þótt hann stæði margfalt 
betur að vígi til þess en aðrir. vegna 
margra ára starfsemi sinnar í fossanefnd- 
inni.

Klemens Jónsson: Af því að jeg liefi 
haft nokkur afskifti af þessum málum 
undanfarið, þá finst mjer það eiga ekki 
illa við fyrir mig að leggja fáein orð í 
belg. Jeg get ekki annað en furðað mig á 
þeim ummælum frá hv. þm., að meðferð 
þessa máls við 1. umr. hafi verið undar- 
leg eða óviðeigandi. Jeg veit ekki betur 
en að hv. frsm. fjhn. í málinu hafi verið 
reiðubúinn að flytja ræðu, en eftir ósk 
deildarmanna, sem þá voru orðnir þreyttir 
á lönguin ræðum, hætti hann við. Jeg sje 
ekkert undarlegt við það, þó að liann yrði 
við ósk deildarmanna, og því síður sem 
hann hafði farið fram á að skifta 2. umr. 
í tvent, Þetta kemur í sama stað niður.
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eru í raun og veru tvær umræður, og í 
síðari parti umr. má ræða einstök atriði, 
enda munu þá fyrir liggja brtt. frá fjhn.

Jeg verð að segja, að eftir að fossa- 
málið og sjerleyfislagafrumvarpið hafði 
verið svo lengi á döfinni, ein 6—7 ár, og 
þá í fjölmennri nefnd, sem víða hafði far- 
ið, og þegar loks mál þetta var á enda 
kljáð á síðasta þingi, þá þótti mjer í raun- 
inni ver farið, að lögin skyldu endanlega 
.verða samþ. í þeirri mvnd, er þau fengu 
hjer í deildinni. Frv. hafði þá náð samþvkki 
hv. Ed. í mjög svo viðunandi formi, hvort 
sem litið var til ríkisins hagsmuna eða 
til væntanlegra sjerleyfishafa. En hvað 
gerði svo Nd. á síðasta þingi? Hún stór- 
skemdi þetta frv. Einkanlega að því leyti, 
að hún færði sjerlevfistímann í 50 ár úr 
75 árum. Það er alkunnugt, að engir ráð- 
ast í stórkostlegt áhættufvrirtæki, nema 
þeir sjeu nokkurnveginn vissir um, að 
þeir geti fengið arð af sínum peningum. 
Það er enginn svo heimskur, að hann fari 
blátt áfram að kasta peningum sínum í 
sjóinn. En skilyrðið fvrir nokkurri von 
um arð af peningum í slíkum fvrirtækj- 
um er það, að levfistíminn sje æðilangur. 
Og það var rjettilega tekið fram hjá 
hæstv. atvrh. (MGr), að fvrstu sjerleyfin. 
sem veitt eru, væru altaf lengri og með 
betri kjörum en þau. sem síðar eru veitt. 
Það er vegna þess, að þegar revnslan er 
komin. þá vita menn nákvæmlega. hvað 
mikið fje þarf til fvrirtækisins og á hvað 
löngum tíma það getur borgað sig. Hjer 
er engri slíkri revnslu til að dreifa, svo 
að menn verða að renna nokkuð blint í 
sjóinn. Og við getum ekki haft dæmi Norð- 
manna til ag bvggja á, svo ólíkt hagar til 
hjer og þar að því er þetta snertir. En 
þau sjerleyfi, sem veitt voru upphaflega 
í Noregi, voru veitt til lengri tíma en hjer 
er farið fram á. Jeg verð þess vegna að

segja, að þegar búið var að samþvkkja 
þetta frv. um sjerleyfi á siðasta þingi, þá 
bjóst jeg við, að enginn yrði til þess að 
nota það, þar sem sett eru svo hörð og 
þröng skilyrði, að fádæmum sætir. Samt 
sem áður hefir orðið sú reyndin, að fje- 
lag útlendra manna, öflugt eftir því, sem 
mjer er sagt, hefir snúið sjer til ríkis- 
stjórnarinnar og fjhn. með frv. í þá átt, 
sem hjer liggur fyrir. Jeg verð að segja, 
að það gladdi mig mjög mikið, þegar 
jeg frjetti, að frv. þetta væri á döfinni. 
Jeg fór að fá von um, að nú færi að ræt- 
ast úr þessu, nú myndum við fá revnslu 
til að byggja á, sem yrði til þess, að fleiri 
sigldu í kjölfarið, svo að innan skamms 
gætum við átt von á að sjá fleiri vatns- 
föll virkjuð til ómetanlegra framfara í 
landinu. En jeg varð strax fyrir von- 
brigðum, því að jeg verð að taka undir 
með hæstv. atvrh. (MO) í því, að þeir. 
tveir hv. þm., sem talað hafa, hafi and- 
að heldur kalt á móti frv. Þótt þeir hafi 
komið hógværlega fram, þá verður því 
ekki neitað, að það er andúð, og hún ekki 
lítil, frá þeirra hálfu í þessu efni.

Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði, að 
þetta mál væri ekki rjettilega borið fram 
í þinginu. Að mínu áliti er það einmitt 
borið fram í rjettu formi. Það er varla 
liægt að bera það fram í öðru formi; það 
verður að skilja 7. gr. sjerleyfislaganna 
svo, þar sem stendur blátt áfram, að mál 
þessi sæti sömu meðferð og lagafrv. Og 
þá verður að bera málið fram í lagafrum- 
varpsformi.

Þá var það hv. þm. Str. (TrÞ), sem 
spurði um það, livort nefndin hefði haft 
nægan tíma til þess að athuga og undir- 
búa þetta mál. Nefndin hefir rætt þetta 
mál á nokkrum fundum og hún hefir at- 
hugað það eins vel og hún hefir haft 
best vit á. Og þess ber líka að gæta að
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því er snertir undirbúning málsins, að 
fjhn. veit ekki betur en að sá maður hafi 
búið þetta frv. til, sem talinn er einn af 
glöggustu og bestu lögfræðingum þessa 
lánds. Jeg veit, að þessi sami maður hefir 
samið ýms frumvörp og reglugerðir og 
annað fyrir stjórnina. Jeg verð að segja 
það fyrir mína parta, að jeg verð að 
treysta því, að þessi maður, sem þar að 
auki var sjerstaklega viðriðinn fossamálið 
hjá fossanefndinni, sje svo vel að sjer í 
þessari löggjöf, að þetta frv. sje fullkom- 
lega sæmilega af hendi leyst. Frá því sjón- 
armiði get jeg ekki annað sjeð en að alveg 
óhætt sje að samþykkja það.

Þá eru nokkur atriði, sem hv. þm. Str. 
bar fram, sem jeg vildi minnast á. Jeg 
>kal strax taka fram, að jeg var sammála 
lionum í tveimur atriðum, fyrst og fremst 
að það vrði að vera einhver trygging fyr- 
ir því, að byrjað væri á verkinu, og að 
það fjelag, sem veitt væri sjerlevfið, hefði 
nægileg peningaráð. Hæstv. atvrh. svar- 
aði því á þann veg, að það væri kunnugt, 
að fjelagið hefði þegar lagt fje í rann- 
sóknir. Það er vitanlegt. En þó er ekki í 
því næg trygging fyrir, að fjelagið bvrji 
á sjálfu fvrirtækinu. Mjer finst rjett að 
heimta eitthvað meiri tryggingu.

Þá er jeg sammála hv. þm. Str. í því 
atriði, að nærliggjandi hjeruð ættu að 
hafa fullkomna trvggingu fvrir því að 
geta fengið rafmagn með góðum kjörum. 
og um það var sjerstaklega rætt í nefnd- 
inni. En jeg geri ráð fyrir, að um slíkt 
mundi verða sjeð í reglugerð. sem bygð 
yrði á þessum lögum. Það er miklu frem- 
ur reglugerðarákvæði en lagaákvæði.

Hv. þm. Str. kom annars með ýms at- 
riði, sem ekki koma beint þessu máli við. 
Hann kvaðst ekki kunna við, að Alþingi 
yæri að bjóða eins og út 1 loftið ýms

fríðindi. Tiltók þann sjerstaklega, að hann 
vildi ekki bjóða mörinum fram ýms sjer- 
rjettindi til þess að stofna banka. Ef þörf 
er á banka, — ef þörf er á peningum í 
landið, til þess að efla atvinnuvegina, — ef 
þingið er ásátt um, að brýn nauðsyn sje 
á slíku, þá sje jeg ekki annað en það sje 
beinlínis skylda þess að rjetta fram hönd- 
ina og bjóða peningana velkomna inn í 
landið. Það er ekki von, að peningamenn 
sjeu að trana peningum fram við okkur 
og segi: Þið getið fengið nóga peninga 
hjá okkur, gerið þið bara svo vel. Nei, við 
verðum sannarlega að sækjast sjálfir eftir 
þeim. En til þess verðum við að bjóða 
mönnum að minsta kosti þau kjör, sem 
bankar geta fengið annarsstaðar. Þetta 
eitt hefir verið gert á þessu þingi og ekk- 
ert annað, og jeg get ekki sjeð, að við 
höfum farið skör framar en rjett er. Jeg 
vil sjerstaklega taka það fram, að jeg 
álít, að við höfum svo mikla þörf fyrir 
það á þessum tímum að fá meiri peninga 
inn í landið, að við þyrftum nauðsynlega 
að fá nýjan banka, engu síður en fyrir 
aldamótin, þegar verið var að koma á fót 
íslandsbanka. Það hepnaðist svo vel, að 
síðan er það einmitt íslandsbanki, sem 
hefir alt fram á þennan dag verið lyfti- 
stöng allra framfara á þessu landi, og sjer- 
staklega borið uppi sjávarútveginn.

Hv. þm. Str. vildi líka álíta, að það 
mundi ekki verða greitt neitt gjald fvr en 
öllum mannvirkjum væri lokið, og bjóst 
ekki við, að það yrði innan 7 ára frá því 
að sjerlevfið er dagsett. Það er auðvitað. 
að sjerlevfishafi bvrjar á því eins fljótt 
og mögulegt er að notfæra sjer raforkuna. 
Jeg hvgg þeir geti bygt alt sem þarf á 2— 
3 árum, og geti svo að segja strax farið 
að hagnýta sjer raforku. Og þá kemur 
gjaldið tjl ríkissjóðsins. Gjaldið fylgir
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notkuninni, og því er nauðsynlegt að bvrja 
sem fyrst á hagnýtingunni.

Þá er eitt atriði í þessu máli, viðkvæm- 
asta atriðið af öllum vafaatriðum að 
þessu lútandi. Það er, hvað mikið á að 
flytja inn af útlendu fólki. Sá innflutn- 
ingur hefir altaf verið sú grýla, sem alt 
hefir strandað á. Undir eins og á þetta 
hefir verið minst, segja menn: Nú á að 
fara að flytja inn fimm þúsund, tíu þús- 
und eða hver veit hvað, af útlendum lýð! 
Jeg get nú ekki með vissu sagt, hvað mik- 
inn útlendan vinnukraft muni þurfa við 
þessar framkvæmdir. En eftir því sem jeg 
hefi komist næst, þá mun alls ekki þörf 
fyrir svo mikinn vinnukraft, að nein hætta 
sje af því búin okkar þjóðerni. Yfir höfuð 
hefi jeg aldrei getað skilið, að þó við 
fengjum fimm hundruð eða jafnvel eitt 
þúsund útlendra manna á einhvern blett 
á landinu, til dæmis í Flóann, þá mundi 
það útrýma öllu þjóðerni jafnt í fjarlæg- 
um landsfjórðungum sem í nánd við iðju- 
verið. Það getur verið, að eitthvað smit- 
aðist í næstu sveitum, en það næði aldrei 
langt. Að það gæti eyðilagt alt þjóðerni 
landsins — um það ætla jeg ekki að evða 
orðum. Nei, það myndi áreiðanlega fara 
svo hjer eins og annarsstaðar, að í þriðja 
lið myndi alt þetta fólk vera orðið íslenskt 
fólk. Auðvitað lærðu börnin íslensku í 
íslenskum skólum. og í sjerlevfinu yrðu 
settar allar nauðsvnlegar trvggingar fvrir 
því, að tungu vorri væri livergi misboðið. 
Hitt er náttúrlega annað mál, hvort það 
hefði góð áhrif að blandast útlendum 
þjóðum. En jeg fvrir mitt levti hvgg, að 
það s.je engin vanþörf á því, að við fengj- 
um eitthvert nýtt blóð annarsstaðar frá.

Jeg minnist þess líka, þó að í smærri 
stíl væri, að fvrir 30—40 árum höfðu 
Norðmenn hvalveiðastöðvar á Vestfjörð-

um. Höfðu þeir talsvert af útlendum 
vinnukrafti. Ekki veit jeg til, að nokkur 
skaði hafi orðið að því. Hitt veit jeg, að 
þar var líka mikið af innlendum mönn- 
um, sem kom vel að fá þessa atvinnu. 
Eins myndi fara nú, að margir þeir, sem 
nú ganga iðjulausir, myndu fá atvinnu 
og hana sennilega sæmilega góða.

Jeg get nú lokið máli mínu að sinni. 
Það gefst síðar tækifæri til að ganga inn 
á einstaka liði málsins við síðari part 
umr., ef þörf er á. En jeg get ekki ann- 
að en lýst furðu minni yfir því, að hv. 
1. þm. S.-M. skuli standa upp og lýsa vfir, 
að hann sje ekki viðbúinn að taka endan- 
lega ákvörðun um þetta mál. Þá spvr jeg: 
Hvenær verður hann viðbúinn? Hv. þm. 
hefir setið í fossanefndinni mörg ár og 
hefir átt mestan þátt í umræðum um þetta 
mál í þinginu í 4—5 ár. Fáir eru jafn- 
gagnkunnugir þessu máli og hann af þeim, 
sem á þingbekkjum sitja. Hvenær ætlar 
hann að verða tilbúinn að segja sitt síð- 
asta í þessu máli? Jeg get vitnað í um- 
mæli hæstv. atvrh.: Hvað megum við 
hinir segja? Jeg held við margir hverjir 
þekkjum miklu minna í þessu máli, en 
þó erum við ekkert vanbúnir að láta uppi 
álit okkar og greiða atkv. um þetta frv.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg er þegar bú- 
inn að ná tilganginum að nokkru með minni 
ræðu, þar sem jeg beindi ýmsum athuga- 
semdum og fvrirspurnum til fjhn., með 
því, að hv. frsm. hefir sagt, að nefndin 
vildi athuga frekar þau atriði. sem jeg 
benti á. En hinsvegar hafa fallið ýms orð 
hjer, sem jeg vildi aðeins víkja að. Eæði 
hv. 2. þm. Rang. (KIJ) og hæstv. atvrh. 
voru hálfpartinn að ámæla okkur hv. 1. 
þm. S.-M. (SvÓ) fvrir að lala um óvana- 
lega afgreiðslu málsins. Það gerðum við
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reyndar, en sögðum svo báðir á eftir, að 
frsm. hefði bætt úr þessu með því að fá 
þessari umræðu tvískift. Svo að jeg skil 
ekki, að sjerstaklega þurfi að deila út af 
þessu. Við höfum og ekkert um þetta 
ofmælt.

Aðeins einu atriði, sem jeg mintist á 
áður, ætla jeg að víkja að, þar sem sum- 
ir hv. ræðumenn hafa álitið mig óþarflega 
tortrygginn gagnvart ákvæðum 5. gr., 
hvenær sjerleyfishafi þurfi að greiða 
gjaldið. Jeg sagði, að ef mannvirkjum 
væri ekki lokið innan 7 ára, þá slyppi 
leyfishafi við að greiða nokkurt gjald 
þann tíma. Jeg vil benda á, að þetta 
stendur svo í frv. Eftir að mannvirkjun- 
um er lokið á að greiða gjaldið, samkv. 
5. og 6. gr., en fyr ekki. En mannvirkin 
eru talin upp í 1. gr. En sem sagt, það 
gleður mig, að nefndin leggur þennan 
skilning í þetta. En jeg verð að líta svo 
á, að það hefði alls ekki verið hægt að 
skýra þetta eins og nefndin segir, þegar 
þetta er orðið að lögum, ef ekki hefði 
fengist stuðningur frá þessum umræðum. 
Þetta er þá ekki þýðingarlaust atriði og 
nauðsynlegt að hafa glöggar línur. Álít 
jeg því tryggilegra að breyta þessu í frv.

Þá vil jeg aðeins mótmæla einu atriði 
hjá hv. 2. þm. Rang., að þessi deild hafi 
í fyrra stórskemt sjerleyfisfrv. Mjer kom 
þetta ekki á óvart frá hv. þm. samkv. að- 
stöðu hans í fvrra. En frá mínu sjónar- 
miði stórbatnaði frv. hjá hv. deild. Og 
jeg vona, að hv. deild verði nú í samræmi 
við sjálfa sig, að hún afgreiði þetta mál 
þannig, að forsvaranlega sje sjeð fvrir því 
hvað hagsmuni landsins snertir.

Það, sem aðallega olli því, að jeg stóð 
upp, voru orð, sem hæstv. atvrh. Ijet falla 
í minn garð. Hann sagði, að mínar at- 
hugasemdir væru ekki velviljaðar. Já, það 
er eftir því, hvernig það er skilið. Jeg

býst við, að hæstv. ráðh. meini, að mínar 
athugasemdir hafi ekki verið fyrst og 
fremst velviljaðar því fjelagi, sem hjer 
sækir um að fá margfaldar undanþágur 
frá íslenskum lögum. Það er rjett. Því að 
jeg álít mína skyldu hjer á Alþingi ekki 
fyrst og fremst vera þá, að vera velviljað- 
ur þeim útlendu mönnum, sem sjerstak- 
lega vilja fá undanþágur frá íslenskum 
lögum. Jeg álít mína fyrstu þingmanns- 
skyldu að vera velviljaður þeim ráðstöf- 
unum, sem jeg álít nauðsynlegar til þess 
að tryggja heill þessa lands. Hinsvegar 
tók jeg það fram í ræðu minni, að jeg 
vildi alls ekki segja, að jeg ætlaði að 
verða á móti því að afgreiða frv. með 
vissum skilyrðum. Ef jeg fæ það í það 
form, sem jeg álít forsvaranlegt, þá verð 
jeg með. En mesta áhersluna vil jeg leggja 
á það, sem jeg tel nauðsynlegast og far- 
sælast fyrir alda og óborna á þessu landi.

Hv. 2. þm. Rang. (KIJ) kvað hafa and- 
að kalt frá mjer í garð þessa frv. Jeg er 
ekki vanur að eiga í deilum við hv. 2. 
þm. Rang. og mun ekki heldur stofna til 
slíks nú. En það getur engum dulist, að 
það er um allmikinn skoðanamun að ræða 
milli okkar í þessu máli. Jeg get ekki 
fyrst og fremst orðið glaður af því, að 
útlendir menn líti hýru auga til okkar 
lands og vilji fá sjerrjettindi. Jeg lít fyrst 
og fremst á hitt, að geta gert ráðstafanir 
til þess, að eitthvað gott leiði af fyrir 
landsins eigin börn. Og þegar nú liggja 
fvrir þinginu hvorki meira nje minna en 
þrjú frv. um það að veita útlendum 
mönnum beinlínis og óbeinlínis sjerstök 
hlunnindi og fríðindi, þá ætla jeg að una 
því vel að eiga þau eftirmæli um mín af- 
skifti af þeim málum, að jeg hafi ekki 
lagt fyrst og fremst áherslu á að vera út- 
lendingum velviljaður.

Hv. 2, þm. Rang. mintist á eitt hliðstætt
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mál frá fortíðinni, nefnilega þegar Is- 
landsbanka voru veitt sjerstök hlunnindi. 
Það er nú ekki einungis um það mál að 
segja, hvernig það fór endanlega. Hinu 
má heldur ekki gleyma, að þeir menn, sem 
þá fyrst og fremst voru velviljaðir þeim 
útlendu mönnum, sem sóttu um leyfi að 
stofna banka, þeir vildu fara lengra en 
þingið gekk inn á. Þeir heimtuðu einokun 
sjer til handa um peningamálin, þeir 
heimtuðu, að Landsbankinn væri lagður 
niður.

Jeg ætla að vera glaður yfir að eiga 
svipuð eftirmæli um afskifti mín af þessu 
máli og Magnús Stephensen, sem bar 
gæfu til að vera ekki svo velviljaður að 
samþykkja það, að banki landsins væri 
lagður niður vegna hagsmuna útlendinga.

Atvinnumálaráflherra (MG): Jeg stend 
upp aðeins til að svara hv. þm. Str. íTrÞ) 
nokkrum orðum. Hann snýr þessu máli 
þannig, að það sje sprottið af vináttu 
við útlendinga, að við getum litið rjett- 
um augum á mál eins og þetta. En þ -rta 
er -misskilningur. Það er af því. að jeg 
álít það íslandi fyrir bestu. Það er alveg 
ósæmilegt að gefa slíkt í skyn, að ýmsir 
hjer á Alþingi vilji frekar vinna fvrir 
útlendinga en Islendinga. (TrÞ-. Jeg hefi 
ekki gefið það í skyn). Hv. þm. var að 
tala um þessa menn, sem væru svo vin- 
veittir útlendingum, og þá menn, sem 
hefðu viljað, þegar Islandsbanki var á 
ferðinni, hlynna að útlendingum til þess 
að koma bankanum á fót. Bankinn var 
settur á stofn ekki fyrir útlendinga, held- 
ur fvrir Islendinga. Og því verður ekki
neitað, að hann hefir gert fslandi eins 
mikið gagn og álitið var í upphafi að 
hann myndi gera. En útlendingar, seni 
unnu að þessu, hafa borið lítið úr býtnm ; 
því að þeir vextir, sem bankinn hefir gefið

hingað til, eru ekki hærn en hægt er að 
hafa af fje í svo að segja hvaða stofnun 
sem er.

Sveinn Ólafsson: Jeg ætla ekki að fara 
að taka upp alt það, sem mjer þykir 
annars svara vert í þeim umræðum. sem 
fram hafa farið, en jeg verð að víkja 
að tveimur hv. ræðumönnum örfáum orð- 
um; fyrst og fremst hæstv. atvrh. (Mö) 
og í öðru lagi háttv. 2. þm. Rang. (KIJ). 
Hjá þeim báðum kom það fram meira 
eða minna ljóst, að frá mjer og hv. þm. 
Str. (TrÞ) andaði kalt til þessa máls. Og 
um mig var það sjerstaklega tekið fram, 
að jeg hefði gert tilraun til að tefja fyrir 
málinu. Mjer finst þetta vera alveg ástæðu- 
lausar getsakir og ekki sanngjarnlegt að 
taka á málinu þannig. Það er eigi aðeins 
það, að við höfum rjett til að koma fram 
með okkar athugasemdir; við höfum líka 
skyldu til þess. Við höfum skyldu til þess 
að benda á það, sem okkur virðist, að 
athugavert sje og hættulegt í meðferð 
þessa máls. Það er ekki af neinum kulda 
eða óvild til þeirra, sem að þessu máli 
standa, heldur af eðlilegri varkárni og 
umhyggjusemi fyrir því, sem er verðmæt- 
ast og mikilsverðast í okkar augum, sem 
er hagur okkar eigin þjóðar. Þegar hags- 
munir hennar standa andspænis hagsmun- 
um útlendinga, eins og hjer er, þá veit jeg
ekki, hvað er frekar okkar skylda en að 
reyna að gæta hagsmuna okkar eigin 
þjóðar. Okkur er eðlilega ant um, að við- 
höfð sje öll varkárni um samninga, sem 
gerðir verða við útlendinga, samninga, 
sem binda hendur vorar um tugi ára. 
Báða háttv. ræðumenn furðaði á því, að 
jeg skyldi ekki vera tilbúinn þegar að 
greiða atkvæði um frv. eins og þetta, þar 
sem jeg um langan tíma hefði starfað í 
fossanefndinni. En mjer er spurn: Hvern-
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ig á maður, þrátt fyrir þann kunnug- 
leika, sem kvnni að hafa fengist við að 
starfa að þessum málum, að ráða í það 
til dæmis, hvað margt manna muni verða 
að sækja til útlanda til þessarar virkjun- 
ar og iðjurekstrar, þegar því nær öll gögn 
og upplýsingar vantar frá umsækjanda, 
— eða hver vill heimta atkvæði þegar um 
mál, sem jafnilla er undirbúið og óupp- 
lýst sem þetta? Það er harla margt, sem 
upplýsa verður, áður en hægt er að ákveða 
sig um mál sem þetta. Astæðu þá, sem 
hæstv. atvrh. lagði svo mikla áherslu á 
fyrir því að ganga ætti að frv., að vötn- 
in væru ónotuð og hefðu verið það lengi, 
þekkjum við allir, en sú ástæða á ekki að 
ráða hjer úrslitum, því að verði virkjun 
vatnanna keypt með afarkostum, þá er 
betra að bíða en að taka þvílíkum boð- 
um. Annars gildir þetta sama um fleiri 
náttúruöfl, svo sem vindinn, sjávarföll o. 
fl.; þau eru og verða um langt skeið lít- 
ið notuð. Menningu heimsins er ekki 
lengra komið en það, að bíða verður eftir 
víðtækri notkun þeirra.

Jeg ætla ekki að deila við þessa hv. þm. 
um einstök önnur atriði, en vil taka það 
fram út af orðum hv. 2. þm. Rang., að þó að 
sjerleyfið sjálft lægi hjer fyrir, gæti það, 
samkvæmt 7. gr. sjerleyfislaganna, verið 
fullkomlega þingleg meðferð á málinu, 
því að það, sem greinin tekur fram, er 
það, að ræða skuli málið sem lagafrum- 
vörp,. þ. e. a. s.. að ræða skuli málið 
þrisvar í hvorri deild. Gæti því verið alt 
eins þinglegt að hafa fyrir sjer sjálft sjer- 
levfið eins og heimildarlagafrv., sem bæði 
er tvírætt og afslept.

Umr. frestað.

Á 58. fundi í Xd., þriðjudaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til f r h. 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 60. fundi í Nd., föstudaginn 23. apríl, 
var fram haldið 2. umr. um frv. 
(A. 299, 403).

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Fjhn. hefir 
nú við framhald umr. flutt þær brtt., sem 
boðaðar voru við fyrri hl. umr., og skal 
jeg gera hjer nokkra grein fyrir þeim.

Það er þá fyrst brtt. Il.a, við 5. gr., 
sem er þess efnis, að í stað orðanna „öðr- 
um gjöldum“ komi „öðrum samskonar 
gjöldum.“ Er þetta leiðrjetting, til þess 
að koma í veg fyrir misskilning. Er þetta 
ákvæði til þess, að fjelagið fái tryggingu 
fyrir því, að ekki verði lögð á það sams- 
konar gjöld undir öðrum nöfnum. Ef þessi 
skilningur er lagður í greinina, er fjelag- 
ið trygt fyrir því, að sjerstök gjöld verði 
á það lögð í fjandsamlegum tilgangi, en 
auðvitað er það eftir sem áður háð sömu 
toll- og skattalöggjöf og önnur atvinnu- 
fyrirtæki, nema hvað það er undanþegið 
tekjuskatti og útsvari.

Þá er næsta brtt., Il.b. Er hún aðeins 
til þess að fyrirbyggja misskilning. Það 
er rjettur skilningur, að hver hestorka 
verður skattskyld jafnskjótt og hún er 
nýtt.

Þá er brtt. V. á þskj. 403, og er það 
síðasta brtt. nefndarinnar. Er hún um 
það að takmarka heimildarlögin við árs- 
lok 1928. Það mun venja, og hlýtur líka 
að vera svo, að slík lög standi ekki enda- 
laust, heldur falli úr gildi, ef þau eru 
ekki notuð.

Auk þessara till. flyt jeg og hv. þm. 
N.-ísf. (JAJ) till. um hámarksverð á raf- 
orku til almennings, 50 kr. á árshestorku. 
Er mikið unnið við það, og hygg jeg, að 
fjelagið muni ekki amast við því. Mun 
þessi upphæð fara nærri útreikningum 
fjelagsins á framleiðsluverði. En ef fram- 
leiðsluverð árshestorkunnar verður lægra.
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nýtur almenningur þess samkvæmt sjer- 
levfislögunum. En verði kostnaðurinn 
meiri og fari fram úr áætlun, felst hjer í 
trygging fvrir almenning, sem er og ekki 
ósanngjörn, þar sem fjelagið fær í nokkr- 
um greinum undanþágu frá sjerleyfislög- 
unum.

Mjer láðist áðan að geta um eina þrfr. 
nefndarinnar, á þskj. 403,II.e, Hún er 
um það, hvernig árgjaldinu af h.estorku 
skuli skift milli ríkissjóðs og sveitarsjóðu. 
Þykir rjett, að ríkissjóður fái %, en 
sveitarsjóðir % hluta. Er ekki fjarri, að 
þetta hlutfall sje rjett, þegar teknar eru 
allar tekjur sveitarfjelaganna samanlagðar 
annarsvegar, en hinsvegar tekjur ríkissjóðs. 
En hvernig gjöldunum skal skift mi',.li 
hinna einstöku sveitarfjelaga, þar sem fvr 
irtækið verður skattskylt, sjer nefndin 
ekki annan mælikvarða heppilegri en fólks- 
fjöldann.

Um aðrar brtt., sem fram hafa komið, 
skal jeg ekki ræða fyr en flm. hefir gert 
grein fvrir þeim.

Sveinn Ólafsson: Jeg gat þess við fyrri 
hl. þessarar umr., að jeg mundi bera fram 
brtt. við síðari hl. umr. eða við 3. umr. 
Þótti mjer rjett að koma með þær strax, 
til þess að tóm gæfist betra til að atliuga 
þær áður en málið færi lengra.

Brtt. mínar eru að nokkru leyti hlið- 
stæðar till. þeim, sem fjárhagsnefnd hefir 
gert. En í öðrum efnum ber þó töluvert á 
milli.

Jeg legg þá fyrst og fremst til, í brtt. 
T.l á þskj. 403, að 3. gr. frv. verði breytt 
í þá átt, að framsal sjerleyfis til útlendra 
manna eftir þessum lögum verði því að- 
eins gilt, að Alþingi fallist á það. Þetta 
er í samræmi við 36. gr. sjerleyfislaganna. 
Þar er gert ráð fvrir því, að Alþingi

ákveði, þegar útlendingar eiga í hlut, um 
veitingu og framsal leyfisins. En eins og 
greinin er nú í frv. getur ráðherra veitt 
leyfi til framsals hverjum, sem vera skal, 
og er Alþingi með því svift ákvörðunar- 
rjetti. Mjer finst engin ástæða til þess, 
að Alþingi sje að framselja þennan rjett 
sinn í hendur ráðherra og veikja með því 
öryggi gegn erlendum áhrifum. Ef sá, er 
leyfið fær, óskar eða þarf að selja það 
útlendingum í hendur, má veita honum 
leyfi til framsals með einfaldri þál. Jeg 
skil ekki, að þingmenn sjeu mjög gin- 
keyptir fvrir því að opna allar gáttir í 
þessu landi fyrir útlendingum, eða að 
þess sje óskað, að útlendingar flytjist hjer 
inn í stríðum straumum núna fyrstu árin, 
að minsta kosti ekki fram yfir 1940. Fje- 
lag þetta, sem sjerlevfis æskir, er danskt 
og fengurinn að því mjög tvísýnn. Naín 
þess er óákveðið og rúmgott, getur þanist 
út yfir alt mögulegt. Það nefnir sig að- 
eins „Anlægsselskab“ og er ekkert þekt 
nafn eða persóna við það tengt. Nafnið 
gefur enga bendingu um verkahring þess 
og fjelagsmönnum getur óendanlega fjölgað 
eða fækkað, tekið upp margvíslega starf- 
semi og breytt viðhorfi, alt undir fallega 
nafninu Awlœc/sselskab. Þess vegna finst 
mjer rjett, að Alþingi ákveði þó að minsta 
kosti framsal sjerleyfisins, ef til kemur.

Þá á jeg brtt. við 4. gr. Jeg legg þar 
til, að sjerleyfistíminn verði færður úr 60 
árum niður í 50. Þetta er einnig í sam- 
ræmi við sjerlevfislögin, og eru 50 ár í 
rauninni nægilega langur tími. Því að ef 
starfað er með sæmilegum árangri í 50 ár, 
þá á að eðlilegum hætti fyrirtækið að vera 
búið að bera upp stofnkostnaðinn og 
nokkura ára gróða, enda væri þá eðlilegra, 
að Alþingi framlengdi sjerleyfið til handa 
fjelaginu að loknum 50 árum um nokkur
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ár, ef fyrirtækið hefði gefið góða raun, 
en að hlaupa nú þegar út í tvísýnu.

Kem jeg þá að 3. brtt. minni, sem er 
við 5. gr. Er hún að nokkru leyti hlið- 
stæð till. f jhn., en þó er allverulegur mun- 
ur á. Jeg legg þar til, að sjerleyfishafi 
verði undanþeginn tekjuskatti til ríkis- 
sjóðs og aukaútsvari til sveitar, en ekki 
öðrum gjöldum. Kemur svo sjerleyfis- 
gjaldið, 3 kr. af hestorku í fyrstu og 4 
kr. síðar, í stað þessara opinberu gjalda. 
Að veita undanþágu frá öllum opinberum 
gjöldum, eins og gert var við Islands- 
banka forðum, á hjer alls ekki við. Það er 
hreint og beint vantraust á Alþingi og 
stjórn landsins að heimta víðtækar undan- 
þágur frá opinberum gjöldum og gefa 
þannig í skyn, að ekki verði gætt sann- 
girni gagnvart gjaldþegnunum. Það er 
fyllsta ástæða til, að Alþingi taki hjer af 
skarið og láti ekki bjóða sjer neina tor- 
trygni af útlendum mönnum, sem leita 
hjer rjettinda og atvinnu. Þeir eiga að 
verða hjeðan á burtu, ef þeir þora ekki 
að eiga undir rjettlátlegri beitingu lands- 
laga.

I greinargerð frv. standa þessi orð:
„Telja leyfisbeiðendur loku fyrir það 

skotið, að unt verði að afta fjár til fyrir- 
teekjanna, nema þeir, sem fram leggja fjeð, 
hafi tryggingu fyrir þvi, að það verði ekki 
takmarkalaust af þeim tekið með skatta- 
álögum.“

Þessir menn hyggja þá, að fjeð verði 
hrifsað af þeim, ef ekki með ránshendi, 
þá með takmarkalausri áseilni eða álögum. 
Slík aðdróttun til Alþingis er algerlega 
ósæmileg og má ekki óátalin vera. Jeg 
get ekki gengið lengra en í till. minni 
felst um undanþágu gjalda og alls ekki 
samþvkt greinina eins og hún nú er. Þeg- 
ar aukaútsvar er undan felt, þá er fjelag-

ið laust við það eina gjald, sem reikult er 
og óútreiknanlegt. Jeg legg hinsvegar til, 
að gjaldið sje 1 kr. lægra af hestorku 
en í frv., að í staðinn fyrir 5 kr. komi 4 
kr. Samsvarar það að nokkru gjöldum 
þeim, er jeg vil fella úr undanþágunni, 
sem sje eignarskattinum. Að þessu leyti er 
því mikill munur á till, mínum og till. 
fjhn. Meginsmunurinn liggur einmitt í 
því, að jeg vil ekki veita svo víðtækar 
undanþágur, að viðurkend sje aðdróttun- 
in fyrnefnda.

Þá legg jeg til, að byggingarfresturinn í
4. gr. verði styttur úr 4 árum niður í 3 
ár, þó svo, að ráðherra geti lengt hann, ef 
nauðsyn krefur, í 4 ár.

Ennfremur legg jeg til, — og er það sú 
till., er nýstárlegust mun þykja og ef til 
vill mætir mestri mótspyrnu, — að aftan 
við 6. gr. komi ný grein, 7. gr., og sje sjer- 
leyfishafa eftir henni gert að skyldu að 
afhenda ríkisstjórninni 100 þús. kr. um 
leið og sjerleyfi er út gefið, til trygging- 
ar því, að efndir verði um virkjun og 
sett skilyrði. Tel jeg þetta sjálfsagt skil- 
yrði, enda verði fjenu skilað aftur með 
vaxtaviðauka, ef fjelagið fullnægir um- 
sömdum skilyrðum á rjettum tíma. Þess- 
konar tryggingar er algengt að setja fyrir 
efndum líkra samninga af hendi útlend- 
inga í nágrannalöndunum, og ætti því 
fjelaginu ekki að vera misboðið með þessu. 
Hjer er alls ekki um neina órjettmæta tor- 
trygni að ræða gagnvart hlutaðeigendum, 
þegar svo langt er gengið í rjettinda- 
veislum sem hjer er gert, og síst er sú 
tortrygni meiri en Alþingi er sýnd af 
umsækjendum, sem ekki þora að eiga und- 
ir rjettlæti þess og gefa í skyn, að tak- 
markalaust verði haft af þeim fje, ef 
ekki sje sleginn varnagli við því fyrirfram.

Þetta er aðalefni tillagna minna, og
Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 117
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þvkist jeg ekki þurfa að mæla frekar fvr- 
ir þeim. Hverjum hv. þm. lilýtur að veia 
auðvelt að átta sig á þeim og þýðingu 
þeirra fyrir úrslit málsins. Þess vegna 
finn jeg heldur ekki ástæðu til að geyma 
þær til 3. umr. málsins. Jeg skal þó geta 
þess, að í brtt. IV hafa slæðst inn tvær 
prentvillur. En þær eru svo auðsæilegar, 
að þær geta ekki valdið neinum misskiln- 
ingi.

Skal jeg svo ekki fara fleiri orðum um 
till., en jeg tek það fram, að mjer þvkir 
miklu máli skifta, að brtt. við 5. gr. verði 
samþ. Þar ber einmitt mikið á milli mín 
og fjhn. Með brtt. minni er að vissu leyti 
vísað á bug þeim skilningi umsækjanda, 
að ekki sje eigandi undir sanngirni ?U- 
þingis eða ákvörðunum þess.

Umr. frestað.

Á 61. fundi í Nd.. laugardaginn 24. 
apríl. var enn fram haldið 2. u m r. 
um frv. (A. 299, 403).

Frsm. (Asgeir Asgeirsson): Þegar hv.
I. þm. S.-M. (SvÓ) nú hefir rökstutt brtt. 
sínar á þskj. 403, skal jeg stuttlega skýra 
frá afstöðu fjlin. til þeirra.

1. brtt. er um. að ekki megi framselja 
sjerleyfi þetta í hendur útlendingum. 
nema samþykki Alþingis komi til. Nefndin 
getur ekki fallist á þessa brtt. og ræður 
frá, að hún verði samþvkt. Það er ekki 
ólíklegt, að stofna verði nýtt fjelag, ef 
fje fæst til þeirra framkvæmda, sem ráð- 
gerðar eru. Nefndin telur nægilegt, að 
atvinnumálaráðherra veiti levfi til þessa 
framsals, sem í rauninni er aðeins forms- 
atriði. Þetta ætti að koma í sama stað 
niður, þar sem ráðherrar ávalt verða að 
hafa stuðning meiri hluta Alþingis.

2. brtt. er um að færa sjérleyfistímann 
r.iðu? í 50 ár. Nefndin hefir þegar skýrt 
frá því áður, að hún hefir farið eins langt 
í þessu efni og hún telur fært. Leyfisbeið- 
endur vildu fá sjerleyfið til 99 ára, og 
nefndin færði það niður í 60 ár og sjer 
ekki ástæðu til að fara lengra.

3. brtt. er svipuð tillögu nefndarinnar. 
Iláttv. þm. (SvO) var harðorður um þessa 
(5.) grein frv. eins og hún nú er orðuð, 
en hann hefir sýnilega ekki athugað a.-lið 
brtt. nefndarinnar, að í stað ,,öðrum gjöld- 
um“ komi ,,öðrum samskonar gjöldum'*. 
Að öðru leyti get jeg verið hv. þm. (Sv- 
Ó) sammála, og þá einnig hinum hörðu 
ummælum hans uin þá, sem eru að sækja 
um sjerleyfi til hins eða þessa, sem svo 
ekki verður neitt úr, er þau eru fengin, 
en heimta allskonar hlunnindi, eins og við 
blökkumannaríki væri að eiga. Tillaga fj- 
hn. miðar að því, að fjelagið sje ekki und- 
anþegið öðrum en hinum beinu sköttum, 
útsvari og tekjuskatti, en um alla aðra 
skatta og gjöld verði fjelagið að hlíta 
landslöguín. Um útflutningsgjaldið er það 
að vísu ákveðið, að það megi ekki hækka 
á fjelaginu upp úr því, sem það er nú, 
enda eru engar líkur til, að það muni 
hækka úr því, sem það nú er, en lækki út- 
flutningsgjöldin, nýtur þetta fjelag þess 
jafnt og aðrir.

Um næstu brtt. er það að segja, að 
nefndin heldur fast við það árgjald, sem 
hún telur hæfilegt, og sjer ekki ástæðu til 
að lækka það, þar sem fjelagið á bæði að 
vera undanþegið tekjuskatti til ríkissjóðs 
og útsvari til sveitar, og er árgjaldið því 
ekki of hátt sett. Jeg vil mælast til þess 
við háttv. þm., að hann taki aftur til 3. 
umr. brtt. 1,3, til þess að rugla ekki at- 
kvæðagreiðsluna, sem mundi verða skýr- 
ari, ef þessi brtt. yrði ekki borin upp
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líka, enda getur hún komist að við 3. 
umr,, ef hv. þm. verður ekki ánægður með 
úrslitin.

Viðvíkjandi öðrum brtt. háttv. þm. vil 
jeg taka það fram, að nefndin getur ekki 
fallist á neinar þeirra, sjerstaklega ekki á 
brtt. 4,e, um að fjelagið skuli afhenda rík- 
isstjórninni 100 þús. kr. að veði, Nefndin 
telur, að að vísu sje ekkert að athuga við 
slík ákvæði gagnvart nýjum fjelögum, 
sem í engu hafa sýnt, að þeim sje alvara 
að ráðast í framkvæmdir; þessu er alls 
ekki svo varið, að dómi fjhn., um það fje- 
lag, sem hjer á í hlut. Það hefir þegar 
lagt í allmikinn kostnað og er búið að 
eyða um 700 þús. kr. til undirbúnings 
þessa máls; þetta telur nefndin, að ætti 
að vera ríkissjóði næg trygging fvrir því, 
að fjelaginu sje alvara. Hinsvegar eru enn- 
þá óframkvæmdar fyrirhugaðar rannsókn- 
ir um námurekstur og iðnað í sambandi 
við námurnar, og þó svo færi, að sú 
rannsókn sýndi, að ekki borgaði sig að 
hefja þennan námugröft eða þann iðnað, 
sem fyrirhugaður er, telur nefndin full- 
hart að gengið að heimta skaðabætur af 
fjelaginu, sem þegar hefir kostað svo 
miklu til þessara rannsókna, enda þótt þær 
bæru neikvæðan árangur. Þess vegna legg- 
ur nefndin á móti því, að þessi brtt. verði 
samþykt.

Sveinn Ólafsson: Iláttv. frsm. fjhn. (Á- 
Á) skoraði á mig að taka aftur til 3. umr. 
brtt. mína 1,3, við 5. gr., vegna þess, að 
ella myndi atkvgr. óljósari, er báðar brtt., 
mín og fjhn., yrðu bornar upp samtímis. 
Mjer finst ekki ástæða vera til að óttast 
slík misgrip, því jeg hygg, að það sje 
hverjum manni augsýnilegt, hvað á milli 
ber. Háttv. nefnd vill engu breyta í grein- 
inni, aðeins bæta inn í hana „samskonar"

milli orðanna „öðrum“ og „gjöldum“, og 
getur varla heitið, að það valdi nokkurri 
efnisbreytingu. Aftur gerbreytir mín till. 
greininni. Það, sem því verður greitt at- 
kvæði um, er eitt af tvennu, brtt. mín 
eða frv.greinin nær óbreytt. Þessi brtt; 
nefndarinnar, með innskoti þessa eina 
litla orðs, skiftir reyndar engu máli. Til- 
gangur nefndarinnar með till. er sá, að 
ekki verði hækkað útflutningsgjald eða 
önnur þess háttar gjöld á þessu fyrirtæki, 
þótt þessi gjöld að öðru leyti hækki aÞ 
ment. Jeg get því ekki tekið brtt. mína 
aftur, enda get jeg ekki sjeð, að hún 
þurfi neitt að rugla þessa atkvæðagreiðslu.

Jeg ætlast ekki til, að veittar verði nein- 
ar undanþágur frá öðrum gjöldum en frá 
tekjuskatti til ríkissjóðs og útsvari til 
sveitar, og með tilliti til þessa taldi jeg 
rjett að færa árgjaldið niður, því að með 
þessu lenda fleiri opinber gjöld á fjelag- 
inu en frv. gerir ráð fyrir. Þess vegna eigi 
ósanngjarnlegt, að árgjaldið lækki eitt- 
hvað.

Um brtt. mína við 3. gr„ sem háttv. 
frsm. líka mælti á móti, verð jeg að segja, 
að mjer finst sjálfsagt, að í þessu sje far- 
ið eftir sjerleyfislögunum um leyfi til að 
framselja sjerlevfið, sem Alþingi á að 
veita eftir 36. gr. sjerleyfislaganna. Jeg 
sje enga ástæðu til að afhenda ráðherra 
þetta vald, enda eru engin vandkvæði við 
það bundin að bera upp þál. á Alþingi 
þessu viðvíkjandi, ef á þarf að halda. Jeg 
skildi alls ekki rök háttv. frsm. fvrir því, 
hvers vegna ætti að fara að breyta frá 
sjerleyfislögunum í þessu atriði, og fanst 
fátt um þau.

Hv. frsm. fanst það helst mæla á móti 
því að færa sjerleyfistímann úr 60 niður 
í 50 ár, að beðið hefði upphaflega verið 
um 99 ára sjerlevfistíma. Jeg þvkist sjá,
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að þetta hafi aðeins verið af „praktisk- 
um“ ástæðum gert hjá sjerleyfisbeiðandi, 
sem þekti hámarkstíma sjerleyfislaganna, 
og fór því fram á helmingi lengri tíma 
en hann gerði ráð fvrir, að sjer yrði veitt- 
ur. Reyndar hefði verið langeðlilegast að 
miða við 35—40 ára leyfistíma. Brlendis 
er nú víðast hvar miðað við lægri tíma en 
hjer er farið fram á, að verði veittur, og 
eru sjerleyfi þar víða miðuð við 40—50 
ár. En jeg tek það fram, að tímalengdin 
er ekkert aðalatriði fyrir mjer, þótt miklu 
skifti, ef vandlega er annars um hnútana 
búið, en brtt. við -5. og 6. gr. eru aðal- 
atriðin. Sú víðtæka undanþága frá opin- 
berum gjöldum, sem 5. gr. heimilar, er 
óviðeigandi, og till. um nýja 7. gr., sem 
tryggi það, að bótalaust verði ekki allar 
framkvæmdir látnar niður falla. Hitt, að 
búið sje þegar að kosta nokkru fje til 
undirbúnings, get jeg ekki skoðað sem 
neina tryggingu fyrir því, að lagt verði út 
í þe.ssar framkvæmdir. Það er alkunna, að 
til skamms tíma hafa menn selt til útlend- 
inga og braskað með vatnsrjettindi, námu- 
rjettindi og aðrar ímyndaðar auðsupp- 
sprettur íslenskar, og hafa þessi hlunn- 
indi gengið kaupum og sölum manna á 
milli utanlands. Pjelög þau, sem hjer ræð- 
ir um, munu hafa kevpt þessi námurjett- 
indi smámsaman og af ýmsum, sem hafa 
haft þau fyrir markaðsvöru, og það er 
víst, að þessi rjettindi eru nú ekki á fyrs' i 
hendi, en í kaupum þeirra og framsölum 
mann frá manni mun kostnaður sá vera 
fólginn, sem háttv. frsm. talaði um, að 
fjelagið þegar hefði lagt í. Jeg held, að 
það felist lítil trvgging fvrir notkun 
sjerleyfisins í þessum kaupum og fram- 
sötum, en líklega eru rjettindin auðseld- 
ari með sjerleyfisstimpli en án hans.

Hv. frsm. sagði, að ekki mætti heimta 
trvggingu af hendi levfisbeiðanda, vegna

þess að ekki væri búið að athuga alt enn 
og rannsaka, sem þyrfti að athugast og það 
gæti vel hugsast, að niðurstaða þessara at- 
hugana og rannsókna yrði neikvæð, þ. e. að 
það, sem nú hefir verið talið álitleg undir- 
staða fyrirtækisins, gæti reynst ónýtt eða 
lítt gróðavænlegt. Þetta gefur grun um, 
að lítið kunni að verða úr framkvæmdum, 
og tel jeg því sjálfsagðara að fylgja þess- 
ari reglu um tryggingarfjeð. Það þarf 
heldur ekki að gera ráð fyrir, að rann- 
saka þurfi upp aftur virkjunarskilyrðin í 
Arnarfirði, því um þau er vitað, að þau 
eru til og yfirleitt góð. Bn þótt það kunni 
að koma í ljós við síðari rannsóknir, að 
eitthvað sje minna um málma í námulandi 
því í Önundarfirði, sem svo glæsilega er lýst 
í greinargerð frv., en upphaflega var áætl- 
að, þá er ekki hægt að taka tillit til þess 
og fleygja frá sjer svona stórfeldu sjer- 
leyfi án allra trygginga.

Jeg held mjer því við það, að fvrst og 
fremst eigi að undanþiggja sjerleyfisbeið- 
anda aðeins útsvari og tekjuskatti, en alls 
engum gjöldum öðrum, og í öðru lagi að 
láta hann setja trvggingu fvrir því, að 
ekki verði farið með sjerleyfi þetta eins 
og prangaravarning, sem boðinn er út og 
látinn ganga mann frá manni, gvltur 
skrumauglýsingum.

Jeg vil svo geta þess um síðustu brtt. 
á þskj. 403, að hún virðist, fljótt á litið, 
rekast á brtt. mína við 6. gr. um nýja 7. 
gr. En hjer er um 2 ólík tilfelli að ræða. 
Fjárhagsnefnd leggur til, að þessi heim- 
ildarlög falli niður, ef leyfi er ekki veitt 
í árslok 1928. Hinsvegar lýtur niðurlag 
3. brtt. minnar að því, að sjerleyfið falli 
úr gildi, þótt veitt hafi verið, ef virkjun 
er ekki hafin á umsömdum tíma.

Frsm. (Ásgeir Ásgelrsson): Um hin
smærri atriði þarf jeg ekki að eyða mörg-
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um orðum. Nefndin þarf ekki að skýra það 
frekar, að ekki er vert að hafa sjerleyfis- 
tímann styttri en 60 ár, þó að það þekk- 
ist annarsstaðar, þar sem slíkur rekstur er 
algengur, að hann sje 40 ár. Að hætt sje 
við, að lendi í braski, þarf ekki að gera 
ráð fyrir, því að leyfi ráðherra til fram- 
salsins ætti að vera nægileg trygging fyrir 
slíku. En um önnur aðalatriði 5. greinar, 
og svo hina nýju grein, skal jeg bæta við 
nokkrum orðum.

Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði um 1. 
brtt. sína, við 5. gr., að það væri augljóst, 
hvað í milli bæri honum og nefndinni. 
Samt var honum það ekki ljóst, því að 
nefndin heldur því sama fram og hann um 
það, hvaða gjöldum fjelagið eigi að vera 
undanþegið. Nefndin heldur fram, að það 
sje ekki nema tekju- og eignarskattur og 
útsvar, sem fjelagið sje undanþegið, auk 
þess sem hún vill takmarka útflutnings- 
gjaldið. Annað er það ekki. Samkvæmt til- 
lögum nefndarinnar á þetta fyrirtæki að 
búa við sömu kjör og allir aðrir atvinnu- 
vegir landsins, nema hvað snertir hámark 
útflutningsgjaldsins. (SvÓ: Það munar 
eignarskatti). Jeg get ekki lagt þá áherslu 
á hann, að hann verði neitt höfuðatriði 
hjer. Það er því ekki svo mikið, sem í 
milli ber. Jeg vil halda fast við ósk mína 
um, að háttv. þm. (SvÓ) taki þessa till. 
sína aftur til 3. umr„ ekki síst vegna þess, 
að í henni eru 2 atriði, sem heppilegast 
væri að greiða atkvæði um hvort í sínu 
lagi. í fvrsta lagi, hvaða gjöldum sjerleyf- 
ishafi skuli vera undanþeginn, og í öðru 
lagi upphæð árgjalda.

Um hitt aðalatriðið í tillögum hv. þm. 
(SvÓ), að fjelagið verði að leggja fram 
100 þús. kr. trvggingu um leið og sjer- 
levfi er út gefið. vil jeg taka það fram, að 
það er rjett hjá hv. flm. (SvÓ), að þó að 
fjelagið sje búið að eyða meir en i/í> milj.

kr. til rannsókna, er engin trvgging fyrir 
því, að nokkuð verði úr framkvæmduin. 
En þó að 100 þús. kr. bætist við, er engin 
trygging fyrir því heldur. Nefndin hefir 
ekki leynt því, heldur sagt frá því, að ekki 
sje trygging fvrir því, að úr framkvæmd- 
um verði. Hjer er um von að ræða, sem 
fylgismenn frv. vilja gera alt, sem í þeirra 
valdi stendur, til þess að rætist. Það frv., 
sem hjer er flutt, er flutt til þess að varð- 
veita þennan möguleika, en nefndin hefir 
ekki flutt neinar tillögur, sem gætu skap- 
að tryggingu fvrir því. að alt verði fram- 
kvæmt eins og áætlað er, því að það telur 
hún ekki hægt að gera, enda hefir hv. 1 
þm. S.-M. ekki gert það heldur. Ætla jeg 
svo ekki að hafa þessi orð fleiri.
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Þrír þm. (ÓTh, SigurjJ, BJ) fjar-

staddir.
7. gr. samþ. með 17:2 atkv.

Brtt. 403,V samþ. með 19 shlj. atkv. 
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:4 atkv.

Á 63. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 412, 
436).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
436. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18 
shlj. atkv.

Sveinn Ólafsson: Jeg hefi leyft mjer að 
bera fram brtt. á þskj. 436 við þessa 3. 
umr., fyrir þá skuld, ag jeg vil ekki trúa 
því að svo komnu, að Alþingi vilji ekki 
setja nein öryggisákvæði í lög um slíkar 
framkvæmdir sem þessar, til tryggingar 
því, að staðið verði við samninga. Jeg 
hefi fært upphæðina niður um helming 
frá þeirri till., er áður lá hjer fyrir háttv. 
deild um sama efni, eða úr 100 þús. kr. í 
50 þús. kr. Aðalatriðið í brtt. — og það, 
sem jeg legg mikla áherslu á — er ákvörð- 
unin um það, að sjerleyfishafi „deponeri“ 
hjá ríkisstjórninni þetta fje meðan stend- 
ur á framkvæmd virkjunar og undirbún- 
ingi.

Jafnframt geri jeg að vísu ráð fyrir 
því, að 3. gr. frv. falli niður. Hún er að 
minni hyggju óþörf. Ef hún ekki stendur 
j frv,, fer um framsalið eftir sjerlevfislög-

unum, og leggur þá Alþingi á sínum tíma 
samþykki sitt á það, ef til kemur. Þetta 
er þá líka einskonar öryggisákvörðun, sem 
hvorki er þungbær nje hættuleg fvrir um- 
sækjendur, ef alt fer með feldu. Enda get- 
ur mjer ekki skilist, að ástæða sje til fyrir 
Alþingi að búa ótryggilegar um þetta en 
gildandi lög mæla fyrir.

Þetta laut sjerstaklega að 1. brtt. minni 
á þskj. 436. 2. brtt. er aðeins orðabreyt- 
ing, sem nauðsynleg er vegna 3. og síðustu 
brtt. Hún er við niðurlag 7. gr., og hv. 
þdm. munu sjá, að sú grein getur illa 
staðist óbreytt, ef 3. brtt., um tryggingar- 
fjeð, verður samþykt.

Jeg hjó eftir því við 2. umr., að háttv. 
frsm. var eitthvað óánægður með það, hve 
harkalega jeg hefði komist að orði um fje- 
lagið og starfsemi þess. Jeg skal því ekki 
angra hann nje aðra með því að tala 
frekar um það. Hinsvegar vil jeg þó 
skjóta því fram, að upplýsingar, sem jeg 
hefi aflað mjer um fyrirtæki þetta og fje- 
lagsskap, hafa ekki orðið til þess að auka 
traust mitt á fjelaginu, nje heldur gefið 
mjer vonir um, að afgreiðsla málsins í 
þessari mvnd færði sjerstaklega ánægju- 
legan eða glæsilegan árangur, ef eitthvað 
skyldi út af bera eða illa takast til í 
fyrstu. Mjer finst málið þann veg undir- 
búið, að ógiftusamlega sje til þess stofnað.

Vona jeg því, að brtt. mínai- fái góðan 
byr, eigi frv. að sigla út úr þessari háttv. 
deild.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Fjhn. hefir 
ekki náð saman til þess að ræða um brtt. 
þær á þskj. 436, sem liggja lijer fyrir, og 
taka afstöðu til þeirra. En eftir því, sem 
fram kom við 2. umr. þessa máls, þykist 
jeg þó mega ætla, að nefndin leggist á 
mótj 1, brtt., enda er þar í raun og veru
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um sama efni að ræða og fólst í brtt., sem 
feld var við 2. umr. og fjhn. lagðist þá á 
móti.

Um afstöðu nefndarinnar til 2. brtt. 
skal jeg ekkert fullyrða. Fyrir mitt levti 
legg jeg hvorki til nje frá um hana, og 
mun nefndin því hafa óbundnar hendur 
um hana.

Þá er 3. og síðasta brtt. á sama þskj., 
um 50 þús. kr. upphæð, er leyfishafi leggi 
fram til tryggingar því, að efndir verði 
á virkjun og sjerlevfisskilyrðum. Um hana 
er það að segja, að jeg tel, að jeg megi 
hiklaust lýsa því yfir, að fjhn. sje öll 
á móti því. að nokkur slík breyting verði 
gerð. Við 2. umr. var brtt. um sama efni 
feld. Að vísu var þar um 100 þús. kr. 
upphæð að ræða, enda er nefndinni ekk- 
ert aðalatriði, hve fjárhæðin sjálf er há, 
og þó að upphæðin sje nii færð niður um 
lielming, er nefndin á móti tillögunni eftir 
sem áður. Jeg þarf vart að minna á það, 
að skoðun nefndarinnar er sú, að í fvrir- 
tækið sje þegar búið að eyða það miklu 
fje, að Alþingi gæti vansalaust selt fje- 
laginu sjerleyfi í hendur án frekari skil- 
yrða, sem ekki er einusinni vikið að í 
sjerleyfislögum. Það, sem gert hefir verið 
af hálfu fjelagsins til undirbúnings virkj- 
un, öflun rjettinda, mælingar og áætlanir, 
sýnir, að fjelagið hefir góðan vilja til 
þess að virkja þau fallvötn, sem frum- 
varpið nefnir, og að gera orkuna arðbæra. 
Ef um tryggingarfje væri að ræða, þá er 
50 eða 100 þús. kr. engin trygging fyrir 
því, að virkjunin yrði hafin, og það 
mundi sama verða uppi á teningunum. þó 
upphæðin væri hærri, t. d. 350—500 þús. 
kiónur. Jeg segi þetta aðeins til þess að 
sýna fram á, að þessi 50 þús. kr. fjár- 
hæð, sem hv. 1. þm. S.-M. ætlast til, að 
fjelagið leggi fram, felur ekki í sjer neina 
þá tryggingu, sem hann ætlast til. Nefnd-

in mun því ekki leggja til, að fjelagið 
setji neina slíka tryggiqgu, sein felur í 
sjer tortrygni eina. en ekki trygging.

Um fyrirtækið að öðru levti hefi jeg við 2. 
umr. gefið þær upplýsingar, er nefndinni 
voru kunnar. Hinsvegar skal jeg taka það 
fram eins og þá, að nefndin viðurkennir, að 
trygging sje ekki fvrir því, að úr fram- 
kvæmdum geti orðið nú þegar — og telur 
enga slíka trvggingu heldur fást með sekt- 
arákvæðum. Það er vonin um, að eitthvað 
verði aðhafst á næstu árum, sem vakir 
fyrir nefndinni. er hún leggur til, að þetta 
sjerleyfi sje veitt.

Að öðru levti þarf jeg ekki að svara óá- 
kveðnum tilgátum hv. flm. brtt. (SvÓ) 
um fjelagið. Mörgu af því er áður svar- 
að og ástæðulaust að endurtaka það nú.

Jón Baldvinsson: Mjer sýnist nú alt mót 
á því, að frv. þetta fari út úr þessari háttv. 
deild. Jeg hefi ekki komið með brtt,, enda 
bjóst jeg, satt að segja, ekki við því, að 
það mundi ganga svo greiðlega í gegn- 
um deildina, og það þótt frv. sje þvert 
ofan í lög frá síðasta þingi.

En það er eitt, sem jeg sakna í frv. 
þessu, og það er það, að ekkert er tekið 
fram í því, að íslenskur vinnukraftur eigi 
að sitja fvrir, þegar að framkvæmdunum 
kemur. Virðist mjer þó full þörf á, að 
slíkt öryggi væri sett, því annars gæti svo 
farið, að fjelagið sæi sjer einhvern hag í 
því að nota að mestu útlendan vinnu- 
kraft til þess að framkvæma verkið. Hins- 
vegar veit jeg, að í sjerleyfislögunum er 
eitt af skilyrðunum í 9. gr. það, að Is- 
lendingar sitji fyrir vinnu við slíkar fram- 
kvæmdir, að því leyti, sem þeir geta kom- 
ið til greina.

Þess vegna vil jeg beina því til hæstv. 
atvrh., ef frv. þetta verður að lögum og 
fjelaginu veitt sjerlevfi, hvort hann mundi
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ekki vilja setja það sem skilyrði, er leyf- 
ið er veitt og tU framkvæmda kemur, að 
íslendingar sætu fyrir allri vinnu, nema 
að því er snertir sjerfræðinga, er ekki fást 
innanlands.

Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til að 
fara mörgum orðum um málið, en get tek- 
ið undir með há.ttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), 
að mjer finst undarlegt að hafa enga 
tryggingu fyrir því í lögunum, að í slík 
fyrirtæki sje ráðist, ef leyfi er veitt. Það 
er búið að gera nóg að því að gabba Al- 
þingi í þessu efni, því ekki mun það þó 
ætlunin að eiga öll þessi sjerieyfi á 
„lager“. Vanalega hefir það farið svo um 
þessi sjerleyfi, að framkvæmdirnar hafa 
orðið þær, að stofnuð hafa verið hlutafje- 
lög, sem aldrei hafa gert neinar fram- 
kvæmdir, en aðeins verið ,.spekúlerað“ 
með hlutabrjef þeirra. Því undarlegra 
þykir mjer, þegar þessa er gætt, að menn 
skuli hafa á móti því, að ríkissjóður hafi 
einhverja tryggingu í höndum fyrir því, 
að ekki sje sífelt verið að gabba hann með 
þessum sjerleyfisveitingum.

Atvinnumálaráðherra (MG): Út af fyr- 
irspum hv. 2. þm. Reykv. (JBald) vil jeg 
taka fram, að sá ráðherra, sem gefur út 
sjerleyfisbrjefið, hver sem það er, mun 
setja ákveðin skilyrði fyrir þvi, að ekki 
verði flutt inn verkafólk að óþörfu. En 
auðvitað má deila um það, hvað af því 
fólki sjeu fagmenn og hvað almennir 
verkamenn. Jeg álít, að gæta þurfi þess 
vandlega, að ekki verði tekinn vinnukraft- 
ur frá atvinnuvegum landsins. Hjer verð- 
ur að svnda milli skers og báru með að 
gæta hagsmuna atvinnuveganna og hags- 
muna þess fólks, er kemur til með að 
vinna hjá fjelaginu. Það er ekki hægt að 
segja ákveðið, hve marga verkamenn þurfi 
við fvrirtækið, En jeg geri ráð fyrir því,

að ekki verði fluttir inn erlendir verka- 
menn eftir að stöðin er reist, nema þá ef 
vera skvldi fagmenn.

JónBaldvinsson: Það er rjett hjá hæstv. 
atvrh., að deila má um það, hverjir sjeu 
almennir verkamenn. En vitanlega þarf 
á þeim mönnum að halda, sem hafa sjer- 
þekkingu í þessum málum.

Mjer finst éþarft fvrir hæstv. atvrh. að 
vera að segja, að komið geti til mála, að 
sett skuli skilyrði fvrir því, að notað verði 
aðeins íslenskt verkafólk, því að það á að 
vera alveg sjálfsagt. Jeg ímvnda mjer, að 
mönnum fyrir vestan kæmi það vel, að 
geta fengið þarna vinnu tíma og tíma, en 
þætti það hinsvegar hart, ef ftytja ætti 
inn ódýrara verkafólk, t. d. Pólverja, og 
taka þannig vinnuna frá landsmönnum. 
En síðustu 5—6 árin, að undanskildu þó 
1924, hefir ekki verið svo mikið um at- 
vinnu hjer, að verkafólk hafi ekki orðið 
að sitja margan daginn auðum höndum. 
Ekki eru nú heldur ástæðurnar svo, því 
miður, að búast megi við því, að mikið 
verði um vinnu. Þess vegna ætti fjelaginu 
að bera skvlda til að nota aðeins íslenskt 
verkafólk, ef nokkuð verður þá úr fram- 
kvæmdum. En það á nú eftir að sýna sig.

Atvinnumálaráðherra (MG): Vt af síð
ustu ræðu lív. 2. þm. Revkv. skal jeg leiða 
athygli að því, að það getur ekki komið 
til mála að einskorða leyfið við, að ein- 
göngu sje notað innlent verkafólk til um- 
ræddra framkvæmda. Kemur hjer fram 
sem oftar, að hv. þm. hugsar eingöngu um 
verkafólk. en gleymir, að það þarf einnig 
að hugsa um atvinnurekendur. Jeg vil 
taka tillit til hvorratveggja og tel, að það 
megi takast.

Jeg tel ekki ástæðu til að ætla, að fje- 
lög þau, sem hjer ræðir um, muni ekki
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hyggja á framkvæmdir, og byggi jeg það 
á því, hve mikið fje þau þegar hafa lagt 
fram til rannsókna á þessu fyrirtæki.

ATKV6R.
Brtt. 436,1 feld með 15:7 atkv.

— 436,2 samþ. með 13:7 atkv.
— 436,3 samþ. með 13:12 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: HStef, IngB, JakM, JBald, JS. Jör- 

B, MT. PO, PÞ, SvÓ. TrÞ, ÞorlJ, 
BSt.

nei: HK, JAJ, JK, JÞ, KIJ, MG, MJ, 
SigurjJ, ÁJ, ÁÁ, BL, BSv.

Þrír þm. (BJ, ÓTh, ÞórJ) fjarstaddir. 
Frv., svo breytt. samþ. með 17: 2 atkv.

og afgr. til Ed.

Á 61. fundi í Ed., miðvikudaginn 28. 
apríl. var frv. útbýtt eins og það var samþ. 
við 3. umr. í Nd. (A. 440).

Á 63. fundi í Ed., föstudaginn 30. apríl, 
var frv. tekið til 1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. 

og til fjhn. með 11 shlj. atkv.

verklegu framkvæmdir komast í kring, 
sem um ræðir í frv., væri það til ákaflega 
mikilla hagsbóta bæði hvað snertir aukinn 
iðnað í landinu og aukinn útflutning. 
Líka myndu þau hjeruð, sem nærri liggja 
þeim stöðum, þar sem ætlast er til, að 
virkjunin fari fram, njóta góðs af þessu 
fvrirtæki.

Það er öllum ljóst, að slíku verður ekki 
komið til leiðar einungis með þeim fjár- 
afla, sem hægt er að fá hjer á landi, held- 
ur verður að seilast eftir útlendu fjár- 
magni til þess.

Eins og jeg tók fram, vill nefndin veita 
leyfið. En komið gæti til mála, að sumir 
nefndarmenn gerðu till. um breytingar á 
vissum ákvæðúm frv.; þó hefir sá hluti 
nefndarinnar ekki afráðið að gera svo við 
bessa umræðu, og yrði það því að vera við 
3. umr., ef úr því yrði.

Jeg skal ekki að tilefnislausu gera þau 
ákvæði að umræðuefni við þessa umræðu, 
með því að mjer virðist ekki þörf á því. 
nema till. komi fram um að breyta þeim.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —10. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 69. fundi í Ed., föstudaginn 7. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 440. n. 
500).

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Fjhn. hefir 
haft til meðferðar þetta frv.. eins og sjest 
á þskj. 500. Hefir hún vfir höfuð verið 
ásátt um að leggja til, að liv. deild veitti 
þetta sjerleyfi, þar eð auðsætt er, að ef þær

Alþt. 1926, B. (3S, lÖKKjafarþing-)

Á 71. fundi í Ed., mánudaginn 10. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 440. 545).

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Við 2. umr. 
þessa máls ljet jeg þess getið fyrir hönd 
okkar þriggja nefndarmanna, að þótt við 
þá hjeldum ekki fram' neinum brtt. við 
frv., þá gæti það komið til mála við þessa 
umr., og brtt, á þskj. 545 sýnir, að svo
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hefir orSið. Það var talsvert rætt í nefnd- 
inni um þessi ákvæði. sem brtt. lýtur að, 
sjerstaklegæ ákvæði 7. og 9. gr., og að því 
er ákvæði 7. gr. snertir, sem er tímabil 
það, sem leyfishafar hafa til framkvæmd- 
ar þessum mannvirkjum, þá voru allir 
nefndarmennirnir, að einum undanskild- 
um, á því, að þetta tímabil væri of þröngt. 
að alls ekki væri þarft að hafa þennan 
tíma svona nauman. Það er svo mikið. 
sem ætlast er til að vinna, að fyrst sjer- 
leyfi er gefið á annað borð til virkjunar, 
þá er ekki rjett að hafa tímann til þess 
að koma virkjuninni í framkvæmd ber- 
sýnilega of stuttan. Þetta sá nefndin og 
þess vegna höfum við levft okkur að 
koma fram með brtt. um, að í staðinn fyr- 
ir „til 7 ára“ komi: til 9 ára; m. ö. o., að 
sjerlevfishafi eigi að hafa lokið mann- 
virkinu innan 9 ára frá því að levfisbrjef- 
ið er gefið út. TTinsvegar sáum við ekki 
ástæðu til þess að brevta ákvæðinu um. 
að sjerleyfishafar yrðu að hafa bvrjað á 
mannvirkinu innan 4 ára. Við vildum 
ekki gera þeim of örðugt fvrir að nauð- 
svnjalausu; að því miðar þessi brtt. 
Akvæði 9. gr. er um tryggingu þá, sem 
sjerlevfishafar setji um endingu fram- 
kvæmdar á þessu mannvirki. Þessi tryger- 
ing á að falla til ríkissjóðs, ef mannvirk- 
inu verður ekki lokið á tilsettum tíma. eða 
ef einhverjar vanefndir verða. Það get- 
ur verið, að ýmsir líti svo á, að þessi 
trvgging sje nauðsvnlég í ýmsum tilfell- 
um. en að hún sje hjer nauðsvnleg. er 
meiri hl. nefndarinnar ekki viss um. Við 
álítum. að öðruvísi standi á með þetta 
sjerlevfi en mörg önnur, hvað snertir 
framlag til rannsókna á þessari virkjun. 
því að fjelagið. sem hjer á hlut að máli. 
hefir varið miklu f.je til þessara rann- 
sókna, og því virðist, að fjelaginu sje full 
alvara með framkvæmd virkjunarinnar.

Fjelagið á virkjunarrjett á þessum fossum 
sem er meira virði en sjerlevfið. Er því 
ekki hægt að búast við því, að aðrir færari 
menn sæktu um sjerleyfi til að virkja 
þessa fossa, er hjer um fæðir, á þeim tíma, 
sem hjer er átt við. Sjer þvi meiri hl. 
ekki, að ríkissjóður geti tapað nokkru, 
þótt þetta sjerlevfi sje Veitt og á virkjun 
byrjað, þótt hún kæmist ekki að fullu í 
framkvæmd innan hins ákveðna tíma. Sá- 
um við því ekki rjett að setja þetta við- 
urlag.

Sá maður, sem stendur fyrir framkvæmd 
þessa mannvirkis, kom á fund nefndarinn- 
ar og skýrði frá fyrirætlun sinni. Áleit 
hann, að ef þessi krafa um tryggingu 
stæði í lögunum, gæti hún staðið í vegin- 
um fyrir því, að erlendir fjáraflamenn 
legðu fram fje í fyrirtækið. En fjelagið 
kemst ekki af án erlends fjármagns. Ef 
þetta trvggingarákvæði yrði skilið þann- 
ig, að íslenska þingið hefði frá upphafi 
haft ótrú á fyrirtækinu, en aðeins veitt 
sjerlevfið til þess að tryggja sjer 50 þús. 
kr. upp úr krafsinu, þá gæti það orðið 
örðugur þröskuldur fyrir framkvæmd 
mannvirkisins. Hefir því meiri hl. nefnd- 
arinnar lagt til, að 9. gr. verði feld burt.

Skal jeg svo ekki fjölyrða meira að 
sinni um þetta mál, fyr en þeir hv. þm.. 
sem hafa á móti þessu, hafa fært fram 
ástæður sínar.

Ingvar Pálmason: Jeg skrifaði undir 
nál. með fyrirvara af því að jeg bjóst við, 
að brtt. mvndu koma fram. Það er nú 
orði áliðið þingtímans, og hefir því verið 
haldið að hv. Ed. í sambandi við annað 
mál, að ekki mætti koma fram.með brtt., 
því að þá væri málinu stefnt í voða. Þetta 
mál er fvrir stuttu komið til þessarar 
deildar, og að fara að gera breytingar á 
frv. gæti orðið til þess. að það næði ekki
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fram að ganga á þessu þingi. Mjer er 
þetta mál að vísu ekkert kappsmál, en 
vildi þó ekki setja fót fyrir það, og er 
því á móti öllum breytingum á frv.

Bn gagnvart þessum breytingum vil jeg 
segja það, sjerstaklega um fyrri brtt., sem 
er um þann tíma, sem framkvæmd mann- 
virkisins á að vera lokið á, að jeg er henni 
ekki mótfallinn. Og ef á að gera nokkra 
breytingu við frv., gæti jeg greitt þessari 
brtt. atkvæði. Annars greiði jeg ekki at- 
kvæði með neinum breytingum á frv., því 
að þær gætu hindrað framgang þess.

Ilvað það snertir að fella niður 50 þús. 
kr., sem viðkomandi setji sem tryggingu 
fyrir framkvæmd verksins, þá er jeg því 
algerlega mótfallinn. Því er haldið fram, 
að ef þetta ákvæði verður látið standa, 
geli það vakið tortrygni. En mjer þykir 
undarlegt, að ef fyrirtæki, sem kostar tugi 
miljóna að koma á fót, verður að greiða 
50 þús. kr. tryggingargjald, þá verði ekki 
neitt úr neinu.

Eftir þeirri litlu þekkingu, sem jeg hefi 
um þessi mál í Noregi, veit jeg ekki betur 
en að viðkomendur verði altaf að setja 
tryggingu fyrir því, að verkið verði fram- 
kvæmt. Það má að vísu vel vera, að þegar 
við erum að veita svona sjerleyfi í fyrsta 
skifti, þá eigi að hafa kjörin svo aðgengi- 
leg, að það verði ekki til þess að hindra 
framkvæmd verksins.

En það er ekki óhugsandi, að Alþingi 
veiti fleirum en þessu fjelagi sjerlevfi, og 
væri þá gefið hjer fordæmi, sem erfitt 
yrði að breyta í framtíðinni, ef ekki væri 
sett nein trygging hjer í fyrstu. En þessi 
upphæð er svo lág, að jeg held ekki, að 
hún geti orðið fvrirtækinu að falli. Ef 
alt annað, sem fvrirtækið snertir, svo sem 
það hvað fyrirtækið gefur í aðra hönd 
p, fl„ er í lagi, verður þessi upphæð aldrei

framkvæmd þess til fvrirstöðu. Hinsvegar 
verður að fara varlega og gefa ekki for- 
dæmi, sem gera myndi aðstöðu okkar erf- 
iðari síðar undir svipuðum kringumstæð- 
um. Fyrirtækið er stórt og krefst mikils 
höfuðstóls. Verður þá að setja einhverja 
tryggingu fyrir því, að það verði fram- 
kvæmt á tilsettum tíma. Mjer virðist, að 
það sje eðlilegt, að menn greini á um, hve 
tryggingarupphæðin skuli vera niikil, en 
hitt ætti ekki að vera álitamál, að trygg- 
ingu sje sjálfsagt að setja. Sem sagt, þetta 
getur altaf verið álitamál. Jeg vildi að- 
eins láta hv. deild vita afstöðu mína og 
gera grein fyrir atkv. mínu. Jeg sje ekki 
ástæðu til að fjölyrða um þetta. Hv. þdm. 
eru sjálfsagt búnir að ákveða atkvæði sitt. 
Það er tvent, sem hjer kemur til greina. 
Annarsvegar það, að breytingartill. þess- 
ar gætu orðið til þess, að frv. strandaði 
að þessu sinni, en hinsvegar væri gefið 
fordæmi, sem ef til vill gæti sett Alþingi 
í vanda síðar meir,

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Hv. 2. þm.
S.-M. (IP) talaði um, að hjer væri gefið 
fordæmi. Ætti að leggja það til grund- 
vallar, yrði jafnan að meta, hve mikinn 
kostnað sjerleyfiseigendur væru búnir að 
leggja í undirbúning fyrirtækisins. Jeg 
fellst á. að ekki sje rjett að veita sjerleyfi 
út í bláinn, án þess nokkuð sje trygt í 
aðra hönd, ef sjeð verður, að ekki sje 
um annað að ræða en það, sem einhverj- 
um hefir dottið í hug án þess nokkuð hafi 
verið lagt til rannsókna eða sýnt, að hlut- 
aðeigandi vildi nokkru offra fyrir málið; 
undir þeim kringumstæðum gæti trvgg- 
ingargjald vel komið til greina. En þegar 
svo stendur á. að málið hefir verið rann- 
sakað í mörg ár og kostað til þess miklu 
fje, þá er slík krafa ekki sanngjörn. Það

n s*
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er nú svo með virkjun fossa hjer a landi, 
að ekkert kapphlaup hefir verið um þá 
hluti. Okkur ætti að vera áhugamál, að 
virkjun færi að byrja, þó ekki væri í 
stórum stíl, enda var hv. þm. (IP) þeirr- 
ar skoðunar, að ef úr framkvæmdum yrði. 
eins og frv. gerir ráð fyrir, þá yrði það 
til mikilla hagsbóta fyrir hjeruðin, sem 
þess nytu. Hvort ríkið fengi 50 þús. kr. 
eða ekki, segir mjög lítið í samanburði 
við þann hagnað, sem hjeruðin mundu 
hafa af fyrirtækinu, ef það kæmist á lagg- 
irnar.

Jeg held, að hjer sje ekki um neitt 
hættulegt fordæmi að ræða, ef sá mæli- 
kvarði er tekinn að krefjast ekki trygg- 
ingar af þeim, sem vitað er um, að lagt 
hafa stórfje í sölurnar til undirbúnings.

Bjðrn Kristjánsson: Jeg ætla aðeins 
að minnast á, í hvaða tilfellum verður 
að telja nauðsynlegt að heimta veð. Það 
er aðeins þegar svo stendur á, að búast 
má við, að landið tapi, ef fvrirtækið 
kemst ekki á fót. Jeg skal taka dæmi: 
Jeg á námu, sem útlendingur vill taka á 
leigu. Jeg get ekki lofað honum að rann- 
saka námuna 3—4 ár, ef svo verður ekki 
meira úr, því á morgun getur annar mað- 
ur komið til mín, sem taka vill námuna 
á leigu fvrir eitthvert verð. í svona til- 
felli er sjálfsagt, að sett sje trygging. En 
í því tilfelli, sem hjer er um að ræða, eru 
ekki minstu líkur til, að nokkur maður 
fari fram á að fá sjerrjettindi. f fvrsta 
lagi af því, að fjelagið á fossana. f öðru 
lagi hefir það tangarhald á þeim efnum, 
sem fossunum er ætlað að vinna. Enginn 
hefir skilyrði til að nota fossana nema 
þetta fjelag, og þar sem fjelagið auk þess 
er bnið að verja miklu fje til rannsókna. 
sje jeg í þessu tilfelli enga ástæðu til að

heimta veð, þó að í öðrum tilfellum geti 
verið nauðsynlegt að krefjast þess.

ATKVGR.
Brtt. 545,1 samþ. með 12:1 atkv.

— 545,2 samþ. með 9: 2 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 10 shlj.

atkv. og endursent Nd.

Á 75. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 561).

Á 77. fundi í Nd., miðvikudaginn 12. 
maí, var frv. tekið til e i n n a r u m r. (A. 
561, 584).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
584. — Afbrigði levfð og samþ. með 16 
shlj. atkv.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Þetta frv. 
hefir orðið fyrir þeirri breytingu í hv. 
Ed., að í 7. gr. hefir verið sett „til 9 ára“ 
í staðinn fyrir „til 7 ára“. Sá tími, sem 
sjerlevfishafar hafa til að ljúka þessu 
mannvirki á, hefir verið lengdur um 2 
ár. Þetta skiftir ekki rniklu, því að aðal- 
atriðið er, að á verkinu verði byrjað, og 
er sá frestur hinn sami og settur var hjer 
í deildinni.

Aðalbreytingin, sem hv. Ed. hefir gert. 
er að fella niður 9. gr. frv.. sem sett var 
inn hjer í deildinni. Nú er sú brevtingar- 
tili. borin fram aftur af hv. 1. þm. S.-M. 
(SvÓ). Jeg vil geta þess fyrir hönd meiri 
lil. fjhn., að hann óskar þess, að þessi brtt. 
verði feld, svo að málið verði ekki hrakið 
á milli deildanna þess vegna, því svo 
langt er liðið á þingtímann, að óvíst vrði 
þá um örlög þess.
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Sveinn ólafsson: Eins og hv. frsm. 
fjhn. (ÁÁ) hefir getið um, hefir þetta 
frv. tekið allmiklum breytingum í hv. Ed., 
og verð jeg að segja, að þær eru ekki tíl 
bóta. Jeg tel frv. vera orðið svo óheppilega 
breytt frá því, sem samþykt var hjer í 
deildinni, að óumflýjanlegt sje að færa 
það aftur í þann báning, sem það þá 
hafði. Þess vegna hefi jeg komið með 
brtt. á þskj. 584, sem lýtur að því að 
færa aftur frestinn til bvggingar mann- 
virkjanna vestra úr 9 árum í 7 ár, eins 
og áður var, og setja aftur inn í frv. þá 
grein, sem feld var niður í hv. Ed., 9. 
greinina, og sem lýtur að því að áskilja 
ríkissjóði tryggingu með 50 þás. kr. fjár- 
framlagi frá umsækjanda gegn vanefndum 
á sjerleyfisskilyrðum.

Mjer þvkir undarlegt, að hv. Ed. skvldi 
vilja taka út úr frv. einmitt þau ákvæðin, 
sem heist trygðu það, að eitthvað yrði 
úr framkvæmd þessa virkjunarfyrirtækis 
og að heimildin yrði ekki misbrúkuð eða 
nótuð eins og skrumauglýsing utanlands. 
Það er alkunnugt fyrir löngu, að íslensk 
vatns- og námurjettindi hafa gengið kaup- 
um og sölum í nágrannalöndunum og far- 
ið stöðugt hækkandi í verði. Svo mun 
einnig vera um vatns- og námurjettindi 
þau, sem hjer um ræðir, að þau hafa skift 
um eigendur nokkrum sinnum og eru nú 
metin margföldn verði við það, sem áður 
var. Þess vegna finst mjer ekki eiga við 
að fara öldungis fyrirvaralaust að gefa 
út sjerlevfi fvrir þessu fyrirtæki, sem 
gæti, ef svo vildi verkast, orðið notað 
eins og auglýsing eða stimpill á vatnsrjett- 
indi eða námurjettindi fjelagsins, ef það 
þyrfti eða vildi selja þau. Verði hinsvegar 
eitthvað úr framkvæmdum og alt fari með 
feldu, þá er engin kvöð á fjelagið lögð, 
þó heimtuð sje trygging, því að fjeð kæmi 
þá aftur með vöxtum, er skilyrðum 7. gr.

væri fullnægt. Það virðist því benda á, að 
ekki sje tryggilega um búið fjáröflun til 
fyrirtækisins, ef það vex fjelaginu í aug- 
um að setja þessa lítilfjörlegu tryggingu. 
Hv. deildarmenn muna eflaust, að hjer 
var áður feld till. um hærri upphæð, sem 
jeg vildi láta setja til tryggingar efndum 
af hendi fjelagsins. Því hefi jeg ekki 
treyst mjer að koma nú með hærri upp- 
hæð en þetta, þótt betur hefið á því 
farið.

Jeg skal ekki að öðru leyti fara neitt 
ut í það, hvaða bendingar og líkur mjer 
bafa borist fyrir því, að þetta fyrirtæki 
verði ekkert annað en augnabliksuppþot; 
en vissulega þætti mjer miður, ef ekkert 
yrði hjer úr framkvæmdum og þetta fyr- 
irhugaða sjerleyfi yrði af hendi útlendra 
fjepúka, sem seilast bjer eftir rjettindum, 
notað eins og gylling á söluvarningi þeirra, 
en Alþingi, sem í góðri trú býður fram 
vilkjörin, sýnd sú lítilsvirðing bótalaust, 
að gengið vrði fram hjá skilyrðum þess 
og það látið sitja langtímum yfir ónýtri 
lagasetningu.

“^Atvinnumálaráðherra (MO): Jeg
greiddi atkv. á móti samskonar till. og 
þessari, þegar málið var hjer áður til 
umr, svo það lætur að líkindum, að jeg 
geti ekki verið með þessari brtt. hv. 1. þm. 
S.-M. (SvÓ). Jeg lít svo á, að þeir menn, 
sem á annað borð vilja fá svona fram- 
kvæmdir, geti naumast farið fram á trygg- 
ingu eins og þessa, því að það gæti orðið 
fjelaginu illur þröskuldur á veginum til 
fjáröflunar, ef Alþingi hefði ekki meiri 
trú á fvrirtækinu en svo, að það teldi sig 
þurfa að leggja við sektir, ef ekki vrði úr 
framkvæmdnm. Það eru víst nógir örð- 
ugleikar við að fást, þó að Alþingi búi 
ekki til slíkan þröskuld. Hv. þm. (SvÓ) 
virtist halda, að hjer væri um augnabliks-
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uppþot að ræða. Jeg held, að flestum, sem 
hjer eru, sje kunnugt, að svo er ekki. 
Fjelagið er búið að leggja í kostnað til 
rannsókna og upplýsinga um 700 þús. 
krónur, svo að hjer er áreiðanlega ekki 
um augnabliksuppþot að ræða, og þó að 
það kunni að láta vel í eyrum einhverra 
að tala um útlenda fjepúka, sem seilist 
hjer eftir rjettindum, þá ætti okkur ekki 
að vera ofvaxið að setja þeim þau skilyrði, 
sem að haldi kæmu. Þó að þetta fjelag 
beri eitthvað úr býtum, öfunda jeg það 
ekkert af því. ef við njótum líka einhvers 
hagnaðar. — Jeg tek í sama streng og hv. 
frsm. (ÁA) og óska, að brtt. verði feld 
svo frv. geti orðið að lögum.

Sveinn Ólafsson: Það eru örfá orð út 
af ræðu hæstv. atvrh. (MG). Hann virtisr. 
vilja innræta deildinni trú á þetta fyrii • 
tæki, trú á það, að fyrirtækið yrði tii 
blessunar og þjóðþrifa. Það er ekkert á 
móti því að hafa trú á þeim möguleikum, 
sem þarna eru til framkvæmda, en sú trú 
þarf ekki að verða fyrir neinu áfalli, þótt 
þetta útlenda fjelag leggi fram trvggingu 
fyrir efndum samninga. Hæstv. atvrli. 
vildi líta svo á, sem það væri næg trygg- 
ing, að fjelagið hefði kostað til rannsókna 
vestra hundrað þúsund krónum. I sjálfu 
sjer þarf ekki að liggja nein trvgging í 
því. Þegar fjelagið er búið að fá sjer- 
leyfisstimpilinn, getur það sennilega selt 
rjettindi sín fyrir mörg hundruð þúsund 
krónur og fengið rannsóknirnar og til- 
kostnað sinn margborgaðan. Hæstv. atvrh. 
virtist, að hjer ætti að sýna alla linkind í 
skilyrðum, svo að fjelagið gæti borið eitt- 
hvað úr býtum, ef það tceki til starfa, og 
skín þar í efasemd hjá honum um, að 
nokkuð verði úr virkjun þarna. En hjer er 
engan veginn um neina afarkosti að ræða 
fvrir umsækjanda, ef alt fer með feldu.

Ef aftur á móti svik eru í tafli, sem vel 
getur verið, þá er rjett að fjelagið kenni 
á þeim og sleppi ekki að öllu bótalaust.

Atvinnumálaráðherra (MG): Það eru
aðeins fá orð. Það voru 700 þiis., sem jeg 
sagði að fjelagið hefði notað. (SvO: Jæja, 
það er nokkuð sama). Nei, það er ekki 
sama, því þegar búið er að leggja svona 
mikið fje í fyrirtækið, leiðir það af sjálfu 
sjer, að meiri hvöt er til þess að koma 
málinu áleiðis. Jeg held, að hjer sje verið 
að reyna að búa til nýjan þröskuld, og jeg 
veit, að hv. þm. (SvÓ) ber þetta fram í 
því skyni að leggja hindrun á leið fjelags- 
ins, hvað sem hann segir um það. Hann 
talar um, að þetta sje gert til að fyrir- 
byggja svik. Till. ræðir ekkert um það. 
Ef hún væri til að fvrirbyggja svik, gæti 
jeg verið með henni, en hjer er bara ver- 
ið að lýsa því yfir, að þingið beri ekki 
meira traust til þessa fyrirtækis en svo, 
að heimta verði fje af mönnum þeim, sem 
fyrir því standa, ef því verði ekki komið 
fram á tilsettum tíma. Það liggur í þessu 
sá andi, að verið sje að gera þetta fyrir 
mennina, sem að því standa. Jeg lít svo á, 
að við sjeum að gera þetta fyrir okkur 
sjálfa. Þó þessir „útlendu fjepúkar“ 
kynnu að hagnast eitthvað, sæi jeg ekkert 
eftir því, ef við nytum líka góðs af. Gott 
er gott, hvaðan sem það kemur.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Þetta atriði 
hefir áður verið hjer til umræðu, og er 
ekki þörf á að endurtaka það, sem þá var 
sagt. Nefndin lagði á móti því þá, og gerir 
það öllu fastara nú, þar sem hún lítur svo 
á, að till. geti verið hættuleg fyrir af- 
greiðslu málsins. Fjelagið er búið að verja 
miklu fje til rannsókna, og þó er sumt 
órannsakað enn, sem óvíst er, hvað kostar. 
Forgöngumennirnir segja, að þetta trygg-
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ingarákvæði muni vekja tortrvgni gagn- 
vart fjelaginu og geti spilt lánstrausti 
þess, enda lítur nefndin svo á, að sam- 
þykki ráðherra á framsali ætti að vera 
næg trygging gegn braski. Þetta ákvæði 
tryggir heldur ekki framkvæmdir frekar 
en þær 700 þús. krónur, sem búið er að 
leggja í fyrirtækið. Þegar fjelagið er búið 
að festa þannig fje, hefir það auðvitað 
mikla hvöt til þess að ná því upp aftur. 
Nefndin leggur því á móti þessari till. 
og óskar þess, að deildin afgreiði frv. sem 
lög eins og það nú liggur fvrir, í von um 
að úr framkvæmdum verði.

Pjetur Ottesen: Þegar samskonar till. 
og hjer er um að ræða var borin fram 
um daginn, greiddi jeg henni atkvæði 
ásamt fleirum. Nú horfir málið svo við 
frá mínu sjónarmiði, að ekki sje nema 
um tvent að gera, annaðhvort að sam- 
þykkja frv. óbreytt eða þá að það nái 
ekki fram að ganga. Þar sem ákvæði brtt. 
eru ekkert höfuðatriði í þessu máli, en 
hinsvegar er um að ræða mikilsvert fyrir- 
tæki, námuvinslu o. fl., virðist mjer, að 
varhugavert sje að sporna við því, að slík 
tilraun sje gerð. Jeg mun því greiða atkv. 
móti brtt. og með frv. óbreyttu.

ATKVGR.
Brtt. 584,1 feld með 16: 6 axkv.

— 584,2 feld með 16:9 atkv.
Frv. samþ. með 18: 5 atkv. og afgr. sem

lög frá Alþingi (A. 589).

48. Happdrætti fyrir ísland.
Á 9. fundi í Nd., fimtudaginn 18. febr., 

var útbýtt:
Frv. til laga um stofmm happdrœttis 

fyrir Island (þmfrv., A. 38).

Á 12. fundi í Nd., mánudaginn 22. 
febr., var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Jörundur Brynjólfsson): Jeg
get að mestu leyti skírskotað til greinar- 
gerðar þessa frv. Einnig hafa tvisvar 
sinnum áður verið borin fram hjer á 
þingi frv. ekki ólík þessu, og get jeg 
skírskotað til umræðna, sem þá urðu við 
framsögu um málið.

Eins og hv. þdm. mun vera kunnugt 
um, hefir verið stunduð sala á erlendum 
happdrættismiðum í allstórum stíl hjer á 
landi. Síðastliðið haust voru bornar aug- 
lýsingar hjer út um bæinn í þeim tilgangi 
að hvetja menn til að kaupa erlenda 
happdrættismiða, og einnig í sveitunum 
hefir mikið verið gert til að greiða fyrir 
sölu miðanna.

Jeg skal viðurkenna, að jeg er ekki hrif- 
inn af sölu happdrættismiða yfirleitt. 
Mundi jeg gjarnan kjósa að vera alger- 
lega laus við hana. Hinsvegar hefir sala 
erlendra happdrættismiða verið rekin hjer 
um það langt skeið, að jeg býst ekki við, 
að hún yrði lögð niður. Þá er að athuga, 
á hvern hátt salan verði þjóðinni hag- 
kvæmust og sem mestur vinningur fyr- 
ir hana.

Sumir vilja ef til vill halda því frani, 
að löggjöf nægi til að koma í veg fyrir 
sölu erlendra happdrættismiða. Söluna 
megi banna með lögum. Þesskonar lög er 
auðvitað hægt að setja og hægt að gæta 
þeirra að því leyti, sem í löggæslumanna 
valdi stendur. En þrátt fyrir löggjöfina
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yrði hægt að reka söluna hjer í jafn- 
stórum stíl og áður. Salan mundi halda 
áfram póstleiðina. Ef miðamir eru send- 
ir í pósti og frímerktir til viðtakanda 
sem prívatbrjef, er ekki heimilt að svip- 
ast eftir, hvað í brjefinu er.

Þar sem því ekki er hægt að koma í 
veg fyrir sölu erlendu happdrættismið- 
anna, virðist liggja nokkru nær að reyna 
að koma á innlendu happdrætti. Það 
mundi koma í veg fyrir sölu erlendu mið- 
anna, og á þann hátt fengi ríkissjóður 
álitlegan tekjuauka, en af erlendu söl- 
unni fær hann vitanlega engar tekjur. 
Þeir, sem kaupa erlendu miðana, fá og 
sjaldan vinning, en komi það fyrir, er 
það aðeins lítið brot af því fje, sem fer 
út úr landinu til seðlakaupanna.

Ef vel gengur með sölu innlendu happ- 
drættismiðanna, ættu beinar tekjur lands- 
ins af happdrættinu að geta orðið um 800 
þús. kr. á ári. Þó að menn sjeu nú drjúg- 
ir yfir hag landsins, þá skortir samt fje 
til ýmissa framkvæmda, enda virðist miklu 
heilbrigðara að levfa sölu innlendra happ- 
dradtismiða en að láta útlendinga sópa 
greipar um þetta fje.

Að endingu vil jeg gera það að till. 
minni, að málinu verði vísað til fjhn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14: 3 atkv. 

og til f jhn. með 18:1 atkv.

Á 41. og 48. fundi í Nd., dagana 26. 
mars og 8. apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 53. fundi í Nd., miðvikudaginn 14.

apríl, var frv. enn tekið til 2. umr. (A. 
38, n. 144).

fyrir ísland.

Frsm. meiri hl. (Halldór Stefánsson}:
Það er orðið svo langt síðan þetta mál 
var afgreitt frá nefnd, að jeg held jeg 
sje búinn að gleyma því, sem jeg átti að 
skila frá nefndinni. Eins og nál. á þskj. 
144 ber með sjer, hefir fjhn. ekki orðið 
ásátt um frv. Meiri hlutinn leggur til, 
að það nái fram að ganga með lítilshátt- 
ar breytingum, en þó hafa einstakir menn 
í meiri hlutanum sjerstöðu um einstök 
atriði; þar á meðal hefi jeg óbundið at- 
kvæði um, hvernig ráðstafað skuli tekj- 
um happdrættisins. Að öðru leyti býst jeg 
við, að hinir, sem sjerstöðu hafa, muni 
gera grein fvrir henni.

Hinar almennu ástæður fyrir frv. þessu 
eru þegar teknar fram við 1. umr. þess, 
og auk þess er málið kunnugt frá undan- 
förnum þingum og því óþarft að rifja 
þær upp. Hinsvegar skal jeg í stuttu 
máli víkja að ástæðum meiri hluta nefnd- 
arinnar til að leggja til, að frv. nái fram 
að ganga.

Jeg vil þá fyrst geta þess, að meiri 
hlutinn vill ekki gera málið að verulegu 
kappsmáli, nje heldur einstök atriði frv., 
en telur hinsvegar sjálfsagt, að hv. deild 
gefist kostur á að láta í ljós álit sitt uni 
það, og rjettmætt, að málið gangi fram. 
Það virðist vera einhver þrái eða tregða 
í þessu máli, sem veldur því, að það hef- 
ir verið borið fram svo að segja þing 
eftir þing síðustu árin. I fyrsta sinn, sem 
það var borið fram — fyrir meira en 
10 árum — var því svo vel tekið, að það 
var samþykt, þó að ekkert yrði úr fram- 
kvæmdum. Þetta, hvað málið hefir komið 
oft fram, virðist benda á einhverja líf- 
seigju í því, sem bendir aftur til þess, að 
það verði ekki bælt niður til lengdar, 
enda munu þau kjör, sem nú eru í boði, 
vera þau bestu, sem kostur hefir verið 
á hingað til.
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Höfuðástæður meiri hlutans til að mæla 
með frv. eru annarsvegar tekjuvonirnar 
og hinsvegar tekjuþörfin. Tekjuvonirnar 
eru á milli 100 þús. kr. og 800 þús. kr. Þótt 
eitthvað megi finna að þessari leið til 
þess að afla tekna, hefir hún þó þann 
stóra kost, að hún aflar þeirra án þess 
að íþyngja verulega gjaldendum, og þeg- 
ar litið er til þess, hvað hefir orðið að 
ganga langt og nærri til þess að afla 
tekna, t. d. að leggja skatt á ýmsar al- 
mennar þurftarvörur, þá má teljast vel 
forsvaranlegt að fara þessa leið.

Onnur höfuðástæða meiri hlutans er 
hin sívaxandi ásælni erlendra happdrátta 
til viðskifta við landsmenn með alveg 
sömu annmörkum, sem happdrætti og 
önnur slík fjárhættuspil eru talin hafa, 
en þeim einum mun, að þau eru rekin 
fyrir erlenda hagsmuni, en við sitjum 
með tjónið eitt og ókostina. íslenskt happ- 
drætti mundi rýma burt að mestu þeim 
erlendu, einkum nú, þegar búið er með 
lögum að setja hömlur fyrir opinber við- 
skifti erlendra happdrátta við landsmenn. 
Af innlendu happdrætti hefðum við bæði 
skaðann og ábatann, og virðist það nokkru 
nær en að sitja uppi með skaðann einan, 
en erlendir njóti ábatans.

Þá ætla jeg að víkja að brtt. á þskj. 
144. 1. og 2. brtt. erú einungis orðabreyt- 
ingar til skýrari framsetningar á efni 
frv., en 4. og 6. brtt. eru tilfærslur á 
greinum frv., sem orsakast af því, að 
nefndin leggur til, að 2. gr. og 4. gr. falli 
niður.

I 3. brtt. er lagt tíl, að 2. gr. falli niður. 
Nefndinni þykir ekki viðkunnanlegt að 
gera ráð fyrir í lögunum sjálfum ásælni 
við aðrar þjóðir, á sama tíma sem við 
viljum með lögum banna samskonár ásælni 
annara þjóða við okkur, enda telja fróðir

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþlng).

menn það ólíklegt, að öllu meira myndi 
seljast innanlands en ákveðið var í grein- 
inni.

5. brtt. er um það, að 4. gr. falli nið- 
ur. Meiri hluti nefndarmeirihlutans vildi 
ekki fallast á að ráðstafa tekjunum eins 
og frvgr. gerir ráð fyrir, heldur vill hann, 
að tekjurnar renni í hinn almenna sjóð, 
ríkissjóðinn. Aðrar þarfir eru ekki síður 
brýnar en þær, sem nefndar eru í frv., 
ef á annað borð ætti að ráðstafa tekj- 
unum fyrirfram. Sumir nefndarmenn 
vildu, að lágmarkstekjur gengju til elli- 
styrktarsjóðsins, og mun jeg verða fylgj- 
andi slíkri till., ef hún kæmi fram.

Jeg vænti þess, að hv. þdm. taki frv. 
skynsamlega og hleypidómalaust, og mun 
jeg ekki leggja mig fram til að karpa um 
þær almennu mótbárur, er fram kunna 
að koma. Þær eru fyrirfram kunnar og 
margræddar áður.

Tel jeg svo ekki ástæðu til þess að 
segja fleira að sinni. Happdrættishug- 
myndin er svo kunn, að hv. þdm. munu 
þegar hafa tekið afstöðu til hennar og frv. 
í heild, og langar umræður þess vegna 
þýðingarlausar.

Frsm. minni hl. (Ásgeir Ásgeirsson):
Því er þannig farið, að minni hluti nefnd- 
arinnar hefir ekki komið fram með neitt 
álit, og veit jeg ekki einu sinni, hvort 
hann muni vera óskiftur, en jeg get þá 
verið frsm. sjálfs mín.

Fyrir tveimur þingum var jeg flutn- 
ingsmaður að slíku frv. sem þessu. Og 
ástæðan til þess, að jeg bar það þá fram, 
var sú, hvílík vandræði voru þá að fá 
fje til verklegra framkvæmda, landhelgis- 
varna og ræktunarmála.

Nú er útlitið dálítið annað, en það 
veldur þó ekki mestu um skoðanaskifti

119
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mín, heldur hitt, að hugmyndin er sú, 
að stofnað sje til happdrættis og ællasí 
til, að mikið af happdrættisseðlum verði 
selt erlendis, en jafnframt á að banna sölu 
erlendra happdrættismiða hjer á landi. I 
þessu er mótsögn. Höfuðástæða mín er sú, 
að nota megi happdrættismöguleikann á 
annan veg heppilegri en hjer er ráð fyrir 
gert, eða sem svipaðast happadrættum Svía, 
sem jeg hefi kynt mjer nokkuð. Það eru 
„obligations“-happdrætti; hefir verið gert 
ráð fyrir slíku happdrætti í lögum um ríkis- 
veðbanka. Með því móti má vinna að því, 
að . vextir af löngum lánum lækkuðu í 
landinu. Ríkið hefir ekki mörg meðul til 
að lækka vexti af ræktunar- eða fasteigna- 
lánum, og hvgg jeg þennan einna líkleg- 
astan til lækkunar svo um muni, og er 
þá ekki rjett að taka hann úr því sam- 
bandi. Ef frv. verður felt, þá mun jeg 
koma fram með till. um það, að „obliga- 
tions“-happdrætti verði sett á í sam- 
bandi við ræktunarsjóðinn, því að þar 
eru vextir alt of háir.

Iíefi jeg þá skýrt frá minni skoðun á 
málinu og mun greiða atkv. á móti frv.

Fjármálaráðherra (JÞ): Sú tekjuöfl- 
un, sem frv. fer fram á, getur orðið með 
tvennu móti. í fyrsta lagi með sölu happ- 
drættismiða erlendis, en um það efni get 
,’eg tekið undir með hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) 
að á því eru svo miklir annmarkar, að 
sú sala getur ekki orðið að farsælli 
tekjulind. Afstaða okkar er sú, að við 
getum ekki vænst eftir sölu á happdrætt- 
ismiðum nema í næstu löndum, eða Norð- 
urlöndum eingöngu, en þar er slík sala 
bönnuð. Og það er varhugavert fvrir 
lítið land að ætla sjer að fremja lögbrot 
í nágrannalöndum sínum.

Hinu verður ekki neitað, að afla mætti 
nokkurs fjár með sölu happdrættismiða

fyrir Lland.

innanlands. En ef fara á að stofna happ- 
drætti í þeim eina tilgangi, þá er það ekki 
annað í raun og veru en að auka nýjum 
þætti inn í skattalöggjöf landsins, og 
ráða menn því sjálfir, hverja hugmynd 
þeir gera sjer um það, hvað sá skattur 
verði ljúflega greiddur eða komi vel nið- 
ur. En jeg álít, að það verði ekki með 
sannindum sagt, að hann komi vel niður, 
og viðsjárverð sú spilafýsn, sem verið er 
að örva með þessu, því að hún getur 
ekki síður bitnað á hinum fátæku heimil- 
um heldur en þeim ríku.

Jeg álít, að skattalöggjöfin sje nú þeg- 
ar komin svo langt í því að leggja álögur 
á landsbúa, að sem stendur sje ekki ástæða 
til þess að fara lengra í þeim efnum.

Út frá þessu sjónarmiði get jeg ekki 
verið með frv. og get fyrir mitt leyti 
ekki annað en ráðið hv. þd. til þess að 
fella það. En ætti því að verða lífs auðið, 
tel jeg brtt. meiri hl. nefndarinnar til 
bóta og að það beri þá að samþykkja þær,

Frsm. meiri hl. (Halldór Stefánsson):
Hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) hefir nú lýst sinni 
skoðun á málinu og bent á nýja leið í 
því. Jeg verð að játa það,. að mjer er 
ekki ljóst, að hverju leyti sú leið yrði 
hagkvæmari, og mjer skilst, að ef á að 
byggja á sölu innanlands eingöngu, þá 
muni tekjurnar verða svo litlar, að þær 
komi ekki verulega að því liði, sem hann 
ætlast til.

En hvað því viðvíkur, er hæstv. fjrh 
(JÞ) bar fram, þá eru það þessar gömlu 
ástæður, sem við höfum heyrt áður, og 
ekkert í endurbættri mynd. Mjer þótti það 
undarlegt, að hann skvldi halda því fram, 
að þetta væri nýr skattur. Því að sje 
þetta skattur, þá hefir hann verið til 
áður, þar sem hjer hefir verið óhindruð 
sala á útlendum happdrættismiðum og
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mikil viðskifti, en nú skilst mjer, að það 
innlenda eigi að bola því erlenda út, og 
þá er fjarstæða að tala hjer um nýjan 
skatt.

Menn vita það, að mikil viðskifti hafa 
verið við útlönd á þessu sviði, og eru 
enn. Og þó banna eigi opinbera sölu á 
útlendum seðlum, þá er ekki hægt að 
koma í veg fyrir viðskifti „prívat“ í 
gegnum póst. Þeir, sem hafa vanið sig 
á að skifta við happdrætti, munu halda 
því áfram í gegnum póst eftir sem áður, 
nema því aðeins, að þeir eigi kost á að 
skifta við innlent happdrætti.

Jörundur Brynjólfsson: Við flutnings- 
menn frv. getum verið hv. nefnd þakklát- 
ir fyrir undirtektir hennar. Þær breyt- 
ingar, sem hún vill gera á frv., eru ekki 
þess eðlis, þótt samþyktar verði, að þær 
hafi nein áhrif á stefnu þess. Okkur er 
því sama, þótt þær nái fram að ganga.

Við höfðum hugsað okkur, að ágóðion 
af sölu miðanna rynni í tvo sjóði, en 
meiri hl. nefndarinnar vill, að hann renni 
í ríkissjóð. Þetta má að vissu leyti á 
sama standa, því þegar ráðist er í fram- 
kvæmdir, verður leitað til hans. En við 
vildum gjarnan efla þessa tvo sjóði, svo 
að þeir gætu sem fyrst int hlutverk sitt 
af hendi, en ef mönnum þvkir þeim sækj- 
ast seint, þá má náttúrlega leita til rík- 
issjóðs.

Annars er mál þetta svo þravtrætt, að 
jeg býst ekki við, að neitt nýtt komi fram 
í því.

Það, sem aðallega hvatti okkur til þess 
að bera þetta frv. fram nú, var, að landið 
hefði einhverjar tekjur af þeirri miklu 
happdrættisseðlasölu, sem hjer er. En þótt 
hagur ríkissjóðs hafi nokkuð batnað síð- 
an frv. var fyrst borið fram 1924, þá má

þó með sanni segja, að fjárhagurinn er 
ekki svo góður, að ríkissjóður megi ekki 
taka á móti nýjum tekjulindum.

Jeg skal ekkert fullyrða um það, hvort 
meira vrði keypt af happdrættisseðlum en 
nú er vegna þess að happdrættið yrði 
innlent, en jeg tel það hæpið, og það 
lasta jeg síst. Jeg hefi heyrt sagt, að 
það kveði mjög mikið að sölu á útlendum 
miðum í landinu. Það sagði mjer kunnug- 
ur maður í einu kauptúni vestanlands, að 
þar hefði sænska lotteríið haft 60 þús. 
kr. tekjur árið sem leið. Og jeg er viss 
um, að ef maður hefði skýrslur af öllu 
landinu, þá mundi koma í ljós, að þetta 
skifti árlega hundruðum þúsunda.

Um ástæður þær, sem hv. frsm. minni 
hl. (ÁÁ)' sagði, þarf jeg ekki að tala 
langt mál. Þótt hagur ríkissjóðs hafi 
breyst síðan 1924, eins ðg jeg drap á 
áðan, þá finst mjer, að við getum með 
góðri samvisku tekið á móti þessum tekju- 
auka og að nóg verði við hann að gera.

Jeg held, að happdrætti með því fyr- 
irkoínulagi, er hann talaði um, geti aldrei 
haft áhrif á vexti í landinu, en fyrir mitt 
leyti teldi jeg ekki æskilegt, að svo færi, 
því að þá yrði þetta orðinn tilfinnanleg- 
ur skattur á landsmenn. En jeg hygg, 
að hv. þm. (ÁÁ) geri of mikið úr þessu. 
Þar, sem fólksfjöldi er mikill, gæti þetta 
ef til vill hepnast, en salan getur aldrei 
orðið svo mikil innanlands, að hagur af 
henni geti haft áhrif á vexti.

Þá andmælti og hæstv. fjrh. frv., en hv. 
frsm. meiri hl. (HStef) hefir svarað báð- 
um að mestu leyti. En þar sem hæstv. 
fjrh. talaði um, að ekki væri vert, að 
löggjöfin stuðlaði að því, að brotin væru 
lög á öðrum þjóðum, þá er því til að svara, 
að verði sala á erlendum happdrættismið- 
um bönnuð hjer með lögum, mundi salan
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halda áfram eftir sem áður að einhverju 
leyti, og. á þann hátt mundu aðrar þj óðir 
brjóta lög á okkur. Og værum við ekki 
einmitt. hjer að verjast erlendri ásælni, 
þá hefðum við ekki þurft lög um þessi 
efni.

Hv. frsm. meiri hl. svaraði einnig því, 
sem sagt var um það, að þetta yrði skatt- 
ur. Jeg. býst ekki við því, að meira yrði 
keypt af innlendum seðlum en hinum út- 
lendu. nú — seðlarnir. verða það dýrir — 
svo að hjer getur aldrei verið um aukinn 
skatt ag. ræða. Það hefði mátt kalla þetta 
nýjan skatt, ef engin happdrættismiðasala 
hefði átt sjer stað hjer á landi áður.

u, Fjármálaráðherra (JÞ): Það er mis- 
skilningur hjá hv. flm. (JörB), að aðrar 
þjóðir hafi brotið lög á okkur með sölu 
lotteríseðla. Hún hefir verið frjáls hjer 
til þessa, og er það enn. Hitt eru aðeins 
spádómar, að það verði gert, en jeg hygg, 
að ekki verði sagt með sanni um neitt 
happdrætti í nágrannalöndum okkar, að 
því sje ætlað að brjóta á okkur lög, þótt 
þau kæmu. Stærð þeirra er ákveðin fyrir- 
fram með það fyrir augum, að þau sjeu 
hæfileg fyrir innlend kaup. Þó skal jeg 
játa, að í Danmörku starfar eitt happ- 
drætti, sem ætlað er að selja til annara 
landa, enda hefir það orðið ákaflega ill- 
ræmt. Þetta lotterí er misnotað til að 
selja seðla til landa, þar sem sala er 
bönnuð, og er altaf eilíf rekistefna út af 
því. Samskonar rekistefna vrði okkur 
áreiðanlega til hinna mestu óþæginda. Það 
kom fram hjá hv. frsm. meiri hl. (HStef). 
að þetta væri ekki nýr skattur, þar sem 
við greiddum þegar álitlega upphæð til 
erlendra happdrætta, og nefndi hann í 
því sambandi nokkrar fjárhæðir, sem færu 
út úr landinu fvrir happdrættismiða. 
Þetta er að miklu leyti bvgt á misskiln-

ingi. Það, sem hv. þm. vísaði í, er sala, 
sem lijer hefir verið leyfð á sænskum 
ríkisskuldabrjefum. Það er fyrir þessi 
happdrættisskuldabrjef, sem borgað hefir 
verið 60 þús. kr. frá einum kaupstað, 
eins og háttv. frsm. meiri hlutans nefndi. 
En þessi verslun er ekki happdrætti nema 
að nokkru leyti. Því að mjer skilst, að 
trygð sje greiðsla á höfuðstólnum — rík- 
isskuldabrjefunum, — en aðeins happ 
drætti um vextina, eða þann hluta þeirra, 
sem ekki fer í kostnað. Ef því á að meta, 
hve mikið fje fer úr landinu fyrir þetta 
„happdrætti“, ber aðeins að líta á vaxta- 
upphæðina. Og þó kemur vitanlega mikið 
af vöxtunum inn aftur í vinningunum. 
Það er því í raun rjettri vaxtaupphæðin, 
sem greidd er, sem sýnir umsetninguna. 
Jeg vil ekki segja, að jeg sje svo sjer- 
staklega kunnugur þessum málum, en jeg 
verð að segja, að jeg veit ekki um marga 
hjer á landi, sem spila í erlendum happ- 
drættum. Það er rjett einn og einn, sem 
kemur frá öðrum löndum og heldur því 
áfram. Held jeg því, að það sje ekki í 
neinni líkingu við þann skatt, sem hjer á 
að leggja á þjóðina með þessu happdrætti.

ATKVGR.
Brtt. 144,1 samþ. með 15 shlj. atkv.

— 144,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
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Brtt. 144,5 (4. gr. falli niður) samþ. með 
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— 144,6 samþ. án atkvgr.
5. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 14:4
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
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A 55. fundi í Nd., föstudaginn 16. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 57. fundi í Nd., mánudaginn 19. april,

var frv. aftur tekið til 3. u m r. (A. 339, 
340, 347, 359).

Björn Lindal: Eins og sjá má á nál. 
fjhn. á þskj. 144 og brtt. minni á þskj. 
340, hefi jeg talið fara betur á því, að 
einkalevfið væri ekki veitt á nafn neinna 
einstakra manna, heldur fjelagi, sem 
stofnað vrði í þessum tilgangi. Jeg vil 
taka það fram til þess að firra öllum mís- 
skilningi, að jeg ber alls ekki vantraust 
til þeirra heiðursmanna, er einkalevfið 
eiga að fá samkv. frv. Þvert á móti. Jeg 
álít þá mjög góða og áreiðanlega menn. 
En það liggur ekki fvrir nein trvgging 
fyrir því, að þessir menn dragi sig ekki 
til baka þegar til á að taka. — Allir er- 
um við dauðlegir, og dauðinn getur sótt 
þessa menn, annan eða báða, áður en 
varir, og ef annar þeirra deyr áður en 
einkaleyfið er fengið, verður hinum naum- 
ast veitt einkalevfi samkv. frv. Þegar 
þetta er athugað, álít jeg rjett að binda 
leyfið ekki við nafn. Þar fvrir tel jeg 
ekki líklegra, að aðrir fái levfið en ein- 
mitt þessir menn. og jeg tel það sjálf- 
sagt, að þeir gangi fvrir öllum öðrum,

að öllu jöfnu. En jeg skil frv. á þann 
veg, að stjórnin megi leita fyrir sjer, 
hvort ekki fáist betri tilboð en þetta. 
Vona jeg, að hv. þdm. geti fallist á brtt; 
mína.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg hefi verið 
þeirrar skoðunar, að mjög efasamt væri. 
hvort leyfa skyldi happdrætti hjer á 
landi, sakir þess, að jeg áleit happdrætti 
leiðinlega aðferð til að taka fje af mönn- 
um til ríkisþarfa. — En nú hefi jeg sjeð, 
hvernig fjeð strevmir út úr landinu til 
hinna erlendu happdrætta, og áleit jeg 
þá að skömminni til skárra að stofna til 
innlends happdrættis, ef ríkissjóður hefir 
af því ríflegar tekjur. Jeg held þó, að 
varla verði seld nein ósköp af happdrætt- 
isseðlum innanlands, enda er í frv. því. 
sem hjer liggur fvrir. gert ráð fvrir. að 
langmestur hluti miðanna verði seldur í 
öðrum löndum.

Nú álít jeg rjett, að nokkru af þeim 
tekjum, sem ríkissjóður hefir af þessu, 
og tæpast geta talist vel fengnar, sje 
varið til að stvrkja þá, sem erfiðust lífs- 
kjör eiga, en það hvgg jeg að sjeu gam- 
almennin. Því ber jeg fram þá brtt., að 
af hreinum tekjum ríkissjóðs af happ- 
drættinu skuli á næstu 10 árum ganga 
100 þúsund krónur árlega til eflingar elli- 
stvrktarsjóðnum. Verði þessi brtt. mín 
feld, mun jeg ekki fvlgja frv.

Jón K]artansson: Jeg á brtt. á þskj. 
347, um það að önnur málsgr. annarar gr. 
falli niður, sem sagt orðin: „Um sama 
tímabil skal það og, að viðlögðum 200— 
2000 kr. sektum til ríkissjóðs, vera bann- 
að að versla með eða selja á Islandi hluti 
fyrir happdrætti utan ríkis eða hafa þar 
á hendi nokkur störf þar að lútandi."

Jeg fæ ekki betur sjeð en að þessi máls-
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grein sje óþörf nú orðið, auk þess sem 
hún fer í bág við 2. gr. laga um happ- 
drætti og hlutaveltur, er nú hafa verið 
afgreidd sem lög frá Alþingi, því að þar 
eru sektir ákveðnar við hinu sama broti 
500—5000 kr. Jeg fæ ekki sjeð, hvaða vit 
getur verið í þessum tvenskonar ákvæðum. 
Hinsvegar er engin ástæða til að hafa 
ákvæði um þetta í frv., því að auðvitað 
verður um það farið eftir ákvæðum happ- 
drættislaganna.

Frsm. melri hl. (Halldór Stefánsson):
Hv. flm. brtt., sem nú eru fram komnar 
við frv., hafa nú hver mælt fyrir sinni. 
Þær eru allar þess eðlis, að vart geta orð- 
ið um þær miklar deilur.

Fvrst skal jeg minnast á brtt. hv. þm. 
Ak. (BL), um það, að levfið skuli ekki 
veitt á nafn. Þetta var til umræðu í nefnd- 
inni, og gat hún ekki orðið sammála um 
það. Þótti meiri hlutanum ekki ástæða 
til að fella niður þetta ákvæði, úr því 
að frv. má teljast bygt á tilboði þessara 
manna. Það segir sig sjálft, að drasi 
mennirnir sig til baka eða devi, þá verð- 
ur haundrættið ekki stofnað í bili.

Þá er brtt. hv. þm. V.-Sk. (JK), að 
fella niður sektarákvæðin. Það kom til 
tals í nefndinni, að þessi málsgr. væri ef 
til vill óþörf, vegna ákvæðanna í hinum 
almennu lögum um happdrætti og hluta- 
veltur. En þó vildi nefndin ekki fella 
þetta niður, sakir þess, að frv. ber að 
skoða sem einskonar samning við þessa 
menn. Það er ljóst, að ekki er næg trvgg- 
ing fvrir mennina að hafa ákvæði um 
þetta í almennum lögum, því að þeim má 
altaf breyta. — Hvað því viðkemur, að 
ósamræmi sje í sektarákvæðunum, þá þarf 
það alls ekki að saka. Það þýðir aðeins 
bað, að sektarákvæðum almennu lagann.t 
má breyta niður að lágmarkssektum þessa

frv., en ekki setja þau lægri. En ef menn 
vilja samrýma þetta strax, þá má það 
mín vegna.

Þá er brtt. hv. þm. N.-ísf. (JAJ), að 
lágmarkságóði ríkissjóðs af happdrættinu 
renni til ellistvrktarsjóðsins í 10 ár. Jeg 
hefi minst á þetta við 2. umr. og er því 
persónulega fylgjandi. Jeg hefi og áður 
skýrt frá ástæðum nefndarinnar fyrir 
hennar till. Sje jeg ekki ástæðu til að 
endurtaka það við þessa umr.

Fjármálaráðherra (JÞ): Mjer þykir 
undarlegt að heyra það fram borið af hv. 
þm. N.-ísf. (JAJ) og fleiri háttv. þm., að 
ástæðan til, að þeir fylgi þessu frv., sje 
sú, hve mikið fje fari út úr landinu fyrir 
erlend happdrætti. Þessir hv. þm. vita þó, 
að nú á þessu þingi hafa verið samþvkt 
lög, sem banna hjer sölu á erlendum happ- 
drættismiðum. Mjer finst því þessi um- 
mæli hv. þm. sýna nokkuð litla trú á 
því, að bannlagasetning geti gert nokk- 
urt gagn. Þótt jeg sje vfirleitt enginn 
bannvinur, hvgg jeg það nokkuð langt 
gengið að álíta hana altaf þýðingarlausa. 
Ur því að hið háa Alþingi vildi fara þessa 
leið til að útrýma erlendum happdrættum, 
þá finst mjer það fulllangt gengið að 
vantrevsta svo ógurlega þessum ráðstöfun- 
um, að vilja jafndýra lækningu og að 
magna farganið svo innanlands, að hið 
erlenda drukni alveg. Það ætti að minsta 
kosti að vera óhætt að bíða með þetta uns 
hin lögin hafa sýnt, hvað þau geta.

Hv. þm. Ak. (BL) vildi taka nöfnin 
burt úr frv., en gerði þó ráð fyrir, að 
þessir menn væru látnir ganga fvrir öðr- 
um. Við það var auðvitað ekkert að at- 
huga. En svo kom hv. frsm. meiri hluta 
(HStef) og sagði, að frv. bæri að skoða 
sem samning við levfishafa. Þessu vil jeg 
algerlega mótmæla. t þessu frv, er aðeins
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gefin heimild til stjórnarinnar tilað veita 
þessum mönnum einkalevfið. Með þcssn 
formi er ekki hægt að skylda stjórnina og 
því síður að binda hana svo freklega, að 
frv. sjálft geti talist samningur.

Annars er líka eitt atriði, sem jeg held 
að sje nokkuð sjerstakt fvrir þessi heim- 
ildarlög. Það er, að í þau vantar ákvæði, 
sem er í flestum öðrum slíkum lögum, sem 
sje tímatakmarkið, hvenær heimildin falli 
úr gildi fyrir stjórnina. (MJ: 1. mars 
1927, tekið fram í e.-lið). Það er dálítið 
annað. Þá hafa þessir menn mist sín for- 
gangsrjettindi. En verði hrtt. hv. þm. Ak. 
(BL) samþykt, og raunar hvort sem er. 
er opin leið að þinga þá við aðra um að 
taka að sjer happdrættið. Það er meira að 
segja skýrt tekið fram í e.-liðnum, ef 
einkaleyfishafar fyrirgeri rjetti sínum, þá 
sje ráðuneytinu heimilt að selja einkalevf- 
ið öðrum í hendur. En það er engin tak- 
mörkun á þeim tíma, sem heimild ríkis- 
stjórnarinnar gildir. Þetta fihst mjer 
óvenjulegt, svo og það, að frsm. meiri hl. 
skyldi ekki geta verið samþvkkur brtt. hv. 
þm. V.-Sk., um að fella 2. málsgr. 2. gr. 
niður. Sú málsgr. virðist alveg óþörf og 
fara í bága við ákvæði, sem sett var inn í 
önnur lög, sem samþvkt hafa verið á þessu 
sama þingi.

Jón Auðunn Jónsson: -Teg skal ekki 
karpa mikið við hæstv. fjrh. Með lögum 
þeim, sem samþvkt voru nú fvrir skemstu 
hjer á þinginu, var ekki hannað að kaupa 
erlenda happdrættismiða. heldur aðeins að 
selja þá. Jeg hvgg, að þeim fjölgi, sem 
kaupa erlenda happdrættismiða: svo er 
reynsla síðari ára. -Teg hefi ekki trú á 
hanni. þar sem leyfilegt er að kaupa, þótt 
óheimilt sje að selja.

Frsm. meiri hl. (Halldór Stefánsson):
Örstutt aths. út af því, sem hæstv. fjrh.

sagði. Hann taldi mig hafa kveðið of fast 
að orði, er jeg sagði, að frv. væri samn- 
ingur við leyfishafa. Jeg man ekki, hvern- 
ig jeg komst að orði, en jeg meinti það 
aðeins, að það væri samningsgrundvöllur 
við leyfishafa; veit jeg þó ekki, hvort 
hæstv. fjrh. er ánægður með þetta orða- 
lag að heldur. Þá kvað hæstv. fjrh. það 
undarlegt, að jeg skyldi ekki geta fallist á 
brtt. hv. þm. V.-Sk. Jeg lagði ekkert harð- 
lega á móti henni, en sýndi hinsvegar 
fram á, að það væri ekki nauðsvnlegt, að 
sektarákvæðin væru eins, þar sem í öðru 
tilfellinu væri að ræða um sjerstök lög, en 
í hinu um almenn lög, og þess vegna væri 
brtt. óþörf.

ATKV6R.
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Sigurðnr Eggerz: Mjer virðist satt að 
segja, að þetta sje eitt af þeim málum, sem 
koma ættu frá hæstv. stjórn. Það hefir nú 
gengið í gegnum háttv. Nd. og verið þar 
í fjhn., sem klofnaði um málið. Nál. meiri 
hl. nefndarinnar er svo ófullkomið, að á 
því er ekkert að byggja. Þar er Mtið far- 
ið út í málið sjálft og ekkert vikið að 
því, sem gerst hefir í þessu, eða svipuðu 
máli, á undanförnum þingum. Ekki minst 
einu orði á lotterífrv. fræga á þinginu 
1912. Jeg verð að segja eins og er, að jeg 
held jeg hafi aldrei sjeð ljelegra nál. á 
Alþingi heldur en þetta álit hv. meiri hl. 
fjhn. Nd. En háttv. minni hl. hefir ekki 
komið með neitt nál., sem stafar af því, 
að málinu var ýtt svo áfram, að minni 
hl. sá sjer ekki fært að semja eins ræki- 
legt nál. og skyldi.

Mjer er ekki kunnugt um, að í hv. Nd. 
hafi verið gerðir neinir útreikningar um 
það, hver niðurstaðan mundi verða, vrði 
frv. þetta að lögum, eða livað leyfishöf- 
unum mundi áskotnast af happdrættinu. 
Þetta þarf þó að athuga, ef horfið verður 
að því ráði að veita þetta einkalevfi. Eftir 
frv. virðist mega ætla, þegar tekið er til, 
hvað mest megi selja, að ágóði leyfishaf- 
anna gæti skift mörgum hundruðum þús- 
unda á ári. En sem sagt. engin rannsókn 
hefir farið fram á neinum af þessum at- 
riðum, sem bvggja megi á.

Sem sagt sje jeg ekki hetur en að málið 
sje í alla staði illa undirbúið og því 
flaustrað í gegnum hv. Nd. án þess að 
nokkur hafi getað glöggvað sig á því. 
Mjer virðist þó, að hjer sje um það stór- 
mál að ræða, sem heimta verði, að fái svo 
góðan undirbúning sem kostur er.

Ef hjer á að stofna „lotterí“ með líku 
sniði og tíðkast í öðrum löndum, yrði það 
fil þess að æsa spilafýsn manna, en það

fyrir Island.

getur ekki talist heillavænlegt fvrir þjóð- 
ina. Þess vegna held jeg, að menn ættu 
að hugsa sig tvisvar um áður en þeir 
ganga til atkvæða um að setja slík lög.

Mjer skilst, eftir frv. að dæma, þó að 
gert sje ráð fyrir, að happdrættismiðar 
eigi að seljast hjer á landi, þá sje þó ætl- 
ast til, að aðalsala þeirra fari fram er- 
lendis. Gæti þá hugsast, að sala þeirra 
lenti í höndum slíkra manna, hvort sem 
þeir væru fleiri eða færri í fjelagi, að 
landið hefði lítinn sóma af að vera nefnt 
í sambandi við þá verslun.

Það, sem á að hvetja menn sjerstaklega 
til þess að draga í þessu „lotteríi", er 
hagnaðarvon ríkissjóðs. En til þess að 
slíkt verði, þarf að vekja spilafýsn ein- 
stakra manna, svo að þeir leggi fram fje 
úr sínum vasa til miðakaupanna. Og þá er 
spurning, hvort sje betra, að landið verði 
af hagnaðinum eða að þjóðin æsist til 
spilafýsnar.

Hinsvegar lít jeg svo á, að ef stofna á 
slíkt happdrætti. sem hjer er um að ræða. 
þá sje rjettara að reka það sem ríkisfvrir- 
tæki heldur en að veita einstökum mönn- 
um einkalevfi til þess.

Jeg legg aðaláherslu á undirbúnings- 
leysi málsins, eins og jeg hefi vikið að hjer 
að framan. Efast um, að ýmsir háttv. þm. 
í Nd. hafi vitað, hvað þeir voru að sam- 
þykkja.

Samkvæmt þeim ummælum mínum legg 
jeg til, að málinu sje þegar á þessu stigi 
vísað til stjórnarinnar.

Jónas Jónsson: Jeg vil undirstrika alt 
það, sem hv. 1. landsk. (SE) sagði um 
þetta mál. Það hefir stungið upp höfðinu 
öðruhvoru og hefir verið að flækjast fyr- 
ir þinginu, en óhætt að segja, að flestum 
þingmönnum hefir staðið stuggur af að
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ljá því liðsinni sitt. Jeg tel það vel ráðið 
lijá hv. 1. landsk. að vísa málinu til stjórn- 
arinnar. Hún hefir betri aðstöðu til þess 
að athuga málið og getur rannsakað í 
næði nú á milli þinga, hvaða afleiðingum 
mundi mega búast við, ef sett væru lög 
um stofnun happdrættis.

Að öðru levti ætla jeg ekki að gera 
þetta mál að umtalsefni nú, en aðeins 
minna á það, sem jeg hefi áður drepið á, 
að ef hjer á stofna einhverskonar happ- 
drætti, þá mundi jeg telja heppilegast að 
fara að dæmi Svía um happdrætti í sam- 
bandi við fasteignabrjefasölu. En þá vrði 
ííkið að reka slíkt fyrirtæki. Þeir, sem 
kaupa þessi fasteignabrjef, hafa oft von 
um að græða talsvert stóra upphæð, sem 
að vísu bregst á stundum, en þrátt fyrir 
það er þó ekki hjer um áhættuspil að 
ræða. og er heldur ekki fordæmt af nein- 
um frá sjónarmiði þjóðarheiðursins.

En með þessu frv., í því formi sem það 
er nú, er verið að búa til svikamyllu til 
þess að ræna fje í öðrum löndum, og það 
er vafasamt, hvort ekki geti verið var- 
liugavert að leyfa slíkt.

Gunnar Ólafsson: Hv. 1. landsk. (SE) 
hefir eins og honum er títt risið upp og 
vandað um við nefndir fyrir illan máls- 
undirbúning. Jeg vil ekki segja, að þetta 
sje að ástæðulausu gert, en levfi mjer 
hinsvegar að benda á það, að þar sem tal- 
að er um slæman undirbúning málsins og 
sagt, að það þurfi að upplýsast betur, 
hvort ekki væri rjett að senda það til fj- 
hn. í þessari hv. deild, til nánari athug- 
unar. Þó að óðum líði að þinglausnum, 
ætti að vera hægt að athuga málið eitt- 
hvað meira en gert hefir verið í hv. Xd., 
enda altaf hægurinn hjá að vísa því til 
stjórnarinnar, ef nægar upplýsingar fást

ekki. Álít jeg, að þessi leið sje lieppilegri 
eins og málið horfir nú við, og lofa nefnd- 
inni að athuga það.

Að öðru leyti ætla jeg ekki að fara 
frekar út í þetta á þessu stigi málsins. 
enda gerist þess engin þörf. Haldi málið 
áfram og til nefndar, koma þær upplý,- 
ingar í Ijós, er nefndin hefir aflað sjer, 
og þá má taka ákvörðun um, hvort því 
skuli leyft að halda áfram eða að því 
verði vísað til stjórnarinnar.

ATKVGR.
Till. frá 1. landsk. (SE) um að vísa 

málinu til stjórnarinnar feld með 8:6 at- 
kv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já-. JJ, SE, ÁH, EÁ, IHB, IP. 
nei: J.Jós, JóhJóh, JM. BK. EP, Gúðm-

Ó, GunnÓ, HSteins.
Frv. vísað til 2. umr. með 9:3 atkv og 

til fjhn. með 9:1 atkv.

Á 72. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 383, 
n. 527 og 569).

Frsm. meiri hl. (Björn Kristjánsson):
Jeg ætla ekki að halda langa ræðu, þar 
sem nefndin hefir gefið út greinilegt nál., 
sem ætti að nægja til þess að sýna af- 
stöðu hennar til þessa máls. Spurningin 
er, hvort menn vilja hallast að stofnun 
happdrættis. Það er tekið fram í nál., að 
lítil líkindi sjeu til. að það verði til að 
auka spilafíkn, enda eru nóg happdrætti 
hjer fyrir, þar sem allir atvinnuvegir 
landsins eru nokkurskonar happdrætti. 
einkum þó sjávarútvegurinn. Jeg geri ekki 
ráð fyrir, að menn geri mikið af því að 
kaupa hluti, nema þeir hafi ráð á því.

Alþt, 1926, B, (38. löggjafarþing), 120
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enda er hægt að hafa það skipulag, að 
bláfátækir menn eigi ekki aðgang að því. 
Jeg geri ekki ráð fyrir, að það verði mik- 
il sala hjer á landi, og það er sýnt og sjá- 
anlegt, að það kæmu fleiri peningar inn 
í landið en þeir, sem fólk mundi eyða í 
þetta hjer. Ef hægt er að afla landssjóði 
tekna á þennan hátt fvrirhafnarlaust og 
ábvrgðarlaust, er það mikilsvert í okkar 
fátæka landi, þar sem flest verður að vera 
ógert, sem gera þarf. Levfistíminn er 15 
ár, en landssjóður leggur ekkert til nema 
heimildina, en fær þó minst 100 þús. kr. 
á ári meðan fjelagið starfar.

Viðvíkjandi aðalmanni þessa fyrirtækis, 
hæstarjettarmálaflutningsmanni Winter í 
Kaupmannahöfn, þá hefi jeg leitað mjer 
upplýsinga um hann og fengið þær ágæt- 
ar. Upplýsingarnar hefir Jón Ásbjörns- 
son gefið, sem hefir haft viðskifti við 
hann. Hann segir, að svo vel sje valið í 
Danmörku til hæstarjettarmálaflutnings- 
manna, að ekki komist aðrir að en þeir, 
sem hafa bæði góða hæfileika og gott 
nafn, og ætti það eitt að vera nægileg 
trygging fyrir því, að hjer sje um ágætan 
mann að ræða.

Jeg sje það á áliti hv. minni hl. nefnd- 
arinnar, að hann er svartsýnn á þetta frv. 
Hann kemur með allskonar staðhæfingar 
út í loftið, eins og til dæmis það, að ís- 
lenskt happdrætti geti ekki boðið tii sölu 
hluti sína nema með lagabroti, þar seru 
sett hafa verið lög. sem banna hjer á 
landi alla verslun með hluti í útlend- 
um happdráttum og nágrannaþjóðirnar 
hafi sett hliðstæð lög. Þessu er slegið fram 
út í loftið án raka. enda kemur það í 
bága við allar upplýsingar, sem nefndinni 
bafa borist í þessu máli. f nál. minni hlut- 
ans segir svo: „Auk þess mun Alþingi 
tæplega vilja styðja að aukinni spilafíkn 
landsmanna." Það er nú svo. Að ætla

fyrir ísland.

með löggjöf að vera forsjón annara 
manna í landinu held jeg að hafi litla 
þýðingu. Reynslan sýnir, að lög, sem 
stefna í þessa átt, eru mjög vanhaldin, 
svo sem bannlögin o. fl. Ennfremur er 
spurt seinna í áliti minni hlutans: „Telur 
íslenska þjóðin sjer sæmandi að afla rík- 
inu tekna með því að reka í öðrum lönd- 
um verslun, sem er svo óholl, að sjálfsagt 
hefir þótt að banna útlendum fjelögum að 
reka hjer á landi!“ Jeg veit ekki hversu 
óholl þessi verslun er. Jeg held, að það 
sje ekkert óhollara að kaupa seðla í hluta- 
veltu en að taka í nefið, drekka eða 
skoða skrípamyndir á bíó og eyða pening- 
um til þess. Þó að þessi sala verði gefin 
frjáls, er það ekkert þjóðarböl, heldur 
þvert á móti stvrkur fvrir bæði landbún- 
aðinn og aðra atvinnuvegi landsins. Þarf- 
irnar eru svo margar og miklar, að það 
má ekki sleppa tækifæri til að afla lands- 
sjóði tekna, þjóðinni að kostnaðarlausu.

Jeg hefi þá ekki meira um þetta að 
segja. Jeg vil síður vekja langar umræð- 
ur um þetta mál, en vildi aðeins skýra 
frá tildrögunum til þess, að meiri hluti 
nefndarinnar leggur til, að frv. verði sam- 
þvkt óbreytt.

Jónas Jónsson: Þar sem frsm. minni 
blutans, hv. 2. þm. S.-M. (IP) er ekki 
við, ætla jeg að gera grein fvrir afstöðu 
minni hlutans til þessa máls.

Það hafa verið gerðar ítrekaðar tilraun- 
ir undanfarin ár til þess að koma hjer 
á lotteríi, en hingað til hafa þær mishepn- 
ast, af því að hjer á þingi hafa verið 
ýmsir menn, sem hafa haft hina megnustu 
óbeit á þessu. Þó að jeg sje stjórnarand- 
stæðingur, finst mjer ekki rjett eða sann- 
gjarnt að þrýsta upp á stjórnina leyfi 
eins og þessu, þegar hún af siðferðileg- 
um ástæðum mótmælir. Hæstv. fjrh. (JÞ)
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hefir talað á móti þessu máli í fjhn. og 
borið fram svipaðar kenningar og við 
minnihlutamenn höldum fram í nál. okkar. 
Mjer finst, að þar sem hæstv. fjrh., sem 
oft lítur á peningana, ekki fellur fyrir 
þéirri freistingu nú, þá muni vera full 
ástæða til þess. Jeg veit því ekki, hvað 
þessum fylgismönnum hæstv. stjómar 
gengur til með því að vilja samþvkkja 
þetta frv., og sýnist það vera mjög til- 
gangslaust, þar sem búast má við því, að 
hæstv. fjrh. vilji ekki nota heimdldina. 
Alt er málið ógnarlega loðið og lítilfjör- 
legt. Áður hafa nokkrir íslendingar beð- 
ið um þetta leyfi, en nú eru þau nöfn 
horfin, og alt í einu kemur símskeyti frá 
Kaupmannahöfn um að peningarnir sjeu 
til. Hjer er eitthvert baktjaldamakk á ferð- 
ínni, og yrði kallaður lítill ,,forretnings“- 
bragur á þessu, ef um annað væri að 
ræða. Við hv. 2. þm. S.-M. höfum haldið 
því fram, að okkar þjóð sje ekki sæmandi 
að byrja á þessum hernaði á hendur út- 
lendum mönnum. Víða er þetta bannað 
og mjer er sagt, að danska stjórnin hafi 
þráfaldlega verið í mestu vandræðum með 
þetta lotterí, af því að henni hafa borist 
kvartanir frá útlöndum. En meirihluta- 
mennirnir segja, að ekki sje hætta á ólög- 
legri sölu, af því að þessi maður í Kaup- 
mannahöfn segir það. Þetta er alveg það 
sama eins og ef símað væri til „sprútt“- 
salanna hjer og þeir spurðir, hvort sala 
þeirra væri ólögleg. Þeir mundu auðvitað 
segja nei. Hæstv. fjrh. (JÞ), sem væntan- 
lega tekur til máls, sagði í fjhn., að þetta 
væri ekki landsmönnum boðlegt. Það væri 
illa sjeð og svo kæmu kvartanir og vand- 
ræði út. úr öllu saman og stjórnin hlvti að 
hafa bölvun af þessu. Við hv. 2. þm. S.-M. 
lítum á þetta eins og hæstv. ráðherra. Það 
er landinu til skammar og alls ekki tiL

vinnandi, þó að eitthvað fáist í aðra 
hönd.

Þó að ekki sje gért ráð fyrir, að hjer 
mundu seljast hlutir svo um munaði, verð- 
ur þó selt það, sem hægt er, og með því 
reynt að örva spilafíkn manna. Og þó að 
menn geti verið sammála um, að ekki sje 
hægt að ráða með lagaboðum öllu, sem 
gert er, þá er þetta þó reynt, og einkum 
þótti mjer undarlegt, þegar háttv. frsm. 
meiri hl. (BK) nefndi bannlögin í þessu 
sambandi; veit jeg ekki betur en að hann 
hafi staðið með þeim. Viðvíkjandi þeirri 
ástæðu, að gott sje að fá fje frá útlönd- 
um, verð jeg að segja, að það eru til 
menn, sem ekki vilja gera alt fvrir fje.

Hv. frsm. (BK) sagði, að allir atvinnu- 
vegir okkar væru happdrætti, einkum þó 
sjávarútvegurinn. Jeg vil biðja hv. þm. 
Vestm. (JJós) að veita þessum orðum eft- 
irtekt, því að hann fordæmdi mig fyrir að 
segja, að sjávarútvegurinn væri „speku- 
Iation“. Jeg fjekk þarna óvæntan stuðn- 
ing frá flokksbróður hv. þm. Vestm.

Jeg get sem sagt lýst því yfir, að jeg 
er alveg samdóma hæstv. fjrh. í þessu 
máli og vil styðja hans skoðun, og jeg vil 
skora á hæstv. ráðh., ef þessi ófögnuður 
gengur fram, að nota ekki levfið. Mun 
það ekki flýta fvrir vantrausti frá mjer.

Sigurður Eggerz: Við 1. umr. tók jeg 
fram ýmsa annmarka, sem eru á stofnun 
happdrættis.

Það er ljóst af öllu. enda gert ráð fyrir 
því í nál. minni hl. fjhn., að selja á sem 
mest af happdrættismiðunum erlendis. En 
með því móti getur nafn landsins fljett- 
ast óþægilega inn í þetta sölubrask. Jeg 
sá þess nýlega getið í ,,Politiken“. þar 
sem talað var um danskt happdrætti —- 
mig minnir það væri Kgl, Kolonia! Lotteri

120«
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—~ að miklar kvartamr hefðu komið um 
sölu seðla þess erlendis, t. d. frá Frakk- 
landi. Og Danmörk hefir haft mikil óþæg- 
indi af þessu.

Það er mjög hætt við því, að hið sama 
verði uppi á teningnum hjer. Því meiri 
tök sem þeir, er einkaleyfið fá, hafa á 
því að græða, því meira er auglýst og 
lengra gengið, og þá er hætt við, að nafn 
íslands dragist þar inn í. Þetta er stór- 
vægilegt atriði og nóg til þess, að málið 
fari ekki lengra.

Jeg hefi hevrt, að hæstv. fjrh. hafi ver- 
ið á móti frv. í Nd. af þessum ástæðum, 
og er jeg honum þakklátur fyrir það.

Þetta er eitt af þeim aðalatriðum, er 
smáþjóð verður að vera aðgætin með, að 
láta ekki nota nafn sitt svo, að hún híði 
tjón við það.

Svo kemur gróðaspursmálið. Það er 
sagt, að ríkissjóður fái alls miklar tekjur, 
en það er engin rannsókn á því, hvort 
það er ekki alt of lítið í samanburði við 
gróða þess, er einkalevfið fær.

Jeg veit ekki, hvaða útlendingar eru á 
hak við þetta, nema þá Philipsen sá, er 
fvrstur fjekk hugmvndina um að stofna 
íslenskt happdrætti. Jeg býst við því, að 
hann sje aðalmaðurinn og að þessi Win- 
ter sje aðeins málafærslumaður hans. 
Menn væru ekki að sækja um þetta, nema 
því aðeins, að þeir ætluðu sjer að græða, 
og þá verðum við líka að athuga, hvort 
hagnaður þeirra verður ekki of mikill. í 
nál. er engin rannsókn á þessu. Bn ef það 
á endilega að setja hjer upp ,.lotterí“ — 
en jeg er á móti því að æsa upp spilagirnd 
manna — hví þá ekki að stofna ríkis- 
lotterí ?

Það er varhugavert að afhenda útlend- 
um mönnum þennan rjett og hafa litlar 
tryggingar fvrir því, hvernig þeir fara

með hann. Það segir svo um þetta efni 
í skeytinu:

„Salget vil foregaa overensstemmende 
med andre statsanerkendte lotteriers tek- 
nik.“

En hvað er á þessu byggjandi? Hvaða 
trygging er í þessuf Og svo er sagt í 
skeytinu, að sölunni verði hagað eins og 
hjá Kgl. Klasselotteríinu, en nú er það 
einmitt út af því lotteríi, að umkvartanir 
hafa komið frá Frakklandi.

Jeg hefi þá sýnt fram á:
1. að þetta er hættulegt fyrir nafn þjóð- 

arinnar;
2. að málið er órannsakað og óundir- 

búið;
3. að ef hjer á að stofna lotterí, þá er 

betra, að það sje ríkislotterí.
Jeg mun verða mjög ákveðið á móti 

frv., og það gleður mig sem sagt, að hæstv. 
fjármálaráðherra hefir tekið sömu afstöðn 
til málsins.

Frsm. meiri hl. (Björa Kristjánsson):
Hv. 3. landsk. (JJ) áleit málið loðið og 
lítilsvirði. Það er rjett, að þetta er ekk- 
ert stórmál, en það er ekki loðið, heldur 
er það skýrt.

Hv. þm. (JJ) þótti lítið mark takandi 
á Winter. En hjer er ekkert í hættunni. 
Ef menn eru hræddir, þá hefir stjórnin 
það í sínu valdi að setja í samninginn 
ákvæði um það, að fjelagið megi ekki selja 
seðla í þeim löndum, þar sem bannað er 
að selja útlenda happdrættisseðla. Og með 
því er girt fvrir þessa hræðslu. Og ef þing 
og stjórn heldur. að hætta geti stafað af 
þessu, má setja það í samninginn, að fje- 
lagið missi rjett sinn, ef út af þe.ssu boði 
er brugðið.

Jeg leiði hjá mjer að tala um spila- 
fíknina.
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Að þetta sje skömm fyrir landið, eða 
geti orðið — jú, ef landið styður vísvit- 
andi að ólöglegri sölu, —- annars ekki.

Hv. 1. landsk. (SE) talaði um Kolonial- 
lotteríið og að það hefði selt óleyfilega, 
eða að kvartað hefði verið um sölu þess. 
En hvaða samning hefir það við stjórn- 
ina? Það getur verið svo illa um hann 
búið, að fjelagið geti hagað sjer eins og 
það. vill.

Þá mintist háttv. 1. landsk. á það, að 
ekld væri að vita, nema íslendingar 
fengju of lítið af gróðanum. Eins og 
stendur í nál. meiri hl. fjhn., er ekki hægt 
að segja neitt um það með vissu, hvað 
gróðinn verður mikill. Það kemur undir 
sölunni. En við fáum aldrei minna en 100 
þús. kr. á ári, og það enda þótt hluta- 
fjelagið tapi. Það er komið undir dugn- 
aði þeirra, er selja, hvort nokkur arður 
verður á fvrirtækinu. Og hagsmunir fje- 
lagsins eru enn ver trygðir þess vegna 
heldur en hagsmunir ríkissjóðs.

Það er vitanlega rjett hjá hv. þm. (S- 
E), að þetta er „spekulation", gerð í því 
skvni að græða. Það leggur enginn út í 
slík fyrirtæki nema hann hafi von um að 
græða á þeim. En þessi rannsókn, er hv. 
þm. (SE) talaði um, er ómöguleg.

Þá hefir verið talað um, að varhuga- 
vert sje að blanda nafni landsins inn í 
þetta. En það á ekki við, nema það sje 
landið sjálft, sem gefur út miðana, en 
hjer er það bara „privat“-fyrirtæki. (JJ: 
En íslenska stjórnin hefir veitt einka- 
leyfi). Já, það er eins og gerist í öðrum 
löndum.

Vegna þess, að þetta er mikið áhættu- 
fyrirtæki, vil jeg ekki, að ríkissjóður. taki 
það að sjer. Markaður er þröngur hjer 
innanlands, og erlendis getur stjórnin 
ekki selt miða, en það geta aðrir, og und- 
ir því er alt komið.

fyrir ísland.

Þetta er ekkert kappsmál fyrir okkur, 
en við viljum ekki slá hendinni ,á móti 
vissum tekjum.

Sigurður Eggerz: Jeg vil benda háttv. 
frsm. meiri hl. fjhn., sem er svo glöggur 
fjármálamaður, á það, að erfitt verður 
að búa svo um samningana, að ekki sje 
hægt að misbrúka þá. Jeg er ekki í nein- 
um vafa um, að vel sje gengið frá samU- 
ingum við Kolonial-lotteríið, en þegar 
gróðafíknin er öðrumegin, þá er erfitt að 
hafa hömlur á mönnum. Það getur vel 
verið, að þeir hafi ekki brotið samning- 
inn, en þó hefir sala þeirra getað valdið 
mikilli óánægju erlendis, eins og t. d. í 
Frakklandi. Og á „Politiken“ má sjá, að 
lotteríið þykist' hafa fullnægt öllum samn- 
ingum.

Þó að jeg mintist á ríkishappdrætti, þá 
er það ekki af því, að jeg vilji neitt happ- 
drætti, en ef það á að fara að gefa ein- 
stöku fjelagi þannig lagað einkaleyfi, þá 
álít jeg, að ilt af illu sje þó skárra, að 
ríkið taki það sjálft.

Það má vera, að erfitt sje að segja um 
gróðann nema menn hafi kvnt sjer happ- 
drætti annarsstaðar. en þau eru þó víst 
flest stórgróðafyrirtæki.

Jeg býst ekki við því að tala oftar í 
þessu máli, en að loknum umr. vil jeg, 
að frv. verði vísað til hæstv. stjórnar, og 
geri það að till. minni.

Frsm. meiri hl. (Bjðrn KristJAnsson):
Jeg mótmæli því, að frv. verði vísað til 
stjórnarinnar.

ATKVGR.
Till. um að vísa málinu til stjömarinn- 

ar, frá 1. landsk. (SE), feld með 7 : 3 afkv.
1. gr. samþ. með 8:3 atkv.
2. —3. gr. samþ. með 7:4 atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 7:4 atkv.

Á 76. fundi í Ed., föstudaginn 14. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Sigurður Eggerz: Jeg get yfirleitt vís- 
að til þess, sem jeg hefi sagt við fyrri 
umræður þessa mál, en jeg vildi þó 
áður en endanleg atkvæðagreiðsla fer 
fram lýsa yfir því, að jeg er hræddur við 
að láta þetta frv. fara gegnum þingið. 
Jeg skal ekki hafa mörg orð um þetta. 
Aðeins skal jeg nefna það, að jeg er 
hræddur um, að nafni íslands geti orðið 
blandað inn í þetta við væntanlega út- 
breiðslu seðlanna erlendis. Jeg veit til 
þess, að óánægja hefir orðið í Danmörku 
út af Kolonial-lotteríinu, og er þó fullyrt, 
að þeir, sem lotteríið reka, hafi enga samn- 
inga brotið. Það gæti verið óþægilegt fyr- 
ir okkar unga fullvalda ríki, ef því væri 
blandað inn í þetta mál. Jeg er ekki fús 
á að draga einstaka menn inn í umræðiu’ 
en jeg verð að segja, að sá maður, sem 
sjest hjer í baksýn, Philipsen, er ekki 
þektur fjármálamaður, hvorki í Dan- 
mörku nje á íslandi. í þessu nafni er eng- 
in trygging.

Jeg verð að líta svo á, að þessi nýja 
leið, sem hjer er farin, jafnframt því að 
banna sölu útlendra happdrættismiða hjer, 
snúi allmikið að kjósendum þessa lands. 
Og þar sem kosningar eiga að fara fram 
eftir eitt ár, sje jeg ekki, að svo brýn 
nauðsyn sje á að hrinda þessu máli ai' 
stað, að það mætti ekki bíða þar til radd- 
ir heyrðust um vilja þjóðarinnar. Það 
getur vel hugsast, að almenningsdómur- 
inn sje sá, að ekki sje nein ástæða til að 
fara að æsa upp spilafýsn í mönnum, og

fyrír Íal&nd.

jeg er viss um, að dómur þjóðarinnar yrði 
á þá leið. Jeg sje ekki neina ástæðu fyrir 
hið háa Alþingi til þess að hraða þessu 
máli, sem er svo illa undirbúið, að það er

• ekki einu sinni gerð nein tilraun til að 
sýna, hvort þeim mönnum, sem leyfið 
eiga að fá, sje ekki ætlaður alt of gífur- 
legur ágóði.

Jeg er viss um, að þótt þetta frv. verði 
samþykt, bætir það ekki úr þeim sorglega 
litla árangri, sem virðist ætla að verða af 
þessu þingi.

Jeg hefi gert grein fyrir áliti mínu á 
þessu máli. Ekki veldur sá, er varir.

Fram. meiri hl. (Björn Kristjánsson):
Jeg bjóst ekki við, að hv. 1. landsk. (S- 
E) færi að endurtaka nú alt, sem hann 
sagði um þetta mál við 2. umr. og fjekk 
fullnægjandi svör við- þá. Hann talaði um, 
að nafni Islands gæti orðið blandað 
óþægilega inn í þetta mál. Jeg tók fram 
þá, að það væri auðgert fyrir stjómina 
að fyrirbyggja þetta með því að setja 
það ákvæði, að svifta mætti lotterístjórn- 
ina rjettindum sínum, ef hún seldi seðla 
í þau lönd, sem bönnuð er sala í. Það má 
vel vera, að Kolonial-lotteríið hafi óorð á 
sjer, en það hlýtur þá að vera vegna þess, 
að samningar þess sjeu eitthvað götóttir. 
Það er annars ekkert nýmæli, að slíkt 
leyfi sem þetta sje veitt. í öllum löndum 
eru rekin lotterí. Um þennan mann í bak- 
sýn, þennan Philipsen, er mjer ekkert 
kunnugt. Jeg veit aðeins um einn mann, 
sem leitað hefir verið til. Það er hæsta- 
rjettarmálaflutningsmaður, og í Danmörku 
fá ekki þann starfa nema hæfustu menn. 
Þegar við slíkan mann er að eiga, þýðir 
ekkert að vera að tala um þennan Philip- 
sen, sem hv. 1. landsk. veit ekkert um, 
hvort kemur nokkuð nærri þessu máli.

Hv. þm. (SE) mintist á nýjar kosning-
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ar. Jeg skil ekki, að hjer sje um svo stórt 
mál að ræða, að tala þurfi um nýjar 
kosningar í sambandi við það. Stjórnin 
gæti hæglega ákveðið að selja ekki nema 
14 seðla og svo má minka spilafýsnina með 
því að hafa vinningana jafna, lága og 
marga, en engar stórar upphæðir, því að 
það eru þær, sem vekja spilafýsnina. Fólk 
vfirleitt spilar einungis að gamni sínu.

Að málið sje illa undirbúið, er lítil 
ástæða til að segja. Frv. er skýrt og 
ákveðið og stjórnin veit, hvað hún á að 
gera, og auk þess hefir hún mikið svig- 
rúm utan frv.

Um gróðann er það að segja, að við 2. 
umr. tók jeg það fram, að jeg gæti ekki 
sagt neitt ákveðið um hann. Seljist lítið, 
er gróðinn enginn fyrir hluthafana, en 100 
þús. kr. fyrir ríkissjóð. Seljist mikið, er 
ávinningur fvrir báða parta, hluthafa og 
ríkissjóð. Seljist allir seðlarnir, fær fje- 
lagið vitanlega allmikinn gróða, sem það 
þá hefir unnið fvrir, eins og sjerhvert það 
fvrirtæki, sem leggur fje í hættu og er 
stjórnað svo vel, áð það fær eitthvað í 
aðra hönd.

Frsm. mlnnl hl. (Ingvar Pálmason)
Við 2. umr. þessa máls gat jeg ekki verið 
sökum veikinda, en mjer var sagt, að frv. 
hefði verið afgreitt með nokkrum meiri hl. 
atkvæði. Jeg hefi að vísu í nál. minni hl. 
á þskj. 569 gert grein fyrir afstöðu minni 
til þessa máls, og get jeg að miklu leyti 
látið nægja að vísa til þess, sem þar er 
sagt, en jeg kann ekki við annað en að 
láta frv. fylgja nokkur orð, þar sem jeg 
var í nefndinni, sem hafði það til athug- 
unar.

Flm. frv. í hv. Nd. telja í greinargerð 
þess aðalástæðuna fyrir því, að þeir flvtja 
frv., vera þá, að þeir líta svo á, að hjer 
sje handhæg leið til þess að afla ríkissjóði

fyrir tsland.

tekna. Og í niðurlagi greinargerðarinnar 
benda þeir á, að þessum tekjum sje hag- 
kvæmast varið þannig, að þær renni í 
ræktunarsjóðinn og landhelgissjóðinn. Fyr- 
ir þeim hefir aðeins vakað það, að afla 
ríkissjóði tekna, og er það út af fyrir 
sig gott og blessað. En hitt er annað mál, 
á hvern hátt það er gert. Og það hlýtur 
að orka tvímælis, hvort gott sje eða jafn- 
vel sæmilegt að gera það á þennan hátt. 
Jeg vil taka það fram strax, að — eins 
og sjá má af nál. — jeg álít þetta vont 
mál. Þetta frv. er eitt af tveimur frv., sem 
hjer liggja fyrir til úrlausnar í dag um 
einkasölu, sem á máli þeirra, sem eru fylg- 
ismenn frjálsrar verslunar, heitir einok- 
un. Hjá þeim, sem altaf hafa skaðsemi 
einokunarinnar fyrir augum, ætti þetta 
ekki að vera meðmæli með frv. En fyrir 
mjer er þetta ekkert aðalatriði, heldur 
hitt, að hjer er gengið inn á þá braut að 
afla ríkissjóði tekna á ósæmilegan hátt. 
Með frv. gengur ríkissjóður inn á að veita 
útlendum fjáraflamönnum einkaleyfi til 
þess að reka hjer þá verslun, sem flestar 
siðaðar þjóðir telja óalandi. Þess vegna 
hafa nágrannaþjóðimar leitt í lög að 
banna slíka verslun. En frv. gerir ráð 
fyrir, að í skjóli lagaverndar hins íslenska 
ríkis sje útlendingum veittur þessi rjett- 
ur, og að í skjóli þessa rjettar bjóði þeir 
þessa seðla út um heiminn, þar sem það 
er leyfilegt, og jafnvel líka þar, sem það 
er bannað. Eina skilyrðið, sem sett er, er 
það, að ríkissjóður fái tekjur. Jeg verð 
að líta svo á, að þetta sje tæplega sam- 
boðið hinu háa Alþingi, og síst á því sama 
þingi, sem samþykt eru lög um að banna 
útlendingum alla slíka verslun hjer. Af 
ýmsum er svo talið, að Alþingi sje speg- 
ill þjóðarinnar, en jeg mótmæli því, að 
hjer sje bragðið upp rjettum spegli og í 
honum sýndur hinn sanni þroski þjóðar-
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imnar. Eim er meiri hluti hennar á svo 
háu þroskastigi, að hann álítur, að ekki 
sje sama, á hvern. hátt fjárins er aflað. 
Hann vill vinna fje. úr skauti náttúrunn- 
ar á eðlilegan hátt, enda er það hið eina, 
sem gildi hefir í þessu efni. Mörgum kann 
að sýnast, að ekki sje ástæða til að tala 
hátt um þetta, þar sem hið íslenska ríki 
ltefir nú allverulegan hluta tekna sinna 
af sölu áfengra drykkja, og má segja, að 
það sje engan veginn viðeigandi. En þess 
ber að gæta, að hjer er dálítil afsökun 
fyrir hendi, þar sem þetta er neyðar- 
ástand, sem fjarskyld þjóð hefir knúið 
fram. Engin slík afsökun liggur til grund- 
vallar fyrir þessu frv. Það má segja, að 
með þessu frv. sje lögverndað athæfi. sem 
íslenska þjóðin, eða að minsta kosti Al- 
þingi, hefir talið að væri böl, sem ætti 
að sporna við, og jeg hygg, að það böl 
liafi Alþingi talið að lægi í aukinni spila- 
fýsn ljjá þjóðinni, einkum vngri hluta 
hennar, sem hættara er að rasa fyrir ráð 
fram.

Ef gengið er inn á þá braut að afla 
í-íkissjóði tekna. hvernig sem hægt er, þá 
er ástæða til að spyrja, hvað langt verði 
gengið í því. Þessu frv. fylgir engin 
trygging fyrir, að hjer verði staðar num- 
ið. Það væri hugsanlegt, að næsta stigið 
vrði opinber spilabanki og þar næsta stig- 
ið einkaleyfi fyrir útlendinga til að reka 
hjer pútnahris, kannske í hverjum kaup- 
stað, ef aðeins það skilyrði er uppfylt, að 
ríkissjóður fái tekjur. Jeg verð að segja. 
að mjer finst engin fjarstæða að láta sjer 
detta slíkt í hug. Lotterí er spilabanki 
upp á vissan máta, og að þetta gæti þró- 
ast svo, að svo langt vrði gengið, er ekk- 
ert ósennilegt; að minsta kosti er engin 
trygging fyrir því, að það geti ekki orð- 
ið. Jeg minnist þess, að fyrir 30—40 ár-

um las jeg í blaði, sem þá var gefið út 
hjer í Reykjavík, grein, þar sem talað var 
um, að það væri athugavert, hvort ekki 
væri rjett að setja hjer á fót stofnun líka 
þessari, sem jeg nefndi síðast, svo að menn 
sjá, að þessi hugmynd er ekki ný. Jeg 
hefi ekki búið hana til. (Forseti: Þetta 
kemur ekki málefninu við). Jeg skal 
ekki fara langt út í þetta, en mjer finst 
engin fjarstæða, þó að manni .detti slíkt 
í hug, þegar maður hefir þetta frv. fyr- 
ir framan sig. Jeg verð að líta svo á, að 
bæði mjer og öðrum sje heimilt að bera 
það traust til Alþingis, að það afgreiði 
ekki þetta mál, og þá sjerstaklega til Ed., 
sem af þjóðinni er álitin vera kjarni þings- 
ins. Það skal játað, að mistök hafa orðið 
um einstök mál á þessu þingi, en þrátt 
fvrir það þarf ekki að fara svo um þetta 
mál. Jeg vænti þess fastlega, að hv. deild 
ljái ekki þessu frv. fvlgi sitt. Jeg hefi 
bent á, að jeg get ekki komið auga á neitt 
það, sem geti orsakað fylgi við þetta frv., 
nema tekjuvonina fyrir ríkissjóð. Iíve mikil 
lnin er, get jeg ekki um dæmt, enda hirði 
jeg ekki um liana. l'm einstök atriði frv. 
hirði jeg ekki að ræða. Hjer er um stefnu- 
mun að ræða, og þá koma einstök .atriði 
ekki til greina. Ef svo eru þrotin öll ráð 
með tekjur ríkissjóðs, að grípa verði. til 
þessa, verð jeg að telja. að. illa sje farið.

Fjármálaráðherra (JÞ); Jeg vil taka 
það fram út af ummælum hv. 2. þm. S.- 
M. (IP), að jeg mælti á móti þessu frv. 
í hv. Nd. og hefi aldrei óskað eftir þess- 
um tekjuauka. Þar að auki.vil jeg taka 
það fram, að jeg lít svo á, að frv. feli 
aðeins í sjer heimild fyrir stjórnina, og 
vænti jeg þess, að ekki þurfi að skilja 
svo atkvgr. þeirra hv. þm., sem sam- 
þvkkja frv., að ætlast sje til, að stjórnin
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sje bundin við að nota heimildina, ef 
henni sýnist vera eitthvað því til fyrir- 
stöðu, að henni þyki rjett að nota hana.

Frsm. meiri hl. (Björn Kristjánsson):
Jeg ætla aðeins að lýsa því yfir fyrir 
hönd meiri hluta nefndarinnar, að hún 
álítur stjórnina ekki bundna við að nota 
heimildina, þó að frv. verði samþykt.

Mjer þykir óþarfi að vera að svara hv. 
2. þm. tí.-M. (IP), því að þá yrði jeg að 
hafa upp aftur það, sem jeg er búinn að 
segja áður. Hjá hv. þm. (IP) kom ekk- 
ert nýtt fram annað en það, að engin 
trygging væri fyrir því, að hjer yrði 
ekki settur á stofn opinber spilabanki eða 
jafnvel pútnahús. Mjer finst það ekki 
leiða af þessu frv., enda hugsa jeg, að 
slíkt verði ekki gert á meðan hv. 2. þm. 
S.-M. er á Alþingi og heldur verndar- 
hendi yfir heiðri þjóðarinnar. Hann má 
ekki hafa mikið traust til Alþingis í 
þessu máli, þar sem hann veit, að hv. Nd. 
liefir samþykt frv. Vænti jeg, að hv. Ed. 
geri hið sama.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg hefi æf- 
inlega verið á móti þessu máli og er það 
enn. Mjer finst það harla einkennilegt, 
að á því sama þingi, sem verið er að 
samþvkkja lög, er banna landsmönnum 
að kaupa happdrættisseðla annarsstaðar 
að, þá er borið fram frv. til laga um ís- 
lenskt happdrætti. í þessu er mikið ósam- 
ræmi. Svo þykir það næg trygging í mál- 
inu, þegar maður er nefndur úti í Kaup- 
mannahöfn, sem heitir Winter! En það 
er ekki nóg sönnun fyrir mig, því að 
„fjarlægðin gerir fjöllin blá og mennina 
mikla.“ Snemma á þinginu voru samþykt 
lög, sem eiga að sporna við spilafýsninni, 
en svo á að stofna innlent happdrætti,

sem hefir ekkert annað til sins ágætis en 
það, að það verður enn hægra fyrir menn 
að losna við peninga úr buddunni til þess 
að kaupa fyrir vafasama happdrættis- 
seðla. Gróðavonin fyrir ríkissjóð er — 
100 þúsund krónur. Mig svimar ekkert 
af þeirri tölu. Og ekki heldur þó að rík- 
issjóður fengi 800 þúsund krónur. Það 
er þegar búið að sýna fram á svo marga 
agnúa á þessu frv., en jeg vil aðeins frá 
mínum bæjardyrum lýsa viðhorfinu. Jeg 
tel frv. óþarft og jafnvel hættulegt, og 
er skringilegt að vera að eyða síðasta 
degi þingsins til að knýja það fram. Ef 
100 þúsund krónur eiga að renna í rík- 
issjóð, má geta nærri, hvort leyfishafarn- 
ir reikna sjer ekki mörgum sinnum 100 
þúsund krónur. Þó að stjórnin eigi altaf 
að ráða, hvernig þessu er skipað, er ekki 
þar með sagt, að vel sje ráðið. Það' er 
þó síður en svo, að jeg sje með þessum 
athugasemdum að vantreysta núverandi 
hæstv. stjórn, en jeg treysti engum til 
að ráða svo við þetta mál, ef frv. nær 
fram að ganga, að það verði ekki vand- 
ræðamál. En þeir menn, sem nú sækja 
það svo fast, að Alþingi veiti stjórninni 
þessa heimild, og hafa gert það ár eftir 
ár, munu áreiðanlega ekki láta áfergj- 
una niður falla og sækja engu lakar á 
stjórnina, að hún veiti þeim leyfið. Jeg 
tel það því alls ekki meinlaust að sam- 
þykkja þessi heimildarlög og greiði óhik- 
að atkvæði á móti þeim.

Jónas Jónsson: Jeg býst við, að hv. 
frsm. meiri hl. (BK) fari að þykja nóg 
um, ef allir hv. deildarmenn standa upp 
og vitna í sömu átt og hv. 1. og 4. landsk. 
(SE og IHB) hafa nú gert. Þó mun 
jeg nú segja örfá orð. — Vil jeg fyrst 
taka það fram, að mál þetta hefir oft
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komið í nánd við þingið áður. Hefir oft 
verið reynt að fá menn til að flytja það, 
en altaf gengið illa að afla því fylgis. 
Jeg skal ekki segja, hvernig menn standa 
hjer að baki, en í hitteðfyrra var sagt, 
að þeir væru slíkir, að þeir fengju ekki 
passa milli landa. í fyrra var maðurinn, 
sem ætlaði að fá leyfið, að reyna að fá 
á sig einhvern „officiellan* ‘ stimpil, en 
tókst ekki. Þeir útlendu menn, sem nefnd- 
ir hafa verið í sambandi við þetta, eru 
allir til mótmæla, að þessum Winter e. 
t. v. frátöldum. — Þá er það og athuga- 
vert, að hjer er verið að tala um að veita 
heimild, sem hæstv. stjórn hefir alls ekki 
beðið um, og sá ráðh., sem hlut á að máli, 
vill ekki taka við. Það er óneitanlega und- 
arlegt, þegar fylgismenn hæstv. stjórnar, 
eru að troða upp á hæstv. fjrh. þessum 
peningum, sem hann vill alls ekki þiggja, 
að mjer skilst af mórölskum ástæðum. 
Það eina sálfræðilega, sem gæti staðið á 
bak við þetta frá hálfu stuðningsmanna 
hans, er að þeir sjeu að reyna, hvort 
hæstv. ráðh. getur staðist freistinguna. 
Víl jeg fyrir mitt leyti flytja honum hug- 
heilar óskir um, að það megi takast.

Jeg hefi átt tal um þetta mál við hátt- 
settan embættismann annars ríkis hjer í 
bæ, og hirði jeg ekki um að nefna hjer 
nafn lians. Hann sagði mjer, að í hans 
landi væru starfrækt lotterí, og hafi ver- 
ið um alllangan tíma; lit af þeim væru 
eilíf vandræði og kvartanir, og nú mundi 
hvorki þing nje stjórn leyfa að stofna 
slík lotterí, ef þau væru þar enn ókomin. 
Er þetta í fullu samræmi við það, sem 
hv. 1. landsk. og hæstv. fjrh. hafa haldið 
fram. Ef hv. Ed. vill ekki síðasta daginn 
samþykkja það, sem henni er vansæmd að, 
á hún að fella þetta frv.

fyrir íaland.

Frsm. meiri hl. (Björn Kristjánsson):
Hv. 4. landsk. (IHB) talaði um það, að 
á sama þingi og bannað hafi verið að 
selja erlend happdrætti vilji menn, að 
farið sje að stofna hjer til innlends hapu- 
drættis. Þótti hv. þm. hið mesta ósam- 
ræmi í þessu. En sá er munur á þessu 
tvennu, að annað varnar mönnum að 
draga peninga út úr landinu, en hitt 
dregur þá inn í það. Hv. þm. sagði, að 
liægra yrði um vik að losna við aura úr 
buddunni, ef þessi lög yrðu samþykt. En 
jeg held, að hvorki liv. 4. landsk. nje jeg 
geti passað budduna fyrir fólk, og sje 
best að láta allar tilraunir til þess ógerð- 
ar. Það var óþarfi fyrir hv. þm. að fara 
nú að lýsa afstöðunni „úr sínum bæjar- 
dvrum“, því að það var hann búinn að 
gera við 2. umr. Þá talaði sami hv. þm. 
um það, að vel gæti verið, að hæstv. lands- 
stjórn míshepnuðust samningarnir við þá, 
sem tækju að sjer happdrættið. En jeg 
lield, að ekki sje hætt við því, sakir þess, 
að slíkir samningar eru afareinfaldir og 
auðvelt að trvggja, að þeir verði ekki 
misnotaðir.

Hv. 3. landsk. (JJ) er óþarfi að svara 
miklu. Hann vill gera alt að flokkapólitík, 
til þess að geta auglýst í Tímanum, að 
hann og hans liðar hafi viljað vernda 
landið fyrir þessu ógurlega skaðræði. — 
Jeg rengi alls ekki, að hv. þm. liafi talað 
um þetta mál við einhvern erlendan ræð- 
ismann, og hann hafi sagt, að kappdrætt- 
in væru óþverri. En mjer finst það bara 
sanna ósköp lítið. Annars ætla jeg ekki 
að fara í neinar kappræður um þetta mál 
og get ekki skilið, hvernig liv. 1. landsk. 
(SE) og aðrir geta gert það að kapps- 
máli. Mjer er það ekkert kappsmál, en 
hefi aðeins sagt það af skyldu. sem jeg
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hefi fram tekið um þetta, af því að jeg 
var kjörinn frsm. meiri hl. fjhn. — Eins 
og jeg tók fram, er mjer hjartanlega 
sama, hvað hv. deild gerir við þetta frv., 
og hv. 3. landsk. og aðrir mega gera úr 
því eins mikla pólitíska kosningabeitu og 
þeir vilja.

Sigurður Eggerz: Hv. frsm. meiri hl. 
(BK) sagði í ræðu sinni, að alt, sem jeg 
benti á, hafi verið sagt áður. Jeg veit það 
vel og dreg engar dulur á það, en það 
hefir ekki verið sagt nógu oft ennþá, enda 
segir íslenskt spakmæli: aldrei er góð 
vísa of oft kveðin. Hv. frsm. meiri hl. 
sagði, að það mætti búa svo um þessa 
«amninga, að sala miðanna vrði ekki mis- 
notuð. En sannleikurinn er sá, að það má 
heita nær ómögulegt að búa svo um hnút- 
ana, að ekki sje hætta á misnotkun, því 
að þeir, sem við taka, hafa ákaflega ríka 
löngun til að koma seðlunum út, og hafa 
því allar klær úti til að komast kringum 
samningana.

Jeg verð enn að láta í ljós það, sem 
jeg hefi sagt áður um Kolonial-Klasse- 
lotteríið danska, að það hefir orðið Dön- 
um til hinna mestu óþæginda. Það hefir 
vakið bæði óánægju og umtal í Frakk- 
landi, að miðar þess hafa verið seldir 
þar. En þeir, sem fyrir lotteríinu standa, 
segjast halda alla samninga og vera í 
fullu samræmi við þá. En það er þessi 
ákafa og skiljanlega „reklame"-löngun. 
sem kemur því út á hálan ís. — Hv. frsm. 
(BK) hjelt því fram, að draga mætti úr 
því. að almenningur spilaði í happdrætt- 
inu með því að hafa miðana nægilega 
dýra. En jeg held, að hv. þm. hafi ekki 
gefið því gaum, hve afskapleg spilafíkn- 
in getur orðið. Ef hann hefði lesið bók 
eftir Dostojewsky, sem heitir „Spilarinn“,

væri hann því ekki fylgjandi að innleiða 
þennan ósóma hjerna. I þeirri bók er 
þessari ógeðslegu ástríðu lýst svo átakan- 
lega, að hver maður hlýtur að fá við- 
bjóð á henni. Það er því ekki góð gjöf 
frá Alþingi síðasta daginn að rjetta þenn- 
an ósóma að þjóðinni. En ekki verður því 
um kent, að það hafi ekki verið varað við.

Við hæstv. fjrh. vil jeg segja, að ef hið 
háa Alþingi samþykkir þetta frv., verður 
ilt að standa á móti ásókninni. Þetta mál 
byrjaði með litlu fylgi hjer í þinginu, en 
það hefir aukist eins og spilafýsnin magn- 
ast í mannssálinni. Menn hjeldu, að það 
væri steindautt eftir að það hafði fyrst 
verið fram borið, en nú eru allar líkur á, 
að það muni ganga alvarlega aftur.

Jeg iðrast ekki þeirra ummæla minna, 
að þetta mál mætti bíða fram yfir kosn- 
ingar. Jeg segi ekki, að kosið verði um 
það eitt, en fái þjóðin að segja sitt álit 
um það, er það áreiðanlega úr sögunni 
fyrst um sinn.

Ingibjörg H. Bjarnason: Háttv. frsm. 
meiri hl. (BK) tók það fram, að erfitt væri 
að banna einstaklingum þjóðfjelagsins að 
verja fje sínu eftir eigin höfði. Það held 
jeg líka. Því er jeg á móti öllum hömlum 
á persónulegu frelsi manna. En þegar bú- 
ið er að banna hjer erlend happdrætti, 
held jeg því fram, að engin ástæða sje til 
að opna dyrnar fyrir jafnvafasömu gróða- 
fyrirtæki og hjer er talað um. Jeg segi 
vafasömu, því að það er vafasamt um 
fleira en fjárhagshliðina. Þótt það væri 
rekið af ríkinu, gæti jeg ekki fvlgt því 
að afla ríkissjóði tekna á þann hátt. Fyrir 
mjer er þetta ekki flokksmál, heldur skyn- 
semismál, og læt jeg leiðast af því einu, 
sem hún segir mjer. — Hv. frsm. (BK) 
talaði um, að það væri ákaflega einfalt
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mál að ganga frá samningum við liapp- 
drættisfjelagið. Jeg hefi nú ekki átt um 
þetta að fjalla í neinni nefnd og ekki haft 
sjerstakt tækifæri til að kvnna mjer það, 
en jeg held, að það sje ekki vandalaust 
eins og það horfir við frá sumum. — Br 
það von mín, að þetta frv. nái ekki fram 
að ganga.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 7:6 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GunnÓ, JJós, JóhJóh, BK, EP, 

GuðmÓ, HSteins.
aei: IHB, IP, JJ, SE, ÁH, EÁ.

Einn þm. (JM) fjarstaddur.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A 596).

49. Sala á síld.
Á 63. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 

apríl, var útbýtt:
Frv. til laga um sölu á sild o. fl. (þm- 

frv., A. 424).

Á 65. fundi í Nd., fimtudaginn 29. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 18 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Bjöm Lindal): „Credo ego vos
judiees mirari —“, sagði Cicero endur 
fyrir löngu, þegar hann mjög ungur byrj- 
aði sína fyrstu ræðu fvrir rjetti í Róm. 
ITann bjóst við því, að dómararnir mundu 
undrast það, að hann jafnungur maðut- 
og órevndur skyldi hafa tekist þann vanda 
á hendur að flytja slíkt stórmál. Jeg get 
búist við því, að sumir hv. þm. undrist 
það. að jeg skuli gerast flm. slíks frv.,

sem hjer liggur fvrir, ekki fyrir sakir æsku 
minnar, sem því miður er Iiðín, heldur 
vegna þess, að jeg er orðinn talsvert þekt- 
ur að því að vera fylgismaður frjálsrar 
verslunar. Sumum kann nú að virðast svo, 
sem jeg hafi skift um skoðun í þessu efni, 
en svo er ]>ó í raun og veru ekki. Það út 
af fyrir sig, að skifta um skoðun, tel jeg 
hinsvegar engan glæp. Þegar skoðana- 
skiftin byggjast á aukinni þekkingu og 
reynslu og samviskusamlegri vfirvegun, 
eru þau engum manni til vansæmdar, 
heldur þvert á móti. I þessu máli verður 
mjer þó hvorki talið til sæmdar nje van- 
sæmdar að hafa skift um, ef satt er sagt 
og rjettilega er dæmt. Jeg álít eins og 
áður, að frjáls verslun eigi að vera aðal- 
regla í öllu viðskiftalífi og að ekki beri að 
víkja frá henni, nema alveg sjerstaþar 
ástæður sjeu fvrir hendi. Það er svo með 
þetta eins og annað, að engin regla er 
án undantekningar. Jeg lít svo á, að rjett 
sje og sjálfsagt að reyna undantekningar- 
leiðir þegar aðalvegirnir reynast ófærir. 
Sannur friðarvinur getur stundum ekki 
komist hjá ófriði, hvað feginn sem hann 
vill. Það væri alveg jafnfráleitt að telja 
það á móti lögmáli frjálsrar verslunar, þó 
að vikið sje frá henni þegar svo sjerstak- 
lega stendur á, að hinir almennu kostir 
hennar fá ekki að njóta sín, en göllunum 
stendur aftur á móti byr undir báða 
vængi, — eins og að kalla þann mann 
óróasegg, illindamann og friðarspilli, sem 
nevðist til að verja líf sitt eða hiis sitt og 
heimili í bardagavísu. — Sem sagt, jeg 
álít, að nauðsyn geti brotið lög, í þessu 
efni eins og öðrum.

Það er líka ólíku saman að jafna, þeirri 
hugmvnd, sem hjer liggur fvrir, og þeim 
einkasölum, sem við höfum átt við að búa.

Hjer er aðeins um það að ræða að 
mvnda fjelag til þess að vinna að betri
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sölu á síld, en þetta fjelag er ekki hægt 
að mynda nema með hjálp löggjafarvalds- 
ins. Undrunin vfir því, að jeg skyldi 
flytja þetta frv., hefir, að því er mjer 
virðist, orðið minni en jeg bjóst við, og 
jeg tek það sem vott þess, að hv. þm. 
skilji, hve mikið nauðsvnjamál þetta er. 
— Mjer er óhætt að fidlyrða, að við flm.. 
eða að minsta kosti 3 af okkur, sem er- 
um eindregnir fylgismenn frjálsrar versl- 
unar, höfum mikið um málið hugsað og 
gert okkur það ljóst, live mikilvægt spor 
við stígum, ef þetta frv. verður samþ.

Það væri gott, í sambandi við þetta, 
að geta gefið þó ekki væri nema stutt yf- 
irlit yfir sögu síldveiðanna hjer við land 
frá byrjun, en það vrði langt mál, og 
jeg hefi því miður ekki nauðsvnleg gögn 
við hendina til þess að geta sagt þá sögu 
til nokkurrar hlítar.

Það mun ekki hafa verið fyrri en um 
1870, að farið var að veiða síld til út- 
flutnings hjer við land. Norðmenn byrj- 
uðu þá lítilsháttar á Austfjörðum, en 
veiðin var stopul og fáir sem hana stund- 
uðu. Árið 1880 tóku fleiri Norðmenn að 
stunda þessa veiði, og þá var hið mesta 
aflaár og eins árið eftir. Mjer er ekki vel 
kunnugt um, hvernig veiðin gekk þar ár- 
lega fram að aldamótum, en það vill svo 
vel til, að einn af flm., hv. 1. þm. S.-M., 
er fróðari um þetta en jeg og getur gef- 
ið betri upplýsingar. Þá var einkum 
stunduð landnótaveiði, og hafði sú aðferð 
þann stóra kost, að gevma mátti síldina 
lifandi í nótinni þangað til úr henni var 
gengin öll áta. En það er einn höfuðkostur 
síldar, að hún sje átulaus, þegar hún er sölt- 
uð, því að þá er henni miklu síður hætt 
við skemdum. Hinsvegar var sá ljóður á 
þessu, að ekki var hægt að fiska með þess- 
um tækjum nema uppi í landsteinum.

Þessi síld þótti góð vara og ruddi sjer til 
rúms á erlendum markaði, einkum sænsk- 
um, svo að segja fyrirhafnarlaust.

Jeg hygg, að það hafi ekki verið fyr en 
eftir 1902 eða 1903, sem farið var að nota 
það veiðarfæri, sem nú tíðkast mest og 
hlotið hefir íslenska nafnið herpinót. Voru 
það einnig Norðmenn, sem fyrstir reyndu 
þessa veiðiaðferð hjer og kendu hana. 
Þetta var mjög stórfeld breyting og gerði 
það að verkum, að nú var hægt að elta 
síldina út um allan sjó. En það kom brátt 
í ljós, að það var vandfarnara með þessa 
síld en gömlu nótasíldina. Þessi síld var 
oft full af átu, verkaðist oft illa og fjekk 
óorð á sig. Smám saman byrjuðu fleiri 
þjóðir að fá.st við síldveiðar hjer, auk 
Norðmanna, bæði Englendingar, Þjóð- 
verjar og Svíar í stórum stíl. Auðvitað 
liöfðu þeir aðeins rjett til þess að fiska 
fyrir utan landhelgina, en hvort sem 
þeir hafa nákvæmlega haldið þau lands- 
lög eða ekki, fluttu þeir síldina í land og 
söltuðu þar í eigin tunnur eins og inn- 
lendir menn, og fluttu svo út. Þessu hjelt 
áfram í nokkur ár. Mönnum tókst misjafn- 
lega að vanda nógu vel verkun síldarinn- 
ar og hún kom oft skemd á markaðinn. 
enda biðu sumir menn mikið tap á síld- 
inni, þegar mikið veiddist, eins og 1907 og 
1908, bæði vegna þess að hún var ekki 
nógu vel verkuð og vegna of mikils vaxtar 
í framleiðslunni. Eftir að þessi reynsla 
var fengin komu fram raddir um að fá 
mat á síldinni, og var það gert með lög- 
um nr. 26, 11. júlí 1911. Eins og kunnugt 
er, komu þessi lög að góðu gagni fvrst og 
fram á fyrstu ófriðarárin, en úr því 
breyttist þetta svo, að þau hafa síðan 
komið að litlu gagni.

Þegar selt var til Englands á ófriðar- 
árunum, var lítið eða ekkert spurt um
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gæði síldarinnar. Vöndust menn þessi ár- 
in af því að vanda þessa vöru eins og 
þurfti að vera. Síðustu árin hefir þetta 
aftur breyst í rjetta átt. En nú er þó svo 
komið, að ómögulegt má telja að selja 
síld til útlanda með íslenskum matsvott- 
orðum sem trygging fyrir gæðunum.

Þetta liggur að mjög miklu leyti í því, 
að kaupendur síldarinnar gera mjög mis- 
jafnar kröfur til gæða hennar, eftir því, 
hvort mikið eða lítið framboð er á mark- 
aðnum. Ef síld vantar, er alt þegið og 
ekki eins vendilega spurt um gæðin, en 
ef mikið fiskast og þess vegna er úr nógu 
að velja, þá er ekki hægt að selja nema 
bestu síld, og er það þá talin annars flokks 
vara, sem talin mundi vera fyrsta flokks 
þegar eftirspurnin er meiri en framboðið.

Eins og jeg hefi áður tekið fram, voru 
herpinótaveiðamar aðallega í höndum út- 
lendinga, einkum Norðmanna, en Svíar 
komu einnig fljótt til sögunnar. Eins og 
jeg gat um áðan, komu þeir með þeim 
fyrstu hingað og fiskuðu hjer á eigin 
skipum, en keyptu líka af íslenskum skip- 
um. Þeim lærðist brátt, að þetta var trygg- 
ara, því að afli er oft stopull utan land- 
helginnar og meir háður veðráttufari en 
afli í fjörðum inni. Það er vitanlega nokk- 
ur áhætta að leggja fje í það að kaupa 
tunnur og salt og ráða fólk, því altaf 
má búast við, að afli geti brugðist, eink- 
um utan landhelginnar.

Þetta var byrjunin til þess, sem verða 
vildi. Sænskir síldarkaupmenn bvrjuðu 
snemma á því að fá sjer umboðsmenn 
hjer, einkum danska, og ljetu þá kaupa 
síldina fyrir sig nýja og salta hana fyrir 
sinn reikning. A þennan hátt náðu þessir 
kaupmenn tökum á tiltölulega mjög mik- 
illi síld fvrir lægsta framleiðsluverð. Það 
er ekki hægt að segja, að þetta sje bein- 
línis á móti lögum, Það er hægur vandi

að gera slíka samninga þannig úr garði, 
að við þá sje ekkert að athuga frá lag- 
anna sjónarmiði. Islensk löggjöf bannar 
auðvitað ekki að kaupa tunnur og salt 
með þeim skilyrðum, að þetta eigi að 
borga í vertíðarlok með saltaðri síld í 
sömu tunnum. En afleiðingin af þessu er 
sú, að þessi framleiðsla er nú að mestu í 
höndum útlendingn. jafnskjótt og búið 
er að salta hana í tunnurnar. Sjerstaklega 
hafa inikil brögð orðið að þessu eftir að 
okkar núgildandi fiskiveiðalöggjöf gekk 
í gildi. Það má vera, að önnur ástæða 
liggi þar að baki, og skal jeg ekki fara 
út í það nú. Ef tilefni gefst til, skal jeg 
víkja að því síðar. — Þetta fvrirkomulag 
á síldarversluninni, sem nú er, gerir það 
að verkum, að þessir útlendingar, sem 
kaupa síldina, eru alveg einráðir vfir síld- 
arversluninni, að minsta kosti fram eftir 
sumri, og hafa dregið hana úr höndum 
íslendinga. Þeir geta selt fyrstu fram- 
leiðslu með góðum hagnaði og birgt sig 
upp til bráðabirgða með þessari fyrirfram 
keyptu síld, og jafnframt geta þeir bægt 
frá markaðinum þeim íslendingum, sem 
reyna að salta fyrir eiginn reikning.

A síðustu árum hefir vanalega fengist 
hátt verð fvrir allra fvrstu framleiðslu, og 
vonin um þetta góða verð hefir gert það 
að verkum, að allir hafa kepst við að 
koma síld sem fyrst á markaðinn. Hefir 
þá stundum borist of mikið að af síld, 
sem illa þolir geymslu, en það er einkum 
sú síld, er fyrst fiskast, og hefir hún oft 
stórskemst í sumarhitanum á liinum er- 
lenda markaði og stundum orðið ónýt 
með öllu. Eru dæmi til þess, að söluverð 
hennar hefir ekki einu sinni hrokkið fyrir 
áföllnum kostnaði á erlendum markaði. 
Samkv. lögum hinnar frjálsu samkepni 
mvndi það vera erfitt fvrir útlenda síld- 
arkaupmenn að halda uppi verði á sinni
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sfld, þegar nóg sfld önnur er á markaðn- 
um. Auðvitað er þetta líka nokkuð erfitt 
stundum, og þegar til lengdar lætur get- 
ur ekki svarað kostnaði að reyna það. En 
þetta er tiltölulega ljett að gera hvað 
snertir fvrstu sfldina, því að þeir kaup- 
menn, sem best hafa samböndin í Svíþjóð, 
geta venjulega selt sína sfld jafnóðum og 
hún kemur þangað og án þess að kaup- 
endurnir viti, að ódvrari sfld standi til 
hoða. En þeir kunna líka ýmisleg ráð til 
þess að komast hjá óþægflegri samkepni. 
Þeir eru sjálfir matsmenn og meta sfldina 
eftir eigin geðþótta. Þeir geta ráðið, hvort 
varan er talin „príma" eða „seeunda". 
Ef hún fær 2. flokks stimpil, er þar með 
spilt fvrir sölu á henni. Það er óhætt að 
fullvrða það, að hagnaðurinn af sfldar- 
versluninni rennur nær eingöngu í vasa 
sænskra stórkaupmanna. Og það er ekk- 
ert til þessa að segja frá löglegu verslun- 
arsjónarmiði. Þeir eru kaupmenn og hugsa 
eðlilega mest um það að skara eld að 
sinni köku eftir mætti. Þeir standa hest 
að vígi, koma sinni sfld fyrst á markaðinn 
og vita altaf, hvernig sakir standa þar.

Þannig gengur þetta þangað til útsjeð er 
um veiðina. Ef mikið veiðist. þá lækkar 
verðið og getur endað með því, að sumt 
af sfldinni verði óseljanlegt. En ef lítið 
veiðist, þá getur verðið hækkað stórkost- 
lega á skömmum tíma. Þá sjá sænskir 
stórkaupmenn sjer hag í að kaupa uup 
allar sfldarhirgðir og setja þá verðið hátt 
gagnvart nevtendunum. — Stórki.upmenn- 
irnir geta vitanlega ekki haldið háu verði 
þegar mikið fiskast, þeir græða tiltölu- 
lega mest þegar lítið fiskast. Þessir menn 
hugsa auðvitað mest um sjálfa sig. þar 
næst um sína eigin þjóð og minst um okk- 
ar hag. Það er þeim í hasr. að ekki sje 
saltað meira árlega en góðu hófi gegnir, 
og það er þess vegna ekki nema eðlilesrt
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að þeir geri sitt til að draga úr því, að 
veiðin verði mikil. Þetta geta þeir Iíka 
með ýmsu móti, t. d. með því að Iáta okk- 
ur íslendinga gefast upp á því að salta 
fyrir eiginn reikning. Til þess þurfa þeir 
ekki annað en að setja verð á söltunar- 
síld svo lágt, að betur borgi sig að selja 
sfldarverksmiðjunum nýju sfldina til 
hræðslu. og setja verð á saltaðri sfld svo 
lágt, að það borgi sig ekki fvrir okkur 
fslendinga að salta hana fvrir eiginn 
reikning. Verksmiðjurnar lækka þá Hka 
verðið, og afleiðingin verður sú, að út- 
gerðin ber sig ekki. Þessi ráð hafa þeir í 
hendi sjer og þeim er að takast þetta. — 
Það verður að segja það eins og það er. 
og það er ekkert launungarmál, að það 
hefir þótt keppikefli að vera umhoðsmað- 
ur fvrir þessa menn. Það hefir verið all- 
trvggur atvinnuvegur, og eins og annars- 
staðar þar, sem einhvern feitan gölt er 
að flá, hafa margir viljað vera nærstadd- 
ir. — Nu er komið svo, að umboðsmenn- 
imir undirhjóða hver annan, þangað til 
jafnvel þeir geta engan hagnað af þessum 
viðskiftum haft.

Síðustu árin hafa Danir aukið síldar- 
útveg sinn h.jer við land, en þó einkum 
Færevingar að miklum mun og þeir hafa 
fen?ið mikinn áhuga á þessari veiði. Þeir 
fiska hjer fvrir innan landhelgislínuna í 
fullum lagarjetti. og kemur mjer síst i 
hug að amast við því. En þeim hefir 
tæplega skilist það enn þá eins vel og 
vera þvrfti, að við höfum hjer sameigin- 
learra hagsmuna að gæta og að það er ekki 
síður skvlda þeirra en okkar að revna að 
hæta markaðinn fyrir þessa sameiginlegu 
framleiðslu. og þá fvrst og fremst með 
því. að þeir revni að auka hann í sínu 
eigin landi.

Eæreyingar hafa lag á því að reka 
ódýra útgerð og geta því selt sfldina ódýr-
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ara en íslendingar, og kaupa því sænskir 
umboðsmenn fremur af þeim. Þetta er 
auðvitað alt löglegt, en það hjálpar til að 
koma þessu máli í það horf að gera Is- 
lendinga að hásetum á útgerðum útlend- 
inga hjer við land hvað þessa veiði snert- 
ir. Það er ilt til þess að vita, að svo 
slvsalega fari um þessa atvinnugrein, því 
að það er mín sannfæring, að við íslend- 
ingar eigum enga auðsuppsprettu meiri, 
að minsta kosti enga, þar sem auðurinn 
er jafnfljótfenginn og á síldarmiðunum 
fvrir Norðurlandi — ef rjettilega er á 
haldið.

f sambandi við þetta mál má aldrei 
gleyma frændum okkar Norðmönnum. Þeir 
hafa kent okkur allar síldveiðar, sem nokk- 
uð hefir kveðið að, og hafa allra manna 
mesta revnslu við þessa veiði. Þeir eru 
nægjusamari en við og sparsamari og 
mjög lægnir fiskimenn. Þangað til nú- 
gildandi fiskiveiðalöggjöf gekk í gildi 
voru þeir vanir því að fá að stunda þessa 
atvinnu hjer eins og innlendir menn, að 
öðru leyti en því, að þeir máttu ekki 
fiska í landhelgi. Á þes'su varð mikil breyt- 
ing með fiskiveiðalögunum frá 1922, og 
eiga Norðmenn vitanlega síðan miklu 
verri aðstöðu til þess að stunda þessa 
veiði hjer við land, þótt. þessum lögum 
hafi aldrei verið stranglega framfvlgt 
gagnvart þeim. En þeim hefir þó einkum 
verið linlega framfvlgt síðan binn svo- 
nefndi kjöttollssamningur var gerður við 
Norðmenn. Þetta hefir ljett þeim mjög 
samkepnina við okkur og þeir eru enn 
þann dag í dag okkar langskæðustu keppi- 
nautar. Það er oft tiltölulega Ijett að fara 
kringum lögin. og ekki síður fiskiveiðalög 
en önnur lög. Jeg fullvrði ekki, að Norð- 
menn geri þetta, því að jeg hefi engar 
sannanir í höndunum fyrir því. Bn jeg

vil levfa mjer að benda á eina aðferð 
til þessa, sem tiltölulega er ljett að nota. 
Þegar Norðmenn koma hingað til þess að 
fiska utan landhelgi, geta þeir flutt með 
sjer meira að tunnum og salti en þeir geta 
haft í skipunum meðan þeir eru að fiska, 
því að rúm þarf að vera á þilfari til þess 
að unt sje að verka síldina og koma henni 
fyrir í lestinni. Það getur því komið sjer 
mjög vel að geta selt 500—600 tunnur ís- 
lenskum manni í landi, selt þessum sama 
manni seinna síld í þessar sömu tunnur, 
og keypt svo af honum þessa sömu síld í 
þessum sömu tunnum, þegar þeir leggja 
af stað heimleiðis. Þetta getur alt verið 
löglegt, en hjer getur líka verið um lepp- 
mensku að ræða af versta tægi, án þess 
að ljett sje að sanna það. Þannig geta 
Norðmenn komið þessu fvrir og siglt síð- 
an með fullfermi beina leið til Svíþjóðar 
og selt síldina þar sjer að skaðlausu ódýr- 
ara en við getum.

Eitt er það, sem jeg vil levfa mjer að 
benda á í þessu sambandi og sjerstaklega 
biðja hæstv. stjóm að athuga vel og 
vandlega, og það er það, hvort Norð- 
mönnum sje leyfilegt samkvæmt alþjóða- 
verslunarlöggjöf og venjum að bjóða þá 
síld, sem fiskuð er utan landhelgi og ekki 
er verkuð samkvæmt íslenskri löggjöf. á 
útlendum markaði sem fyrsta flokks ís- 
lenska síld. Þetta viljum við banna. ef 
hægt er að lögum. Vitanlega standa Norð- 
menn mun betur að vígi að ýmsu levti en 
við. Þeir sleppa við útflutningsgjald, 
tunnutoll og útsvörin, sem eru vægast sagt 
hóflítil. Enginn má skilja orð mín svo. að 
jeg vilji setja þránd í götu frænda vorra. 
svo að þeir njóti ekki fullra laga hjer. en 
okkur verður ekki láð, þótt við viljum 
vernda rjett okkar sem lög frekast leyfa. 
Við getum ekki viðurkent, að þeir hafi
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rjett til þess að bjóða sem íslenska síld á 
útlendum markaði síld, sem fiskuð er ut- 
an landhelgi og ekki er söltuð samkvæmt 
íslenskum lögum. Við viljum hindra, að 
þeir geti farið í kringum íslenska lög- 
gjöf okkur til tjóns. Við mvndum vitan- 
lega geta litið þetta mildari augum, ef 
ekki stæði svo á. að markaðurinn er svo 
lítill, að það má tæplega muna 20—30 þús. 
tunnum til þess að markaðurinn yfirfyll- 
ist ekki og allir, sem við síldarútveg fást. 
tapi meira eða minna. Það er okkur því 
lífsnauðsyn að hindra þetta. og það ættu 
Norðmenn sjálfir að skilja. Jeg skal játa. 
að Norðmenn hafa gert töluvert að því 
að revna að auka markaði fvrir íslenska 
síld. Þeir liafa hoðið hana á nýjum mörk- 
uðum, en það lakasta er, að það hefir 
stunduin orðið til þess að koma óorði á 
síldina utan Danmerkur og Svíþjóðar, 
vegna þess, að oftast hefir verið revnt að 
koma þar út lökustu síldinni, sem ekki 
hefir verið unt að selja á Norðurlöndum. 
Þess her að gæta, að íslenska síldin hefir 
á mjög skömmum tíma rutt hurt allri 
annari síld úr Svíþjóð, enda er þar í 
landi eini markaðurinn fyrir íslenska síld, 
að heita má. En Svíar eru sú þjóð. sem 
lengst hefir komist í því að nevta síldar 
og hefir því hest skilvrði til þess að meta 
gæði hennar. En þegar þeir hafa slíkar 
mætur á íslensku síldinni. þá er ilt til 
þess að vita, að hún skuli hafa ilt orð á 
sjer í nágrannalöndunum. af því að söl- 
nnni er svo óhyggilega háttað. Ástandið 
er þannig nú. að það má ekki veiðast 
nema tiltölulega lítið til þess að ekki 
verði tap á síldinni.

Jeg sje nú ekki aðra leið út úr þessum 
ógöngum en öflug samtök þeirra manna. 
sem hjer eiga rjettmætra hagsmuna að 
gæta. En slík samtök eru útilokuð nema

með lagavernd, því að hjer ráða miklu 
menn, sem eiga annara hagsmuna að 
gæta en hagsmuna hinnar íslensku þjóð- 
ar. Þetta frv. er samið og flutt í þeirri 
trú, að það sje eina líklega leiðin út úr 
þessu öngþveiti. Tilgangur þess er fyrst 
og fremst sá, að koma hetra skipulagi á 
söluna í nevslulöndunum. Ennfremur að 
vanda vöruna, koma henni í álit á erlend- 
um markaði, sjá um, að ekki verði ann- 
að en góð vara á boðstólum. Það er ekki 
meiningin, að hjer eigi að vera neinn ok- 
urhringur á ferðinni; þvert á móti. Með 
þessu er reynt að miðla hagnaðinum af 
þessari uppgripaveiði rjettlátlega milli 
framleiðenda og neytenda. Nii er hagur- 
inn eingöngu hjá neytendunum. En neyt- 
endurnir verða að skilja það, að við get- 
um ekki til lengdar selt þeim síldina fyrir 
lægra verð en framleiðslan kostar. Jeg 
hygg, að það muni auðvelt að sannfæra 
jafnvitra þjóð og Svía um slíkt. Og lík- 
lega mundi meðaltalsverðið verða að- 
gengilegra fyrir neytendurna, ef hægt 
væri á þennan hátt að hafa hönd í hagga 
með sölunni.

Með þessu fvrirkomulagi vrði fyrir það 
girt, að síldin væri flutt úr landi svo tug- 
um þúsunda tunna skifti og ónýttist þar. 
Það yrði ekki meira flutt út en von er 
um, að seljist með sæmilegu verði, þannig 
að framleiðslukostnaður fáist borgaður. 
Þá er eitt, sem altaf veltur mikið á í 
þessu máli, en það er að gera vöruna 
þannig úr garði, að hún sje að skapi 
neytenda. Þó að Svíum líki hest sú verk- 
unaraðferð, sem hjer er höfð á síldinni, 
og vilji ekki hafa hana öðruvísi, þá er 
ekki svo um aðrar þjóðir. Þær vilja 
sumar hafa aðra meðferð, því að sinn er 
siður í landi hverju. Það mundi því verða 
eitt aðalhlutverk fjelagsins að útvega nýja
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markaði og jafnframt að kynna sjer, 
hvernig neytendurnir vilja hafa meðferð 
vörunnar. Hjer má ekki flana að neinu og 
enginn má búast við, að slíkt geti tekist 
á skömmum tíma.

Jeg býst við því, að það þurfi að 
höggva í sama farið ár eftir ár, því að 
sjaldan fellur trje við fvrsta högg. Pjöldi 
þjóða neytir mikið síldar, svo sem Þjóð- 
verjar, Tjekkoslovakar, Pólverjar og Rúss- 
ar. Þeir, sem best vita, segja, að síld sje 
mjög mikið borðuð í Rúmeníu. Það er 
nú næsta ólíklegt, að ekki sje hægt að 
koma síldinni á markaðinn í þessum lönd- 
um, þar sem Svíar, sem hafa mest og best 
skilvrði til þess að meta síldina, telja hana 
ágæta vöru. Jeg er sannfærður um, að 
þetta er hægt, ef rjett er að farið. En 
ef við gætum útvegað markað fyrir 600 
þús. tunnur, þá býst jeg við, að vandræð- 
in væru leyst fvrstu 20—30 árin. Það er 
ekki nema tæplega helmingur þessa, sem 
hægt er að fá sæmilegt verð fvrir nú. 
Mjer er óhætt að hafa það eftir merkum 
kaupsýslumanni, sem er nýkominn frá út- 
löndum, að tvö stór verslunarhús í Ham- 
borg fullvrtu við hann, að hægt væri að 
sel.ja alla íslensku sfldina á þýskum mark- 
aði, ef hún væri verkuð eins og Þ.jóðverj- 
ar vilja vera láta. Neyslan í Þýskalandi er 
vitanlega margföld á við framleiðslu okkar.

Jeg gat þess áðan, að okkur flm. væri 
það fullljóst. að li.jer getur verið um 
hættulegt spor að ræða. Jeg held, að í 
raun og veru verði aldrei vikið hættu- 
laust frá grundvelli frjálsrar verslunar. 
En maður verður oft að leggja á tæpt vað 
og hættulegt til þess að revna að bjarga 
sjer frá stærri voða. Hjer er hættan fólg- 
in í því, að ekki verði rjettilega haldið 
á þeim trompum. sem væntanlegum st.jórn- 
endum þessa fjelagsskapar eru fengin í 
hendur með þessu. Það er vandi að fram-

kvæma þetta, og er enginn öfundsverður 
af því verki. En jeg vænti þess, að rais- 
fellurnar verði ekki stærri en það, að 
reynslan sýni, að iniklu meira vinnist en 
tapist við þetta örþrifaráð.

Jeg skal taka það fram, að jeg lít á 
þetta fvrirkomulag hjer sem bráðabirgða- 
fyrirkomulag En upp af þessum fjelags- 
skap myndi innan skams rísa upp stórt og 
sterkt íslenskt fjelag, sem mvndi ná sterk- 
um tökum á síldarversluninni og aldrei 
sleppa henni aftur úr íslenskum höndum.

Jeg skal ekki fara mikið út í einstök 
atriði frv. Jeg vil aðeins benda á tvent. T 
1. gr. frv. er ekki ákveðin tala þeirra 
manna, er stofnað geti slíkt fjelag sem 
þetta. I fljótu bragði kann þetta að virð- 
ast mikill galli, en orsökin til þess er sú, 
að ekki er Ijett að vita fyrirfram, hve 
marga er hægt að fá til þess að stofna 
þennan fjelagsskap af þeim mönnum, er 
hjer hafa aðeins íslenskra hagsmuna að 
gæta.

Einnig virðist heppilegra að láta ríkis- 
stjórnina skipa stjórn fjelagsins í bvrjun, 
til þess að reyna að komast se-m mest hjá 
útlendum áhrifum.

Jeg sje svo ekki ástæðu til þess að fara 
fleiri orðum um þetta. Jeg skal að síð- 
ustu taka það fram, að í mínum augum 
er þetta svo mikið nauðsynjamál, að jeg 
vil fórna dálitlu af persónulegu frelsi inn- 
anlands um stundarsakir, í fullu trausti 
þess, að við verðum frjálsari út á við eft- 
ir en áður.

Jón Baldvinsson: Batnandi manni er 
best að lifa. Mjer þykir tilhlýðilegt að 
byrja með spakmæli, eins og hv. þm. Ak. 
(BL), þótt ekki sje það á latínu. Jeg við- 
urkenni fullkomlega þá tilraun, sem kem- 
ur fram í frv. þessu og ræðu hv. þm. Ak., 
um að koma skipulagsbundinni sölu á
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síldina. En jeg fæ ekki sjeð, að það sje 
ákaflega mikill munur á fvrirkomulagi 
því, sem stungið er upp á í þessu frv., og 
fyrirkomulagi því, sem jeg sting upp á í 
frv. því, sem er næst á dagskránni. Háttv. 
þm. Ak. hefir nú lýst ástæðunum, sem 
hafa orðið til þess, að meiri hl. sjútvn. 
ber fram þetta frv., og sömu ástæður hafa 
vakað fyrir mjer. Það - er sem sje skipu- 
lagsleysið á sölu síldarinnar, mistökin, sem 
þar af leiðandi verða á henni, og þau 
stórtöp alls þorra þeirra manna, er út- 
gerðina stunda. Munurinn milli mín og 
meiri hl. sjútvn. er sá, að meiri hl. sjíitvn. 
vill, að»fjelag annist síldarsöluna, en jeg 
tel heppilegra, að ríkið hafi hana á hendi. 
•Teg vænti þess, að hæstv. forseti taki ekki 
hart á mjer, þótt jeg minnist ofurlítið á 
næsta mál á dagskránni. Það verður til 
þess, að minni umræður verða um það. 
•Teg skal þá segja hv. þm. Ak., hvers vegna 
jeg álít heppilegra, að ríkið taki að sjer 
söluna en fjelag einstakra manna. Það er 
af því, að jeg hygg, að ríkið standi styrk- 
ara gegn þeim mönnum, sem kaupa, held- 
ur en slíkt fjelag, sem frv. hans vill stofna. 
Jeg get hugsað mjer, að upp rísi óánægja 
í þeim löndum, sem kaupa síldina, svo og 
í Xoregi, vegna samkepninnar. og hygg 
jeg. að ríkið sje öruggara gegn slíkri óá- 
nægju og ef til vill -tortryggni heldur en 
lögþvingaður liringur. Þetta hefir gert það 
að verkum, að jeg hefi ekki getað fylgt 
meiri hluta sjútvn., en tel rjettara að 
lialda mínu frv. Höfuðkostur þessa frv. 
er sameiginleg sala, en það er líka í mínu 
frv. Annars þarf jeg ekki að tala langt 
mál nú, því að við erum sammála uin 
margt í þessu máli, hv. þm. Ak. og jeg. 
og hefi jeg því engu að svara. 011 rök 
hans lutu að því. að ástandið væri óþol- 
andi eins og er. og er jeg honum sammála

um það. Jeg skal aðeins víkja að því, að 
jeg var honum ekki sammála um það, að 
hjer sje um nokkuð tæpt vað að ræða. Jeg 
álít einmitt, að hjer sje hin rjetta leið 
farin, aðeins ekki gengið nógu langt. Ekki 
get jeg heldur fallist á, að þetta eigi að 
vera bráðabirgðaskipulag; heldur vil jeg 
hafa það framtíðarskipulag. Annars skal jeg 
ekki fara neitt út í einstök atriði við þessa 
umr. Ef það er vilji hv. deildar, að þetta 
frv. verði samþvkt, þá býst jeg við því. 
að mitt frv. nái ekki fram að ganga. Áskil 
jeg mjer því rjett til að taka mitt frv. 
aftur, ef jeg sje, að þetta fer í gegn. En 
ef þetta frv. verður ekki samþykt, þá 
held jeg, að ekki sje rjett að fella mitt 
frv. Það hefir glatt mig, að menn hafa 
álitið einkasölu trvggilegustu aðferð til 
þess að útvega sannvirði fvrir vörur. Þetta 
tel jeg stefnubrevtingu í rjetta átt lijá 
Alþingi frá öllum þeim hamagangi síðasta 
Alþingis gegn einkasölum. Þetta er tilraun 
til þess að bæta fyrir það, sem áður er 
misgert.

Pjetur Ottesen: Háttv. 2. þm. Reykv. 
(JBald) þykir þetta frv. vera heldur en 
ekki vatn á sinni mvllu. Jeg skal nú ekki 
fara neitt út í það. en lofa þeim liv. flm. 
(BL) og honum að eigast við um það sín 
á milli.

Hv. frsm. (BL) mintist á sögu síld- 
veiðanna hjer á landi. Fvrst eru það út- 
lendingar eingöngu, sem sleikja rjómann 
af síldveiðunum, og nota til þess innlend- 
an vinnukraft. Og þó ekki sjeu metin öll 
þau spjöll, sem orðið hafa á hugsunar- 
hætti fólksins í þessu sambandi fyrir áhrif 
útlendrar ómenningar. þá verður ekki með 
sanni sagt. að síldveiðarnar hafi reynst 
þessn landi nein fjeþúfa nje markað nein 
heillaspor á framfarabraut þjóðarinnar.
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Þær liafa að vísu á stundum gefið allmikl- 
ar tekjur til verkafólksins og mjólkað 
landssjóði drjúgum. En oft hafa líka út- 
gerðarmenn og síldarsölumenn borið skarð- 
an hlut frá borði, og verkafólkið stundum 
komið aftur með tóma pyngju, og auk 
heldur með ærna skuldabvrði á baki, og 
hafi það ekki getað int þær skuldir af 
hendi, þá hefir það þó orðið einhverra tap. 
En ríkissjóður hefir oft borið drjúgan 
skilding úr býtum. Því er ekki að neita. 
En það er annað atriði í þessu sambandi, 
sem taka verður einnig til greina, þegar 
alt er gert upp. og ekki er lítilsvert, en 
það er sú röskun á atvinnulífi landsmanna. 
sem síldveiðarnar hafa leitt yfir landið. 
Þær eru sem sje reknar á þeim tíma, sem 
mest þörf er fyrir vinnukraft í sveitum, 
um hevannatímann. Og því verður ekki 
neitað, að það, sem mest stendur í vegi 
fyrir framförum landbúnaðar og fram- 
farahug þjóðarinnar á því sviði, er ein- 
mitt það, að vinnukraftinn vantar, þegar 
hans er mest þörf, það er um heyannatím- 
ann. Það hefir lamað landbúnaðinn mjög, 
hversu síldveiðarnar hafa rekist óþvrmi- 
lega á hann. Landbúnaðurinn, þessi gamli 
og tryggi atvinnurekstur, hefir orðið að 
lúta í lægra haldi fyrir þessum ótrygga at- 
vinnuvegi í samkepninni um að ná í vinnu- 
kraftinn. Þó er önnur afleiðing þessa at- 
vinnurekstrar, sem ef til vill hefir litlu 
minna tjóni valdið. Það er sú brevting á 
hugsunarhætti þjóðarinnar, sem frá lion- 
um stafar. Síldarútgerðinni er þannig hátt- 
að, eins og hv. frsm. tók fram, að líkja 
má henni við teningskast, og þess vegna 
hefir sá hugsunarháttur vaxið og þróast, 
að hjer sje annaðhvort alt að vinna eða 
öllu að tapa, og hinsvegar fyrnst yfir hina 
gömlu og góðu setningu: að sígandi lukka 
sje best.

En þótt nú þessi atvinnuvegur hafi 
gengið æðiskrvkkjótt yfirleitt, þá er nú 
samt svo komið, að mjög mikið fje er í 
honum bundið, og skil jeg þetta frv. þann- 
ig, að það sje tilraun til þess að bjarga 
því, sem bjargað verður, af því mikla fje, 
sem því miður er búið að binda á þenn- 
an hátt, Þó það fje hefði verið betur kom- 
ið annarsstaðar, 'þá verður að taka það 
eins og það er og þýðir ekkert að sakast 
uin orðinn hlut. Frv. er fram komið til 
þess að tryggja landsmönnum betri not 
af þessum atvinnurekstri. Eftir því, sem 
mjer hefir verið tjáð, þá er það einn mesti 
agnúinn á málinu, hve markaðurinn fyrir 
saltsíldina hefir reynst misbrestasamur. 
Þegar vel veiðist, fellur verðið vegna þess, 
hve markaðurinn er þröngur. Þetta er 
versti gallinn. En jeg sje ekki nein ákvæði 
í frv., sem tryggja þetta. Mjer hefir skil- 
ist, að ráðið væri það, að takmarka það, 
hve mikið væri saltað af síld, en það er 
hægt að vita svona hjerumbil, hvað mark- 
aðurinn þolir af saltaðri síld árlega. Enda 
hefir það sýnt sig, að þegar framleiðslan 
er í samræmi við markaðinn, þá er verðið 
gott. Að vísu er talað um það í frv., að 
ekki megi byrja á því að salta fyr en 25. 
júlí, og byggist það á því, að þá er síld- 
in farin að verða feitari en í byrjun veiði- 
tímans og minni áta í henni og hún því 
betri vara. Þetta sagði hv. frsm., að væri 
óbein trvgging fvrir útflutninginn. En 
mjer virðist framleiðsla þessi betur trygð. 
ef það væri ákveðið að salta alls ekki 
meira en markaðurinn þolir. Því það er 
tjón að verða að taka eitthvað af síldinni 
upp úr tunnunum og setja í bræðslu. Það 
liggur sem sje mikið fje bæði í tunnum 
og salti og svo vinnunni við þetta. Því er 
hin leiðin nær en þessi.

Svo er annað; það er talað um að úti-
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loka með þessu frv. leppmenskuna, sem 
vissulega er þjóðarsmán. Mjer skilst samt, 
að það leiki á tveim tungum, hvort það 
sje víst, að það náist með þessu frv. eins 
og það liggur fyrir. Hvað greiðsluna 
snertir, þá er það ekki nema einstöku 
maður, sem getur haft innlent rekstrarfje 
til þess að reka iitgerðina með. Nú er hún 
oft rekin á þann hátt, að menn selja síld- 
ina fyrirfram fyrir ákveðið verð og fá 
tunnur og salt hjá kaupanda, og eins fje 
til þess að hefja með starfræksluna. Mun- 
urinn á þessurn mönnum og leppunum er 
þá sá, að þeir reka sölu og útgerð fyrir 
eiginn reikning og á eigin ábyrgð, en hafa 
hinsvegar tryggingu fyrir sölunni. En 
lepparnir starfa fyrir reikning erlendra 
síldarkaupmanna. Nú tekur þetta frv. fyr- 
ir það, að menn geti selt nokkuð af fram- 
leiðslunni fyrirfram, og girðir þannig 
fvrir, að menn geti aflað sjer rekstrar- 
fjár á þann hátt. Það er því ekki ótta- 
laust, að niðurstaðan af þessu geti orðið 
sú, að auka leppmenskuna, í stað þess að 
draga úr henni. Þetta verður að athuga 
vel. Menn verða með þessu fvrirkomulagi 
að geta bygt á því, að hægt sje að fá inn- 
anlands nægilegt fje til þess að reka út- 
gerðina mestan hluta útgerðartímans, þar 
sem greiðsla fyrir síldina kemur ekki fyr 
en seint og síðar meir.

Það á vitanlega ekki við að tala hjer 
um einstakar greinar frv. En jeg geri ráð 
fvrir, þar sem frv. kemur frá nefnd, þá 
verði því ekki vísað til nefndar, og vænti 
því, að ekki verði hart á því tekið, þótt 
minst sje á einstakar greinar frv. nii 
við 1. umr.

I 1. gr. er svo ákveðið, að ef einhverjir 
þeirra manna, sem á síðastl. ári fengust 
við söltun eða útflutning síldar, vilja slá 
sjer saman um að mynda fjelag til þess 
að hafa með höndum síldarverslunina, þá

sje þeini það heimilt. Þó ekki sjeu nema 
tveir menn, sem að þessu vilja hverfa, þá 
geta þeir ákveðið, að slíkur fjelagsskapur 
skuli tekinn upp. Hv. frsm. (BL) sagði, 
að það þyrfti ef til vill einhver nánari 
ákvæði um þetta. Jeg er æðihræddur um. 
að þetta sje ekki fullhugsað. Þá er það, 
að eingöngu þeir menn, sem fluttu út síld 
á síðasta ári, skuli hafa þennan rjett. Jeg 
skil ekki, hvernig á því stendur, að menn, 
sem geta sýnt það ljóslega, að þeir ætla 
að salta eða flvtja út síld nú í sumar, 
skuli ekki fá að vera með í þessari f jelags- 
myndun eða ráða um það, hvort fjelag 
skuli stofnað eða ekki. Það er þó þeirra 
framleiðsla, sem á að koma undir þetta 
fjelag. Hitt nær engri átt, að menn, sem 
að vísu fengust við síldarsölu í fvrra, en 
ætla nú ekkert við hana að fást, að þeir 
geti rokið til og mvndað slíkan fjelags- 
skap og gert ráðstafanir um tilhögun á 
sölu þeirrar síldar, sem þeir eiga ekkert 
í og hafa ekkert með að gera.

Það er sjálfsagt miklu hyggilegra, að 
það sje bundið því skilvrði, að það sjeu 
allmargir menn, sem koma sjer saman um 
að mynda þennan fjelagsskap, svo að 
skuldbindandi sje fyrir hina að vera þar 
með. Einnig, að það sjeu eingöngu þeir 
einir, sem ætla að salta eða flvtja út síld 
í sumar, sem þar komi til greina, að við- 
bættu því, að þeir, sem gera út á síld, þó 
þeir salti ekki eða flytji síldina út, mættu 
einnig vera þar á meðal. Jeg verð að 
biðja háttv. meiri hl. sjútvn. að athuga 
þetta betur.

Þá virðist mjer vera ósamræmi milli 3. 
og 4. gr. frv. í 3. gr. er gert ráð fyrir, að 
þeir sjeu allir fjelagsmenn, sem fjelagið 
selur fvrir, en í 4. gr. er talað um bæði fje- 
lagsmenn og aðra. Þetta er ósamræmi og 
verður að lagfæra það. Pleira er hjer að 
athuga. í 13. gr. er sagt, að atkvæði fje-
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lagsmanna skuli fara eftir því, hvaS mik- 
ið vörumagnið er. Það getur verið, að 
það sje rjett. En mjer skilst, að þessi fje- 
lagsskapur sje eingöngu gerður fyrir út- 
flytjendur, því þeir menn, sem veiða og 
selja til verkunar, hafa engan íhlutunar- 
rjett um þessi mál. Hv. frsm. gat um það, 
að ætlast væri til þess að skifta ágóðan- 
um bróðurlega milli útgerðarmanna, og 
er það auðvitað fögur hugsun. En út- 
gerðarmenn eiga hjer alt undir útflytj- 
endum og geta því engu um þetta ráðið. 
Jeg vil nú skjóta því til hv. flm., hvort 
ekki muni rjett að tryggja rjett þeirra 
betur en gert er í frv. eins og það liggur 
nú fyrir.

Jeg mun svo ekki gera frekari aths. um 
frv. í bráð og mun ekki taka endanlega 
afstöðu til þess að svo stöddu, eða fyr en 
jeg sje, hvernig flm. taka þessum aths. 
mínum. Jeg viðurkenni það, að síldarút- 
gerðin er nú komin í öngþveiti. En úr 
hinu getur reynslan ein vitanlega skorið, 
hvort hagkvæmara er að skipulagsbinda 
söluna eða láta sitja við það, sem er, í 
trausti þess, að einstaklingarnir læri af 
revnslunni.

Tryggvi Þórhallsson: Aðeins örfá orð. 
Jeg ætla mjer ekki að hætta mjer inn á 
að tala alment um það mál, sem hjer ligg- 
ur fvrir. Jeg játa, að til þess er jeg ekki 
nógu kunnugur þessum atvinnurekstri. 
Mjer er það ljóst, að hjer er verið að 
taka upp nýja stefnu og mjög sveigt í 
einkasöluáttina, og það af mönnum, sem 
áður hafa mjög tjáð sig andvíga öllu slíku. 
Jeg segi þetta þessum mönnum til hróss, 
að þeir hafa látið sannfærast af reynsl- 
únni. Og eftir því, sem mjer virðist, þá 
er stefna frv. alveg rjett frá sjónarmiði 
íslenskra framleiðenda. En jeg vil ekki 
láta hjá líða að benda á það, að málið

hefir aðra hlið, sem snýr út á við, og jeg 
vona, að hæstv. stjórn gæti þess, að við 
verðum ekki fyrir neinum óþægindum út á 
við sökum afgreiðslu þessa máls. Sú hlið 
snýr aðallega að þeim, sem síldina kaupá, 
en það eru Svíar. En Norðmenn, sem 
stunda þessa veiði allmikið, koma hjer 
líka til greina. Jeg hygg, að ekki geti hjer 
orðið um alvarlegan árekstur að ræða. 
En jeg vil beina því mjög alvarlega til 
háttvirtrar sjávarútvegsnefndar og hæstv. 
stjórnar, að það sje vel athugað, að við 
fáum ekki nein óþægindi vegna þessa 
máls, einkum frá Norðmönnum. Jeg vil 
leggja áherslu á það, að þetta komi ekki 
á neinn liátt í bág við þann samning, sem 
við höfum gert við þessa þjóð vegna að- 
alútflutningsvöru landbúnaðarins.

Umr. frestað.

Á 66. fundi í Nd., næsta dag, var 
f r a m h a 1 d i ð 1. u m r. um frv.

Ólafur Thors: Á meðan hv. þm. Borgf. 
(PO) var að tala, varð háttv. frsm. 
(BL) að víkja sjer frá í bili, en bað mig 
að standa fyrir svörum, og hjet jeg því.

Raunar er það nú svo, að ræða háttv. 
þm. Borgf. gaf mjer ekki ástæðu til langra 
athugasemda að þessu sinni. Hann talaði, 
að mjer skildist, nokkuð á víð og dreif um 
málið, og virtist mjer í öðru veifinu eins 
og bregða fyrir, að hann mundi telja skað- 
laust, þótt síldveiði legðist niður. En það 
er hinn mesti misskilningur og furðuleg 
skammsýni af svo gáfuðum manni að 
halda slíku fram, enda blandast mjer ekki 
hugur um það, að síldveiðar munu reyn- 
ast mikil gullnáma, ef komið verður sæmi- 
legu skipulagi á þennan atvinnuveg.

Mjer skildist, að þessi hv. þm. (PO) 
vildi, að menn hefðu það hugfast, að „síg- 
andi lúkka er best“, og þó að jeg viður-
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kenni sannleiksgildi þessa gamla spakmæl- 
is, vil jeg þó minna hann á það, að ekki 
er langt síðan þarfir ríkissjóðs voru að- 
eins 710 hluti þess, sem nú er. Og víst er 
um það, að eigi þjóðin að fá risið undir 
þeim skattabvrðum, sem nú hvíla á henni. 
dugir ekki að sníglast áfram, heldur verð- 
ur að vera járnbrautarhraði á framþróun 
atvinnulífsins og framkvæmdum.

Iláttv. þm. Borgf. gat þess, sem rjett 
er, að nauðsyn bæri til að tryggja það, 
að síldarframleiðslan yrði ekki of mikil. 
En hann vildi gera það með því að hafa 
stoð í lögunum til þess að stöðva veiði, 
ef sjerstaklega mikið berst að í einu. Þetta 
hefir nefndin athugað og komist að þeirri 
niðurstöðu, að varhugavert geti verið að 
fara út á slíka braut. Ekki gott að segja 
með vissu á meðan verið er að veiða, hve- 
nær á að stöðva veiði, eða t. d. að banna 
að salta á ákveðnum degi, áður en nokkrar 
skýrslur liggja fyrir um veiði Norðmanna 
eða annara útlendinga utan landhelgi.

Nefndin hugsar sjer að hafa hemil á, 
að of mikið berist af íslenskri síld á er- 
lenda markaðinn, og ef það sýnir sig að 
veiðinni lokinni, að of mikið hafi verið 
saltað, þá skuli síldin seljast í verksmiðj- 
ur innanlands til þess að fyrirbyggja, að 
of mikill útflutningur felli- hana í verði. 
Jeg álít, að það gæti komið ójafnt nið- 
ur við ýmsa framleiðendur, ef öllum væri 
gert að skyldu að hætta að salta síld á 
ákveðnum degi. Sumir eru hepnari fyrri 
hluta vertíðarinnar, en öðrum gengur bet- 
ur seinni hlutann, svo að erfitt yrði að 
fylgja. þessu í framkvæmdinni án þess 
af hlytist órjettlæti og óvinsældir.

Þá taldi háttv. þm. Borgf. til bóta, ef 
bannað væri að veiða síld fyrir 25. júlí. 
En það er nú stundum svo, að einmitt í 
byrjun vertíðarinnar er lokið við að selja 
framleiðslu síðasta árs, og er þá verðið á

nýju síldinni oft hátt, enda þá mest kapp 
í útlendum mönnum að veiða utan land- 
helgi. Væri þá mikils virði fyrir Islend- 
inga að geta notið þess markaðs, en ætti 
nú að banna þeim að veiða fyrir 25. júlí, 
þá lendir aðalgróðinn hjá Norðmönnum 
eða öðrum þeim útlendingum, sem veiði 
stunda utan landhelgi.

Nefndinni var það ljóst, að margir og 
miklir örðugleikar eru á framkvæmdum 
þessa máls. Einn er sá, að ýmsum vand- 
kvæðum er það bundið að greiða and- 
virði vörunnar svo snemma, að menn geti 
notað það fje til áframhalds atvinnu- 
rekstrarins. En það verður verkefni þeirra, 
sem eiga að standa fyrir fyrirtækinu, að 
ráða fram úr þessu, og verður það þá 
væntanlega gert með reglugerð, í samráði 
við atvinnumálaráðuneytið.

Þá fanst mjer hv. þm. Borgf. una því 
illa, að þeim mönnum væri gert örðugt 
fyrir, er fengju að láni hjá erlendum 
mönnum tunnur og salt, gegn því að selja 
þeim framleiðslu sína. En svona byrjar 
einmitt leppmenskan, að menn fá tunnur 
og salt að láni gegn því að selja samtímis 
ákveðinn tunnufjölda af saltaðri síld. 
Þegar svo Svíar vildu ekki greiða nóg og 
skáru við nögl sjer að borga sæmilega fyr- 
ir vöruna, breyttist þetta á þá leið, að 
menn sleptu áhættunni, en fengu í þess 
stað ákveðna krónutölu af hverri tunnu 
fyrir það eitt að lána nafn sitt, svo fyrir- 
tækið væri að nafninu til rekið lögum sam- 
kvæmt. Það er því síst ástæða til að bera 
þessa menn svo sjerstaklega fyrir brjósti.

Þá áleit hv. þm. (PO), að misráðið væri 
af nefndinni að ætla þeim einum rjett til 
að gerast fjelagar, sem saltað hefðu síld 
á síðastl. ári, en vildi, að þeir nytu sama 
rjettar, er ætluðu að stunda þessa at- 
vinnu á komandi ári. Nefndin hafði ein- 
mitt athugað þetta og komist að þeirri
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niöurstöðu, að með þessu gæti það komið 
fyrir, að þeir, sem segðust ætla 'að salta 
síld, settu liiuum stólinn fyrir dyrnar, þó 
að þeir söltuðu aldrei eina einustu síld, en 
það taldi nefndin illa farið. Annars vil 
jeg benda hv. þm. á, að það er ekki mik- 
ils virði að teljast fjelagsmaður á fyrsta 
ári, því að rjettur meðlima er vísvitandi 
skertur um tvö ár.

Nefndin tók líka til athugunar ósam- 
ræmi það í 3. og 4. gr., sem hv. þm. benti 
á. Getur hún fallist á, að setningin í lok 
4. gr. sje óþörf, og mun bera fram till. um 
að fella hana niður. Á þessu ósamræmi 
stendur svo, að 3. gr. var breytt á síðustu 
stundu, en gleymdist að gera tilsvarandi 
breytingu á 4. gr.

Þá gat hv. þm. Borgf. þess, að lög þessi 
væru sett fyrir síldarspekúlantana. En 
það er alger misskilningur. Ef þetta stýr- 
ir lukku, sem nefndin hefir borið fram, 
eru lögin fyrst og fremst sett til hagsmuna 
fyrir framleiðendurna. Ef þetta fyrir- 
komulag reynist það bjargráð, sem ætlast 
er til, þá verður það framleiðendum til 
meiri hagsmuna en þeim, sem kaupa nýja 
síld til söltunar. Síldarkaupmennirnir geta 
hagnast hvort heldur verðið er hátt eða 
lágt, en framleiðandinn á mest undir því, 
að verð á framleiðsluvörunni verði sem 
hæst og sem tryggast.

Fleira var það ekki í ræðu háttv. þm. 
Borgf., er jeg sje ástæðu til að svara, og 
sný mjer þá að háttv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald), en nota tækifærið um leið til þess 
að segja ýmislegt um málið frá mínu 
sjónarmiði.

Háttv. frsm. hefir skýrt allítarlega frá 
sögulegum gangi þessa máls, svo að þá 
hliðina leiði jeg hjá mjer að tala um, en 
bendi aðeins á, að þeir hv. þdm., sem 
tekið hafa til máls, virðast sammála um, 
að ekki megi við svo búið standa um sölu

síldarinnar, heldur verði nú að hefjast 
handa og gera þær ráðstafanir, sem tryggi 
fjárhagslega afkomu þessa atvinnuvegar.

En þegar hjer er komið sögunni, skilja 
leiðirnar. Hv. 2. þm. Reykv. vill, að ríkið 
taki að sjer einkasölu á síld, og flytur frv. 
þess efnis. Því er meiri hl. sjútvn. and- 
vígur og ber fram annað frv., sem hjer 
liggur nú fyrir tii umr. Hv. 2. þm. Reykv. 
telur sig andvígan þessu frv. meii'i hl., en 
lætur þó annað veifið í veðri vaka, að 
það sje hold af hans holdi og ýmislegt í 
því undan lians rifjum runnið. Ef þetta 
væri rjett, væri þessi liv. þm. að afneita 
sínu eigin fóstri. Næsta mál á dagskránni 
er skilgetið afkvæmi hv. þm. og aigerlega 
óskylt frv. meiri hl. Jeg þykist vita, að 
háttv. 2. þm. Reykv. muni skilja þann 
stefnumun, sem kemur fram í þessum 
tveimur frv., þar sem annarsvegar er að 
ræða um ríkiseinkasöiu, en um samtök at- 
vinnurekenda hinsvegar. Jeg tel óþarft að 
benda á aiia þá galla, sem eru ríkiseinka- 
sölu fylgjandi, en vii þó benda á einn, 
sem jeg tei vera liöfuðgalla við það fvrir- 
komulag, sem sje þann, að ríkisvaldið 
ræður framkvæmdarstjóra og aðra starfs- 
menn, en það er undir vali þessara manna 
kornið, hvernig fer um afkomu ríkiseinka- 
sölu. Nú er eflgin trygging fyrir því, að 
þeir, sem fyrir valinu verða, sjeu búnir 
þeim hæfileikum, sem nauðsynlegir eru 
þeim mönnum, sem fyrir slíku eiga að 
standa, en þessir hæfileikar eru fyrsta og 
helsta skilyrði þess, að salan fari vel úr 
hendi. Meðal annars liggja þessar ástæð- 
ur til þess, að meiri hl. sjútvn. er mót- 
fallinn frv. hv. 2. þm. Reykv. og reynir 
með frv. því, er hjer liggur fyrir, að 
benda á önnur ráð, sem við teljum, að 
rjett sje að reyna, hvort ekki verði síldar- 
útveginum til bóta.

Það, sem um er að ræða í okkar frv.,
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eru samtök atvinnurekenda, eða framleið- 
enda, og þykist jeg geta lesið svo í hug 
hv. þdm., að enginn þeirra muni amast 
við því, að framleiðendur bindist sam- 
tökum, er miða í þá átt að hækka sölu- 
verð vöru þessarar á erlenda markaðinum. 
Enda mun alment litið á það með vel- 
þóknun, að þegnar ríkisins — framleið- 
endurnir á hvaða sviði sem er — bindist 
slíkum samtökum.

Undir venjulegum kringumstæðum geta 
slík samtök framleiðenda verið frjáls, og 
er það æskilegast og mun gefast best, verði 
því við komið. En hjer er beðið um lög- 
vernd slíkra samtaka. Nú vil jeg staðhæfa, 
að ekki sje rjett, að löggjafinn fullnægi 
slíkri ósk, nema að annaðhvort hafi meg- 
inþorri þeirra manna, sem þar eiga hlut 
að máli, krafist þess, eða þá að alveg 
sjerstaklega standi á. Hjer liggja nú ekki 
fyrir óskir sjálfra atvinnurekendanna. 
Nefndin verður því að minni hyggju að 
sanna, að hjer hagi sjerstaklega til, en það 
er einmitt það, sem hv. frsm. hefir bent 
á með skýrum rökum, nefnilega að meiri 
hluti þeirra manna, sem að síldarsöltun 
standa, eru aðeins verkfæri í höndum er- 
lendra síldarkaupmanna, og að vitanlegt 
er, að lögvernd sú, sem hjer er farið 
fram á, hlýtur að ganga á bug við hags- 
muni útlendinganna. Af þessu leiðir aft- 
ur það, að óhugsandi er með öllu, að hægt 
sje að fá meiri hl. þeirra manna, sem að 
síldarsöltun standa, til þess að krefjast 
lögverndar. Því þeir, sem fyrir lítilfjör- 
lega þóknun ganga á mála hjá erlendum 
húsbændum, hugsa ekki um, hvað landinu 
er fyrir bestu, heldur munu þeir halda 
áfram að þjóna þessum erlendu herrum 
sínum.

Mjer virðist því auðsætt, að þegar svo 
stendur á, þá verði löggjafarvaldið að

víkja frá meginreglunni og veita þá lög- 
vernd, sem frv. fer fram á, þó að ekki 
liggi fyrir ósk allra þeirra manna, er að 
síldarsöltun hafa starfað, enda má treysta 
því, að langsamlega flestir þeirra íslend- 
inga, er við síldarsöltun hafa fengist fyrir 
eiginn reikning, eru frv. þessu fylgjandi. 
Jeg geri ráð fyrir, að lagavernd þessi 
reynist bráðum óþörf, því að þegar „lepp- 
arnir“ hafa helst úr lestinni, er annað 
tveggja, að samtök hinna eru örugg án 
lagaverndunar, eða þá að svo fer í reynd- 
inni — þvert á móti vonum mínum og 
annara, sem að frv. þessu standa — að 
íslendingar sjálfir, sem við þetta eiga að 
búa, sætti sig illa við þetta fyrirkomulag, 
og leiðir þá af sjálfu sjer, að lögin verða 
numin úr gildi. Ef slíkt fyrirtæki, sem 
hjer er gert ráð fyrir, blómgast ekki und- 
ir stjórn þeirra manna, sem sjálfir fram- 
leiðendurnir velja, þá býS jeg ekki mikið 
í þau fyrirtækin, sem stjórnað er af ein- 
hverjum Pjetri eða Páli, sem hið opin- 
bera velur samkv. frv. hv. 2. þm. Reykv.

Jeg hefi talið mig eindreginn stuðn- 
ingsmann frjálsrar verslunar, og geri það 
enn upplitsdjarfur og með fullri einurð, 
þó að jeg eigi þátt í því að snúa þeim 
snöru um háls, er mestu tjóni hafa valdið 
síldarútveginum.

Og jeg get sagt hv. 2. þm. Revkv. það, 
er hann gerir sjer vonir um, að ekki sje 
nema stutt spor að stíga frá okkar frv. 
til hans, að jeg geri ráð fyrir, þó að jeg 
sje á ljettasta skeiði og ekki þungur fót- 
ur, að jeg verði orðinn bæði sárfættur 
og fótfúinn um það, að hann hittir mig 
í einokunarkoti sínu. Svo löng er leiðin 
ofan frá björtum og glæstum höllum 
þeirra, er frelsinu unna, niður til dimmra 
og sótugra heimkynna hinna, sem eru svo 
glámskvgnir á meginþátt mannlegs eðlis
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að keppa altaf og undir öllum kringum- 
stæðum að því að leggja í læðing athafna- 
frelsi manna, ef takast mætti að draga 
úr kjarki og dugnaði framsýnna einstak- 
linga þjóðarinnar.

Bemharð Stefánsson: Jeg tel sjálfsagt, 
að mál þetta fái að ganga hindrunarlaust 
til 2. umr., og þess vegna þarflaust að 
ræða mikið um það nú. Jeg kvaddi mjer 
hljóðs aðallega til þess að beina fvrir- 
spurn til hv. flutningsmanna.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að 
veita þessu fyrirhugaða fjelagi einka- 
sölu á síld, og jafnframt að skylda alla 
þá, sem þennan atvinnuveg stunda, til 
að ganga í fjelagið. Jeg hefi reyndar 
litið svo á hingað til. að skilyrði þess, að 
fjelagsskapur. hver sem hann er, geti kom- 
ið að notum og þrifist, sje það, að meiri 
hl. fjelagsmanna vildi vera í fjelaginu 
og væri ánægður með stofnun þess. Jeg 
álít því sama gilda hjer, og ef meiri hl. 
þeirra, sem í fjelaginu eiga að vera, vill 
ef til vill ekki. að það sje stofnað, þá sje 
ekki góðu að spá um framtíð fjelagsins.

Þess vegna saknaði jeg þess mjög í 
greinargerð frv. og einnig í framsöguræðu 
hv. þm. Ak., að engar upplýsingar liggja 
fyrir um það, hve almennur vilji þeirra, 
sem hlut eiga að máli, standi að baki þessu 
frv.

Því er það, að jeg levfi mjer að spyrja: 
Hver er undirbúningur þessa máls, eða 
er þegar hafinn undirbúningur um stofnun 
f jelagsins og ýmislegt fleira í því sambandi ’

Þessu vildi jeg fá svarað, og eins því. 
hve góðar undirtektirnar sjeu og hvað 
mikill áhugi standi hjer á bak við. Jeg 
skal geta þess, að spurningar þessar eru 
ekki fram bornar að ástæðulausu. Jeg 
hefi sem sje orðið þess var, bæði í gær og 
í morgun, að ýmsir síldarútflvtjendur

vissu ekki fyr en í gær, að mál þetta væri

Lagafrumvörp aamþyfeé.
Sala á BÍld.

hjer á ferðinni.
Að vísu hefir hv. 2. þm. G.-K. (ÓTh) 

svarað að nokkru levti þessum spurning- 
um. Ilann sagði áðan, að ekkert lægi fyrir 
um það, að þessa væri óskað af öllum 
þorra útflvtjenda. En liann vildi kenna 
um, að svo mikið væri um leppmensku að 
ræða í sambandi við útflutning síldar, að 
ekki mundi vera hægt að fá fvlgi slíkra 
manna með fjelagsstofnuninni. Þetta get- 
ur vel verið. En það er erfitt fyrir okkur, 
sem ekki þekkjum því betur til í þessu 
efni, að spá, hverjir muni vera leppar 
og hverjir ekki.

Jeg vil telja það mjög illa farið, ef svo 
skyldi fara, að fjelagsskapur þessi gæti 
ekki þrifist, þótt jeg hinsvegar verði að 
játa, að mjer finst það undarleg braut, 
sem hjer er verið að leggja út á. Jeg hefði 
talið það miklu æskilegra, þótt jeg vilji 
ekki lýsa vfir beinni andúð frá minni 
hálfu til þessa frv., ef það hefði verið 
hægt fyrir þá, sem stunda þennan at- 
vinnurekstur, að stofna samvinnufjelag á 
frjálsum grundvelli, lieldur en að taka til 
þeirra ráða, sem frv. ætlast til.

Jeg ætla ekki við 1. umr. þessa máls að 
fara að tala um einstök atriði þess. En 
jeg verð að geta þess. að mjer finst það 
mjög óheppilegt, hve málið er seint fram 
komið, og vil láta óánægju mína í ljós út 
af því, þar sem jeg tel alveg óforsvaran- 
legt, að þingið hafi ekki nema eina viku 
til að athuga jafnþýðingarmikið mál.

Þótt jeg ætli ekki að blanda mjer inn 
í orðaskifti þau, sem farið hafa á milli 
hv. þm. Borgf. (PO) og hv. 2. þm. G.-K. 
(ÓTh). þá verð jeg þó að segja það, að 
jeg get tekið undir margt af því, sem hv. 
þm. Borgf. sagði, og jeg sje ekki, að það 
hafi verið ástæðulaust. Ef þetta frv. á að 
ganga fram, þarf það mikilla breytinga við.
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Mjer finst það vera þannig úr garði gert, 
að það tryggi betur hag hinna stærri 
atvinnurekenda en hinna smærri. T. d. 
þykir mjer nokkuð langt gengið í þá átt 
í 13. gr., þar sem það skilyrði er sett 
fyrir atkvæðisrjetti, að hafa selt 300 síld- 
artunnur í fjelaginu. Einnig get jeg tekið 
undir það með hv. þm. Borgf., að það er 
eins og þeir, sem ætla að flytja út síld, 
t. d. næsta ár, eigi að vera rjettlausir, ef 
þeir hafa ekki flutt út á síðastl. ári. Það 
eru aðeins þeir, sem hafa þegar flutt út 
síld, sem hafa atkvæðisrjett.

Hv. 2. þm. Gr.-K. (ÓTh) sagði, að þetta 
ákvæði vrði að hafa. Annars gætu þeir, 
sem segðust ætla að flytja út síld, ráðið 
lögum og lofum í fjelaginu. Auðvitað 
væri það ekki ráðlegt að ganga svo langt 
að leyfa öllum, sem segðust ætla að flytja 
út síld, að hafa atkvæðisrjett í fjelaginu. 
En hjer mætti fara millileið. Það mætti 
krefja þessa menn sannana fyrir máli sínu 
og, ef þeir gætu sýnt þær, hefðu þeir 
atkvæðisrjett.

Hv. 2. þm. G.-K. neitaði því, að frv. liti 
fyrst og fremst á hag síldarspekúlantanna. 
Hann sagði, að þetta frv. væri einkum til 
liagsmuna fyrir framleiðendurna. Það er 
gott, ef því má treysta. En jeg hefi ekki 
fundið þá stefnu í frv.. Það tekur aðeins 
til sölu síldarinnar til útlanda. Hinsvegar 
sje jeg engin ákvæði í frv., er trvggi það, 
að framleiðendur fái sannvirði fvrir vöru 
sína.

r
Það eru ákvæði um það í frv., að síld- 

arútflytjendur skuli fá alt andvirði síld- 
arinnar, sem fjelagið hefir selt, en þeir 
eru flestir kaupmenn, sem kaupa síldina 
af framleiðendum, og hvort þeir gefa 
framleiðendunum sannvirði fyrir hana, 
það lætur frv. alveg afskiftalaust. Og jeg 
hvgg, að eftir að slíkt fjelag væri stofn-

að, mundu síldarkaupmennirnir verða ein- 
ráðir um verðið á nýrri síld, því útgerð- 
armennirnir gætu þá ekkert við hana gertj 
annað en selja kaupmönnunum.

Þótt jeg hafi nú gert þessa aths. við 
frv. eins og það liggur fvrir og gert fyrir- 
spurnir til hv. flm. um það, þá ber ekki 
að taka orð min svo, að jeg sje með því 
að taka afstöðu móti málinu: Jeg segi að 
svo stöddu ekkert um það, hvort jeg að 
lokum greiði atkvæði með eða móti máÞ 
inu. Það fer eftir því, hvernig frv, lítur 
út þegar endanlega ákvörðun á að taka 
um það við 3. umr.

Jeg efast ekkert um, að tilgangur flutn- 
ingsmanna þessa máls sje góður, og jeg 
viðurkenni fúslega, að hefjast þurfi handa 
til að bjarga þessum atvinnuvegi. En jeg 
efast um, að þetta sje besta leiðin til þess.

Jakob Möller: Jeg skal ekki rengja 
það, að tilgangurinn með þessu frv. sje 
góður. Háttv. flm. þess virðast vera hálf- 
„nervösir" fyrir því, að það sje eignað 
öðrum. En jeg sje, að hv. 2. þm. Revkv. 
(JBald) unir því vel, þótt honum sje 
ekki eignað það opinberlega, og mun hann 
hugsa sem svo, að ættarmótið sje svo 
glögt, að ekki verði um vilst. Jeg hefi 
ekki mikið um málið að segja. Hv. þm. 
Borgf. hreyfði mörgu af því, sem jeg 
hefði þurft að spvrja hv. flm. um. Þó er það 
eitt atriði sjerstaklega, sem mjer finst ekki 
lögð nógu mikil áhersla á. Það er talað 
um, að þessi fjelagsskapur skuli vera lög- 
boðinn sem fjelag framleiðenda. En sam- 
kvæmt frv. er þetta ekki fyrst og fremst 
fjelagsskapur þeirra. I 1. gr. stendur: 
„Ef einhverjir þeirra, sem á síðastliðnu 
ári fengust við söltun eða útflutning síld- 
ar, stofna fjelag“ o. s. frv. Það er alveg 
gengið fram hjá þeim, sem hafa veitt
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síldina. E£ einhverjir liafa saltað síld, 
hvort sem þeir eiga framleiðsluna eða 
hafa keypt hana, og eins þeir, sem hafa 
flutt út síld, þeir eiga að vera með í 
þessum fjelagsskap, en þeir, sem eingöngu 
hafa veitt síldina, hafa ekki rjett til að 
ganga í fjelagið. Þetta er einkennilegt, 
þar sem hv. flm. tala í öðru orðinu um 
leppa og skaðleg áhrif þeirra á síldarút- 
veginn. En samkv. frv. er öllum leppum 
opnaður greiður aðgangur. að fjelags- 
skapnum, en framleiðendunum er hann 
meinaður, þó að vitanlegt sje, að í þeirra 
hóp eru leppar aðeins hrein undantekn- 
ing. Mjer virðist auðsætt, að til þess að 
slíkur fjelagsskapur geti náð tilgangi sín- 
um, verði hann fyrst og fremst að vera 
fyrir framleiðendurna.

En hvernig stendur á þessu? Er þetta 
ekki gert fyrir framleiðendurna? Og ef 
þetta er gert með hagsmuni þeirra fyrir 
augum, — hví ráða þeir því ekki sjálfir, 
hvort þessi fjelagsskapur skuli settur á 
stofn? Samkv. 1. gr. frv. á að stofna fje- 
lag, ef ,,einhverjir“, sem hafa fengist við 
söltun eða útflutning á síld, vilja, þó að 
þeir hafi aldrei veitt eina einustu síld, 
aðeins braskað við að kaupa og selja. 
Hæstv. stjórn hefir ekkert látið í ljós um 
þetta; það veit enginn, hvaða kröfur hún 
muni gera til þessara manna, hvað margir 
þeir eigi að vera eða hvaða skilvrði þeir 
eigi að uppfvlla. Myndi stjórnin láta sjer 
nægja, að í þessum fjelagsskap væru aðeins 
2 menn, sem hefðu spekúlerað í síkl, en 
aldrei veitt hana? Jeg held, að það sje 
rjett, sem bent hefir verið á af hv. þm. 
Borgf. og hv. 2. þm. Eyf., að með þessu 
væri ekki vel sjeð fyrir hag hinna smærri 
framleiðenda, sem veiða síld og selja hana 
nýja til söltunar. Það er óumflýjanlegt, 
að með þessu minkar eftirspurnin og þar

1960

af leiðandi söltunin á síldinni og útflutn- 
ingurinn kemst á færri hendur, sem eiga 
ofurhægt með að setja á stofn hring til 
þess að ákveða verðið. Nú er það vitan- 
legt, að fjöldinn allur af þeim, sem veiða, 
salta og flytja út síld, stendur í sambandi 
við útlend firmu, sem selja fyrir þá og fá 
fje hjá þeim til atvinnurekstrarins. Með 
þessu móti geta þeir verið, og eru margir, 
sem kaupa síld og salta til útflutnings, en 
með þessari fjelagsskapareinkasöiu er al- 
gerlega girt fyrir þessa möguleika, og 
lilýtur þá eftirspurnin eftir nýju síldinni 
að minka stórum og örfáir menn að ná 
fullkomnu valdi á markaðnum innanlands.

Svo er spurningín: Er þetta nauðsyn- 
legt ? Er ekki hægt að ná þessum tilgangi 
á annan hátt? Er það ekki hægt t. d. með 
frjálsum samtökum? Jeg hefi nú heyrt, 
að það sje ekki hægt. Þó sagði hv. frsm. 
í fyrri ræðu sinni, og hafði það eftir 
þýskum manni, að hægt væri að selja 
alla síldina í Þýskalandi. Það er merki- 
legt, að hann skuli fyrst liafa fengið þess- 
ar upplýsingar nú síðustu dagana, eða 
eftir að frv. þetta er komið fram. Það lít- 
ur út fvrir það, að síldarútflytjendur hafi 
lítið litíð í kringum sig á undanförnum 
árum. Jeg þori nú lítið um það að tala, 
hvaða verð er á síldinni í Þýskalandi, 
hvort þeir, sem þar kaupa síld, geti borg- 
að það verð fyrir liana, sem framleiðend- 
ur hjer þurfa að fá. Eflaust geta þeir, 
sem þessa atvinnu stunda, gefið upplýs- 
ingar um það. En geti þeir það ekki og 
hafi þeir ekkert víkkað markaðinn, þá er 
undarlegt, að þeir, sem ekkert hafa gert 
í þessu máli, skuli nú eiga að fá lög- 
vernd, einkaleyfi til þess að auka sölu- 
möguleika síldarinnar. Mjer er nú kunn- 
ugt um það, að nokkuð hefir verið flutt 
til Þýskalands af síld hjeðan, og Þjóð-
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verjar hafa sjálfir veitt hjer síld, en um 
markaðsverðið veit jeg ekki eða hvort 
þeir veiða nóg fvrir sig. En mjer finst 
rjettmætt að fá upplýsingar um þetta 
áður en maður fer að krossbrjóta öll sín 
,.prineip.“

Það er líka annað undarlegt. Frv. kem- 
ur fram eftir að þingið er búið að sitja 
2^ mánuð, þegar aðeins er eftir í mesta 
lagi liálfur mánuður af þingtímanum og 
þegar þeir, sem þessa atvinnu stunda, eru 
farnir að búa sig undir hana fvrir sum- 
arið; þeir eru ef til vill búnir að útvega 
sjer sambönd erlendis og búnir að selja 
það, sem veiðast kann. Þegar þetta alt er 
komið í kring — þá kemur þetta frv. fram. 
Jeg vil nú spvrja hæstv. stjórn og hv. 
flm. að því, þar sem framleiðendur kunna 
að vera búnir að gera sölusamninga, hvort 
þeir samningar verði ónýtir við það, að 
þetta frv. verður samþ. Jeg efast um, að 
svo verði. Hitt veit jeg, að ef það er 
meiningin að samþykkja þetta frv. með 
þeim skilningi, að allir slíkir samningar 
verði ógildir, þá er það nokkuð langt 
gengið að gera menn að óheilindamönnum 
eftir á að gerðum sínum.

Aunars er það aðalgalli frv., að það 
virðist vera óhjákvæmilegt að liafa það 
alveg óákveðið, hvenær hafist skuli handa. 
Það er alveg óviðunandi, að frv. skuli 
vera svo ófullkomið, að ef ,,einhverjir“ 
o. s. frv. stofna þetta fjelag, þá skuli það 
fá þetta einkalevfi.

Hvað verður svo framhaldið ? Það er 
ekkert ákvæði um það, hvenær slíta megi 
fjelaginu, eða hvort það geti sjálft leyst 
sig upp. Alþingi getur vitanlega afnumið 
lögin, og væri það rjettmætt, þegar alt 
væri komið í lag, öll leppmenska útilok- 
uð. En mundi því ekki verða haldið áfram 
alveg eins og það var stofnað, meðan „ein- 
hverjir“ vilja halda fjelaginu við? (MJ;

Þetta er aðeins heimild fyrir stjórnina). 
Já, en eins og stjórnin notar heimildina 
til þess að stofna fjelagið, eins mun hún 
nota hana til þess að halda því áfram, 
þegar ekkert er um það í lögunum, að 
slíta megi eða skuli fjelaginu.

Jeg vil taka það fram, að enginn má 
skilja orð mín svo, að jeg sje með get- 
sakir til hv. flm., að þeir ætli að nota 
aðstöðu sína á þennan hátt. Jeg vildi að- 
eins benda á, að þetta gæti orðið svona.

Jón Baldvinsson: Eins og við er að
búast, eru ekki allir á eitt sáttir í jafn- 
miklu stórmáli og þessu. Það hafa níi 
komið fram talsverðar aðfinslur við þetta 
frv., og ætla jeg ekki að fara að verja það, 
En jeg vil benda á það, að úr því, sem 
einkum er fundið að frv„ er bætt með frv. 
mínu um einkasöluna, sem er á dagskrá 
næst á eftir þessu frv. Menn hafa eink- 
um fundið það að frv., að margir hinir 
smærri framleiðendur væru útilokaðir, 
þeir hafi enga hönd í bagga með sölunni 
og komi ekki nærri henni, Ur þessu er 
bætt með mínu frv., þar eru allir jafnt 
settir, svo að þeir, sem hafa aðfinslur við 
þetta frv., ættu að geta gengið inn á mitt 
frv.

Hv. þm. Borgf. hafði margt á móti frv. 
Hann ljet orð falla í ræðu sinni, sem mjer 
þykja mjög óþörf og óviðeigandi. Hann 
var að tala um síldarútveginn og taldi 
þann atvinnuveg, að því er mjer skildist. 
mjög óþarfan, vegna þess, hvað hann 
tæki mikið vinnukraft frá landbúnaðinum.

Jeg er sammála hv. 2. þm. G.-K. (ÓTli) 
og hv. þm. Ak. (BL) um það, að síldveið- 
in er svo mikill þáttur í atvinnulífi þjóð- 
arinnar, að það væri verulegt tjón fyrir 
þjóðina, ef hún fjelli niður. Því er það 
rangt af hv. þm. Borgf. að ráðast að því 
fólki, sem stundar liana, og kalla það
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landshomafólk, ruslaralýð og öðrum þess- 
háttar nöfnum. Svona orðbragð er mjög 
óviðeigandi að viðhafa á Alþingi. Það 
kom líka fyrir í fyrra á einu þskj., og 
vítti jeg það þá líka. Það sæmir síst alþm. 
að víkja svona orðum að fólki, sem er að 
leita sjer atvinnu til þess að geta sjeð 
fyrir sjer og borgað tolla og skatta í rík- 
issjóðinn, sem mjer finst hv. þm. Borgf. 
ekki hafa verið ófús að leggja á.

Hv. 2. þm. G.-K. vjek ögn að ræðu 
minni, rakti sögu málsins og sagði, að 
ástæðan til þess, að bæði þessi frv., mitt 
og þeirra, væru fram komin, væri skipu- 
lagsleysi það, sem hefði átt sjer stað með 
síldarsöluna, og hve lítið væri gert til 
þess að útvega nýja markaði fyrir sildina, 
því að áhættan væri svo inikil við þessa 
útgerð, að inenn gætu aðeins gert út, en 
treystu sjer ekki til þess að útvega nýja 
markaði, vegna þess að þeir hefðu ekki 
nægilegt fje til þess. Er það því höfuð- 
kostur beggja þessa frv., að það á að 
leggja fram mikið fje til þess að útvega 
nýja markaði. Hinsvegar er skiljanlegt, 
að hv. 2. þm. G.-K. vilji gera sem mest 
úr muninum á frv. En bæði eru þó svip- 
uð, nema hvað mitt er öllu fvllra.

Það stendur í 1. gr. frv. á þskj. 424, að 
ráðherra sje heimilt að veita fjelagi einka- 
sölu. En í frv. mínu er það aftur á móti 
ríkissjóður, sem tekur að sjer alla sölu á 
útfluttri síld. f báðum frv. er um einka- 
sölu að ræða. Hjá sjútvn. eru það þeir 
menn, sem áður hafa fengist við söltun 
og sölu síldar, sem framkvæma þetta. Þá 
ber það að athuga, að fyrstu 2 árin skipar 
ríkisstjórnin framkvæmdarstjórn þessa 
fvrirhugaða fjelags, alveg eins og eftir 
mínu frv. Jeg fæ ekki sjeð neina fram- 
bærilega ástæðu hjá háttv. 2. þm. G.-K. 
fyrir þeim mun, er sje á því. að ríkis- 
stjórnin skipi framkvæmdarstjórn fjelags-

slld.

ins eða þá hreint og beint skipi menn til 
þess að annast einkasöluna í umboði rík- 
issjóðs.. Hv. 2. þm. G.-K. játaði þó, áð 
þetta ætti ekki að vera svo til frambúðar. 
En meðan verið er að koma skipulaginn 
á og þegar mest ríður á, að örugglega sje 
um hnútana búið, þá á ríkisstjórnin að 
skipa þá menn, er framkvæma eiga verkið, 
alveg eins og í frv. mínu. En það er ann- 
ars langt frá því, að jeg ætli að fara 
að tileinka mjer nokkuð úr frv. meiri hl. 
Það er alls ekki þess vert.

Þessi hugmynd, sem hjer kemur fram. 
er alls ekki ný. Hún kom fram á þinginu 
1921, þegar samþykt var í frv.formi, eða 
að minsta kosti sem varatill. við það, að 
stjórnin gæti tekið að sjer einkasölu á 
síld, ef þurfa þætti.

Þá komst háttv. 2. þm. G.-K. í lok ræðu 
sinnar upp á háa tóna hinnar frjálsu 
samkepni. En það er þó meiri skerðing 
á persónulegu frelsi í frv. nefndarinnar 
heldur en í mínu frv. Því eftir frv. sjútvn. 
er aðeins fáum útgerðarmönnum ætlaður 
umráða- og sölurjettur á síldaraflanum, 
en allur fjöldinn af útgerðarmönnum og 
þeim, er að veiðinni vinna, er enginn rjett- 
ur ætlaður.

Svo kom nú þessi hv. þm. með sterka 
yfirlýsingu um, að enn væri langt til þess 
að hann kæmi til einkasölupostulanna. 
Lýsti hann síðan mjög skáldlega, að hann 
byggi nú 'í björtum sölum frjálsrar sam- 
kepni, en jeg í dimmum húsum einkasöl- 
unnar. En mjer fanst lýsingin benda til 
þess, að hann væri nú kominn í glerhús og 
væri að mælast til þess, að menn köstuðu 
ekki steinum að sjer. Og skal jeg taka 
það til greina lijá hv. þm. En hinsvegar 
þarf jeg ekki að biðja neins slíks, því þótt 
jeg gangi inn á þá lýsingu' hans, að jeg 
sje ekki í neinum björtum sölum og ekki 
sjeu þar eins margir glergluggarnir, þá
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þolir það vígi, er jeg bv í, þótt kastað sje 
að því steinvölu.

Ólafur Thors: Það verður aðeins stutt 
athugasemd, þar sem jeg sje, að hv. frsm. 
(BL) hefir ritað ýmislegt niður hjá sjer 
og mun svara fyrir sig.

Jeg vil þá fyrst víkja lítilsháttar að hv. 
2. þm. Eyf. (BSt). Hann tók það rjetti- 
Iega fram, að lepparnir myndu valda hjer 
erfiðleikum. En örðugleikarnir liggja ekki 
í því, að örðugt sje að fara nærri um, 
hverjir sjeu leppar. Vandinn er sá, að 
mjög torvelt er að sanna það. Annars 
væri hægurinn hjá að ákveða í lögunum, 
að leppar sjeu ekki atkvæðisbærir þegar 
um er spurt, hvort stofna beri slíkt fje- 
lag og veita því umrædd rjettindi.

Þá þótti mjer kenna nokkurs misskiln- 
ings hjá liv. 2. þm. Eyf. um eðli máís- 
ins. I frv. er aðeins farið fram á það, að 
ef fjelag verði stofnað, þá fái það lög- 
vernd, ef atvrh. þykir ástæða til og öll 
skilyrði eru uppfylt. Auðvitað getur hann 
og ber skylda til að leita álits sem flestra 
þeirra Islendinga, er atvinnuveg þennan 
stunda fyrir eiginn reikning. Ef lögin 
sæta almennri óvild hjá þessum mönnum, 
geta þeir vitanlega einnig sent ráðherra 
áskorun um að veita ekki þessi rjettindi. 
En ef nú einmitt lepparnir bæru fram 
þessar óskir, þá ætti, ef jeg mætti ráða. 
að virða þær að vettugi.

Þá vildi þessi hv. þm. eins og hv. þm. 
Borgf. (PO) miða atkvæðisrjett í fjelag- 
inu við þá, sem salta síld á þessu ári. En 
það er erfitt að færa sönnur á, hverjir 
þeir menn eru. Það er jafnvel ekki hægt 
að sanna það, enda þótt þeir væru búnir 
að útvega sjer tunnur, fólk og skip, því 
afli getur brugðist. Jeg skal játa, að ým- 
islegt mælir með því að fara eftir því, 
hverjir ætla sjer að salta, vegna þess, að
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þeir, sem salta á árinu, eigi einmitt á því 
ári hagsmuna að gæta, og er af þeim 
ástæðum rjettara, að þeir hafi atkvæðis- 
rjett um tilliögunina á því ári. Er jeg því 
reiðubúinn til að takó þetta til gagn- 
gerðrar athugunar, þótt jeg einnig, svo 
sem jeg hefi tekið fram, sjái ágallana á því 
skipulagi.

Jeg verð að halda því fram, að það er 
misskilningur hjá hv. 2. og 3. þm. Revkv. 
(JBald og JakM), ef þeir hvggja, að það 
sje ekki sjerstaklega til hagsmuna þeirra, 
er síld veiða, ef varan hækkar í verði að 
staðaldri. Öðru máli er að gegna, ef varan 
hækkar mikið eftir að vertíð er á enda. 
En svo á að revna að búa um, að varan 
hækki ár frá ári og að verðið verði sem 
trvggast og sveifluminst, en það ér auð- 
vitað misskilningur, að hugsanlegt sje, að 
maður geti alveg ráðið verðlaginu á salt- 
aðri síld. Öllum er opin þátttaka í fje- 
laginu. Það er því með öllu ástæðulaust 
að óttast, að þeir, sem síld salta, okri á 
þeim, er selja nýju síldina, því þá mundu 
hinir síðarnefndu allajafna grípa til þess 
að salta sjálfir og gerast meðlimir í fje- 
laginu. Háttv. 2. þm. Reykv. sagði, að af 
þessu mundi leiða, að eftirspurnin eftir 
síldinni yrði minni. Þvkir mjer það ein- 
kennileg rökfærsla. Því hækki verðlag 
saltaðrar síldar, má einmitt vænta meiri 
eftirspurnar eftir nýrri síld, og þar af leið- 
andi hærra verðs. Þetta er því alveg þver- 
öfugt.

Þá var hv. 3. þm. Reykv. að draga dár 
að hv. frsm. fvrir það, að honuin höfðu 
borist nýjar upplýsingar frá manni nokkr- 
um um markaðsmöguleika fyrir síld í 
Þýskalandi, og þótti háttv. þm., sem bv. 
frsin. hefði borið skylda til að þekkja 
málið betur en svo, að um nýjar frjettir 
gæti verið að ræða. Ætti maður þá eftir 
þessu að liggja á hverri nýrri vitneskju
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eins og á mannsmorði, til þess að forðast 
þá skömm að hafa ekki vitað alt áður. 
Þetta er rökrjett afleiðing af orðum hv. 
þingmanns.

Háttv. 2. þm. Eyf. og fleiri fundu að 
því, hve seint frv. væri fram komið og 
mönnum hefði ekki verið kunnugt um það 
áður. En þetta er ekki rjett. Það var fvr- 
ir löngu ljóst orðið, að von var á slíku 
frv. Flestir þeirra manna, er búa hjer 
sunnanlands og síldarsöltun hafa stund- 
að, eru þakklátir nefndinni fyrir að frv. 
þetta er fram komið. Hafa þeir átt fund 
með sjer og sent valda fulltrúa á fund 
nefndarinnar. Færðu þeir nefndinni þakk- 
ir fyrir gerðir hennar í þessu máli, að 
undanskildum einum manni, sem fanst of 
skamt farið og vildi láta ná tökum á síld- 
arverksmiðjunum líka.

Það er misskilningur hjá háttv. 3. þm. 
Reykv., að ekki sje hægt að leysa upp fje- 
lagið. Jeg skil svo lögin. að ráðherra sje 
heimilt að veita fjelagi einkasölu, en í 
lögum fjelagsins á aftur að vera ákvæði 
um, á hvern hátt það skuli levst upp. 
Og ef meiri hluti fjelagsmanna óskar þess, 
skal það auðvitað gert. Kæmi þá til álita. 
hvort ráðherra gæti veitt öðru fjelagi 
þessa heimild. Hvgg jeg, að það sje ekki 
hægt. Sje jeg því ekki. að hjer sje neinn 
voði á ferðum.

A.ð síðustu ætla jeg að víkja örfáum 
orðum að hv. 2. þm. Reykv. Hann sagði, 
að útgerðarmenn hefðu lítið gert -til þess 
að útvega markað. Þeir tala mest um 
Olaf konung, sem hvorki heyrðu hann nje 
sáu. Háttv. þm. er alls ekkert um þetta 
kunnugt. En það er altaf ljett verk að 
finna nóg rök, meðan maður rekur sig 
ekki á sker reynslunnar. Sannleikurinn er 
sá, að á fáum árum hefir markaður sjáv- 
nrafurða tvöfaldast, og er það ekki venju-

legt um útflutningsvörur annara þjóða, 
að þær ryðji sjer svo fljótt til rúms. Þetta 
er auðvitað ekki eingöngu að þakka hinum 
innlendu útgerðarmönnum, en sinn fulla 
hluta eiga þeir þó af því afreki. En ef 
frv. þetta verður samþykt, er aðstaðan 
enn betri til þess að vinna nýjan markað.

Þessi háttv. þm. sýnist fvrir hvern 
mun vilja blanda blóði við okkur með- 
nefndarmenn sína. En jeg færist undan 
Jjví ; við munum aldrei af því vaxa. Hjer 
er annarsvegar ákveðin ríkiseinkasala. með 
öllum hennar annmörkum, en hinsvegar 
lögvernd,' til þess að snúa leppunum 
snöru. Lengur er sú lögvernd ekki nauð- 
synleg. Jeg játa manna fúsastur, að það 
er ágalli, að stjórn fjelagsins skuli skipuð 
af ríkisstjórninni fyrstu tvö árin. En þetta 
er nauðsynlegt til þess að fvrirbvggja 
áhrif leppanna á framkvæmdir fjelagsins. 
Að tveim árum liðnum er þess vænst, að 
áhrifa þeirra gæti síður eða ekki. Hitt 
hljóta allir að skilja, að það er sitt hvað 
að una því, að sá ráðherra, sem maður 
ber fult traust til, skipi framkvæmdar- 
stjórn fjelagsins til einna tveggja ára, og 
liitt, að einhver og einhver ráðherra, sem 
í þann svipinn fer með völd á hverjum 
tíma, ráði framkvæmdarstjórn, og þar með 
framkvæmdum fjelagsins, en svo yrði, ef 
frv. hv. þm. (JBald) vrði að lögum.

í lok ræðu sinnar var hv. þm. fyndinn. 
Líkti hann „björtum sölum frelsisins" við 
glerhús. Læt jeg honum fúslega eftir að 
gera þetta að gamni sínu, en það skil jeg til, 
að mjer sje þá heimilt að velja heiti hinum 
..dimma verustað einokunarinnar“. Nefni 
jeg hann gröf, því þar lendir sú stefna fyr 
en varir.

Atvinnumálaráðherra (MG): Mjer skild- 
ist á háttv. 3. þm. Reykv, (JakM). að
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liann óskaði, að stjórnin ljeti til sín 
heyra um þetta mál. Það er varla von, að 
stjórnin hafi látið hjer uppi álit sitt, þar 
sem frv. er ekki flutt fyrir hana og þar sem 
þetta er aðeins 1. umr. málsins. En af því 
að hann spurði, er sjálfsagt að svara hon- 
um.

Fyrsta atriðið var um skilning 1. gr. 
Hann spurði, hve marga þyrfti til þess 
að mynda þetta fjelag. Jeg verð að segja, 
að eftir greininni þarf í rauninni ekki 
nema 2 menn, ef uppfylt eru önnur skil- 
yrði. Heimildin er svona víð, en revndar 
skil jeg ekki hv. flm. þannig, að 2 menn 
sjeu nóg, heldur er það tilætlun þeirra að 
leggja málið að þessu leyti á vald stjórn- 
arinnar. Það er þó ekki gott, að stjórnin 
fái of víða heimild. Vil jeg þess vegna 
skjóta því til hv. flm., að þeir þrengi 
l>etta dálítið.

Þá spurði liáttv. þm. (JakM) um það, 
hvort gerðir samningar um sölu og söltun 
á síld yrðu ógildir, ef frv. yrði samþykt. 
Þessu er því að svara. að í 2. gr. felst það 
óneitanlega, að samningarnir geti orðið 
ógildir. Stjórnin getur ákveðið svo, að 
fjelagið selji alla síld. En auðvitað er 
henni líka heimilt að láta slíka samninga 
standa. En hjer er aftur atriði, sem gæti 
sett stjórnina í vanda. Mundi oft erfitt 
að sjá, hvaða samningar væru raunveru- 
legir og hverjir ,,pro forma“. Allir gætu 
líka sagt, að þeir væru búnir að semja. 
Þá er og ekki gott að greina milli skrif- 
legra og munnlegra samninga, því að skrif- 
legir samningar eru heldur ekki alveg 
tryggir.

Þá virtist hv. þm. halda. að sala fje- 
lagsins hlyti að halda áfram meðan fje- 
lagið lifði. Það er rjett, að engin ákvæði 
eru um þetta í frv. En eins og hv. 2. þm. 
G.-K. (ÓTh) sagði, ættu að koma ákvæði

um þetta inn í sjálf f jelagslögin, og á 
hvern hátt ætti að uppleysa það o. s. frv. 
Annars lít jeg svo á, að stjórninni sje 
leyfilegt að veita þessa heimild til ákveðins 
árabils.

Jeg held, að háttv. þm. hafi ekki spurt 
um meira, og ætla jeg því ekki að blanda 
mjer neitt í frv. að svo stöddu. En það er 
rjett, sem hv. þm. Borgf. (PO) sagði, að 
ákvæðin í 3. og 4. gr. eru mjög óskýr. 
Eðlilegast er, að fjelagið taki vfir alla 
þá, sein fást við þessa sölu, ef þeir vilja, 
en undarlegt, ef á að neyða menn til að 
ganga í það. Það er nóg að skylda menn 
til að selja í gegnum það. Mjer finst rjett, 
að menn sjeu ekki lengur í fjelaginu en 
þann tíma, sem þeir fást við þessa at- 
vinnu. Fjelagið sje þannig með breytilegri 
fjelagatölu. Ef menn hætta við þessa at- 
vinnu, eiga þeir ekki að geta verið lengur 
í fjelaginu.

Pjetur Ottesen: Jeg ætla að minnast 
nokkrum orðum á ræðu hv. 2. þm, G.-K. 
(ÓTh), þá, sem hann hjelt rjett áðan. En 
jeg get verið stuttorður, af því að hv. 3. 
þm. Reykv. (JakM) hefir árjettað ræki- 
lega ýmislegt af því, sem jeg sagði í gær 
um frv., og hv. 2. þm. G.-K. hafði lofað að 
taka til athugunar.

Hv. 2. þm. G.-K. sagðist hafa skilið mig 
svo, að rjett væri að leggja síldarútgerð 
niður. Jeg sagði það nú revndar ekki cn 
hitt sagði jeg, að mjer litist svo á þessa 
atvinnugrein, að enginn skaði hefði verið 
fvrir þjóðina, þótt hún hefði aldrei rekin 
verið. En jeg tók það fram, að eins og 
nú er komið er svo mikið fje bundið í 
þessum atvinnuvegi, að eigi verður hjá 
því komist að halda síldarútgerðinni áfram. 
Enda ber að líta svo á frv., að það sje
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tilraun til þess að bjarga því, sem bjargað 
verður.

Þá þótti háttv. 2. þm. G.-K. sú skoðun 
vera orðin nokkuð á eftir tímanum, að 
sígandi lukka væri best, því að nú vrði 
alt að ganga með járnbrautarhraða, eins 
og t. d. tekjur ríkissjóðs. Jeg neita því 
ekki, að ríkissjóði hefir áskotnast mikið 
fje af síldveiðunum, og ætti það því ekki 
að koma vel heim, að þjóðinni væri skaði 
að þessum atvinnurekstri. En jeg vil 
benda mönnum á það, að oft getur það 
verið tap frá þjóðhagslegu sjónarmiði, 
enda þótt ríkissjóður græði, ef atvinnu- 
rekendur tapa á því.

Hv. þm. áleit ekki þörf á að takmarka 
söltunina og sagði, að mikil vandkvæði 
væru á því, og má vera, að svo sje. Nú er 
það viðurkent, að það stendur síldarút- 
gerðinni mest fyrir þrifum, að of mikið 
af saltsíld berst á markaðinn þegar mik- 
ið aflast. Þess vegna hlýtur það að vera 
eitt helsta viðfangsefnið, þegar um er að 
ræða endurbætur á síldarsölunni, að 
tryggja, að ekki berist of mikið á mark- 
aðinn. Þess vegna er nauðsynlegt, að 
stjórn þessa væntanlega fjelagsskapar hafi 
heimild til þess að takmarka, hvað mikið 
skuli saltað til útflutnings, því þó það 
sje vitanlega á valdi stjórnarinnar að 
senda ekki meira á markaðinn en góðu 
hófi gegnir, þá er ótækt að vera að binda 
mikið fje í salti og tunnum um þá síld, 
sem aldrei fer á erlendan markað í þeim 
umbúðum. Eins er það mjög óhyggilegt 
að vera að binda vinnukraft við það 
verk, sem svo aldrei kemur að neinu liði.

Jeg vil benda háttv. 2. þm. G.-K. á það, 
að í frv. því um síldarsamlag Islands, sem 
lá fvrir þinginu 1921, voru hliðstæð 
ákvæði og talið, að þau væru einna veiga- 
mesti þátturinn í skipun þessara mála 
samkvæmt því frv. Þá barst þinginu skjal

frá nokkrum útgerðarmönnum í Reykja- 
vík um þetta efni, og var einn þeirra 
mjög nákominn háttv. 2. þm. G.-K., þar 
sem sjerstök áhersla var lögð á nauðsyn- 
ina á því að reisa skorður við því, að of 
mikið væri saltað til útflutnings. Jeg held, 
að höfuðgallinn á síldarsölunni nú sje 
sá, að of mikið sje saltað til útflutnings, 
og á því ký'li þurfi að grípa. Hv. 2. þm. 
G.-K. sagði, að til mála gæti komið að 
setja takmörkun í þessu efni, en eigi slík 
takmörkun að styðjast við lögvernd. þá 
vantar alla heimild til hennar í frv. eins 
og það kemur frá hendi flm. Jeg gat 
þess í gær, að jeg væri hræddur um, að 
þetta frv. mundi ef til vill ekki ná þeim 
tilgangi sínum að útiloka leppmensku. 
Eyrirframsala er bönnuð, svo menn geta 
ekki aflað sjer rekstrarfjár með þeim 
hætti. Eftir þessu frv. geta því þeir einir 
rekið þessa atvinnu, sem fengið geta inn- 
lent fje, er nægir meiri hluta veiðitímans. 
En nú er innlent fje af skornum skamti 
og því fáir, sem þess njóta. Nú munu ein- 
hverjir vera búnir að tryggja sjer pláss 
til veiði og söltunar og semja um sölu. 
Mjer skilst, að þessir menn verði að gera 
annaðtveggja, hætta við atvinnurekstur- 
inn og gjalda skaðabætur fyrir að ganga 
frá samningum, eða selja útlendingum 
rjettindi sín og gerast staðgenglar þeirra. 
Jeg er ekki óhræddur um, að þetta kynnu 
einmitt að verða afleiðingarnar, og næði 
þá frumvarpið ekki þeim lofsverða til- 
gangi sínum að útiloka leppmensku. Jeg 
ætlast ekki til, að það verði tekið sem 
andúð gegn frv., þó að jeg bendi á þetta 
til athugunar. Þó að af þessu leiddi, að 
síldveiðin takmarkaðist eitthvað, væri ekk- 
ert við það að athuga, ef reksturinn færi 
ekki inn á þá hættulegu braut, sem jeg 
hefi bent á, og leppmenska færðist í auk- 
ana.
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Viðvíkjandi athugasemd minni við 1. 
gr. sagði hv. 2. þm. G.-K., að hún yrði 
tekin til greina að því leyti, sem ófært 
þætti að útiloka þá, sem ráðið hefðu að 
stunda veiðar á þessu sumri. Hann tók 
fram, að erfitt mundi að greina milli 
manna, en auðvitað ætlast jeg til, að þeir 
einir fái inngöngu í fjelagið, sem sýnt 
geta svart á hvítu, að þeir hafi skilyrði 
til að vera í því. Þá er eftir að leyfa þeim, 
sem stunda veiði og selja aflann hjer, að 
eiga hlut að máli. Jeg skal benda á, til 
hvers þingið 1921 ætlaðist í þessu efni. 
Þar var ákveðið í frv. til laga um síld- 
veiðifjelag íslands eins og það var samþ. 
í Nd., að „hver sá, er veiða vill í land- 
helgi síld til útflutnings eða verka út- 
flutningssíld í landi eða landhelgi, skal 
hafa til þess sjerstakt levfi“ o. s. frv.

Þessir menn áttu einnig að vera með 
í því að sækja um levfi og mynda fjelags- 
skap. Hv. þm. (ÓTh) sagði, að það væri 
ekki svo mikils virði að vera með í að 
mynda fjelagsskapinn, þar sem atvrh. ætti. 
í fyrsta sinn að skipa stjórn fjelagsins. 
Það er víst nokkurs virði, því fjelagið á 
að gera tillögur og ráðli. að gefa út reglu- 
gerð með hliðsjón af þeim tillöguni. Jeg 
skal ekki deila um, hvort rjettara sje, að 
atkvæði fai'i eftir vörumagni eða höfða- 
tölu. En samkv. frv. frá 1921 áttu allir 
fjelagsmenn að hafa jafnan atkvæðisrjett.

Jeg þarf ekki neinu að bæta við það. 
sem jeg sagði í gær viðvíkjandi því. að 
þetta væri frekar gert fyrir útflytjendur 
en útgerðarmenn. Hv. 3. þm. Reykv. hef- 
ir skýrt það rækilega og einnig hv. 2. þm. 
Evf. Jeg þarf aðeins að segja nokkur 
orð við hv. 2. þm. Reykv. Hann hneyksl- 
aðist á því, að jeg hefði talað hjer um 
landshornafólk og tók það nijög óstint 
lipp. Þetta er gamalt orð í málinu (JBald:

Það er notað í niðrandi merkingu.). og 
jeg held, að í því þurfi alls ekki að fel- 
ast nein ill merking. Það er einmitt sann- 
nefni um fólk, sem fer landshornanna á 
milli, og er alls ekki óviðeigandi orð. 
Þetta er áreiðanlega gott og gamalt ís- 
lenskt orð. Jeg held, að viðkvæmni þessa 
hv. þm. hefði heldur átt að koma fram í 
gær, þegar rætt var um að skattleggja 
kaupstaða- og kauptúnabúa um land alt til 
þjóðleikhúss í Reykjavík. Hefði það áreið- 
anlega setið betur á honum. Hv. þm. lít- 
ur svo á, að þær athugasemdir, sem gerð- 
ar eru við þetta frv., sjeu meðma-li með 
sínu frv. og viðurkenning fyrir því, að 
það sje betra. En það er mesti misskiln- 
ingur. Megingallarnir á þessu frv. eru líka 
í frv. hans, og að sumu leyti meiri þar. 
Það er hvorki í þessu frv, nje hans stefnt 
að því meginatriði að takmarka söltunina. 
Þó skal játað, að frekar er viðleitni í þá 
átt í frv. nefndarinnar.

Frsm. (Björn Lindal): Það hefir nú
verið talað lengi og ítarlega um þetta mál. 
Eftir öllum kringumstæðum er jeg ánægð- 
ur og þakka þær góðu undirtektir, sem 
þetta stórmál hefir fengið. Það hafa kom- 
ið fram ýmsar athugasemdir, en mjer finst 
flestar þeirra vera bygðar á misskilningi 
að meira eða minna levti. Þeim hefir nú 
flestum verið svarað, og nenni jeg ekki að 
elta ólar við þær frekar, en ætla þó að 
víkja að einstökum atriðum. Jeg ætla fvrst 
að svara hv. þm. Borgf. Honum virðist, 
— og sömuleiðis þeim hv. 3. þm. Revkv. 
og hv. 2. þm. Evf. — að hjer sje einkum 
verið að hlvnna að útflvtjendum síldar. 
Jeg hefi ekki nógu sterk orð til að mót- 
mæla þessu svo sem þvrfti. En þetta er 
tvímælalaust hinn fáránlegasti misskiln- 
ingur. Annars vita þeir, sem kunnugir
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eru þessum atvinnurekstri, að það er oft- 
ast eða jafnvel altaf skynsamlegt fyrir út- 
gerðarmenn að salta einhvern hluta afl- 
ans fvrir eiginn reikning, þótt þeir selji 
megnið af honum nýtt. Ef lítið aflast, 
verður hagnaður af því, sem saltað er. Ef 
hinsvegar aflast mikið. gætir þess lítið 
þó tap verði á því, sem saltað er fyrir 
eiginn reikning. Æskilegast gæti kannske 
talist, að útgerðarmenn söltuðu allan afla 
sinn fyrir eiginn reikning og hefðu enga 
milligöngumenn. En til þess þarf mikið 
fje og þetta er venjulegast mikið áhættu- 
spil. Milliliðirnir geta þess vegna verið 
nauðsvnlegir til þess að dreifa áhættunni, 
enda hafa þeir venjulegast betri aðstöðu 
til þess að gera síldina að góðri vöru. 
Astandið, sem nú er, verður að bera sam- 
an við það ástand, sem æskilegt þvkir að 
skapa. Nú er valdið á þessu sviði í hönd- 
um manna, sem engra hagsmuna hafa að 
gæta fvrir íslendinga, heldur hugsa mest 
um það að græða sjálfir fje. Það hefir 
verið talað um, að þetta frv. væri seint 
á ferð og gæti komið í bága við þá, sem 
þegar væru búnir að gera samninga um 
söltun eða sölu síldar. Þetta getur vel 
verið. En að svo miklu levti, sem mjer er 
kunnugt, væri það ísl. umboðsmönnum 
hreinn og heinn hagur, ef þessum samn- 
ingum væri riftað. Sannleikurinn er sá, 
að þeir undirbjóða hver annan þar til 
verðið er orðið óhæfilega lágt. Jeg held 
það væri hreint og beint góðverk að leysa 
þá frá samningum sínum, sem útvegað 
hafa stórkaupmönnum í Svíþjóð þessa 
ódýru síld. Það er enginn hægðarleikur 
að lvfta verðinu þegar húið er að bjóða 
það niður úr öllu viti.

Hv. þm. Borgf. talaði um, að þetta frv. 
gæti orsakað leppmensku. Jeg verð nú að 
segja, að jeg geri vfirleitt lítinn mun á 
þeim, sem lána aðeins nafn sitt útlendum
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mönnum, og hinum, sem reka atvinnuna 
með útlendu lánsfje og selja jafnframt 
síldina fyrirfram fyrir framleiðsluverð. 
Þetta er nokkuð svipað og tíðkaðist 
hjer áður, þegar menn töldu sig reka ís- 
lenska verslun, en voru svo háðir útlend- 
um lánardrotnum, að þeir voru í raun og 
veru ekki annað en þjónar þeirra. Sami 
hv. þm. talaði um að takmarka veiðina. 
Jeg held, að þeir, sem til þekkja, sjeu all- 
ir sammála um, að þetta sje enginn hægð- 
arleikur. Síðan við fengum núgildandi 
fiskiveiðalöggjöf veiða Norðmenn utan 
landhelginnar og salta á skipum úti, og 
við vitum ekkert, hvað afla þeirra líður, 
fyr en eftir dúk og disk. Okkur vantar 
því öll skilyrði til þess að vita í tíma, 
hvenær við eigum að hætta. Það er líka 
besta síldin, sem veiðist síðast, og á henni 
þurfum við að halda til þess að rvðja 
nýjum markaði braut.

Hv. 3. þm. Reykv. var að hnýta í okkur 
fyrir það, að við hefðum lítið gert til þess 
að útvega nýja markaði. Iláttv. 2. þm. 
Reykv. hefir svarað því að mörgu leyti 
rjettilega. Til slíkra hluta sem markaðs- 
leitar þarf meira en lítið fje og mikið 
áræði. Við vitum aldrei fyrirfram, hvenær 
sjerstök þörf er á nýjum markaði, því 
sum árin aflast of lítið til þess að full- 
nægja þeim markaði, sem fyrir er, önnur 
ár aflast of mikið, en þá er of seint að 
hefjast handa. Jeg hefi ekki trú á því, að 
,.privat“-menn sjeu þess megnugir að 
hefja markaðsleit. Jeg get fullyrt, að það 
er ekki í þeirra þágu, sem nú hafa aðal- 
tökin á þessari verslun, að útvega nýjan 
markað. Jeg býst við, að í hvert skifti, 
sem Tslendingar revndu að koma síld á 
framfæri á nýjum markaði, mundu koina 
samkepnistilboð frá síldarkaupmönnum í 
Svíþjóð.

Það getur verið. að jeg hafi gleymt
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einhverju, sem jeg vildi segja, en það 
verður þá að bíða. Jeg endurtek þakk- 
læti mitt fyrir þær góðu undirtektir, sem 
þetta frv. hefir fengið.

Bernharð Stefánsson: Jeg vildi aðeins 
segja fá orð, aðallega út af þeim ummæl- 
um, sem hv. 2. þm. G.-K. (ÓTh) beindi 
til mín. Hann sagði út af því, sem jeg 
mintist á „leppmensku“, að það væri ekki 
erfitt að þekkja leppana, en það væri ekki 
hægt að sanna leppmensku þeirra. Ef hægt 
er að þekkja þá, skilst mjer, að þeir hljóti 
að hafa eitthvert ákveðið einkenni. Hvern- 
ig stendur þá á því, að ekki er hægt að 
sanna sekt þeirra ? Það væri fróðlegt, ef 
hv. þm. (ÓTh) vildi kenna mjer og öðr- 
um að þekkja þessa menn.

Þá sagði sami háttv. þm., að kent hefði 
misskilnings hjá mjer og fleirum að því 
er frv. snerti. Frv. færi fram á að skvlda 
menn til þátttöku því aðeins, að fjelagið 
yrði stofnað. Mjer fanst hann vilja telja 
það trvggingu fvrir því, að enginn vrði 
kúgaður. En þegar hæstv. atvrh. talaði, 
fanst mjer hann fallast á, að ekki þyrfti 
samkv. frv. nema 2 menn til að stofna 
fjelagið, og ef ráðh. vildi fallast á að veita 
fjelagi þessara tveggja manna einkasölu á 
síld og samþvkti lög þess, þá yrðu allir 
aðrir að beygja sig undir það. Mjer skilst, 
að möguleikar sjeu til þess, að þetta fjelag 
geti orðið stofnað án þess að það hafi 
verulegt fylgi þeirra manna, sem í því 
eiga að starfa. Út af því, sem jeg vjek að 
þeim mönnum, sem ætluðu að salta, en 
ekki hefðu gert það áður, sagði hv. þm., 
að erfitt væri að sanna, hvað menn œtl- 
uffu að gera. Mjer fanst hann þó fallast 
á athugasemd mína og hann hafði góð orð 
um að athuga þetta í nefndinni, svo jeg 
fer ekki út í það frekar.

Þá hjelt hann því fram, að það væri 
misskilningur hjá mjer og fleirum, að 
þetta fjelag trygði betur hag síldarkaup- 
manna en síldarframleiðenda. Hann færði 
engin rök fvrir þessu önnur en þau, að. ef 
síldarútflytjendur gerðu sig líklega til að 
okra, þá gætu þeir, sem veiddu, saltað 
síldina sjálfir. Já, það er auðvitað hægt 
að segja þetta, en með svipuðum rökum 
og sagt var við manninn, sem ekki náði 
hestinum sínum, að hann skyldi taka helv. 
hestinn og ríða honum. Mjer skilst, að 
það vrði erfitt fyrir æðimarga að breyta 
þannig til við atvinnurekstur sinn. Það 
þarf töluvert fjármagn til þess að salta 
síld, — og hvar eiga útgerðarmenn að fá 
nægilegt fje til þess? Þá hjelt hann því 
fram, að engum erfiðleikum væri bundið 
að stofna fjelagið; margir, sem eiga hlut 
að máli, hefðu athugað málið og væru 
ánægðir með frv. Jeg átti við, að erfitt 
væri fyrir Alþingi að átta sig í skjótri 
svipan á svo stóru máli rjett í þinglokin. 
samhliða því að taka ákvörðun í stærstu 
málum þingsins, bankamálinu og gengis- 
málinu. Mjer finst tíminn vera heldur 
naumur bæði fyrir sjálfan mig og aðra 
hv. þdm. að taka endanlega afstöðu til 
þessa máls. Jeg vil auk heldur efast um, 
að þeir, sem þarna eiga einkum hlut að 
máli, sjeu búnir að athuga það eins ná- 
kvæmlega eða sjeu eins ánægðir með þetta 
skipulag eins og hv. flm. segja. Jeg veit 
til þess, að það eru til síldarútflytjendur, 
sem lítið vita um þetta mál, annað en að 
eittlivert frv. um síldarsölu sje komið fyr- 
ir þingið. En þeim hefir ekki verið kunn- 
ugt um efni þess. Jeg get ekki annað en 
látið í ljós óánægju mína yfir því, að 
frsm. nefndarinnar í þessu máli (BL) hef- 
ir ekki gert neina tilraun til þess að gefa 
mjer og öðrum þdm. þær upplýsingar, sem
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2. umr.).
Áður en jeg skilst við þetta mál að 

sinni, vil jeg enn drepa á eitt atriði, sem 
hv. þm. Str. vjek að í ræðu sinni um þetta 
mál í gær. Hann vakti athygli á því, að 
um leið og málið væri afgreitt, þá yrði 
að gæta vel að því, að það kæmi ekki í 
bága við hagsmuni þjóðarinnar að öðru 
leyti nje í bága við þá samninga, sem 
vjer höfum gert við aðrar þjóðir. Þegar 
hæstv. atvrh. talaði, þá bjóst jeg við því 
að heyra eitthvað frá honum um þetta 
atriði, einhvern vott þess, að hæstv. stjórn 
hefði veitt þessu athygli eða vildi athuga 
það síðar. En þar sem jeg varð ekki var 
við neitt, sem benti til þess, að hæstv. at- 
vrh. hefði neitt um þetta að segja, þá 
vil jeg taka undir með háttv. þm.’Str. og 
minna enn á það, að hæstv. stjórn láti 
athuga þetta sem allra best. Jeg tel þetta 
mjög þýðingarmikið, og það gerum við 
sjálfsagt allir.

Jakob Mðller: Hæstv. atvrb. svaraði að 
vísu öllu, sem jeg spurði um, en þó á 
þann veg, að þessi atriði eru jafnóljós og 
áður. Hann sagði, að bjer væri aðeins um 
heimild að ræða og stjórnin væri ekki 
skyld til þess að veita þessi fríðindi hvað 
lítilfjörlegu fjelagi sem væri og um það 
sækti. Mjer skilst líka á umr., að það 
sje ætlUn hv. flm. að gera einhverja um- 
bót á þessu fyrir 2. umr., og mun þá frv. 
skána eitthvað. Hitt hefi jeg ekki enn 
lieyrt, að gefið hafi verið neitt fyrirheit 
um að láta þennan fjelagsskap ná alment 
til allra þeirra, sem framleiða þessa vöru.

En sje það ekki gert, eða ef fjelagið er 
ekki stofnað sem framleiðendafjelag, þá 
er ekki hægt að losna við hina svokölluðu 
leppa. Því hefi jeg undrast það, að hv. 
flm. hafa ekki vikið að þessu einu orði.

Hitt hafá þeir sagt, og þó einkum hv. 2. 
þm. G.-K., að þessi fjelagsskapur ætti að 
verða til þess að lyfta undir með hinum 
raunverulegu framleiðendum, því að starf- 
semi fjelagsins ætti að miða að því að 
hækka verð vörunnar. Þetta getur verið. 
Hinsvegar skildist mjer á hv. þm. Ak., að 
hann gerði eiginlega ekki ráð fyrir, að 
svo mundi verða, heldur mundi fjelagið 
verða til þess að jafna og tryggja verðið. 
Hjer er altaf talað um það, að það sje 
um að gera ag tryggja verðið, svo að 
það geti undir flestum kringumstæðum 
ríflega numið framleiðsluverði. Mjer skilst 
því, að hjer sje ekki reiknað með veru- 
legri verðhækkun, heldur verðjöfnuði, svo 
verðið sje ekki annað árið gevsihátt, en 
hitt neðan við allar hellur, eða að öðrum 
kosti mjög misjafnt á sama ári, þannig, 
að það sje liátt framan af, en falli svo 
óhæfilega þegar á líður. Ef síldin hækk- 
ar, þá ætti það að koma framleiðendum 
að gagni. En þó er ekki trygging fyrir 
því, að svo verði eins og vera ætti, vegna 
þess, að hjer er kaupendum fengin í liend- 
ur aðstaða til þess að ráða verðinu á nýju 
síldinni.

Hv. frsm. vjek að því. að menn ættu 
að salta altaf dálítið fyrir eiginn reikn- 
ing, og má vera. að þá sje hagur þeirra 
tryggari. En þá er hitt, að til þess þarf 
ýmiskonar aðstöðu, sem margir geta ekki 
haft. Það er svo takmarkað, hvað margir 
geta stundað söltun, en fjöldinn allur. 
sem veiðina stundar og engin tök hefir á 
að salta og verður að selja aflann jafn- 
óðum og veiðist.

Hv. flm. leggja mikla áherslu á það, að 
valdið sje í höndum fárra manna. En 
hvaða breyting verður á því? Ef valdið 
vfir erlenda markaðsverðinu er nú í hönd- 
um fárra manna, þá er það víst, að það 
verður það alveg eins eftirleiðis. En þar
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við bætist þá aðeins, að valdið yfir inn- 
lenda verðinu, á nýju síldinni, kemur 
líka í örfárra manna hendur.

Þá sagði hv. frsm., að jeg hefði verið 
að hnýta í síldarútgerðarmenn fvrir það 
að hafa ekki aflað sjer markaðs fyrir vöru 
sína; og hv. 2. þm. G.-K. fanst jeg vera 
að draga dár að hv. frsm. fvrir það að 
hafa ekki vitað um söluhorfur í Þýska- 
landi. .Jeg vil henda á eitt, sem fram 
liefir komið í þessum umr., og það er 
það, að ekkert hefir verið upplýst um 
það, hve mikið væri hægt að selja af síld 
í Þýskalandi. Það nægir ekki að vitna í 
ummæli einhvers manns í Hamborg, sem 
hafi sagt, að hann mundi geta selt alla 
síld, sem hjer er verkuð. Jeg veit til 
þess, að Þjóðverjar hafa aflað hjer síld 
og verkað hana alveg á sama hátt og ís- 
lendingar að nokkru levti, en sumt þó 
með nokkuð öðru móti en hjer tíðkast. 
En hvernig stendur þá á því, þar sem 
menn hafa vitað svo lengi um þennan 
markað, a. m. k. frá því nokkru fvrir 
1910, að ekkert hefir verið gert til þess 
að koma íslenskri síld þangað ? Setjum 
nú svo, að stjórnin stvrkti síldarútgerðar- 
menn til þess að revna þennan markað og 
þeir hefðu samtök um að verka einhvern 
hluta framleiðslunnar þannig. að hann 
væri seljanlegur á þessum markaði. Eftir 
því, sem hv. frsm. segir, þá þarf verðið, 
sem fæst, að vera rösklega framleiðslu- 
verð. En væri ekki rjett að revna þessa 
leið til að tryggja söluna áður en gripið 
er til örþrifaráða?

Hvað viðvíkur upplausnarmöguleikum 
þessa fjelagsskapar, þá hefir skotist vfir 
að setja ákvæði um það í þessi lög. Ef þau 
eru ekki sett í þessi lög, þá verða þau að 
vera í lögum fjelagsins. Það er nú að 
vísu tekið fram hjer, að stjórnin skuli 
samþvkkja fjelagslögin, svo hún getur að

vísu haft nokkuð um það að segja, hvern- 
ig þau verði úr garði gerð. En það er 
vitanlega spurning, hvað stjórninni sýnist 
að samþykkja. Akvæðin gætu t. d. verið 
þannig, að fjelagið skvldi halda áfram 
meðan einhverjir fjelagsmenn vilja, að 
það haldi áfram. Slíkt er hugsanlegt, og 
þá er í raun og veru ekki hægt að levsa 
fjelagið upp. Þegar lepparnir eru farnir, 
svo sem til er ætlast nú, þá er við því að 
búast, að það komi einhver fjandinn ann- 
ar, sem nái í tögl og hagldir í þessuin 
fjelagsskap, og vilji þá auðvitað halda 
honum sem lengst áfram, þó byrjunin sje 
góð og bvgð á einlægum ásetningi til um- 
bóta. En það er ekki hægt að segja fvrir- 
fram, þegar slíkur fjelagsskapur er stofn- 
aður, hvernig hann kunni að breytast með 
tímanum. Það er engin trygging fvrir 
því, að hann geti ekki orðið enn skað- 
legri en lepparnir eru nú. Slíkt er ekki 
einsdæmi. Við þekkjum hliðstæð dæmi 
annarsstaðar frá. I sumum öðrum löndum 
eru sett sjerstök lög til þess að trvggja 
þjóðirnar gegn slíkum fjelögum. Og það 
voru hjer nýlega töluð orð úr ráðherra- 
sæti um trvggingarráðstafanir, sem ef til 
vill þyrfti að gera, að vísu gegn erlendu 
en ekki innlendu fjelagi. En að því getur 
komið, að hjer gefist sjerstök ástæða til 
slíkra ráðstafana, og menn ættu að varast 
að vekja hjer upp þann draug, sem síðar 
gæti orðið ilt að ráða við.

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

A 68. fundi í Nd. mánudaginn 3. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 69. fundi í Nd., næsta dag, var frv.
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aftur tekið til 2. u m r. (A. 424, 475, 
479).

Frsm. (Björn Lindal): Eins og sjá má 
á þskj. 475, hefir okkur flm. frv. komið 
saman um að flvtja brtt. við það. Eru 
sumar þeirra þannig tilkomnar, að við 
höfum verið að reyna að gera þeim mönn- 
um til geðs, er ýmislegt höfðu við frv. að 
athuga við 1. umr.

Við 1. gr. höfum við gert breytingu 
sökum þess, að sumir fundu frv. það til 
foráttu, að 2 eða 3 menn gætu stofnað 
fjelagið. Nú er lagt til, að til þessa þurfi 
að minsta kosti 20 menn.

Þá var fundið að því við 1. umr„ að 
ekki væri gætt nóg hagsmuna þeirra út- 
gerðarmanna, er fást við síldarútgerð en 
salta ekki fyrir eiginn reikning. Þeim er 
nú samkv. brtt. gefinn kostur á að stofna 
fjelagið eða eiga þátt í því. Samkv. frv. 
gátu allir komist í fjelagið með því að 
leggja þar inn eitthvað af útflutnings- 
hæfri síld. En jeg hefi ekkert á móti því, 
að síldarútvegsmenn geti verið fjelags- 
menn án þessa.

Þá er brtt. við 4. gr„ að niður falli af 
enda greinarinnar orð, sem eru í raun og 
veru þýðingarlaus og óþörf.

Næst er brtt. við 5. gr. 2. inálsgr. Er 
þar lagt til, að í lögunum sjálfum standi 
heimild fvrir því, að fjelagsstjórnin geti 
bannað síldarsöltun og krvddun á tíma- 
bilinu frá 15. mars til 25. júlí, í stað þess 
að í frv. er aðeins að ræða um reglugerð- 
arheimild til þess að banna þetta fvrir 25. 
júlí ár hvert. Þessi brevting er lögð til 
sakir þess, að stundum veiðist síld í land- 
nætur, net og með fyrirdrætti á þessu 
tímabili, sem mjög getur verið áhættu- 
samt að salta eða krydda til útflutnings. 
En ákvæði frv. eru aðeins miðuð við

herpinótaveiði. Þá þótti rjett að hafa 
nokkurn fyrirvara fyrir banninu, til þess 
að þeir, sem ætla að salta síld til útflutn- 
ings, vissu fyrirfram, hvort það væri levfi- 
legt eða ekki, og þykir eftir atvikum mega 
nægjast með mánaðar fyrirvara.

Þá er 4. brtt., er jeg tel skifta miklu 
máli. Hún tekur af allan efa um það, 
hvort fjelagsstjórninni sje heimilt eða ekki 
að selja síld innanlands til fóðurs eða í 
verksmiðjur. Er það alveg sjálfsögð heim- 
ild, enda var það meining okkar, að hún 
feldist í frv. Að öðrum kosti er ekki hægt 
að koma í veg fyrir of mikinn útflutn- 
ing á erlendan markað.

Þá er 5. brtt. I frv. er ákveðið, að verja 
skuli ákveðnum hluta af framleiðslu hvers 
árs til þess að leita að nýjum markaði. 
En þá síld hefir fjelagsstjórnin ekki heim- 
ild til að láta verka á neinn sjerstakan 
hátt og verja til þess fje úr fjelagssjóði. 
Hjer getur verið að ræða um sjerstakan 
síldarflokk, með sjerstöku verði, sem eng- 
inn einstakur maður þorir að gera til- 
raun með fyrir eiginn reikning, og eiga 
þannig á hættu að fá aðeins það verð 
fyrir, sem sá flokkur fengi að lokum. 
Stjórninni þarf því að vera heimilt að 
verja fje til þessara tilrauna. Þeir, sem 
þekkja til á hinum erlenda markaði og 
vita, hversu mismunandi kröfur eru gerð- 
ar til verkunar síldarinnar í ýmsum lönd- 
um, ættu að geta skilið nauðsyn þessa.

Að síðustu er það brtt. við 13. gr„ 
þannig að hverjum 200 tunnum fylgi eitt 
atkvæði, en ekki hverjum 300 tunnum, 
eins og nú er í frv. Einnig er hámark at- 
kvæða, sem einn maður má hafa, fært úr 
25 upp í 35. Þessar till. eru ekki frá mjer 
og jeg tel þær hvorki til góðs nje ills, og 
þess vegna læt jeg þær afskiftalausar.

Aður en jeg held lengra, ætla jeg að
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víkja lítillega að brtt. hv. þm. Borgf. á 
þskj. 479. Xefndin, eða meiri hluti henn- 
ar, hefir ekki haft tækifæri til þess að 
koma saman og athuga till. þessar, og 
verður það, sem jeg segi um þær, að 
standa fyrir minn eiginn reikning.

Fyrri till. hv. þm. Borgf. útilokar alveg 
þá menn, sem hafa margra ára reynslu í 
þessum efnum, frá því að taka þátt í 
stofnun fjelagsins. Þeir einir, sem á þessu 
ári ætla að salta síld, eiga því að ráða. 
En þetta er alt of langt gengið. Er 
spurning. hvort ekki ætti að taka þá jöfn- 
um höndum. en þá þarf að orða till. á 
annan hátt. Eins og hún nú er, er jeg al- 
gerlega á móti henni. Jeg vildi samt held- 
ur óska þess, að flm. tæki hana aftur til 
3. umr. Gæti ef til vill orðið samkomulag 
milli okkar um að rýmka hana nokkuð, 
svo að hún útilokaði ekki eldri menn og 
revndari í þessari atvinnugrein. Þá er 
seinni hrtt.. um takmörkun síldveiðinnar. 
Um hana höfum við flm. mikið liugsað og 
vorum oft að því komnir að setja slíkt 
ákvæði í frv., en þó varð aldrei af því. 
Jeg hefi tekið fram áður ástæðurnar fyrir 
því, og get gert það nú aftur að nokkru 
leyti. Það er nefnilega ekki hægt að vita 
um það fyrirfram, hve mikið við fiskuni. 
og þó sjerstaklega ekki, hve mikið Norð- 
menn kunna að fiska fyrir utan land- 
helgi. Við getum ekki fengið vissu okkar 
í þessum efnum fyr en í fyrsta lagi í 
október ár hvert, þegar hinar norsku 
fiskiskýrslur koma út. Þetta yrði aðeins 
handahófsráðstöfun. og gæti vel farið 
svo. að hún yrði til tjóns. En ef hægt væri 
að áætla rjettilega, hve mikið fiskaðist, 
væri þetta auðvitað sjálfsagt ákvæði. En 
hvað mig snertir. geri jeg þetta ekki að 
neinu kappsmáli. Annars vildi jeg nú 
helst óska þess, að háttv. flm. (PO) tæki

báðar till. sínar aftur til 3. umr. og reyndi 
að komast að samkomulagi við okkur. 
Hvgg jeg ekki, að neitt sje því til fyrir- 
stöðu, að það geti gengið.

Þá vildi jeg víkja örfáum orðum að hv. 
2. þm. Eyf. (BSt), út af fyrirspurnum, 
sem hann gerði um undirbúning þessa 
máls. Reyndar fanst mjer honum að 
nokkru leyti vera svarað með ræðum 
sumra hv. þm. við 1. umr. Undirbúningur 
þessa máls er ekki lakari en undirbún- 
ingur slíkra mála er yfirleitt, og hafa ver- 
ið teknir til greina hagsmunir allra þeirra, 
er hlut eiga að máli. Ef tekið er tillit til 
afstöðu þeirra útgerðarmanna, sem ekki 
hafa annara hagsmuna að gæta en ís- 
lenskra, þá má segja, að flestir þeirra 
hafa lýst velþóknun sinni yfir þessu frv. 
Reynt hefir verið að blása út símskeyti frá 
kjördæmi mínu, sem mótmælir þessu frv. 
Þess ber þó að gæta, að þar voru aðeins 
10 menn að verki, og voru sumir þeirra 
ekki fjarri þeim flokki manna, er hafa 
annara hagsmuna að gæta en þeirra, sem 
frv. á að gæta, en það eru hagsmunir ís- 
lensku þjóðarinnar. A þessum fundi á 
Akurevri var feld með jöfnum atkvæð- 
um, 5: 5, traustsyfirlýsing til nefndarinn- 
ar, og einnig var feld þar með 7: 3 atkv. 
vantraustsvfirlýsing og mótmæli gegn 
gerðum hennar. A þessum 10 manna fundi 
voru þannig aðeins 3 menn, sem mótfalln- 
ir voru frv., og ef nöfn þeirra eru nefnd, 
bý.st jeg ekki við, að menn verði mjög 
undrandi vfir afstöðu þeirra til málsins. 
Hjer í Revkjavík hefir enginn útvegs- 
maður mótmælt frv., heldur hafa útgerð- 
armenn hjer þvert á móti mælt eindregið 
með því. Sama er að segja um Isfirðinga. 
Jeg hefi ekki enn hevrt neitt frá Siglu- 
firði, en hygg þó, að þar verði hið sanm 
uppi á teningnum. Þannig er þá undi- ■
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búningur frv. Það hefir fengið góðan 
dóni þeirra manna, sem me.st er að marka 
og sem hafa ekki annara hagsmuna að 
g;vta en íslenskra. Að því á líka frv. að 
miða.

Aður en jeg hætti skal jeg geta þess, að 
sendimaður stjórnarinnar, sem utan fór 
í vetur til þess að opna nýjan markað 
fyrir síld, kom í dag. Jeg hafði þá ánægju 
að tala við hann, en samtalið varð þó 
ekki eins ítarlegt og jeg hefði viljað. Bn 
hann mun bráðlega leggja fram skýrslu 
sína og þa*r tillögur, er hann hefir. Hann 
liefir mikla trú á, að takast megi að út- 
vega markað, ef rjettilega er að farið. 
Þá sagði hann, og er það mjög eftirtektar- 
vert, að íslensk síld væri ekki nærri eins 
mikil ,,sæsons“-vara og hingað til hefir 
verið haldið. llann fullvrti, að selja mætti 
síldina í Rússlandi, þó að lnin væri húin 
að liggja lengi í tunnunum og væri jafn- 
vel orðin að hálfgerðu mauki. Er húinn 
til úr lienni sjerstakur rjettur, er rúss- 
neskir bændur borða mikið. — Er engjnn 
efi á því, að gera má góðan mat úr henni, 
þótt ársgömul sje eða meira.

En málið þarf að komast í fast horf; 
það þarf ákveðið skipulag. Hjer dugir 
ekkert kák eða að hlaupið sje í eitthvað 
um stund og hætt svo þegar við það aftur. 
Þetta verður að reka með skvnsemi og 
það þarf að haga sjer eftir óskuin þeirra 
manna, sem síldina nota, og ekki fara ein- 
göngu eftir hinni gömlu venju með verk- 
un síldarinnar, og bundin er við aðeins 
einn markað, Svíþjóð.

Jeg ætla að víkja lítillega að símskeyt- 
inu frá Akureyri, vantraustinu, eins og 
eitt blaðið hjer kallar það. Þar er sagt, 
að það sje álit manna, að síldarmálinu sje 
með frv. okkar stefnt í tvísýnu. Mjer 
varð alls ekkert ilt við að heyra slíkt orð. 
Jeg tók það einmitt skýrt fram í minni

fyrstu ræðu, að við legðum hjer á hæpið 
vað, en að það væri óverjandi að reyna 
ekki neitt, þegar voði stæði fyrir dyrum. 
Okkur flm. öllum var það líka ljóst, að 
þetta var ha-pin leið og hættuleg, ef ekki 
vauú rjett á haldið. Við höfurn afarmikið 
um þetta hugsað, og jeg leyfi mjer að 
halda því fram, að þeir, sem hafa látið 
uppi skoðun sína um það utanþings, hafi 
ekki hugsað málið eins til hlítar. Jeg skal 
játa, að það getur verið nokkur tvísýna, 
livort þetta leiði til bóta, en jeg tel þó 
alveg sjálfsagt að leggja út í þetta, úr 
því sem komið er. Og ef menn standa hjer 
einhuga saman og setja markið liátt, þá 
mun þetta ábyggilega verða leið til sigurs.

Bernharð Stefánsson: Jeg ljet þá skoð- 
un í ljós við 1. umr. þessa máls, að þessi 
fjelagsstofnun mundi ekki koma að full- 
um notum nema því aðeins, að hún hefði 
allmikið fvlgi þeirra, sem hlut eiga að 
máli. Jeg spurði því hv. nefnd, hvað þessu 
liði. Xú hefir hv. frsm. nefndarinnar 
(BL) svarað þessu að nokkru, en full- 
nægjandi svar hefi jeg þó ekki fengið.

IIv. frsm. hjelt því fram, að þetta mál 
hefði eindregið fylgi þeirra manna, sem 
hefðu aðeins innlendra hagsmuna að gæta 
í þessari atvinnugrein. En nú hefir hann 
sjálfur játað, að erfitt geti verið að vita, 
hverjir það eru, sem svo er ástatt um, og 
hverjir hinir, sem að einhverju leyti hafa 
útlendra hagsmuna að gæta. En úr því 
svo er, að erfitt er að greina þarna á 
milli, þá hygg jeg, að hv. frsm. geti held- 
ur ekkert fullyrt um það, að fylgi við 
málið byggist á þessu.

Hv. frsm. sagði, að á Siglufirði mundi 
vera tiltölulega fátt þeirra manna, sem 
aðeins hefðu innlendra hagsmuna að gæta. 
Jeg veit ekki vel, livað hv. þm. á við með 
þessu. Jeg leyfi mjer að halda því ákveðið
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fram, að litgerðarmenn á Siglufirði sjeu 
alls engir „leppar“ útlendinga, enda bar 
hv. frsm. það ekki á þá. En hvað átti 
hann þá við?

Jeg veit, að margir hafa tilhneigingu 
til að kalla það „leppmensku“, þegar síld- 
arútgerðarmaður fær tunnur og salt frá 
útlöndum gegn væntanlegum síldarafla. 
En er það rjett, þegar atvinnan er að 
öðru leyti rekin á eigin ábyrgð? Jeg hygg 
ekki.

Eins og frv. sjálft er orðað, þá er það 
ómótmælanlegt, að samkv. því geta að- 
eins 2 menn stofnað þetta fjelag, sem 
ætlast er til, að fái einkasölu á allri síld. 
Fvrir því yrðu allir hinir, sem þennan 
atvinnuveg stunda, að beygja sig, hvort 
sem þeim væri það ljúft eða leitt. En nú 
hefir hv. nefnd tekið þau mótmæli til 
greina að nokkru leyti, sem fram komu 
gegn þessu, og flytur nú tillögu um, að 
ekki færri en 20 þeirra manna, er á síð- 
astliðnu ári fluttu út síld eða gerðu út 
skip á síldveiðar, þurfi til að stofna fje- 
lagið, ef það á að fá einkasölu. Jeg skal 
fúslega játa, að þessi tillaga er til bóta 
frá því, sem er í frv., en jeg álít þó, að 
hún gangi ekki nógu langt. Jeg hefi feng- 
ið upplýsingar um, að þeir, sem söltuðu 
og fluttu út síld í fyrra, hafi verið um 100, 
og svo bætast við margir, sem gerðu út 
skip til síldveiða. Ef einir 20 af þessum 
mönnum eiga að geta kúgað alla hina til 
að ganga í slíkt fjelag sem þetta, þá þvk- 
ir mjer það nokkuð hart. Mjer finst, að 
ekki hefði mátt minna vera en að krefj- 
ast meirihlutafylgis, því að kúgunin kæmi 
þá a. m. k. niður á færri mönnum, þó um 
kúgun væri að ræða.

Eftir þeim frjettum að dæma, sem jeg 
hefi enn fengið um undirtektir síldarút- 
gerðarmanna og annara, sem þetta mál

varðar mest, þá virðast þær ekki vera 
neitt góðar. Jeg get ekki haft sama skiln- 
ing á samþykt útgerðarmannafjelagsins á 
Akureyri eins og hv. frsm. Samkv. sím- 
skeytinu er fjelagið að vísu þakklátt hv. 
sjávarútvegsnefnd fyrir áhuga hennar á 
þessu máli. Undir þau orð geta sjálfsagt 
allir tekið. Jeg fyrir mitt leyti efast líka 
ekkert um, að nefndinni hefir gengið gott 
eitt til að flytja þetta frv., hvort sem 
hún hefir hitt heppilegustu leiðina eða 
ekki. En hvað sem því líður, get jeg ekki 
sjeð, að símskeytið frá Akurevri sje með- 
mæli með þessu máli. Þar stendur, að 
samþykt þessa frv. mundi tefla atvinnu- 
veginum í tvísýnu. Eru það meðmæli? Og 
fjelagið ræður þinginu beinlínis frá að 
samþykkja þetta frv. Það finst mjer 
miklu fremur mótmæli en meðmæli. Hv. 
frsm. játaði, að með þessu frv. væri farið 
út á hæpna leið og að það væri tvísýnt, 
hvernig þetta mundi gefast. En hann taldi 
samt ekki áhorfsmál að leggja út í þessa 
tvísýnu, til þess að gera tilraun til að 
komast út úr því öngþveiti og ógöngum, 
sem þessi atvinnuvegur væri nú kominn 
í. En úr því sjálfur aðalflutningsm. telur 
þetta hæpið og tvísýnt mál, — er þá nokk- 
ur furða, þó að við hinir sjeum ofurlítið 
hikandi ?

Þá skal jeg víkja að nokkrum atriðum 
í frv., sem jeg vil vekja athygli hv. nefnd- 
ar og annara þm. á.

I fvrsta lagi skal jeg benda á það, að 
í frv. er ekki gert ráð fvrir því,- að þetta 
fyrirhugaða fjelag eigi að hafa umráð 
vfir öðru fje en andvirði seldrar síldar, 
þegar að því kemur. I byrjuninni, eða 
áður en nokkur síld er seld, er því ekki 
hægt að sjá, að fjelagið eigi að hafa 
nokkurt rekstrarfje undir höndum. Jeg 
get þó ekki annað skilið en fjelaginu sje
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nauðsynlegt að liafa umráð yfir einhverju 
starfsfje frá upphafi. Mjer finst t. d. 
líklegt, að fjelagið muni þurfa að senda 
mann eða menn til útlanda þegar á fyrsta 
starfsári, til þess að greiða fyrir sölu 
síldarinnar o. s. frv. Ymsar fleiri ráðstaf- 
anir mun fjelagið þurfa að gera. sem kosta 
peninga. En hvaðan á að taka þessa pen- 
inga í byrjun, þar sem ekki er gert ráð 
fyrir, að fjelagið eigi neinn sjóð eða fái 
neitt annað fje til umráða en andvirði 
síldarinnar ?

I 8. gr. frumvarpsins er svo ákveðið, að 
heimili og varnarþing fjelagsins skuli vera 
á Akureyri. Jeg tel víst, að Akureyri hafi 
verið valin vegna þess, livað hún er nærri 
síldveiðunum. En jeg vil leyfa mjer að 
benda á, að annar bær er ennþá n«er. og 
það er Siglufjörður. Þar er miðstöð þessa 
atvinnuvegar og þar ætti því heimili og 
varnarþing fjelagsins að vera. Yona jeg, 
að hv. nefnd taki þetta til athugunar.

Þriðja atriðið, sem jeg ætla að drepa 
lítillega á, er það, að þó þetta fjelag verði 
stofnað og þó það fái einkasölu á saltaðri 
síld, sem aðalvandræðin eru með, þá 
þyrfti einkasalan ekki að vera eins víðtæk 
og frv. gerir ráð fyrir. Hv. nefnd ætti að 
taka til athugunar, hvort ekki mætti und- 
anskilja einkasölunni krvddsíld og aðra 
síld, sem verkuð er á alveg sjerstakan 
liátt, t. d. sykursaltaða síld, flatta og lin- 
saltaða síld, sem ætluð er til reykingar, 
o. s. frv. Jeg hygg, að ekki sje bein þörf 
að taka þessar tegundir í einkasölu. Jeg 
flyt ekki nú neina till. um þetta atriði, 
en jeg óska, að hv. nefnd taki þetta til 
athugunar.

Þó jeg hafi ýmislegt við þetta frv. að 
athuga, þá hefi jeg þó ekki flutt neinar 
brtt. við þessa umr. Ástæðan til þess er 
einkum sú, að jeg er enn mjög í efa um, 
að rjett sje að afgreiða lög um þetta á

þessu þingi, eins lítinn undirbunmg og 
málið hefir fengið. En ef málið gengur 
ekki fram, er þýðingarlaust að vera að 
flytja brtt. við það. En ef jeg hinsvegar sje, 
að málið hefir svo mikið fylgi í hv. deild 
við atkvæðagreiðslu þá, sem hjer fer fram 
að þessari umræðu lokinni, að búast megi 
við, að það gangi fram, þá má vera. að 
jeg flytji brtt. við frv. til 3. umr.

Pjetur Ottesen: Jafnvel þó jeg búist við, 
að það komi í sama stað niður að því 
leyti, að jeg mun lialda brtt. minni á þskj. 
479 fast fram, ætla jeg þó að verða viö 
tilmælum háttv. frsm. um að taka hana 
aftur nú að þessu sinni, svo að hv. nefnd 
gefist kostur á að ræða þetta atriði nán- 
ar og taka afstöðu til hennar.

Hv. nefnd hefir að sumu leyti tekið til 
greina athugasemdir, sem gerðar voru við 
1. gr. frv. við 1. umr., þannig að nú hefir 
þessum ákvæðum verið brevtt svo, að 
fleiri menn þarf til að stofna fjelagið og 
þátttakan í stofnun fjelagsins ekki bund- 
in því skilyrði. að þeir hafi flutt út síld, 
en lengra nær þó þessi ívilnun ekki en 
það, að samkvannt 13. gr. frv. hafa þeir 
ekki atkvæðisrjett og fá ekki að hafa hönd 
í bagga með framkvæmdum fjelagsins. En 
þetta er vitanlega öldungis ófullnægjandi. 
Yið þessa fjelagsstofnun eiga þeir einir 
að koma til greina, sem <etla að flytja út, 
salta eða veiða síld á þessu svimri. Þetta 
verður að telja alveg sjálfsagðan hlut 
og ekki síst af því, að háttv. frsm. hefir 
játað, að það væri jafnvel hæpið, að til- 
gangi fjelagsstofnunarinnar yrði náð: ef 
eitthvað ber út af, þá bitnar það vitanlega 
fyrst og fremst á þeim, sem láta síhl' n 
í einkasöluna. Hv. frsm. talaði um fje- 
lagsstofnunina sem tvísýna tilraun. og því 
tel jeg óeðlilegt, að þeim mönnum, sem 
ekki ætla að gera út í ár, verði leyft að
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taka þátt í fjelagsstofnuninni, enda þótt 
þeir hafi áður gert út á síldveiðar, t. d. 
.síða.stliðið ár. Jeg tel þátttöku slíkra 
manna mjög óeðlilega. Þar sem telja má 
víst. að ýmsir þeirra, sem gerðu út á síð- 
astliðnu sumri, muni einnig halda útgerð- 
inni áfrain í ár, þá þarf ekki að óttast. 
að þe.ssi fjelagsskapur hafi ekki við næga 
reynslu að styðjast. Jeg vænti því. að 
þetta verði tekið til greina og samkomulag 
náist milli mín og nefndarinnar um þetta. 
Jeg hefi þegar talað um þetta við tvo 
nefndarmenn, og hafa þeir tjáð sig þessu 
samþykka. Það er alment viðurkent, að 
einn aðalþátturinn í því að tryggja þessa 
atvinnugrein og fá betri markað. er að 
offylla ekki markaðinn. En um hitt er deilt, 
hvernig þetta verði gert. Hv. frsm. sagði, 
að þetta væri sjerstaklega erfitt, vegna 
þess að aldrei yrði vitað með vissu um 
veiði Xorðmanna utan landhelgi, fyr en 
orðið væri um seinan. Samkvæmt upplýs- 
ingum, sem jeg liefi fengið um þetta, mun 
veiði Xorðmanna utan landhelgi undan- 
farin ár hafa verið um % af allri fram- 
leiðslunni hjer við land. Þetta er að vísu 
talsvert breytilegt ár frá ári, en þó tel 
jeg, að nokkra liliðsjón niegi af þe.ssu 
liafa.

Eftir því sem mjer er sagt, er nú trygð- 
ur allöruggur markaður fvrir krvddsíld í 
Svíþjóð, og mun mega áætla, að jafnaðar- 
lega seljist þar um 40 þús. tunnur á ári, 
Xú er vitanlega nauðsynlegt að lialda 
þe.ssum niarkaði framvegis. en mjer skilst. 
að engin takmörk sjeu sett um kryddsíld- 
arsöltunina. og þá gæti svo farið, að meira 
yrði verkað af síldinni á þennan hátt en 
markaðurinn þvldi. Þó ganga megi út frá 
því, að stjórn fjelagsins sendi ekki meira 
af kryddsíldinni en nokkurn veginn væri 
víst um að markaðurinn þyldi, þá skilst 
injer. að svo mikill kostnaður muni vera

á kryddsöltun. að sjálfsagt s.je að girða 
fyrir það. að verið s.je að leggja í slíkan 
kostnað með þá síld. .seni svo yrði ef til 
vill að láta í bræðslu á eftir. Því tel jeg 
nauðsynlegt, að fjelagið fái heimild til 
að takmarka krvddsöltunina. Jeg tel, að 
það mundi koma að góðu gagni, að heim- 
ild sje til að takmarka, hvað mikið er salt- 
að af síld. Það er altaf nokkur kostnaður, 
þó ekki sje nema um venjulega söltun að 
ræða, að þurfa að taka þá síld til bræðslu. 
Það er því allverulegt hagsmunamál að 
geta stilt svo í hóf með söltunina, að ekki 
sje saltað meira en það, sem hinn raun- 
verulegi saltsíldarmarkaður leyfir.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða um þetta. 
en mun verða við tilmælum liv. frsm. og 
taka brtt. mína aftur til 3. umr., og mun 
jeg verða fús til að ræða þetta mál við 
hv. nefnd. en jeg mun lialda fast fram 
þessari skoðun minni og vænti, að hrtt 
verði tekin til greina, því jeg hygg, að 
þetta sje til bóta fyrir mólið.

Jakob Möller: Mjer þykir vænt um að 
sjá, að hv. nefnd liefir tekið til athugun- 
ar, að minsta kosti að nokkru levti, það, 
sem jeg hafði við frv. að athuga. 1. brtt. 
hv. meiri hluta nefndarinnar fer í þá átt 
að opna þetta fyrirhugaða fjelag fyrir 
þeim, sem stunda þennan atvinnuveg. Eins 
og frv. var, var það aðeins fvrir þá, sem 
söltuðu síld. Það er samt sá Ijóður á þess- 
ari brtt., að þeir menn. sem nú eiga að fá 
inngöngu í fjelagið. verða atkvæðislausir. 
nema þeir jafnframt salti síld eða flytji 
hana út. Mjer finst enn sem fyr, að það 
hljóti að vera aðalatriðið að sjá borgið 
hag þeirra manna, sem stunda síldveiðar, 
en það er ekki tilgangur frv. í raun og 
veru, heldur eru þar látnir varða mestu 
hagsmunir þeirra manna, sem kaupa upp. 
Nú liafa hv. flm. viðurkent. að það sje
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ekki óframkvæmanlegt að haga fyrirkomu- 
laginu meira með tilliti til sjálfra fram- 
leiðenda en verið hefir. Mjer skildist 
fyrst, að þeir hefðu ekki stílað frv. þann- 
ig, af því að einhverjir örðugleikar virt- 
ust vera á því að koma þeim mönnum 
inn í fjelagið. Nú hafa þeir breytt 1. gr. 
frv. En hví á þá ekki að breyta því líka 
þannig, að mennirnir fái atkvæðisrjett, 
sem virðist ofurauðvelt með því aðeins 
að miða atkvæðisrjettinn við tunnufjölda 
aflaðrar eða saltaðrar síldar? Þessu vil 
jeg skjóta til hv. nefndar að athuga fvrir 
3. umr. Svo er annað við þetta að atliuga, 
en það er það, að úr því að komið er inn 
á þessa braut, að víkka út fjelagið, skilst 
mjer það hljóti að vera óhætt, ef hjer er 
virkilega um nauðsynjamál eða jafnvel 
lífsspursmál þessa atvinnuvegar að ræða, 
að ákveða tölu þeirra manna, sem vilja 
hafa þetta fyrirkomulag, hærri en 20. 
Tala þeirra, sem veiða og salta síld, hygg 
jeg að verði nær 200, og sje svo, er hjer 
aðeins gert ráð fyrir tíunda hlutanuni, 
sem á svo að ráða niðurlögum í þessu 
máli. Þetta er því frekar ástæða til að 
athuga, sem áskorun hefir komið frá út- 
særðarmannaf jelagi Akureyrar, sem var 
lesin hier upp í gær og hv. frsm. talaði 
um. Þar koma fram — enda var það skil- 
ið svo — eindregin mótmæli. Að vísu eru 
þau ekki nema frá 10 mönnum, en bað 
eru bá væntanlega fleiri þar á staðnum, 
sem þetta mál varðar. Allir þessir 10 
menn eru sammála um, að með bessari 
aðferð sie síldarútveginum teflt í ennþá 
meiri tvísvnu en nú er útlit fvrir. Hv. 
frsm. vildi draga úr þessu með því að 
benda á. að bein harðorð mótmæli geyn 
frv. hefðu verið feld með 5:3 atkv. En 
hv. frsm. tekur ekki tillit til þess, að það 
eru hans eigin kjósendur, sem eru að mót- 
mæla frv., sem hann hefir flutt. Það er
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skiljanlegt, að kjósendur hans vilji ekki 
fara harkalega í sakirnar gagnvart sínum 
ágæta þm. Þeir efast ekkert um, að til- 
gangur hans sje að bæta hag þeirra. 
Hvernig mundi hv. frsin. haga orðum sín- 
um, ef honum mislíkaði eitthvað við 
hæstv. stjórn? Ef liann beindi harðorð- 
um mótmælum í hennar garð, mundi 
stjórnin skoða það sem vantraustsyfirlýs- 
ingu. Eins er um kjósendur hv. frsm. Þeir 
vilja ekki senda honum vantraustsvfirlýs- 
ingu, þó að þeir geti ekki orðið lionum 
sammála um þetta frv. Mjer skildist, að 
hv. frsm. teldi þessa þrjá menn, sein 
greiddu atkvæði með mótmælunum, tæp- 
lega sjálfstæða atvinnurekendur. En þá eru 
eftir sjö, sem hv. frsm. efaðist ekki um, að 
væru sjálfstæðir atvinnurekendur. Meðmæli 
liafa hinsvegar ekki komið frá neinum að 
norðan. Hv. frsm. sagði, að ísfirðingar 
væru ánægðir með þetta fyrirkomulag. 
Um það liggur ekkert fyrir. -Jeg spurði 
af tilviljun mann, sem ætti að vera því 
kunnugur, um, hvort nokkuð lægi fvrir 
þaðan, og hann vissi ekki til þess.

Hv. frsm. sagði, að nefndin hefði feng- 
ið vitneskju um, að allir. sem hefðu sömu 
hagsmuna að gæta og þeir, sem frv. væri 
samið fyrir, litu eins á þetta mál. Það 
kann að vera, en jeg verð að leggja áherslu 
á, að um tvenskonar hagsmuni er að ra>ða: 
þeirra, sem ,,spekúlera“ í síld. og þeirra, 
sem veiða síld. Það mætti ætla, að þetta 
væru sömu liagsmunirnir, en svo gæti far- 
ið, að með því að stofna til þessarar 
einkasölu eða einræðis vfir útflutningin- 
um vrði þrengt að þeim mönnum, sem 
ekki hafa tök á að salta síld sjálfir. Af 
þeim 200 mönnum — eða hátt á annað 
hundrað er óhætt að segja —. sem gera 
út fleiri eða færri skip, eru aðeins fáir 
menn. .sem hafa tök á að salta. En fjöldi 
þeirra, sem hafa kevpt síld til söltunar,
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fær fje til þess frá útlöndum, í meira eða 
minna hreinum viðskiftum, enda gætu 
þeir ekki fengið peninga til þess í bönk- 
um hjer. Ef einkasalan kæmist á, og þar 
með lokað fyrir þann möguleikann að 
fá fje frá útlöndum, yrðu ekki eftir 
nema örfáir menn, sem hefðu aðstöðu til 
þess að kaupa síld til söltunar, og þá 
mundi myndast enn þá þrengrí hringur, 
sem hefði fullkomlega tökin á síldarverð- 
inu innanlands.

Fvrir þessari hv. deild lá hjer um dag- 
inn frv. um einkasölu á tilbúnum áburði. 
Það mál snerti sjerstaklega bændur. Jeg 
veit ekki betur en að allir bændurnir í 
deildinni greiddu atkvæði með því frv. 
(BL -. Ekki jeg). Jeg greiddi ekki atkvæði. 
af því að jeg sá, að bændur úr báðum að- 
alflokkum þingsins voru máli þessu fvlgj- 
andi. Þá sá jeg mjer ekki fært að greiða 
atkvæði á móti, þó að jeg í hjarta mínu 
sje á móti allri einkasölu. En af þessum 
sömu ástæðum verð jeg að gera kröfu til 
þess, að fram komi eitthvað almennari 
vilji fyrir þessu frv. heldur. en enn er 
kominn í ljós, til þess að jeg geti greitt 
atkvæði með því. Hv. frsm. greiddi at- 
kvæði á móti þessu áhugamáli bænda um 
daginn, enda þótt allir aðrir bændur hjer 
í hv. deild greiddu atkvæði með því. Samt 
vill hann nú stofna til einkasölu, þó að 
hann fái ekki áskorun um það nema frá 
2 mönnum, sem málið snertir. Það er ekki 
vel gott samræmi í þessu. Jeg get ekki 
að því gert. að mjer finst þetta mál liggja 
dálítið óþægilega fyrir, þar sem því er 
annarsvegar haldið fram, að hjer sje um 
lífsspursmál þessa atvinnuvegar að ræða, 
en hinsvegar þvkir ekki fært að krefjast 
frekari upplýsinga um það, hver sje vilji 
þeirra manna, sem þarna eiga hagsmuna 
að gæta. Mjer finst. að á bak við þetta 
sje ótti um. að menn geti ekki fallist á.

á öild.
að það sje samrýmanlegt við þeirra hags- 
muni. Jeg sje því ekki, hvernig hv. deild 
á að geta sætt .sig við að afgreiða þetta 
mál, nema því aðeins, að um það komi ósk 
frá meiri hluta þeirra manna, sem hjer 
eiga hagsmuna að gæta, og á jeg þar eink- 
um við framleiðendur, en ekki hina, sem 
kaupa. Meðal þeirra manna, sem stunda 
síldveiðar, þarf ekki að óttast leppmensku 
nema í örfáum tilfellum. Er því fjarri 
því, að liættan verði meiri á því, að lepp- 
arnir geti ráðið í fjelaginu með því móti. 
Jeg get ímyndað mjer. að því verði hald- 
ið fram af nefndarinnar hálfu, að á þessu 
sjeu einhverjir örðugleikar, en jeg trúi 
]>ví ekki. Það ætti að vera hægðarleikur 
að skora á alla, sem ;vtla að stunda síld- 
veiðar næsta ár, að tilkynna það og láta 
í ljós, hvort þeir vildu slíkan fjelagsskap. 
Jeg skil ekki þá afstöðu hv. nefndar, að 
geta ekki fallist á brtt. hv. þm. Borgf. 
Mjer finst það varða mestu að gaúa hags- 
muna þeirra, sem ætla að stunda útgerð 
áfram, en ekki hinna. sem hafa gert það. 
Það er ekki ástæða til að útiloka þá, sem 
einungis eru milliliðir, þó að jeg verði að 
álíta, að það sje minni hluti þeirra, sem 
hjer eigi verulegra hagsmuna að g;eta. Um 
hinar aðrar brtt. nefndarinnar hefi jeg 
ekkert að segja. Þær fjalla aðeins um 
smávægileg fvrirkomulagsatriði.

Yerði nú frv. samþykt svo breytt. verð 
jeg að leggja áherslu á það, að það «r 
fullkomin óhæfa að útiloka þá framleið- 
endur frá atkvæðisrjetti. sem ekki salta 
síld, vegna þess, að hjer er ekki síður um 
að ræða þeirra hagsmuni en liinna. Til 
þess að veita þeim atkvæðisrjett þarf ekki 
annað en að breyta skilyrðunum þannig, 
að hann verði miðaður við tunnufjölda 
aflaðrar eða saltaðrar síldar. Ut af síðari 
brtt. liv. þm. Borgf. vil jeg aðeins geta 
þess, að jeg hygg, að það sje rjett hjá
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hv. frsm., að erfitt verði fyrir menn að 
vita fyrirfram, hvernig markaðurinn verð- 
ur, og því erfitt að ákveða, live mikla síld 
megi salta, ef ómögulegt er að geyma síld- 
ina frá ári til árs.'Sje það með einhverju 
móti hægt, væri öðru máli að gegna.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vildi 
aðeins taka það fram, að jeg tel brtt. hv. 
meiri hl. til bóta, en jeg er líka samþykk- 
ur hv. 3. þm. Revkv. (JakM) um, að at- 
huga þurfi betur ákvæðin um, hverjir 
skuli vera fjelagsmenn og að hve miklu 
levti þeir skuli hafa atkvæðisrjett. -Jeg 
sagði við 1. umr. þessa máls, að það væri 
eðlilegast, að þeir einir væru fjelags- 
menn, sem þess óskuðu, en ekki ætti að 
neyða menn til þess að ganga í fjelagið. 
Menn eiga heldur ekki að geta verið fje- 
lagsmenn lengur en þeir vinna að þessum 
atvinnuvegi.

Jeg sje ekki ástæðu til að vera á móti 
brtt. hv. þm. Borgf. I seinni brtt. er að- 
eins tekið fram, að stjórn fjelagsins sje 
hcimilt að ákveða fyrir eitt ár í senn, bve 
mikla síld megi salta til útflutnings. Það 
gæti komið fyrir, að ástæða væri til að 
banna frekari söltun, t. d. ef ágætlega 
veiddíst innan og utan landhelginnar og 
búið væri að salta kannske 250—300 þús- 
und tunnur. Jeg tel því ekki rjett að vera 
á móti slíkri heimild.

Frsm. (Björn Líndal): Þessar síðustu 
ræður, ræður þeirra hv. 2. þm. Eyf. (B- 
St) og hv. 3. þm. Reykv. (JakM), hafa 
báðar gefið tilefni til margra orða. En 
jeg ætla í þetta sinn að fara sem -fljótast 
yfir sögu. Hv. 2. þm. Evf. taldi sig ekki 
liafa grætt mikið á mínuni svörum um 
undirbúning málsins. Jeg get ekki frætt 
hv. þm. meir, Það má undarlegt lieita, ef

sild.

margir af þeim mönnum, sem ekki liafa 
sjerstakra hagsmuna að gæta, en eru á 
móti frv., hafa ekki látið til sín heyra. 
Það hefði mátt búast við mótmælum. en 
þau hafa ekki komið.

IIv. þm. (BSt) gat þess, að það mundi 
erfitt að ákveða, hverjir þarna ættu eig- 
in hagsmuna að gæta og liverjir annara, 
og þetta er satt. En þó að við tækjan 
alla þá, sem síldveiðar stunduðu, eða um 
200 manns, eftir því sem hv. 3. þm. Beykv. 
hefir komist næst, tel jeg það undrum 
sæta, ef óánægja væri mikil. að andmæii 
liafa komið aðeins frá örfáum mönnum. Á 
Akureyri var haldinn fundur af 10 mönn- 
um og þar voru mótmæli gegn frv. feld 
með 5:3 atkv. Með leyfi hæstv. forseta 
:vtla jeg að lesa hjer upp símskeyti frá 
stjórn útgerðarmannaf jelags Akureyrar:

„Fundurinn lýsir ánægju sinni vfir við- 
leitni Alþingis til þess að reyna að bæta 
úr þeim vandkvæðum og skipulagsleysi. 
sem nú er á síldarútgerð og síldarsölu, 
sem kemur fram í fyrirliggjandi frum- 
varpi, og treystir því, að við meðferð 
málsins á þingi takist að bæta úr göllum 
þeim og agnúum, sem á því eru. Sjerstak- 
lega vill fjelagið benda á nauðsvn þess. 
að skipum, er hafa rjett til að veiða í 
landhelgi og nota sjer þau rjettindi. sje 
bannað að hagnýta sjer veiðina annars- 
staðar en í landi: ennfremur telur fund- 
urinn nauðsynlegt, ef unt sje. að tak- 
marka söltun og kryddun síldar. Tillagan 
feld með 5 atkvæðum gegn 5, næsta til- 
laga feld með 5 atkvæðum gegn 3. Utgerð- 
armannaf.jelag Akureyrar tjáir sig ein- 
dregið mótfallið hinu framkomna frum- 
varpi sjávarútvegsnefndar um einkasölu á 
síld, en er því meðmælt, að bönnuð verði 
söltun herpinótarsíldar fyrir 25. júlí ár 
hvert, ennfremur að revnt verði að úti-
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loka sölu Norðmanna á síld til söltunar 
og kryddunar í landi —“ o. s. frv.

Fyrri tillagan er hrein og bein trausts- 
yfirlýsing og er aðeins feld með jöfnum at- 
kvæðum. Jeg liefi ekki enn orðið var við, 
að það væru aðrir, sem hafa lireyft and- 
mælum. En það er einkennilegt, að þeir, 
sem krefjast þess. að það þurfi meira en 
helming útgerðannanna til þess að stofna 
þetta fjelag, en vilja svo ekki sinna frv., 
þegar aðeins 3 menn eru á móti því. Það 
er lítið samræmi í þessu. Það liefði ekki 
undrað mig, þó að 30 menn liefðu mót- 
mælt, því að þetta er stórmál og eðli- 
legt, að margir sjeu hikandi við að stíga 
slíkt spor.

Þá er þess og að gæta, að hagsmunir 
Siglufjarðar eru fyrst og fremst þeir, að 
þar sje veidd og söltuð síld. og sá kaup- 
staður gadi ekki staðið árinu lengur. ef 
síldveiðin liði undir lok. Hitt skiftir 
Siglufjörð minna máli, hverjir það eru, 
sem síldina veiða. því að hann græðir alt- 
af á því, að útgerðinni sje haldið áfram. 
Það er nú að vísu svo, að á Siglufirði eru 
fáir menn búsettir. er salta nokkuð að 
ráði fyrir eiginn reikning, og þar eru fá- 
ir útgerðarmenn. Hagsmunir hans ligg.ja 
fyrst og fremst í verslun. bryggju- og 
hafnargjöldum og útsvörum, sem lögð 
eru á aðkomumenn. Þess vegna tek jeg 
minna mark á þeim röddum, er þaðan 
heyrast í þessu máli. lieldur en áliti 
manna annarsstaðar. enda veit jeg — og 
það er ekkert efamál, — að Siglfirðingum 
var meinilla við það, er Xorðmönnuin var 
bannað að salta síld í landi. Þeir töldu 
sjer meiri hagsmuni að síldveiðum Xorð- 
manna hehlur en íslendinga.

Hv. 2. þm. Eyf. (BSt) gat um það, 
að það væri stór agnúi á þessu einkasölu- 
fyrirkomulagi, að fjelagið hefði ekki neitt

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

slld

liandbært fje í byrjun. Það er rjett, að 
þetta getur verið slæmt. en þó hygg jeg 
ekki, að sú ástæða ætti að verða frv. að 
falli. Að sjálfsögðu verða fjelagslögin 
þannig, að þau heimila stjórn fjelagsins 
að taka lán upp á væntanlegan síldarafla.

Þá er og hitt aukaatriði, seni deila má um 
óendanlega, hvar fjelagið eigi að hafa 
lieimilisfang, á Akureyri, Siglufirði, Isa- 
firði eða í Revkjavík. En þeir, sem virki- 
lega bera heill atvinnuveganna fvrir 
brjósti, ættu ekki að láta þetta atriði verða 
að sundrungarefni.

Þá sagði hv. þm. (BSt), að einkasalan 
yrði of víðtæk. X’efndin hugsaði mikið um 
þetta atriði og jeg var sjálfur lengi 
þeirrar skoðunar, að einkasalan ætti ekki 
að ná til krvddsíldar. En eftir því, sem 
jeg hugsaði betur um málið. sá jeg, að 
ekki varð hjá því komist. Ef frv. þetta 
verður að lögum og fjelagið á að geta 
leyst hlutverk sitt vel af hendi, þá verð- 
ur það að ráða yfir allri síld, livernig sem 
hún er verkuð.

Okkur háttv. þm. Borgf. (PO) ber ekki 
mikið á milli, en þó var eitt atriði í ræðu 
hans, er ekki var rjett. Hann áætlaði sem 
.sje, að Xorðmenn veiddu % hluta allrar 
síldar hjer við land. Það er hæpið að 
áætla slíkt. Xorski flotinn. sem síldveiðar 
stundar hjer, er misjafnlega stór frá ári 
til árs. Hann er auk þess meir háður vindi 
og veðri heldur en íslensku skipin, sem 
leggja afla sinn á land. Það er því engin 
leið að áætla fyrir lok síldveiðatímans. hve 
mikið Xorðmenn muni veiða, nje hvert 
lilutfall er milli veiðar þeirra og íslend- 
inga. Og þetta verður enn erfiðara vegna 
þess, að ómögulegt er að fá nákvæmar 
skýrshir um það. hve mörg skip fari frá 
Xoregi hingað til síldveiða, fyr en eftir 
vertíðarlok,
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Við ræðu liv. 3. þm. Reykv. (JakM) 
hefi jeg margt að athuga. Hann endur- 
tók það nú, að upphaflega frv. hafi ekki 
að neinu leyti haft fvrir augum hags- 
muni veiðimanna, heldur aðeins „speku- 
lanta“. Þessu mótmæli jeg algerlega, því 
að það hlýtur að verða beggja hagur, að 
síldin hækki í verði. Það getur að vísu 
komið fvrir, að fyrsta árið verði ekki 
jafnmikil eftirspurn eftir nýrri síld til 
söltunar og verið hefir, en þá er líka síð- 
ur hætt við, að of mikið verði saltað og allir 
tapi fje. En verði frv. þetta ekki sam- 
þykt, geta örfáir útlendingar skamtað síld- 
veiðimönnum verð úr hnefa, og jeg álít, 
að þótt verðið sje í fyrstu lágt hjá inn- 
lendum mönnum, þá sje það betra heldur 
en láta útlendinga gína vfir gróðanum, 
enda mun verð á nýrri síld hækka á næsta 
ári, ef sæmilega gengur með fjelagsskap- 
inn, enda er þetta einn aðaltilgangur með 
frumvarpinu.

Þá talaði sami hv. þm. (JakM) mikið 
um það, að allir útgerðarmenn, þ. e. a. s. 
þeir, sem gera út skip til veiða, hafi ekki 
atkvæði í fjelaginu. Þetta finst mjer ekki 
skifta svo miklu máli, enda ekki hægt að 
koma því svo við, að í lagi sje. Og mjer 
finst ekki nein sjerstök ástæða til þess 
að láta t. d. 20—30 útgerðarmenn, sem 
aðeins veiða síld til bræðslu, hafa atkvæð- 
isrjett í fjelagi útflytjenda. Þeir ættu þá 
aðallega að hafa atkvæðisrjett um verð á 
nýrri síld, en mikið efamál, hvort það 
væri rjett, því að verð á henni gæti þá 
farið upp úr öllu valdi, enda þótt verð á 
saltsíld væri fyrir neðan allar hellur.

í bvrjun verða allir að vera samtaka um 
það að gera síldina svo ódýra, að hún geti 
verið samkepnisfær á erlendum markaði. 
Af þeirri ástæðu má því fvrir mitt levti 
samþvkkja það, að útgerðarmenn hafi líka 
atkvæðisrjett í fjelaginu, og sje það eitt
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nægilegt til þess að útiloka ágreining um 
málið hjer, þá skal jeg greiða því atkvæði.

Þá skal jeg minnast á undirbúning þessa 
fjelagsskapar. Hv. 3. þm. Reykv. hneyksl- 
aðist mjög á því, að við hefðnm ekki 
safnað saman helmingi þeirra manna, er 
við síldveiðar og verslun fást. Það er erf- 
itt að gera það í einu hendingskasti, en 
ekki er útilokað, að það verði gert. Frv. 
er ekki komið í gegnum þingið ennþá, og 
verður hægt að ná til fleiri manna áður 
en það verður að lögum, og eins má 
safna mönnum í fjelagið á eftir. Þó er í 
þessu efni eitt athugavert atriði. Sam- 
kvæint núgildandi löggjöf eru Danir og 
Færeyingar jafnrjettháir og íslendingar 
og hafa stundað hjer þessa atvinnu síð- 
astliðið ár og ætla sjer að gera það í 
sumar. Ef á að leita til allra, sem upp- 
fylla skilyrðin fyrir því að ganga í 
fjelagið, áður en það er stofnað, yrði þá 
líka að leita til þessara manna, en það 
getur tekið tíma að smala þeim saman.

Jeg er þakklátur háttv. 3. þm. Reykv. 
fyrir það, að hann játaði, að fyrir okkur 
mundi ekki vaka annað en umhyggja fvr- 
ir þeim mönnum, er þessa atvinnu stunda. 
Því að það hefði að sjálfsögðu mátt gera 
okkur getsakir, og eins og umr. fara 
stundum lijer á hinu háa Alþingi, meguni 
við vera þakklátir fyrir það að liafa 
sloppið enn brigslyrðalaust.

Jeg get fullvissað háttv. þm. (JakM) 
um það, að við sjáum nú sem stendur 
engin önnur ráð en þetta til þess að 
bjarga íslensku síldarútgerðinni. Og þótt 
nú sje kvartað um fólksleysi í sveitunum, 
þá ber þess að gæta, að allur þorri þess 
fólks, sem síldaratvinnu stundar, er alger- 
lega óvanur sveitavinnu og getur því ekki 
horfið að henni, ef síldarvinnan bregst. 
En þótt svo væri ekki, gæti ekki helming- 
urinn af síldarvinnufólki fengið atvinnu
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í sveitunum, skyldu síldveiðarnar leggjast 
niður. Og reynslan hefir sýnt, að ekki er 
í annað hús að venda fyrir þetta fólk, því 
að um síldveiðitímann er mjög örðugt að 
reka nokkra aðra útgerð. Þess vegna verð- 
ur að nevta allra bragða til þess að hjarga 
síldarútveginum frá kaldakoli.

Umr. frestað.

Á 70. fundi í Nd., miðvikudaginn 5. 
maí, var f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. um 
frv. (A. 424. 475, 479. 496).

Jakob Mðller: Það er nú orðið nokkuð 
seint að svara því, sem sagt hefir verið 
hjer áður við þessa umr. Hv. frsm. furð- 
aði sig á, að ef rjett væri það. sem jeg 
hefði sagt, að illa væri borgið hag fram- 
leiðenda. skyldi ekki hafa komið frá þeim 
mótmæli. Því er þar til að svara, að þeir 
eru dreifðir um land alt, hafa ekki ástæð- 
ur til að kynna sjer málið og vita jafn- 
vel ekki um frv. sumir hverjir. En ef 
frsm. og flm. eru sannfærðir um. að þetta 
sje atvinnurekendum til mikilla hagsbóta. 
ættu þeir ekki að vera hræddir við að 
gefa þeim kost á meiri hluttöku í fjelag- 
inu en gert er ráð fyrir. Því hefir ekki ver- 
ið mótmælt. að upp undir 200 menn hefðu 
skilyrði til að taka þátt í þessum fjelags- 
skap. svo það ætti að vera auðgert að fá 
fleiri en 20 menn til að fallast á að fara 
þessa leið. Það er einmitt þetta. sem mig 
greinir á um við hv. fhn., að mjer finst 
ekki fært að setja lög um þetta efni, nema 
a. m. k. helmingur síldarútgerðarmanna 
vilji taka þátt í fjelagsskapnum. Háttv. 
frsm. sagði, að erfitt væri að ná til þess- 
ara manna. Mjer skilst. að með einfaldri 
auglýsingu væri hægt að skora á menn 
að tilkynna stjórnarráðinu. hvort þeir
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ætli að gera út á síld í sumar og að láta 
uppi álit sitt um þetta efni, og ef meira 
en helmingur þeirra manna, sem gæfu sig 
fram, fjellust á frv., þá teldi jeg fært að 
láta málið ganga fram.

Jeg skal ekki deila við liv. frsm. um, 
hve vel væri borgið hagsmunum útgerð- 
armanna með þessu fyrirkomulagi. Lík- 
lega yrði lítil eftirspurn eftir síld fyrsta 
árið, en ef vel tækist með fjelagsskapinn, 
kvnni það að brevtast til batnaðar. Ann- 
ars verð jeg nú að segja, að jeg er ekki 
ákaflega trúaður á, að slík einkasala gef- 
ist sjerlega vel. Mjer þvkir ekki óliklegt, 
að stofnað verði til einhverra mótbragða, 
sem erfið kynnu að reynast. Mjer þvkir 
ekki víst, að síldarkongarnir í Svíþjóð, 
sem hjer liefir verið gert svo mikið úr, 
sætti sig við að láta setja sjer stólinn fyr 
ir dvrnar á þennan hátt. Ef þeir eru sv.i 
fjesterkir, sem sagt er, ætti þeim að veit- 
ast auðvelt að reka veiðar utan landhelgi 
með enn fullkomnari tækjum en Norð- 
menn, og jeg gæti trúað. að erfitt reynd- 
ist fyrir Islendinga að standast þá sam- 
kepni. Hv. frsm. gat fallist á þá breyt- 
ingu, að útgerðarmenn, sem gengju í 
fjelagið, þótt þeir ekki söltuðu síld. fengju 
atkvæðisrjett. Annars .gerði hann ekki 
inikið úr því gagni. sem þeir hefðu af at- 
kvæðisrjetti. því þeir gætu ekki haft áhrif 
á verð nýrrar síldar. En þeir gætu þó a. 
m. k. haft áhrif á stjórn fjelagsins og 
þannig gætt hagsmuna sinna. Sem sagt, 
með þessu fvlgir sú hætta, að þeir menn, 
sem fyrst og fremst vilja gæta sinna 
einkahagsmuna, fá aðstöðu til að ná valdi 
vfir fjelagsskapnum á einn eða annan 
hátt. Hv. frsm. var að óttast það, að 
Danir og Færeyingar ættu að koma til 
greina í þessum fjelagsskap. Vel gæti jeg 
liugsað mjer, að fjelagsskapurinn væri
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bundinn við búsetu hjer á landi. Jeg skil 
ekki annað en það væri fær leið. En livort 
sem að því verður hallast eða ekki, þá 
er að minsta kosti engin trygging fyrir. 
að þeir komist ekki inn í fjelagsskapinn 
eins og til hans er stofnað með frumvarp- 
inu óbrevttu, ef þeir aðeins fást við að 
salta eða flytja út síld. En til þe.ss hafa 
þeir fullan rjett. Og eins og frv. var, þá 
er sannleikurinn sá. að það er engin trygg- 
ing gegn því, að þeir menn. sem frv. 
er borið fram af ótta við, ,,lepparnir“, 
næðu ekki öllum tökum á fjelaginu. Ef 
það er rjett, sem mjer skildist á bv. frsm. 
bæði nú og fyr, að meiri hluti þeirra 
manna. sem salta síld, sjeu í raun og veru 
leppar, þá er bersýnilegt, að meiri hluti 
þeirra. sem komast í fjelagið, yrðu lepp- 
ar. Það, sem á að bjarga þessu máli, er 
það. að hæstv. stjórn skipi stjórn fjelags- 
ins. En eftir tvö ár á fjelagið að kjósa 
stjórn sína sjálft. Og með því fvrirkomu- 
lagi er engin trygging fyrir, að leppar nái 
ekki tökum á því eins og áður, ef þeir 
saútu sig við fjelagsskapinn og biðu eftir 
tækifæri. Það er ekki ósennilegt, að Sví- 
ar hugsi sjer einmitt þá aðferð, ef þeir 
ekki "engju á móti þessu með einhverjum 
öðTum brögðum. Og þá er ekki sjáanlegt. 
að þessi fjelagsstofnun geti orðið til mik- 
illa beilla.

Frsm. (Björn Lindal): Eins og s.já má 
af brtt. á þskj. 496, böfum við flm. enn- 
þá reynt að verða við þeim óskum og at- 
bugasemdum, sem komið hafa fram við 
bið upphaflega frv. okkar. Og mjer er 
óbætt að lýsa því yfir jafnframt. að hv. 
þm. Borgf. og nefndin eiga sameiginlega 
þessa brtt. Það er með öðrum orðum tek- 
ið upp, sem hv. þm. Borgf. lagði til. að 
þeir gætu verið með í fjelagsstofnun, sem

ætluðu sjer að stunda útveg eða síldar- 
söltun á yfirstandandi ári, ef þeir geta 
lagt fram sannanir fyrir því. Hinu ákvæð- 
inu er líka haldið, að þeir geti líka verið 
með, sem fengust við slíkt á síðastliðnu 
ári, án þess þeir geti nú þegar fært veru- 
lega ábyggilegar sannanir fyrir að ætla 
að gera þetta í ár.

Þá er önnur brtt. á þskj. 496, þar sem 
líka er tekin upp brtt. bv. þm. Borgf. um 
bemil á. bve mikið megi salta. Sá galli er 
á, að þar liefir fallið úr eitt orð. í brtt. 
stendur: „Fjelagsstjórninni er beimilt að 
ákveða fyrir eitt ár í senn, bve mikla síld 
megi salta til útflutnings.“ Þarna vantar 
inn á niilli..,og krydda.“ Eins og bv. þm. 
Borgf. benti á, þá er bjer einna mest þörf 
á að takmarka framleiðslu kryddsíldar. 
Fyrst og fremst er svo miklu til liennar 
kostað, að það myndi verða mjög mikið 
tjón, ef nokkurntíma kæmi að því, að 
slíka síld þyrfti að setja í verksmiðju. En 
aftur á móti má benda á það, að síld, sem 
er sæmilega krydduð, endist miklu lengur 
en söltuð síld. Og það er vitanlegt, að ef 
fyrir liggja birgðir frá næsta ári óseldar, 
er minni livöt fyrir menn að krydda mik- 
ið árið eftir. Þetta gæti orðið til að fyrir- 
byggja allan háska, sem af þessu gæti 
stafað. En af því að komið hafa fram 
raddir frá þeim mönnum, er talsvert skyn 
bera á þessa atvinnugrein, að lieimilað 
væri í lögunum að takmarka veiðina, þá 
þótti rjett að taka þessa heimild inn í lög- 
in, í trausti þess, að bún verði varlega 
notuð.

Þessar brtt. koma í stað brtt. á þskj. 
475.1 og 4. sem eru teknar aftur.

Jeg vil taka það skýrt fram, að þó í 
frv. sjeu aðein.s nefndir 20 menn, þá er 
átt við fjelög líka, á þann hátt, að fyrir 
hvert einstakt fjelag geti ekki mætt nema
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einn maður. Okkur finst ekki nauðsyn- 
legt að liafa lagatexta um þetta, því að 
það er undantekningarlaus regla, að slík 
fjelög geta ekki mætt nema fvrir munn 
eins fulltrúa.

Hv. 3. þm. Reykv. kom með ýmsar at- 
hugasemdir við frv., sem revndar hafa 
allar við einhverja möguleika að styðjast. 
En jeg verð að segja, að mjer virðast þær 
yfirleitt allar vera með sama óheppilega 
markinu brendar, að þar er dregið fram 
alt það, sem þessum fjelagsskap gæti orð- 
ið til falls, en ekki það, sem gæti orðið 
honum til liags. Hv. þm. er óhætt að trúa 
okkur til þess, að við höfum opin augun 
fyrir athugasemdum hans. En við vonum, 
að fram hjá þessu öllu verði stýrt, ef 
hyggilega er að farið. Hvað snertir stofn- 
un fjelagsins, þá er það ekki af vantrú, 
að við búumst við, að erfitt verði að 
fá nógu marga menn, og því síður sem 
skilyrðin eru rýmileg um það, hverjir geti 
verið með. En við það, sem stungið var 
upp á upprunalega, er búið að bæta við 
svo mörgum, ekki einungis þeim, sem hafa 
við þennan atvinnurekstur fengist á síð- 
astl. ári, heldur þeim, sem ætla sjer það 
á næsta ári. 'Jeg tel það mikið álitamál. 
hvort það sje rjett að ætla sjer að safna 
helmingi þeirra manna, sem ætla að salta 
síld til útflutnings á þessu ári.

Þar sem ekki hafa komið mótmæli frá 
fleiri mönnum en þetta. þá finst mjer 
sannast að segja minni ástæða til að 
heimta meðmæli mjög margra manna; því 
að vitanlega er það erfiðara að safna með- 
mælum fjölda manna heldur en að safna 
mótmælum fjölda manna. Það er yfirleitt 
svo miklu auðveldara að vekja tortrygni 
gegn allri nýbrevtni heldur en að safna 
mönnum undir merki fjelagsskapar.

Annars vil jeg benda á það, að Alþingi 
afgreiðir árlega mikið af bæði merkilegum

i sild.

og ómerkilegum lögum, sem meira og 
minna grípa inn í persónulegt frelsi 
manna í atvinnulífinu, án þess ^að þing- 
inu detti í hug að spyrja borgarana al- 
ment. Vitanlega er ekki altaf tekið tillit 
til þingmálafundargerða, þegar til lög- 
gjafar kemur á þingi. Jeg játa að vísu, að 
lijer er um svo þýðingarmikil lög að ræða, 
að lengra bæri að fara en venjulega í 
þessu efni. Jeg hefi bent á erfiðleikana á 
þessu, en jeg hygg, að um leið og þetta 
fjelag verður stofnað verði reynt að safna 
svo mörgum sem unt er undir þess merki.

Aður en jeg lýk máli mínu, ætla jeg 
að fara örfáum orðum alment um málið, 
sjerstaklega vegna þess, að mikið kann 
að þykja í lögin vanta, þegar ekki er til- 
lit tekið til þess, að gert er ráð fvrir 
stórri og mikilli reglugerð í skjóli lag- 
anna. Vitanlega eru þetta ekki ótæmandi 
lög. \’ið flm. litum líka svo á, að rjett 
væri að gefa atvinnumálaráðunevtinu, sem 
stendur í sambandi við fjelagsstjórnina, 
rjett til þess að skipa fvrir um einstök 
framkvæmdaratriði fjelagsskaparins. Það 
hefir t. d. verið fundið að lögunum, að 
engin ákvæði væru um það, livernig út- 
borga skuli fje fyrir síldina. En þetta á 
vitanlega best heima í reglugerð. Það 
verður að haga sjer eins og reynslan 
kennir, og auðvitað reyna að teygja sig 
sem allra lengst til þess að borga síldar- 
eigendum svo mikið og fljótt sem unt er. 
til þess að hjálpa við þeirra atvinnu- 
rekstri. Það hefir líka verið talinn ágalli 
af ýmsum, sem sjerstaklega óttast útlent 
fjármagn til þessa atvinnurekstrar, að 
ekki væri á neinn hátt sjeð fvrir lánum 
til þess að halda honum áfram. Jeg get 
sagt það, að fyrir mjer vakir að revna að 
hjálpa þessum mönnum til þess að kom- 
ast hjá þeim vandkvæðum, sem þeir kunna 
annars að lenda í af því að þeir eiga ekki
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aðgang að fje frá útlöndum. Fyrir mínum 
augum liggur það alls ekki fjarri, að 
þetta fjelag geti selt fyrirfram svo og 
svo mikla síld og fengið fyrirfram borg- 
un. Þessu fje mætti verja til þess að 
stvrkja þá menn, sem ætla að stunda 
þennan atvinnuveg framvegis, og sjer- 
staklega til þess, að sem allra flest skip 
geti gengið á síldveiðar á næsta sumri. 
Það er aðalatriðið.

Jeg tók það fram í framsöguræðu minni 
við 1. umr. — og hv. 3. þm. Reykv. hefir 
líka bent á það —, að jeg álít eitthvert 
vandamesta atriðið í framkvæmd þessara 
laga að láta Svía skilja það, að hjer er 
ekki verið að stofna neinn okurhring til 
þess að gera þeim erfiðara að kaupa þessa 
nevsluvöru sína, heldur þvert á móti. Jeg 
legg mikla áherslu á, að samvinna við 
Svía takist á þessum grundvelli. Jeg ef- 
ast ekki um, að það megi takast, enda er 
það báðum aðiljum í hag. Og þá er eng- 
in ástæða til að óttast, að þeir fari að leggja 
sjerstaka áherslu á að salta síld sjálfir, eða 
fá Xorðmenn til þess fyrir utan landhelgi. 
Það vita allir, sem þekkja þennan at- 
vinnurekstur, — og Svíar eru búnir að sjá 
það fyrir löngu og viðurkenna —, að það 
er útilokað, að Norðmenn geti verkað síld 
fvrir utan landhelgi líkt því eins vel og 
við getum á landi. Svo að það er óhætt 
fvrir okkur að treysta því, að ef við get- 
um boðið okkar framleiðslu fyrir líkt verð 
og Norðmenn, þurfum við ekki að óttast 
neina samkepni.

Þessi mótmæli, sem enn hafa komið 
fram gegn þessu fyrirhugaða fyrirkomu- 
lagi, virðast mjer harla veigalítil, og sum 
virðast benda á, að menn hafi ekki fylgst 
með þeim brtt., sem fram hafa komið. I 
sambandi við það vil jeg ennþá einu sinni 
leyfa mjer að vekja athygli á því, að 
þrátt fyrir það, að mjög alvarlega hefir

verið reynt að vekja andúð gegn þessu 
•frv., — sem mjer er persónulega kunnugt 
um — hefir það þó ekki tekist, nema að 
því leyti, að einum 5 nöfnum tókst að 
safna á tveim stöðum undir mótmælaskjöl. 
Sama nafnið eitt er undir báðum skjöl- 
unum. Og þeir, sem mest mótmæla, hafa 
aldrei átt við síldarútgerð, heldur bara 
keypt síld, mest af útlendingum.

Þetta finst mjer bera órækan vott um 
það, að menn eru að minsta kosti mjög 
hikandi við að mótmæla. En mjer er 
kunnugt um fjölda útgerðarmanna, sem 
eru þessu máli eindregið fylgjandi. Og 
jeg vil segja, að það ættu þó að vera dá- 
lítil meðmæli með frv., þegar menn leggja 
jafnvel sín ,,princip“ í sölurnar fyrir 
þetta mál. Það ætti að vera sönnun fyrir 
því, að þeir telji það þjóðarnauðsynjamál.

Tryggvi Þórhallsson: Það eru aðeins ör- 
fá orð, sem jeg vildi segja í beinu fram- 
lialdi af því, sem jeg sagði við 1. umr. 
Jeg ætla ekki að koma inn á málið sjálft; 
jeg geri ráð fyrir að vera því fylgjandi, 
en áður en jeg get ráðið það fullkomlega 
við mig, vildi jeg fá svar við spurningu, 
sem jeg bar fram við 1. umr. og beindi til 
háttv. nefndar og hæstv. stjórnar. Jeg 
vakti máls á því, að málið gæti haft tvær 
hliðar, ekki einungis þá, sem snýr að 
framleiðendum lijer á landi, sem jeg geri 
ráð fyrir, að sje vel fyrir komið og 
tryggilega í frv. hvað hagsmuni þeirra 
snertir, og gerir mig að því leyti mjög 
fúsan til að fvlgja frv. Jeg geri sem sje 
ráð fyrir, að málið hafi líka aðra hlið, sem 
snýr út á við, og þá sjerstaklega gagnvart 
frændþjóðum okkar í Skandinavíu. Jeg 
beindi þeirri fyrirspurn til hæstv. stjórn- 
ar, hvort hún vildi segja álit sitt um það, 
hvort samþykt þessa máls gæti ekki haft
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einhver áhrif á aðstöðu okkar gagnvart 
Xorðmönnum. Jeg vil mjög óska eftir að 
fá álit hæstv. stjórnar og háttv. nefndar, 
sem jeg geri eindregið ráð fvrir, að hafi 
um þetta hugsað. Vitanlega fer jeg ekki 
fram á annað en álit. Fái jeg ennþá ekk- 
ert svar um þetta hjá hæstv. stjórn, þá 
vil jeg þegar bæta því við, að þessi lög 
eru heimildarlög; og jeg vil krefjast þess, 
að það verði fullkomlega athugað, áður 
en farið er að framkvæma þessi lög, að 
ekki verði neinn árekstur út af þessu.

Jeg vil krefjast þess sömuleiðis, að 
hæstv. stjórn noti ekki þessa heimild nema 
því aðeins, að hún telji sig alveg vissa í 
sinni sök á þessu sviði.

Með þessu fororði geri jeg ráð fyrir að 
greiða atkv. með þessu frv.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg býst 
ekki við, að það hefði mikið að segja, þótt 
jeg færi að segja mitt álit á, hvernig 
kynni að verða litið á þetta frv. í öðrum 
löndum. En jeg get gjarnan sagt, að jeg 
get ekki sjeð, eins og frv. er nú, að það 
gangi á neinn lagalegan rjett annara 
þjóða. Hvernig þær kunna að líta á það, 
get jeg ekkert ábvrgst um.

Út af áskorunum hv. þm. (TrÞ) skal 
jeg geta þess, að það verður auðvitað at- 
hugað atriðið, sem hann nefndi. Og jeg 
var búinn að segja honum áður, að það 
yrði rækilega athugað. En hann getur lík- 
lega ímyndað sjer, að það sje ekki sjer- 
lega hvggilegt að fara að ræða mjög mik- 
ið um slíkt í opinni deild.

Frsm. (Bjðrn Lindal): Vitanlega liefði 
flm. þessa frv. aldrei komið í hug að 
flytja það, hefðu þeir ekki verið sann- 
færðir Um, að ekki kæmi til mála, að á 
neinn hátt yrði skertur lögmætur rjettur 
manna hjer á landi. Jeg bendi á þetta

sjerstaklega í því sambandi, að þar sem 
Xorðmenn eru taldir eiga rjett á að selja 
eitthvað af sínum síldarafla til þessa 
lands, þá eiga þeir enga kröfu til Islend- 
inga um að þeir kaupi. En það er ekkert í 
þessum lögum, sem bannar neinum ís- 
lenskum eða dönskum borgara, — sem hafa 
sama rjett og við —, að kaupa af Xorð- 
mönnum hjer eftir eins og hingað til. Jeg 
sje því ekki, að komið geti til mála, að 
Xorðmenn hafi nokkra rjettmæta ástæðu 
til þess að kvarta.

ATKVGR.
Afbrigði um skriflega brtt. frá meiri 

hl. sjútvn. (verður þskj. 502) leyfð og 
samþ. með 15 shlj. atkv.
Brtt. 496,1 samþ. með 17 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 17:1 atkv.
2. —3. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Brtt. 475,1 tekin aftur.
— 475,2 samþ. með 16 shlj. atkv.
4. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. 

atkv.
Brtt. 475,3 samþ. með 20 slilj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. 
atkv.
Brtt. 502 samþ. með 18 shlj. atkv.

— 496,2 (ný gr., verður 6. gr.), svo 
breytt, samþ. með 19 shlj. atkv.

6. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 19 
shlj. atkv.
Brtt. 475,4 tekin aftur.

— 475,5 samþ. með 18 shlj. atkv.
7. gr. (verður 8. gr.), svo breytt, samþ. 

með 15 shlj. atkv.
8. —12. gr. (verða 9.—13. gr.) samþ. 

með 15 shlj. atkv.
Brtt. 475,6.a samþ. með 18 shlj. atkv.

— 475,6.b feld með 13:10 atkv.
— 475,6.e samþ. án atkvgr.
13. gr. (verður 14. gr.), svo breytt, samþ. 

með 18 shlj. atkv.
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14.—16. gr. (verða 15.—17. gr). samþ. 
með 18 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19:1 atkv.

Á 71. fundi í Xd., s. d., var frv. tekið 
til 3. u m r. (A. 503, 504, 505).

Of skamt var liðið frá 2. umr. og frá 
útbýtingu brtt. 504 og 505. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 14 slilj. atkv.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg hefi við 
þessar tvær umr., sem liðnar eru um þetta 
mál, ekki tekið til máls. En þar sem skoða 
má þetta frv. sem svar við þáltill., sem 
jeg flutti snemma á þinginu, get jeg tæp- 
Iega látið málið fara ut úr deildinni án 
þess að segja örfá orð.

Jeg vildi þá fyrst þakka háttv. sjútvn. 
fvrir það, að hún vill reyna að greiða úr 
þessu máli, bæta úr þeim agnúum. sem 
verið hafa á þessum atvinnuvegi undan- 
farin ár. En jeg býst við, að þetta verði 
erfit-t í framkvæmdinni og hæpið, að þetta 
verði til nokkurra verulegra bóta. eða geti 
orðið til þe.ss að styðja þessa atvinnu- 
grein eins og þörf væri á, gera liana 
tryggari og öruggari. Jeg lít svo á. að 
fullkomnar endurbætur geti ekki komist á 
nema gengið sje enn lengra í þessum umbót- 
um. Jeg hygg, að ekki verði hægt að koma 
góðu skipulagi á þennan atvinnurekstur 
nema þjóðfjelagið eða fjelög kaupi sildar- 
verksmiðjurnar. Meðan útlendir menn hafa 
öll ráð á rekstrinum, býst jeg ekki við. 
að þetta geti oi'ðið að fullkomnu gagni. 
Það má vera, — og vona jeg það með hv. 
meiri hl. nefndarinnai', — að þetta sje 
spor í rjetta átt og bæti að einhverju leyti 
úr. En jeg vona það, ef önnur heppilegri

leið verður fundin. þá verði hún undir 
eins tekin og alt gert, sem hægt er, til 
þess að ráða lijer bót á. Nefndin á þakk- 
ir skilið fyrir, að hún vill gera sitt til 
þess að koma betra skipulagi á síldarmál- 
in. Mjer er það vel ljóst, að það er ekki 
hægt á stuttum tíma að koma hjer skipu- 
lagi á. sem að haldi má koma. Það tekur 
vafalaust nokkurn tíma að koma þessu 
í kring, með kaup á verksmiðjunum o. fl., 
livort sem það er nú ríkið eða fjelag ein- 
stakra manna, sem gerir það. Og það 
mvndi kosta mikið fje. En væri hægt að 
ráða frain úr þessum málum á annan 
hátt. teldi jeg það vel farið. En jeg verð 
að játa, að sú leið, sem hjer er lagt til, 
að farin verði, að jeg hefi ekki trú á, að 
hún komi að fullu haldi, en jeg vona þó, 
að hún bæti nokkuð úr mestu ókostunum 
á því skipulagi, er verið hefir og mönn- 
um hefir lítt vei'ið viðráðanlegt.

Jeg býst við, eigi gott skipulag að kom- 
ast lijer á, að þá þurfi þeir menn, er mál 
þetta hafa til meðferðar. að liafa heimild 
til þess að takmarka síldarsöltunina og 
gi'ípa inn í. ef nauðsyn þykir. Þó eigi 
sje hjei' farin sú leið. er jeg henti á og 
sem jeg hefi mesta trú á, að að gagni megi 
koma. þá harnia jeg það ekki svo mikið í 
sjálfu sjer í þetta sinn. Jeg vona, að hjer 
sje spor stigið í rjetta átt til frekari und- 
irbúnings og fullkomnunar þessa atvinnu- 
vegar. Með þetta fyrir augum ætla jeg 
að greiða frv. atkv.

Jón Kjartansson: Teg býst við. að fáir 
hefðu trúað því í þinglokin í fyrra. þegar 
síðasta einkasala ríkisins var kveðin nið- 
ur, að hið sama þing ætti eftir að knýja 
fram einkasölufrumvarp. með afbrigðum 
frá þingsköpum, og það þegar á næsta ári. 
Maðui' hefði ekki húist við því þá, að
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einkasölufrv., í hverri mynd sem er, ætti 
afturkvæmt á Alþingi. En nú hefir revnd- 
in orðið önnur, eins og háttv. þdm. hafa 
orðið varir við. Ekki er langt síðan sam- 
þykt var hjer í deildinni frv. um að veita 
Búnaðarfjelagi Islands einkasölu á til- 
búnum áburði, og í kvöld á svo að sam- 
þykkja heimild til að veita fjelagi ein- 
stakra manna einkasölu á útfluttri síld.

Aður en fundur þessi kom saman, sagði 
einn reyndasti þm., er nú á sæti á þingi, 
að einkasölufrv. gengju svo fljótt í gegn- 
um þingið, að maður hefði ekki áttað sig 
á þeim fvr en þau væru orðin að lögum. 
Eru þetta orð að sönnu.

•Teg hefi ekkert lagt til þessa máls fram 
að þessu. Afstaða mín hefir verið sú, að 
jeg greiddi atkvæði móti frv. við 1. umr., 
en við 2. umr. ljet jeg það afskiftalaust. 
Jeg vil nú gera nokkra grein fvrir atkv. 
mínu.

En áður en jeg kem að málinu sjálfu, 
finst mjer rjett að minnast lítillega á eitt 
atriði, sem oft kom fram í ræðu háttv. 
frsm. (BL) bæði við 1. og 2. umr. Hann 
talaði mikið um fórn af hálfu sjávarút- 
vegsins, einkum síldarútvegsins, til land- 
búnaðarins vegna kjöttollssamningsins 
norska. Mjer kom þetta mjög á óvart, því 
að jeg kannast ekki við, að Alþingi hafi 
látið neina fórn í tje. Mjer er óhætt að 
fullyrða, að þegar Alþingi lagði síðustu 
hönd á kjöttollssamninginn, þá var það 
ákveðið tekið fram, að að engu levti 
skvldi haggað grundvallaratriðum fiski- 
veiðalaganna, Og til þess að sanna mál 
mitt vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa 
upp nokkur orð úr tilkvnningu stjórnar- 
innar um kjöttollssamninginn. Þar segir 
fyrst:

„Gegn þeirri niðurfærslu á kjöttollin- 
um, sem áður hefir verið auglýst, hefir

Alþt. 1926, B. (3S. lög-gjafarþingO.

sild.
Norðmönnum verið heitið því, sem hjer 
greinir, um framkvæmd fiskiveiðalaganna 
m. m., um leið og það hefir verið tekið 
skýrt fram, að ekki vœri unt að slaka 
neitt til á grundvallaratriðum fiskiveiða- 
löggjafarinnar, meðal annars því grund- 
vallaratriði, að erlendum fiskimönnum 
er óheimilt að nota land eða landhelgi, 
beinlínis eða óbeinlínis, til þess að reka 
fiskiveiðar þaðan eða þar.“

Síðast segir svo:
„Þess er sjerstaklega getið, að engin til- 

slökun hefir verið gerg um veiði eða verk- 
un eða umhleðslu í landhelgi eða á liöfn- 
um inni, óg þá eigi heldur um verkun í 
landi eða flutning á veiði í land.“

Eins og hv. þdm. muna, voru það aðal- 
lega 4 atriði eða ívilnanir, sem um ræðir í 
samningnum. Jeg ætla ekki að taka þau 
upp nú, því að þm. kannast víst við þau. 
En jeg vil minna á, að það var skýrt 
tekið fram af Alþingi, og þar á meðal hv. 
þm. Ak., að hjer væru engar nýjar íviln- 
anir á ferðinni og ekki aðrar en þær, sem 
útlendingar höfðu áður og hafa enn. Af 
þessu sjest, að það er ekki rjett hjá hv. 
frsm., að hjer hafi verið um fórn að ræða 
til landbúnaðarins vegna afgreiðslu kjöt- 
tollssamningsins. Alþingi ætlaðist a. m. k. 
ekki til þess, að nokkur slík fórn væri þar 
látin í tje. Hafi framkvæmd fiskiveiðalag- 
anna farið á annan veg en Alþingi ætlað- 
ist til, þá er það alls ekki af því, að Al- 
þingi hafi í nokkru slakað til eða að það 
hafi fórnað neinu. Því verður þar engu 
um kent, (TrÞ-. Hverjum er það þá að 
kenna?). Hverjum er það þá að kenna, 
spyr hv. þm. Str. Jeg veit ekki, hvort 
framkvæmd þessara laga er á nokkurn 
annan hátt en á að vera. En ef svo er, 
þá er það ekki að vilja Alþingis, að 
svo er, og þá fyllsta ástæða til þess, að
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Alþingi taki þessa hlið málsins til sjer- 
stakrar athugunar.

Jeg taldi rjett, að þetta kæmi lijer fram, 
þar sem hv; frsm. liefir talað svo mikið 
um fórn í þessu sambandL

Þá kem jeg að frv. því, sem hjer liggur 
fyrir. Jeg játa, að jeg hefi ekki þá þekk- 
ingu á þessum málum, sem æskilegt væri. 
Þó óttast jeg, að hv. flm. nái ekki öllu, 
sem þeir vildu liafa náð, með að fara 
þessa leið. Einnig óttast jeg, að mál þetta 
kunni að hafa hlið, sem snýr út á við.

Mjer hefir skilist, enda kom það skýrt 
fram bæði hjá hv. frsm. og einnig hjá hv.
3. þm. Revkv., að aðalvandræði þessa at- 
vinnuvegar, síldveiðinnar og síldarversl- 
unarinnar, væru hin sömu og víða á sjer 
stað með aðrar framleiðsluvörur okkar, 
sem sje þau, að markaðurinn er of þröng- 
ur, aðeins bundinn við eitt land, Svíþjóð. 
Þetta er alveg sama aðstaðan og var og 
er enn að miklu leyti með kjötið, þar sem 
kjötmarkaðurinn er einnig aðeins bund- 
inn við eitt iand, Xoreg. En hvernig fór 
Alþingi að, þegar ]»að vildi reyna að 
bæta úr vandræðunum með kjötmarkað- 
inn? Engum kom víst til hugar þá, að 
ríkið færi að taka einkasölu á kjöti. og 
því síður að það færi að fela fjelagi ein- 
stakra manna einkasölu á öllu kjöti. Xei, 
Alþingi fór þar aðra leið, og hárrjetta að 
mínu áliti. Það fól Sambandi íslenskra 
samvinnufjelaga að afla nýrra markaða 
fyrir kjöt og tók á sig kostnað þann. er 
af þessu leiddi. Og nú á þessu þingi hefir 
verið stigið enn stærra spor í þessa átt, 
þar sem lagt hefir verið fram mikið fje 
til byggingar kæliskips. Jeg hygg. að 
þessa eða svipaða leið hefði átt að fara 
hjer, en alls ekki að setja á einkasölu, 
hvorki ríkiseinkasölu eða einstakra manna, 
til þess að annast sölu síldar. Jeg tel það 
uppgjöf á stefnu hinnar frjálsu samkepni,

ef þessi leið er farin. Það á að styrkja 
einstaka menn eða fjelög til þess að leita 
nýrra markaða.

Það má vel vera, að ý'msar aðrar um- 
bætur þurfi að gera á síldarsölunni, en 
jeg fæ ekki skilið, að til þess þurfi einka- 
sölu, lieldur megi vel gera þær umbætur á 
annan liátt.

A þinginu 1921 var svipað frv. á ferð- 
inni í þinginu, sem fór fram á veitingu 
svipaðrar heimildar og þetta til handa 
stóru fjelagi. Þó var þar betur trygður 
rjettur hinna smærri útgerðarmanna en 
lijer er gert. En fyrir þessu frv. fór svo, 
að þegar það hafði gengið í gegnum Ed., 
var það gerbreytt. Var úr því orðin al- 
gerð ríkiseinkasala. Jeg vil ekki spá því, 
að eins fari í þetta sinn, en ekki kæmi 
mjer á óvart. að sá yrði endir málsins. 
Þó frv. fari út úr þessari hv. deild aðeins 
í heimildarformi, eða verði þannig afgreitt 
frá Alþingi, þyrfti engan að undra, þótt 
endirinn yrði algerð ríkiseinkasala eins 
og 1921. Mjer liefir virst, sem sigurbros 
leika uin andlit hv. 2. þm. Reykv. (.1- 
Bald), og vænti jeg, að ]»að sje ef til vill 
fyrirboði þesxara tíðinda.

JakobMöller: Við hv. 2. þm. Eyf. eig- 
um saman nokkrar brtt. á þskj. 505, en 
jeg tel óþarft að vera fjölorður um þær, 
þar sem jeg hefi lýst þeim áður, og 
koma þær því ekki háttv. þingdeildar- 
inönnum á óvart, og vita þeir vel. hvað 
þær fjalla um. Jeg vil aðeins geta þess, 
að brtt. 3—-1 eru báðar um eitt og hið 
sama og eru bornar fram sjerstaklega af 
hv. 2. þm. Eyf., — að heimili og varnar- 
þing fjelagsins sje á Siglufirði, í stað 
Akurevrar í frv., en háttv. þm. (BSt) mun 
sjálfur mæla fyrir þeim. Þá er brtt. við 
3. gr. frv. frá mjer, er jeg tel mjög nauð- 
synlega, hvort sem hún verður samþykt
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eða ekki, að „allir, sem gera út skip á 
síldveiðar, eða salta síld eða krydda til 
útflutnings, eigi rjett á að vera fjelags- 
menn“, í stað þess að frv.’ segir „skuli 
teljast“, enda er það vafasamt, hvort það 
gefur öðrum rjettinn en þeim, sem salta 
og krydda síld til útflutnings. Samkv. 1. 
gr. verða þeir einir meðlimir, sem taka 
þátt í stofnun fjelagsins, en aðrir ekki. 
Jeg álít, að þessi brtt. mín sje til tals- 
verðra bóta og sje svo augljós, að ekki 
þurfi að skýra bana frekar.

Um atkvæðisrjettinn beld jeg að verði 
ekki ágreiningur. að þeir, sem setja afl- 
ann á land, en salta ekki til útflutnings, 
komi einnig þar til greina. En um hitt 
mun verða talsverður ágreiningur, að til 
þess að fjelagið geti öðlast rjett til að 
taka að sjer sölu síldarinnar þurfi full- 
ur helmingur þeirra, sem þessa atvinnu 
stunda, að hafa tekið þátt í stofnun fje- 
lagsins. En þar eð jeg befi áður talað fyr- 
ir þessari breytingu á frv., orðlengi jeg 
ekki um það að þessu sinni.

Að öðru leyti get jeg tekið undir orð 
hv. þm. V.-Sk. (JK) um þetta, sem bæði 
jeg og aðrir hafa líka áður bent á, og jeg 
vil bæta því við, að mjer þykir ekki 
ósennilegt, að verði frv. þetta samþykt. 
muni fleiri slík frv. koma á eftir og að 
farið verði fram á, að heimild þessari 
verði breytt í ríkiseinkasölu, enda er það 
fyrirkomulag eðlilegast, ef einkasala á að 
viðgangast á annað borð. Jeg tel t. d. 
ekki ólíklegt, að upp verði teknar einka- 
sölur á fleiri útfluttum afurðum, t. d. á 
saltfiski, sem er mjög skylt mál. Þar eru 
mjög svipaðar ástæður oft og tíðum. 
framleiðslan verður meiri eitt árið en 
annað og verðfall verður oft mikið og 
stórkostlegt á saltfiski, svo að framleiðslu- 
kostnaður. sem er ennþá meiri en á síld-

inni, fæst naumlega og alls ekki endur- 
greiddur af söluverði fisksins, og er þar 
ennþá meiri hagsmuna að gæta, vegna 
þess að bæði er þessi vara, saltfiskurinil, 
miklu verðmætari vara en síldin og fram- 
leiðsla og vörumagn miklu stórfeldara. 
Háttv. deild ætti því að gefa nánari gaum 
að þessu og athuga vel, inn á hvaða braut 
verið er að fara með þessu frv.

Bemharð Stefánsson: Háttv. 3. þm. 
Reykv. hefir nú gert grein fyrir brtt. okkar 
á þskj. 505, og þarf jeg því ekki að ræða 
þær að mun. Jeg mun því aðeins fara 
nokkrum orðum um þær þeirra, sem sjer- 
staklega koma mjer við.

Þegar þetta mál var til 2. umr., hafði 
jeg kvatt mjer hljóðs, en fjell frá því aft- 
ur af sjerstökum ástæðum. Hafði jeg þá 
ætlað mjer að gera nokkrar athugasemdir 
við ræðu hv. frsm. (BL), en jeg get þá 
alveg eins notað þetta tækifæri til þess.

Hv. frsm. sagðist þá (við 2. uinr.) ekki 
geta frætt mig meira um það, hvaða fylgi 
þessi fjelagsstofnun hefði meðal þeirra 
nianna, sem atvinnuveginn stunda, en 
hann hefði þegar áður gefið upplýsingar 
um. En hann hjelt því hinsvegar fram, 
að málið hefði niikið fvlgi meðal þeirra 
manna, sem aðeins liefðu innlendra liags- 
muna að gæta, en hv. frsm. lagði engin 
gögn fram til sönnunar þessari staðhæf- 
ingu sinni, eða skýrði frá, hvernig hann 
hefði komist að raun um þetta. Hann 
játaði einnig, áð það væri rjett, sem jeg 
hafði sagt, að erfitt væri að vita, hverjir 
það væru, sem aðeins hefðu innlendra 
hagsmuna að gæta, og hverjir ekki. En 
þá hvgg jeg líka, að erfitt sje að segja, 
hvort fylgi við málið fer eftir þessu. Ur 
því að erfitt er að þekkja þessa tvo flokka 
(sauðina og hafrana), verður einnig erfitt
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að vita, livort fylgið er eingöngu frá þeiin 
heilögu.

Þá sagði hv. frsm. einnig, að þó teknir 
væru allir, sem þennan atvinnuveg stunda, 
hefðu ekki komið fram mótmæli nema frá 
einum 3 mönnum, en í dag hefir hv. frsm. 
þó bætt 2 nýjum mönnum við, samkvæmt 
nýjum upplýsingum, og verða þá mótmæl- 
endur 5 alls, samkv. sögn liv. frsm.. og 
hann gat þess líka, að hann mundi ekki 
liafa látið undan, þótt þeir hefðu verið 
30, sem mótmæltu frv. lians. En við 
þetta er það að athuga, að það liggja 
heldur engar upplýsingar fyrir um, að 
nein meðmæli hafi komið fram. Því eftir 
því, sem þinginu er frekast kunnugt um, 
hafa enn til þessa tiltölulega fáir af þess- 
um atvinnurekendum látið uppi álit sitt 
um þetta mál. Annars verð jeg að. segja 
það, að jeg legg annan skilning í samþykt 
útgerðarmannafjel. á Akureyri en háttv. 
frsm., og jeg lít svo á, að fjelagið sje að 
minsta kosti ekki fylgjandi þessu máli, og 
að því leyti er jeg sammála hv. 3. þm. 
Eeykv., að jeg eins og hann tel símskeytið 
frá Akureyri frekar mótmæli en meðmæli 
með frv.

En svo höfum við þm. Eyf. nýlega feng- 
ið skeyti frá stjórn útgerðarmannafjelags- 
ins á Siglufirði, þar sem luin mótmælir 
þessu frv. Mjer skilst. að þetta skeyti sje 
sent fyrir hönd alls fjelagsins, fyrir hiind 
nær allra útgerðarmanna á Siglufirði. Jeg 
tel því ekki rjett, að það sjeu aðeins 5 
menn, sem hafi mótmælt frv.; hitt er víst. 
að þeir eru miklu fleiri. Jeg veit að vísu 
ekki, hversu fjölment útgerðarmannafje- 
lagið á Siglufirði er, en fleiri munu þó í 
því vera en stjórnin ein. Samkvæmt þeim 
gögnum, sein þegar liggja fyrir í þessu 
máli og jeg veit um, verð jeg því að líta 
svo á, að það sje mjög vafasamt, hvort

f jelagsstofnunin hefir meirihlutafylgi 
rjettra aðilja. En eins og jeg hefi áður 
tekið fram, verð jeg að telja það skilyrði 
fyrir því, að fjelagið komi að tilætluðum 
notum. Xokkuð öðru máli væri að gegna, 
ef hjer væri um ríkiseinkasölu að ræða. 
Þá þyrfti ekki að taka eins mikið tillit 
til vilja þeirra, sem lilut eiga að máli, 
því að stjórn fyrirtækisins væri þá í hönd- 
um ríkisins. En hjer er um fjelagsstofnun 
að ræða, og fjelagið á sjálft að ráða sín- 
um málum, þegar stundir líða. En livern- 
ig getur sá fjelagsskapur blessast, ef meiri 
liluti fjelagsmanna er nauðugur í fjelag- 
inu ’

Svo að jeg víki aftur að mótmælum 
Siglfirðinga, skildist mjer á hv. frsm., að 
liann vildi ekki taka mikið tillit til álits 
þeirra; því þó hagur allra Siglfirðinga 
væri bundinn við síldina, þá væri það þó 
tiltölulega lítið við síldveiðar þeirra 
sjálfra, heldur við ýmislegt annað. Hv. 
frsm. nefndi útsvör í því sambandi o. fl. 
Mjer þykir nú undarlegt, ef ekki á að 
taka neitt tillit til þeirra manna, sem 
eiga allan sinn hag undir síld, eins og hv. 
frsm. orðaði það, og þá sjerstaklega til 
álits síldarútgerðarmanna, þó að þeir eigi 
heima á Siglufirði. Jeg skal taka það 
fram, að þótt jeg sje af sumum kallaður 
þm. Siglfirðinga, geri jeg ekki kröfu til. 
að tekið sje meira tillit til Siglfirðinga en 
annara. sem hlut eiga að máli, en jeg verð 
að krefjast þess, að þeir njóti jafnrjettis 
á móts við aðra og vilji þeirra tekinn til 
greina jafnt og annara. IIv. frsm. tók 
það fram til að forðast inisskilning, að 
hann sagði, að hann væri alhs ekki að 
bera útgerðarmönnum á Siglufirði lepp- 
mensku á brýn, og er þá af þeirri ástæðu 
engin ástæða til að taka ekki fullt tillit 
til álits þeirra.
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Vegna þessa vafa um fylgi rjettra að- 
ilja við málið tel jeg of lítið. að einir 20 
menn geti skyldað alla aðra til að ganga 
í fjelagið eða hlíta gerðum þess. Jeg tel 
það ekki mega minna vera en helming 
allra, sem þessa atvinnu stunda, og þess 
vegna hefi jeg gerst meðflm. að brtt. á 
þskj. 505 við 1. gr. frv. Jeg get ekki skil- 
ið, að máli þessu þurfi að verða það eitt 
að falli, þó brtt. þessi verði samþykt. ef 
það á annað borð hefir það fylgi atvinnu- 
rekenda, sem af er látið. Það ætti því ekki 
að geta neitt ilt af því hlotist, þó að svo 
sje ákveðið, að lielmingur þessara atvinnu- 
rekenda verði að taka þátt í fjelagsstofn- 
uninni, ef veita á fjelaginu algerða einka- 
sölu á síld. Þess vegna tel jeg nauðsynlegt, 
að þessi brtt. okkar verði samþvkt.

Jeg liefi áður bent á það, að frv. er svo 
seint fram komið, að engin tök eru á að 
athuga það sem skyldi, þegar um slíkt 
stórmál er að ræða sem þetta. Jeg hefði 
því talið rjettara að samþvkkja till. frá 
hv. 2. þm. Árn. (JörB) um skipun milli- 
þinganefndar til að athuga þetta mál, og 
jeg tel ekki forsvaranlegt að samþykkja 
frv., nema brtt. okkar hv. 3. þm. Revkv. 
verði samþykt.

Út af því, sem jeg talaði um, að fjelagið 
hefði ekkert fje til umráða í byrjuninni, 
játaði hv. frsm.. að það gæti verið óþægilegt 
og sagði. að vel mætti bæta úr þessu með 
reglugerð. Nefndin hefir þó ekki gert neitt 
til að ráða fram úr þessu. Jeg hefi aðeins 
bent á þetta, en sje svo ekki ástæðu til 
að skifta mjer af þegsu frekar.

Þá kem jeg að þeim brtt. á þskj. 505. 
sem jeg ber sjerstaklega fram, um að 
varnarþing og heimilisfang fjelagsins 
skuli vera á Siglufirði, í stað Akurevrar. 
Þetta var eitt af því, sem jeg vjek að við 
2. umr., og jeg spurði þá, hvers vegna 
þetta ákvæði hefði verið sett þannig í frv.

IIv. frsm. sagði, að um þetta mætti deila
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í það óendanlega. og liann færði engin 
rök fyrir því, að Akureyri væri sjálfsagður 
staður til þessa. En þessi tillaga mín 
byggist á því, að Siglufjörður er, eins og 
kunnugt er, miðstöð þessa atvinnuvegar, 
og tel jeg því eðlilegast, að heimili og 
varnarþing fjelagsins sje þar og álít, að 
þar mundi aðstaðan verða hægust. Hins- 
vegar viðurkenni jeg, að þetta er ekki svo 
stórt atriði, að bein ástæða sje til að gera 
það að kappsmáli; en úr því að ekki liafa 
komið fram neinar ástæður fyrir því, að 
annar staður sje betri, vildi jeg ekki láta 
undir liöfuð leggjast að bera fram þessa 
brtt.

Þá liefi jeg óskað eftir, að nefndin ta k' 
til athugunar beiðni, sem mjer hefir bor- 
ist úr mínu kjördæmi, um að undanskilja 
einkasöluákvæðunum kryddsíld og aðra 
síld, sem verkuð er á alveg sjerstakan 
hátt, svo sem sykursaltaða, flatta og lin- 
saltaða síld. Jeg fjekk leyfi hv. nefndar 
til að koma á fund til hennar og ræða 
þetta atriði við hana þar. IIv. nefnd 
kvaðst mikið hafa um þetta mál hugsað, 
en kvaðst þó ekki sjá sjer fært að taka 
þetta upp í frv. og vildi ekki fallast á 
ástæður þær, sem jeg bar fram. Jeg sá 
því, að það var ekki til neins að bera 
fram brtt. um þetta efni gegn eindregn- 
um vilja nefndarinnar.

Jeg tel, eins og jeg þegar liefi tekið 
fram, forsvaranlegt að samþykkja þetta 
frv., ef aðalbrtt. mínar og bv. 3. þm. 
Reykv. verða samþyktar, en verði þær 
ekki samþyktar, mun jeg greiða atkvæði 
á móti frv. Milliþinganefnd hefði verið 
æskileg í þessu máli, til þess að það kæmi 
þá betur undirbúið og atliugað fyrir næsta 
þing, og jeg tel ekki líklegt, að það velti 
á mjög miklu, hvort þessar ráðstafanir 
verða gerðar í ár eða næsta ár. En ef



Lagafruravörp aaraþykt.
Sala & sild.

2027

hv. deild vill láta þetta mál ganga fram 
nú á annað borð, þá vona jeg, að hún 
fallist á brtt. okkar hv. 3. þm. Reykv., 
því með því eina móti álít jeg, að frv. 
megi ganga fram nú.

Magnús Torfason: Jeg stend ekki upp 
til þess að halda neinar hrókaræður; held- 
ur aðeins til þess að gera grein fvrir at- 
kvæði mínu. Jeg liefi ekki getað sannfærst 
um, að frv. þetta komi að tilætluðum not- 
um fyrir síldarútveginn, og auk þess eru 
í frv. ýms fyrirkomulagsatriði, sem mjer 
geðjast ekki að. IJinsvegar verð jeg að 
játa, að síldarútvegsmenn eigi mest á 
hættu í þessu efni og eigi mest um þetta 
að vjela sjálfir. En af því að jeg er ekki 
víss um, að frv. verði að neinum notum. 
vil jeg enga ábyrgð bera á lagasmíð þess- 
ari, og greiði því ekki atkvæði um frv. 
Þó áskil jeg mjer rjett til að greiða atkv. 
um einstakar brtt.

Jón Baldvinsson: Jeg befi ekki skift 
mjer neitt af samningu þessa frv. np 
gert við það brtt. fyr en nú, enda þótt í 
því sjeu ýmisleg ákvæði, sem jeg hefi illa 
getað felt mig við. Hinsvegar ber jeg nú 
fram eina brtt. um stjórn fjelagsins. Eft- 
ir frv. sjútvn. er ætlast til, að atvrh. skipi 
fyrstu stjórn fjelagsins til 4 ára, en þá 
verður búið að draga út alla þá stjórn. og 
er ætlast til, að fjelagsmenn kjósi ætíð 
nýja menn í stað hinna, er fara. Er eftir 
frv. ætlast til, að smámsaman verði ein- 
göngu fjelagsmenn í stjórninni. En nú 
þykir það hlýða, að verkalýðurinn, sem 
hagsmuna hefir að gæta í þessuin málum. 
hafi nokkurt atkvæði um þessi mál, og því 
er þessi tillaga fram borin. IJún fer fram 
á það. að þriðja mann í stjórn fjelagsins 
skipi ráðherra eftir tillögum stjórnar 
verklýðssambands Norðurlands á Akur-
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eyri. Og er sá maður fer frá eftir hlut- 
kesti, skal fjelagið velja mann í stjórnina 
eftir tillögum stjórnar verklýðssambands- 
ins. í því sambandi eru verkalýðsfjelög 
um alt Norðurland, en helstu og stærstu 
fjelögin eru á Akureyri og Siglufirði. Eru 
því í sambandinu menn, sem hlut eiga að 
máli, og full vissa fyrir, að þeir gætu 
lagt til mann. sem fult vit hefir á málinu 
og veit, livað verkalýðnum er fyrir bestu. 
Menn hljóta að sjá það, að oft getur verið 
freisting fyrir fjelagsstjórnina til að halda 
síldinni í fullháu verði, enda þótt hv. flm. 
og frsm. þeirra (BL) leggi áherslu á, að 
svo verði ekki. Held jeg, að maður frá 
verkalýðnum gæti orðið til hinnar mestu 
þurftar í slíku tilfelli.

Jeg skil ekki í öðru en að hv. flin. frv. 
geti fallist á þessa brtt. Ef þetta skipu- 
lag kemst á, verður það til stuðnings fyr- 
ir f jelagsskapinn og til þess að gera hann 
vinsælari — enda mun síst af veita.

Þá vil jeg víkja að einu atriði í 14. gr. 
frv. Það er þetta ákvæði. að menn eiga að 
greiða atkvæði eftir tunnurn, en ekki eftir 
höfðatölu. Þetta mun sett í líkingu við 
hlutafjelögin, þar sem ákveðið er. að 
krónurnar greiði atkvæði, en ekki menn- 
irnir. Eins er það hjer, að í raun og veru 
eru það tunnurnar, sem greiða atkvæði. 
200 tunnur hafa þannig 1 atkv., þó þann- 
ig, að enginn má fara með fleiri en 35 
atkv., livað sem hann hefir umboð fyrir 
margar tunnur. Þetta fyrirkomulag er 
mjíig óheppilegt. Vitanlega er ákvæðið um 
35 atkvæði helber hjegómi, og sá maður, 
sem befir 10 þús. tunnur, getur auðveld- 
lega hagað því svo, að hann fengi 50 atkv., 
með því að skifta atkv. sínuin á aðra. 
Slíkt er algengt í hlutafjelögum, og fyrir- 
komulagið í 14. gr. gefur óneitanlega til- 
efni til, að svo verði einnig lijer. Alít jeg 
þetta vera eitt af lakari ákvæðum frv, —



Lagafrumvörp samþykt.
Sala & síld.

2029 2030

Þess má geta, að flm. liafa sjálfir verið svo 
hræddir við þetta, að þeir ákveða í frv.. að 
landsstjórnin skipi fvrstu stjórn fjelags- 
ins, því að annars var liætta á, að enginn 
Tslendingur kæmist í stjórnina.

Sje jeg ekki ástæðu til að fara um þetta 
fleiri orðum. Vænti jeg þess, að hv. þdm. 
taki brtt. mína til greina. því að hún er 
áreiðanlega til bóta.

Jón Auðunn Jónsson: -Teg er hræddur 
um. að ekki náist allur sá góði tilgangur. 
sem hv. flm. hafa með frv. þessu. Ileld 
jeg. að þeir verði fyrir vonbrigðum, ef 
þeir gera sjer miklar vonir um gagnsemi 
þessa frv. fvrst um sinn. Þó held jeg, að 
það sje spor í rjetta átt, og mun jeg því 
greiða atkvæði með því. Þetta ér spor. 
sem þarf að stíga. til þess að útiloka óeðli- 
lega samkepni þeirra manna, sem ekki 
eiga að hafa leyfi til að stunda veiðar 
eða keppa við Islendinga um síldarsöluna, 
sem sagt, spor til að eyða Ieppunum. En 
þeir held jeg, að sjeu fleiri hjer á landi 
en flesta grunar, og skaðlegri atvinnu- 
vegum vorum en menn hafa alment gert 
sjer grein fyrir.

Frsm. (Bjöm Lindal): Þess er ekki að 
vænta, að jafnstórt mál og þetta gangi 
orðalaust gegnum deildina, enda hefir nú 
verið allmikið um það rætt. og ekki enn 
sjeð fyrir endann á þeim umræðum. Býst 
jeg við að þurfa að tala nokkra stund. 
því að mörgu er að svara.

Fyrst mun jeg snua mjer að brtt. þeim, 
sem fram eru komnar, og tek jeg fvrst þá, 
sem hendi er næst, brtt. bv. 2. þm. Revkv. 
(.TBald) á þskj. 504. — Verð jeg að segja. 
að mjer þvkir undarlegt, þegar ekki er 
farið fram á það í frv., að þeir, sem mest 
eiga á hættu, fái nokkru að ráða um 
fyrstu stjórn fjelagsins, að þá eigi verk-

lýðssamband Xorðurlands að ráða, hver 
verður einn fulltrúi í stjórninni. Fjöldi 
þeirra manna. sem í því sambandi eru. 
keniur aldrei nærri síldarvinnu, heldur 
stundar öll verk önnur. Það hefði ekki 
verið bein fjarstæða að stinga upp á því. 
að Sjómannafjelagið kysi einn fulltrúa, 
en hitt nær auðvitað engri átt, og það því 
síður, sem hvorki framleiðendur nje síld- 
arkaupmenn eiga nokkru að ráða um 
fyrstu stjórnina.

Þá eru brtt. á þskj. 505, frá þeim hv. 
3. þm. Revkv. (JakM) og hv. 2. þm. Byf. 
(BStk Hinni fyrstu þeirra er jeg í raun 
rjettri búinn að svara við 2. umr. þessa 
máLs. Till. vill sem sagt breyta 20 í helm- 
ing allra, er í fyrra ljetu salta síld eða 
krvdda eða gerðu út skip á síldveiðar. eða 
ætla að stunda slíka atvinnu á yfirstand- 
andi ári. Það er sem sagt ómögulegt að 
vita, hverja á að taka með og bverja ekk;. 
og enn síður unt að safna þeim saman. 
Þeir eru úti um alt, utan lands og innan. 
Auk þess getur fjöldi manna ekki sagt 
neitt ákveðið um það ennþá, hvort þeir 
muni stunda þessa atvinnugrein í sumar 
eða ekki. Auk þess eru margir, sem ekk- 
ert ákveðið geta um þetta sagt fvr en sjeð 
er, hvernig fer um þetta frv. Jeg held, 
að samþvkt þessa frv. sje skilyrði fvrir 
því, að þeim mönnum geti fjölgað. sem 
við síldarverkun ogsíldarsölu fást. Ástand- 
ið, sem nú er, er ískyggilegt; líkur eru 
nii fyrir því, að mikið af síldveiðaflotan- 
um standi uppi í sumar. ef ekkert er að 
gert. Jeg tel því þessa till. bein fjörráð við 
frv. Það er alveg ómögulegt að fidlnægja 
skilyrðum hennar svo snemma, að hægt 
verði að stofna fjelagið á þessu ári. Fjelag- 
ið þarf að stofna sem allra fvrst, en það 
tæki tíma, þótt framkvæmanlegt væri, að 
safna saman helmingi þeirra, sem söltuðu 
o. s. frv, síðasta sumar og ætla að gera
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það nú. 2. brtt. á þessu þingskjali skiftir 
engu máli fyrir mig, ef hún ætti ekki að 
koma í stað 3. gr. Mjer virðist það auð- 
sætt, er 1. gr. er athuguð, að allir þeir, 
sem rjett hafa til að stofna fjelagið, hafi 
einnig rjett til að vera fjelagsmenn. Lít 
jeg því svo á, að brtt. sje algerlega öþörf. 
Bn hún má alls ekki koma í stað 3. gr. 
Jeg álít, að hver maður, sem felur fjelag- 
inu síld til útflutnings, eigi að vera fje- 
lagsmaður. Þeir menn eiga meiri hags- 
muna að gæta en útgerðarmenn, sem að- 
eins veiða síldina, en eiga ekkert við sölu 
hennar nje hafa af henni nokkra áhættu. 
Jeg verð að segja, að jeg. get ekki sjeð í 
fljótu hragði, að rjett sje að láta menn, 
sem aldrei koma nálægt síldarverslun, hafa 
atkvæðisrjett um hana, — Þá eru 3. og 4. 
brtt. Jeg bjóst altaf við, að þær mundu 
koma fram, en því er fljótsvarað, af 
hverju jeg valdi heldur Akureyri. Af því 
að síldin er nær eingöngu veidd fyrir 
Xorðurlandi, virðist sjálfsagt að hafa að- 
setur fjelagsins þar. En það virðist heppi- 
legra að hafa það á Akureyri en Siglu- 
firði af ýmsum rökum. I fyrsta lagi eru 
þaðan greiðari samgöngur og betra síma- 
samband um landið. í öðru lagi eru bank- 
ar á Akureyri, og skiftir það mjög miklu 
máli. I þriðja lagi er hægara að fá gott hús- 
næði fyrir skrifstofur á Akureyri, þótt 
það megi að vísu frekar teljast aukaatriði. 
Loks hvgg jeg, að ljettara verði að fá þar 
vel liæfa menn til starfsins. Jeg hygg, að 
vandfengnir verði vel hæfir menn í stjórn- 
ina, en að Siglfirðingum alveg ólöstuðum, 
hygg jeg, að betra mannval sje á Akur- 
eyri og Ijettara verði að fá þangað góða 
menn. — Jeg geri ráð fyrir, að fjelags- 
stjórnin hagi framkvæmdum sínum sem 
liaganlegast fvrir alt fjelagið, en á Siglu- 
firði eru dýrari lóðir og minna pláss, svo

að leggja verður áherslu á að senda síld- 
ina sem fyrst frá Siglufirði, en láta Eyja- 
fjarðarsíldina mæta afgangi. Eyjafjarðar- 
síldin verður því sennilega lengst geymd 
og þarf því mests eftirlits við af stjórnar- 
innar hálfu. Þá er og hægara að koma 
við þar og annarsstaðar við Eyjafjörð til- 
raunum um nýjar verkunaraðferðir, en 
það er einmitt takmark fjelagsins að stuðla 
að þeim, — Þá er 5. brtt. á þessu þskj., 
um að bæta við þá, sem atkvæðisrjett hafa 
á aðalfundi, þeim, sem hafa veitt sem svar- 
ar 200 tunnum saltaðrar síldar. Það er 
það sama á móti þessari brtt. og þeirri 
við 3. gr. Eiga þeir menn, sem hvorki 
koma nærri síldarverkun nje síldarversl- 
un, að hafa atkvæði í fjelaginu, ef þeir 
aðeins hafa einhvernveginn veitt 200 tn. 
af síld og selt þær til skepnufóðurs eða í 
verksmið jur ? Að mínu viti hafa þeir 
enga sanngirniskröfu til slíks. Er jeg því 
á móti þessari brtt.

Þá þykir mjer rjett að fara fám orðum 
um þau andmæli, sem fram liafa komið 
gegn frv. í heild sinni, og þær aths., sem 
gerðar hafa verið við það. — Hv. 3. þm. 
Revkv. hefi jeg engu sjerstöku að svara. 
Honum svara jeg um leið og jeg svara hv. 
2. þm. Eyf. Hann sagði, að undirbúning- 
ur undir frv. væri í engu lagi og að við 
gætum ekki sagt, að þeir útgerðarmenn, 
sem andmælt hafa frv., liefðu annara 
hagsmuna að gæta en íslenskra. Þeir, sem 
hann virðist taka mest tillit til, eru 3 út- 
gerðarmenn á Siglufirði, sem sent hafa 
skeyti um málið. Mjer er nú sönn ánægja 
að kryfja þetta skeyti til mergjar. I fvrsta 
lagi stendur aðeins undir skeytinu „í 
stjórn útgerðarmanna í Siglufirði.“ En 
þeir koma ekki fram fyrir hönd fjelagsins. 
eins og m. a. má marka af því, hvernig 
þeir byrja skeytið: „Undirritaðir útgerð-
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armenn í Siglufirði." Hvergi er heldur 
talað um neina atkvgr. eða umboð. Og 
hverjir eru þessir menn, sem skrifað hafa 
undir? Sá fyrsti er norskur konsúll á 
Siglufirði, annar er verslunarstjóri fyrir 
útlenda selstöðuverslun og sá þriðji er 
skrifstofumaður hjá norskum kaupmanni. 
Það virðist því ekki ofmælt, þótt sagt sje, 
að þessir herrar hafi fleiri hagsmuna að 
gæta en íslenskra. Tveir þessara manna 
hafa aldrei nálægt útgerð komið, svo jeg 
viti. Með leyfi hæstv. forseta vildi jeg 
mega lesa upp þetta ágæta Siglufjarðar- 
skeyti. Þar stendur í upphafi:

„Undirritaðir útgerðarmenn í Siglu- 
firði telja frumvarp það til einkasölu á 
síld, er fram er komið á Alþingi, stefna síld- 
arsölumálum íslendinga yfir höfuð mjög í 
tvísýnu meðan ekki er ráðin betri bót á 
landhelgisgæslu fyrir Norðurlandi um 
síldveiðitímann, bæði að því er snertir veið- 
ina sjálfa og þó einkum verkun á afla út- 
lendra skipa innan landhelgi.“ — Menn 
athugi þetta „iitfðun ekki er ráðin betri 
bót en nú er“ o. s. frv. Rökrjett hugsun 
skeytisins er sú, að þegar búið er að ráða 
betri bót á landhelgisgæslunni fvrir Xorð- 
urlandi, sje síldarsölumálum íslendinga 
ekki stefnt í tvísýnu. Síðan heldur skeyt- 
ið áfram: ..Einnig fvrirbyggir frv. ýmis- 
konar nýjar verkunartilraunir á síld, sem 
nú er í aðsigi hjá ýmsuin síldarframleið- 
endum, bæði ýmiskonar krvddun, flatn- 
ingu o. fl. Af þessum ástæðum meðal 
annars leyfum vjer oss að skora á Alþingi 
að samþykkja ekki framannefnt frum- 
varp.“

Ef þetta er borið saman við frv. það. 
sem hjer er til umræðu, mega menn sjá 
það glögt, að hjer er um beina rangfærslu 
að ræða. því að alvarlegar og margvísleg- 
ar tilraunir til nýrrar verkunar er einmitt
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einn aðaltilgangur frv. Ef á að fara að 
gera mikið úr svona skeyti, þá held jeg, 
að bjóða megi Nd. Alþingis flest. Þá held- 
ur skevtið áfram: „Aftur á móti teljum 
vjer nauðsvnlegt, að unnið sje að því að 
útvega markað fyrir síld utan Svíþjóðar“ 
— einmitt það, sem frv. fer fram á — 
„sömuleiðis að hindra síldarsöltun til út- 
flutnings fyrir 20. júlí“ — mjög svipað 
fer' frv. fram á — „og að skerpa eftirlitið 
með ólöglegri síldveiði og síldarverkun 
útlendinga“, — það vakir einmitt fyrir 
okkur flm. með frv. — „ennfremur að út- 
flutningsgjald á síld verði lækkað að mikl- 
um mun og Islendingar með því gerðir 
samkepnisfærari en nú er við útlendinga, 
er fiska utan landhelgi. Teljum þessar 
ráðstafanir til stórra bóta og skorum á 
Alþingi að vinna að þeim.“

Svo mörg eru þessi orð, og vona jeg. 
að hv. þdm. sjái, að þetta er allmerkilegt 
skjal. Alt þetta vakir fvrir okkur flutn- 
ingsmönnum frv. og er tilgangur þess, enda 
felst flest af því beinlínis í orðum frv., 
nema lækkun á útflutningstolli, sem vit- 
anlega á ekki heima í þessu frv. Aftur á 
móti er nú verið að afnema tunnutollinn 
með vörutollslagabreytingunni. Astæður 
þessara manna til að vera á móti frv. eru 
því á enguni rökum bygðar.

Hv. 2. þm. Eyf. gat um það. að ekki 
lægju fyrir nein meðmæli ineð þessu frv. 
frá neinum. sem hlut ættu að máli. -Jeg 
hefi víst þegar tekið fram, að ef ekki koma 
mótmæli, þá áliti jeg, að það megi telja 
sama sem meðmæli. En nú get jeg upp- 
lýst það, að svo að segja allir útgerðar- 
menn í Reykjavík eru þessu máli fylgj- 
andi. og fjelag íslenskra botnvörpuskipa- 
eigenda hefir jafnvel gert samþykt um 
það. Ef hv. 2. þm. Eyf. er svo vantrúað- 
ur, að hann trúir ekki fvr en hann tekur

Alþt. 1926, B. (3S. löggjafarþing), 128
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á, get jeg útvegað honum skrifleg gögn 
um þetta. (BSt: Jeg sagði aðeins, að jeg 
hefði ekki sjeð nein meðmæli með frv.). 
Annars vil jeg levfa mjer að vekja at- 
liygli á því, að það var ekki jeg. sem 
byrjaði að nota orðið „leppar.“ En sjeu 
til hjer á landi menn, sem eiga slíkt nafn 
skilið, þá eru þeir einkum á Siglufirði. 
Og jeg held, að háttv. 2. þm. Eyf. (BSt) 
geti ekki kvartað undan meðferðinni á 
Siglfirðingum. þótt ekkert tillit sje tekið 
til skeytis þessa. Ef allir hefðu skrifað 
undir það, bæði þeir. sem eiga skip og 
gera út. og hinir, sem versla með síld, þá 
væri alt öðru máli að gegna.

Þá kem jeg að ræðu hv. þm. V.-Sk. (J- 
K). Við hana hefi jeg svo margt að at- 
huga. að jeg treysti mjer til þess að halda 
klukkutíma svarræðu. En það ætla jeg þó 
ekki að gera nú, því að búast má við, að 
tækifæri gefist til þess síðar. En það vil 
jeg segja hv. þm., að það er mikill mun- 
ur á ríkiseinkasölu og lögvernduðum sölu- 
fjelagsskap eins og hjer ræðir um. Og 
þótt jeg viðurkenni, að einkasala sje 
óheppilegt spor, þá er þó engin regla án 
undantekningar. Þetta þekkir hv. sessu- 
nautur minn.

Um kjöttollinn er erfitt að tala í hevr- 
anda hljóði hjer á hinu háa Alþingi, því 
að það mál snertir of mikið viðskifti okk- 
ar við eina sjerstaka þjóð, en ef hv. þm. 
(JK) vildi leita álits þeirra manna vest- 
an og norðan, sem við þessa atvinnugrein 
hafa fengist, þá er jeg sannfærður um. 
að það verður einróma á þá leið, sem jeg 
hefi lýst.

Þá sagði háttv. þm., að tilganginum 
með frv. mundi ekki náð. Það má vel 
vera, að hann náist ekki allur, en þótt 
hann næðist ekki nema að hálfu levti, +el 
jeg ekki áhorfsmál að samþykkja frv.

Þá sagðí hv. þm., að of þröngur mark-

aður bagaði framkvæmdir fjelagsins. En 
þess ber að gæta. að markaðurinn er 
þröngur einmitt vegna þess, að við höfum 
ekki lært að verka síldina eins og óskað er. 
Þetta hefi jeg áður tekið fram og skal 
ekki fjölyrða meira um það.

Þá var hv. þm. að tala um, að ekki væri 
einkasala á kjöti. Jú, það er að vísu rjett. 
að svo er ekki, en það stappar þó mjög 
nærri því. Nú á að kaupa sjerstakt skip til 
flutninga á kældu kjöti, og jeg veit ekki 
betur en að S. f. S. eigi að hafa allan 
veg og vanda af þeirri kjötsölu og að rík- 
issjóður hafi lagt fram fje til skipskaup- 
anna. Við erum ekki að biðja um neitt 
tillag frá ríkissjóði. því að það væri til- 
gangslaust. Við viljum aðeins reyna að 
draga örlítið úr útgjöldum okkar og 
revna að fá betri markað fyrir síldina. 
Það er ekki von. að þessi atvinnuvegur 
geti blessast. þegar síldin er seld ár eftir 
ár langt undir framleiðsluverði. Og þar 
að auki ber að gæta þess, að ríkissjóður 
tekur stundum 150—200 af söluverði 
síldarinnar, svo að hann mundi missa 
spón úr askinum sínum, ef atvinnuvegur- 
inn færi í kaldakol. Nei, við erum ekki að 
biðja um neinn styrk, heldur ofurlitla 
lagavernd fvrir atvinnuveg okkar.

Að endingu vil jeg benda hv. þm. (J- 
I<) á það, að jeg hefi revnt að gera mjer 
það að reglu síðan jeg eignaðist sæti hjer 
á hinu háa Alþingi, að leggja ekki mikið 
til þeirra mála, sem jeg verð að viðnr- 
kenna, að jeg ber lítið skyn á, og jeg vil 
gefa honum það heilræði, að fylgja mínu 
fordæmi í þessu efni.

JakobMöller: Þótt jeg vissi, að ekki 
mundi blása bvrlega fyrir brtt. á þskj. 
505. þá þykir mjer furðulegt, hve veiga- 
litlar ástæður hafa komið fram gegn þeim. 
Ef háttv, flm. frv. hafa trú á því, að
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þetta inál liafi fylgi meðal síldarútgerðar- 
manna, þá virðist eiga að vera vandræða- 
lítið að fá helming þeirra til þess að ganga 
í fjelagið. Þeir segja, að enginn tími sje 
til þessa, en þarna liggur á bak við ótrú 
þessara manna á því, að fjelagsskapurinn 
verði almennur, og hún veikir afstöðu 
þeirra í mínum augum. Það er háttv. flm. 
að kenna. ef ekki er nægur tími til að 
koma málinu saunilega í framkvæmd. Það 
er þeim að kenna. að frv. er svona seint 
á ferðinni, og er það þegar næg ástæða 
til að fresta því að þessu sinni. Hinsveg- 
ar hygg jeg, að einn mánuður ætti að 
nægja til þess að leita álits manna um 
málið um land alt, og yrði þá enn lþá 
mánuður þangað til síldveiðar ættu að 
byrja, svo að þessi mótbára háttv. frsm. 
er ljettva’g. þó að auðvitað væri æski- 
legra. að undirbúningstíminn hefði getað 
verið lengri.

Hv. frsm. sagði, að samþykt þessa frv. 
væri skilyrði fyrir ]>ví. að gert yrði út á 
síld í sumar. Jeg lield nú satt að seg.ja, 
að útgerðin yrði lítil. ef þessi f.jelagsskap- 
ur kæmist á fót. enda hefir háttv. frsm. 
viðurkent það í öðru orðinu. að síldveiði 
mundi verða lítil, ef frv. yrði samþykt.

Jeg sje þess vegna enga ástæðu til þess 
að falla frá brtt. minni. og er samþvkt 
hennar skilyrði fyrir því. að jeg greiði 
frv. atkva'ði. Og jeg fæ ekki sjeð. hvernig 
hv. deild ætlar að leyfa þetta fyrirkomu- 
lag. þvert ofan í vilja þeirra, sem at- 
vinnureksturinn stunda, eða án þess að 
vita um vilja þeirra.

Hv. frsm. rekur altaf tærnar í, þegar 
liann er að tala um. hverjir eigi að hafa 
atkvæðisrjett í fjelaginu. Xú vill hann 
ómögulega. að þeir, sem veiða síld til 
bræðslu. fái þar atkvæðisrjett. en jeg fæ 
ekki sjeð, að nein minsta ástæða sje til þess
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að undanþiggja þá atkvæðisrjetti. Það er 
auðvitað, að verðlag á bræðslusíld fer 
mjög mikið eftir því, livert verðlag er á 
útflutningssíld, og eiga þeir því sömu 
hagsmuna að gæta og þeir, sem veiða til 
útflutnings. Tel jeg því, að brtt. við 3. 
gr. megi samþykkja, en hún hefir engin 
ákvæði um neinar undantekningar í þessu 
efni.

T sambandi við símskeytið frá Siglu- 
firði, sem háttv. frsm. hefir talað mjög 
óvirðulega og raunar ósæmilega um, skal 
jeg vekja athygli á því, að „Hinar sam- 
einuðu ísl. verslanir“ liafa sömu hags- 
muna að gæta eins og aðrir. sem þennan 
atvinnuveg stunda. fTrÞ: Eru þær ekki 
meðeigendur að Morgunblaðinu?). Það 
veit jeg ekki, en jeg hefi aldrei heyrt 
það. að þær væru leppar. (BL: Hver hef- 
ir sagt það?). Verslanirnar veiða síld og 
'liafa til þess sama rjett eins og aðrir 
g.jaldþegnar þessa lands. Hina útgerðar- 
mennina þekki jeg ekki svo, að jeg geti 
neitt fullvrt um atvinnurekstur þeirra, en 
það skiftir í raun og veru litlu, því að 
undir skeytið hafa þeir skrifað ekki að- 
eins fyrir sína hönd, heldur sem stjórn út- 
gerðarmannafjelagsins, og það er ósæmi- 
legt að vjefengja það. að þeir hafi gert 
]>að í fullu umboði fjelagsins. því að ann- 
ars væri um fals að ræða.

En hinu mátti búast við. er mótmæli 
komu frá Siglufirði. að hv. frsm. revndi 
að gera lítið úr þeim.

Jón Baldvinsson: Mjer kom það á óvart, 
að hv. frsm. skyldi hafa á móti svo s.jálf- 
sagðri till. sem brtt. minni á þskj. 504, 
að verkalýðssamband Norðurlands skuli 
fá að hafa mann í stjórn fjelagsins. Hv. 
frsm. veit þó. að fjelögin hafa bæfum 
mönnum á að skina. Það má búast við því.

12'*
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að nefndin verði að öðrum kosti skipuð 
eintómum síldarútgerðarmönnum, en það 
virðist alveg sjálfsagt, að verkamenn, sem 
eru annar aðili, liafi þar fulltrúa. Jeg 
skil ekki í því, að það sje margt af verka- 
fólki á Akurevri og Siglufirði, konum 
jafnt sem körlum, sem ekki hefir fengist 
við síldarverkun. Mjer sýnist því, að 
ástæður þær, sem hv. flm. hafa borið 
fram á móti tillögu minni, á engan hátt 
geta hrundið henni. Mjer virðist bein- 
línis gert ráð fyrir því, að stjórnin skipi í 
fvrstu stjórnina menn eftir tillögum stofn- 
endanna, og eflaust verða þeir úr þeirra 
liópi, ef ekki verður annað ákveðið. Því 
er till. þessi fram borin, og hafa engin 
gild rök komið gegn henni, hvorki hjá 
hv. frsm. nje öðrum. Þykist jeg nú liafa 
fært næg rök fyrir, að ekki er hægt að 
neita verkalýðnum um þessa sjálfsögðu 
rjettarkröfu.

Jón Kjartansson: Mjer þykir leitt, að 
hv. frsm. er ekki viðstaddur, því að jeg 
þarf að svara honum nokkrum orðum. 
Hv. þm. vildi gera mikinn mun á ríkis- 
einkasölu og „lögvernd“, sem hann kall- 
aði. En þegar þessi lögvernd heimtar 
einkasölu, þá fæ jeg ekki sjeð, að munur- 
inn sje annar en sá. að í fyrra tilfellinu 
er það ríkið, sem hefir öll ráðin, en í því 
síðara er það meiri eða minni fjöldi ein- 
staklinga. Sje jeg ekki, að þar á sje neinn 
ógnar munur.

Hv. frsm. fór enn nokkuð rit í ,.fórn“ 
sjávarútvegsins vegna kjöttolLsmálsins, sem 
jeg mintist á. Sagði hann, að varla ætti 
við að ræða viðskiftin við útlönd á opn- 
um fundi. En jeg get ekki fundið neina 
ástæðu til að þegja um þetta, þar sem að- 
alatriði kjöttollssamningsins hafa verið 
birt almenningi hjer og í Noregi. Jeg
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benti aðeins á, að það liefði ekki verið 
vilji Alþingis, að þar væri um nokkra fórn 
að ræða. Háttv. frsm. bar ekkert á móti 
þessu, og verð jeg því að líta svo á, að 
hann hafi viðurkent, að jeg liafi þarna 
farið rjett með.

Þá kom hv. frsm. inn á öflun nýs mark- 
aðs fyrir síld. Taldi liann þar hin mestu 
vandkvæði á fyrir einstaka útflytjendur, 
sakir þess, live dýrt það væri. Oðru máli 
væri að gegna um kjötið; þar hefði öfl- 
ugt fjelag tekið að sjer markaðsleitina og 
nyti til þess styrks úr ríkissjóði. Það skal 
viðurkent, að erfitt er fyrir einstaklinga 
að gera mikið í þessu máli. En hinu mót- 
mæli jeg, að tilgangslaust sje fyrir síld- 
arframleiðendur að leita til ríkissjóðs um 
hjálp í þessu skyni. Alþingi hefir sýnt 
vilja sinn í sambandi við kjötið, og svo 
mundi fara um þetta. Og þó það hafi kost- 
að ríkið allmikið fje þær tilraunir, sem 
gerðar hafa verið með kjötið, mun það 
sýna sig, að slíkt borgar sig, þegar fram 
í sækir. Við biðjum ekki um peninga, seg- 
ir háttv. frsm. En hvað biðja þeir um ? 
Fullkomin umráð yfir einum atvinnuvegi 
þjóðarinnar! Og er það þá a. m. k. gulls- 
ígildi.

Það er algerlega ómaklegt af hv. frsm. 
að halda því frain, að þýðingarlaust sje 
fyrir síldarframleiðendur að leita til Al- 
þingis. Það hefir áður á þessu þingi sýnt. 
að það vill ljetta undir með sjávarútveg- 
inum. með því að ljetta á lionum skatta- 
byrðina. Finst mjer lítið þakklæti koma 
fram frá háttv. frsm. fyrir þessar gerðir 
þingsins.

Loks fór hv. frsm. að kenna mjer lieil- 
ræði, og krefst víst þakka fyrir. Sagðist 
hann aldrei vera vanur að leggja neitt til 
þeirra mála, sem hann hefði ekki vit á. 
A þingi í fvrra stóð hv. þm. Ak. (BL) í
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þeim sporum, sem nú stendur hann, og 
barðist drengilega fyrir frjálsri verslun, 
þar sem var afnám á einkasölu með tó- 
bak og steinolíu. Taldi hann þá alt óhæfu, 
sem ekki væri í anda fríverslunarinnar. 
Xii stendur hann þarna aftur, — en nú á 
fríverslunin að víkja. Vil jeg því spyrja. 
hvar leita á visku hans um það, hvenær 
liöfð skuli frjáls verslun og hvenær einka- 
sala.

Loks vil jeg undirstrika það, sem hv. 
3. þm. Reykv. (JakM) sagði, að það er 
óviðeigandi að vera með aðdróttanir til 
þeirra, sem hafa mótmælt frv., með því að 
gefa í skyn, að það sje ætlun þeirra að 
vernda leppana, en ekki fslendinga sjálfa. 
— Mun jeg svo ekki tala fleira um þetta 
mál.

Tryggvi Þórhallsson: Það er alveg sjer- 
stök ástæða, sem veldur því, að jeg stend 
upp í þessu máli. — Jeg mun ekki blanda 
mjer neitt í deiluna milli þeirra manna, 
er óhappaverkið unnu í fyrra, er þeir 
lögðu niður einkasölur landsins. Þeir mega 
skifta með sjer heiðrinum af því. — En 
það kom fram hjá hv. frsm. og hv. þm. 
Y.-Sk., að Samband ísl. samvinnufjelaga 
hefði fengið einhver sjerstök fríðindi hjá 
ríkinu til að leita markaðs fyrir sjálft sig. 
Þetta er fullkominn misskilningur. Það 
hefir engan stvrk fengið, enda ekki beðið 
um neinn styrk. Alþingi hefir ákveðið að 
láta fara fram tilraunir um að afla mark- 
aðs fyrir kjöt, og hefir Sambandið tekið 
að sjer að framkvæma þær. Þetta átti og 
að vera í því fólgið, að Sambandið hefði 
notið einhverra sjerstakra lánskjara til 
þess að bvggja íshús. Þetta leiðrjetti hv. 
frsm. raunar sjálfur síðar í ræðu sinni og 
sagði, að kaupfjelag hefði fengið slíkt 
lán. í fyrsta lagi hefir aðeins eitt íshús 
verið bvgt, sem hv. frsm. getur átt við.
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Og samkvæmt heimild í fjárlögunum, 22. 
gr., er lán til þess veitt sýslufjelagi, en 
ekki kaupfjelagi. En samvinnufjelögin 
hafa þarna, eins og oft áður, tekið að 
sjer framkvæmdirnar og forvstuna.

Sigurjón Jónsson: Aðeins örfá orð til 
að prófa huga hv. 3. þm. Revkv. (JakM). 
Það er rangt hjá honum, að hjer sje ver- 
ið að neyða upp á síldarútvegsmenn fvrir- 
komulagi, sem þeim sje mjög á móti skapi. 
Má þar t. d. benda hv. þm. á þingmála- 
fundargerð frá ísafirði, sem legið hefir 
frammi í lestrarsal frá því í þingbyrjun. 
— Það hefir komið fram hjá sumum hv. 
þdm., að ekkert hljóð hafi hevrst frá 
síldarútgerðgrmönnum, sem sjeu fylgjandi 
þessu frv. Er því rjett, ef hæstv. forseti 
leyfir, að lesa upp iir fundargerðinni 
nokkur orð. Þar segir svo:

„Fundurinn skorar á Alþingi að taka í 
lög, að allur síldarútflutningur verði á 
næsta ári í höndum þriggja manna nefnd- 
ar, og sjeu tveir mennirnir kosnir af síld- 
arútvegsmönnum og síldarkaupmönnum, en 
þriðji maðurinn skipaður af stjórninni“.

Þessi tillaga var borin fram af einum 
síldarútflytjanda á ísafirði og samþykt 
án mótmæla með öllum greiddum atkvæð- 
um. Jeg held, að þetta sje bending um, að 
málið sje síldarútflytjendum ekki mjög á 
móti skapi. Er því óþarfi að hampa því, 
að við höfum látið undir höfuð leggjast 
að leita. álits þeirra, sem mestan hlut áttu 
að máli.

Frsm. (Bjðrn Lindal): Jeg heyrði ekki 
ræðu hv. 3. þm. Reykv., en mjer skildist 
á hv. þm. V.-Sk., að þeir vilja halda því 
fram, að jeg hefði farið með dylgjur um 
þá menn á Siglufirði, sem sent hafa and- 
mæli gegn frv. Þessu vil jeg eindregið 
mótmæla. Jeg gat þess aðeins, hverjar
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stöður þessir menn hefðu og að þess vegna 
væri eðlilegt, að þeir liefðu ekki eingöngu 
hag Islendinga fyrir augum. Ef þetta eiga 
að teljast dylgjur, þykir mjer, að menn 
sjeu orðnir allorðsjúkir og undarlegur 
skilningur þeirra.

ATKVGR.
Brtt. 505,1 feld með 15:3 atkv.

— 505,2 samþ. með 13:12 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já-. JakM, JBald, JK, JÞ, MG, MJ, M- 
T, PO, PÞ, TrÞ, BSt, HStef, BSv. 

nei: JAJ, JS, KIJ, ÓTh, SigurjJ, SvÓ,
ÞorlJ, ÁJ, ÁÁ, BL, HK, IngB. 

Þrír þm. (JörB, ÞórJ, BJ) fjarstaddir.
Brtt. 505,3 feld með 16:3 atkv.

— 505,4 sjálffallin.
— 504 feld með 16:1 atkv.
— 505,5 feld með 14: 3 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 19:5 atkv. 

og afgr. til Ed.

Á 68. fundi í Ed., fimtudaginn 6. maí. 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
3. umr. í Xd. (A. 511).

Á 69. fundi í Ed., næsta dag, var frv. 
tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði levfð og samþ. í e. ldj.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 shlj. atkv. 

og til sjútvn. með 12 shlj. atkv.

Á 72. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 73. fundi í Ed., næsta dag, var frv. 
aftur tekið til 2. umr. (A. 511, n. 542).

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Þetta frv. 
er borið fram af meiri hl. sjútvn. í Nd. og 
l'elur í sjer heimild fyrir ríkisstjórnina að 
veita fjelagi, sem á að fullnægja ákveðn- 
um skilyrðum, einkasölu á útfluttri síld, 
að því tilskildu, að ráðherra samþvkki lög 
þess.

Á þskj. 542, sem er nál. sjútvn. Ed., er 
gerð grein fyrir þeim ástæðum, er hafa 
knúð nefndina til þess að leggjast ekki á 
móti frv. eins og sakir standa nú.

Það er vitanlegt um síldarútveginn, að 
liann á við alveg sjerstaka erfiðleika að 
stríða, sem ekki koma fyrir hjá hinum at- 
vinnuvegum landsins, og það er hin svo- 
kallaða leppmenska. Er svo að lievra á 
mönnum, sem kunnugir eru fyrir norðan, 
að allur fjöldi þess fólks, sem fæst þar 
við útflutta síld, sjeu leigðir þjónar út- 
lendinga eða leppar. Þetta ástand á ekki 
sinn líka við útflutning neinna annara af- 
urða lands vors. Mun það vera tihvtlun 
þeirra, sem að frv. standa í Xd., að því 
sje aðallega stefnt til höfuðs leppmensk- 
unni. Sje það svo, að þeir liafi rjett fyr- 
ir sjer og að frv. verði bót á böli þessu, 
þá getuin við, enda þótt við sjeum and- 
vígir öllum takmörkunum á athafnafrelsi 
manna, fylgt þessu móli fram. Þegar svo 
er komið, að hjerlendir menn sjá sjer 
ekki annan kost vænni en að gefast upp 
við að stunda þennan atvinnuveg eða 
gerast leppar íitlendra stórgróðamanna, 
er það full rjettlæting fvrir menn að vera 
með frv. og stuðla að því að koma í veg 
fyrir ófögnuð þennan, enda þótt þetta 
brjóti í bága við skoðanir, sem þeir eru 
fylgjandi.

Xefndin hefir, eins og segir í nál., ekki 
sjeð sjer fært, þar eð hana vantar sjer-
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þekkingu á þessu máli, að leggja stein í 
götu frv. En reynslan ein mun skera úr, 
hvort það kemur því til leiðar, sem menn 
hafa ætlast til. -Jeg vil fyrir mitt leyti, 
og jeg held jeg megi segja það líka fyrir 
hönd nefndarinnar, ekki leggja neinn dóm 
á það.

Önnur ástæðan fyrir því, að nefndin 
er ekki á móti frv., er sú, að hjer er um 
heimildarlög að ræða fyrir stjórnina. En 
það er ekki svo langt síðan mál þetta 
komst í hámæli, að ekki geti eitthvað það 
komið fyrir, er geri stjórninni ómögulegt 
að láta lög þessi koma til framkvæmda. 
En auðvitað getum við ekkert um það 
sagt. Og þau mótmæli, er borist hafa til 
Alþingis gegn frv., eru ekki svo rökstudd, 
að hægt sje að taka svo mikið tillit til 
þeirra, að málið verði evðilagt af þeim 
sökum einum.

I einu mótmælaskjalinu er sagt, að með 
þessari ráðstöfun sje síldarsölumálinu 
stefnt í tvísýnu. En svo mikið vita menn þó 
um þetta mál, að það er ekki hægt að segja, 
að því með þessu sje stefnt í tvísýnu, þar 
sem það nú er. sannast að segja, í mikl- 
um voða. Jeg veit ekki betur en að það 
sje nú hreinasta vandræðamál. En þótt 
till. sjútvn. í Xd. geti að því er þetta 
snertir ekki verið þær heppilegustu, er þó 
ekki úr háum söðli að detta fyrir síldar- 
sölumálið.

Það verður auðvitað að vera á valdi 
stjórnarinnar, hvort hún treystir sjer til 
þess að framkvæma þessi lög eða ekki. Og 
jeg sem stuðningsmaður stjórnarinnar 
treysti henni til þess að gæta hjer allrar 
varúðar, bæði að því er snertir málið inn- 
anlands, og einnig þá hlið þess. sem að út- 
lendingum snýr.

Jeg held, að jeg hafi þá skýrt afstöðu 
nefndarinnar til þessa máls. Það þurfa 
að vera ndkil rök til andmæla, sem koma

ósjerfróðum mönnum til þess að leggjast 
gegn áliti hinna sjerfróðu manna í Nd. og 
leggja stein í götu þeirra fvrirætlana, er 
þeir hafa gert. Vegna þessa vill nefndin 
ekki vera á móti málinu, þó að henni sje 
af ýmsum ástæðum óljúft, að farið sje 
inn á þessa braut. En þar sem svo alvar- 
legar ástæður eru fyrir hendi, sem hjer 
virðast vera, getur þetta verið afsakan- 
legt.

Einar Árnason: Það er svo að sjá, sem 
eigi að verða nokkuð liastarleg afgreiðsla 
þessa máls. Mig furðar á, að nefndin skuli 
svo fyrirvaralaust mæla með frv. Ef jeg 
man rjett, var málið hjer í deildinni til 
1. umr. fyrir einum 5 dögum. Og sama 
dag og það var til 1. umr. held jeg, að 
nefndin hafi gefið út nál. uin málið. Hún 
hefir því ekki haft nema örlitla stund 
til þess að athuga það. Þetta væri nú 
sök sjer, ef málið væri búið að dvelja svo 
lengi í þinginu, að nefndin og þdm. hefðu 
getað haft tíma til þess að átta sig á því. 
En frv. kom fyrir stuttu fram í þinginu; 
það má segja, að það hafi komið eins og 
þjófur á nóttu.

Jeg held, að fáir eða engir af þeim 
mönnum, sem frv. snertir, hafi haft hug- 
mynd um, hvað væri á seiði. Og jafnóvit- 
andi munu þingmenn hafa verið um þetta 
mál.

Þegar frv. var svo tekið fyrir í hv. Nd., 
var það rekið áfram með afbrigðum frá 
þingsköpum. En undir þessari hröðu með- 
ferð voru þó gerðar á því allverulegar 
breytingar, bæði við 2. og 3. umr. Eftir 
að málinu var lokið í hv. Nd., var það 
tekið fvrir hjer og sett í nefndi Samdæg- 
urs kom svo nál., eins og jeg gat um áð- 
an, þess efnis, að nefndin leggur til, að 
frv. verði samþykt óbreytt. Þar sem nú í 
Nd. þótti ástæða til að breyta frv. all-
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verulega, gæti maður ætlað, eftir afgreiðslu 
þess þar, að það væri ekki svo fullkomið, 
að ekki mætti betur gera, og enn væru 
gallar, sem nauðsynlegt væri að laga. En 
sjútvn. leist þetta á annan veg.

IIv. frsm. (JJÓs) hefir nú gert nokkra 
grein fyrir afstöðu nefndarinnar til þessa 
máls. En jeg gat þó ekki betur fundið á 
ræðu lians en að honum væri óljúft að 
mæla með því. Aðalröksemd hans fvrir 
því, að rjett væri að -samþvkkja frv., var 
sú, að það kæmi í veg fvrir leppmensku. 
Ef svo væri, þá verður því ekki neitað, 
að frv. á rjett á sjer. En jeg geri mjer 
nú ekki mikla von um, að leppmenskunni 
verði útrýmt með því. Jeg held, að örðugt 
sje að gera sjer grein fyrir því, hverjir 
eru leppar og hverjir ekki. Mörkin eru 
ekki svo skýr. að hægt sje að greina þar 
á milli.

Iláttv. frsm. tók það fram, að frv. væri 
aðeins heimild. sem ekki þyrfti að koma 
til framkvæmda, og virtist hugga sig við 
það. að ábyrgðin livíldi á stjórninni. En 
jeg verð nú að segja það, að jeg lield, að 
stjórninni verði enginn greiði gerður með 
því að fá málið þannig í sínar hendur, 
þegar svo allri skuldinni verður skelt á 
liana, ef óhönduglega tekst til.

Þá mintist háttv. frsm. á það, að mót- 
mæli hefðu komið fram gegn frv., en held- 
ur þótti honum þau þróttlítil og ekki á 
rökum bygð. Hann tók það fram, að í 
einu mótmælaskjalinu væri -sagt, að- síldar- 
sölumálinu væri með frv. þessu stofnað í 
tvísýnu. Vildi hann álíta, að það, að 
stofna málinu í tvísýnu, væri betra en 
það ástand, sem nú er. Jeg held, að þetta 
sje nú alls ekki rjett útskýring á hugtak- 
inu „að stofna í tvísýnu“. Jeg lield, að 
það verði alment skoðað svo, að það, að 
stofna einhverju í tvísýnu, væri að gera

ástandið verra en það er. Jeg get að 
minsta kosti ekki skilið það á annan veg.

Þó að þetta sje nú 2. umr., ætla jeg 
ekki að fara neitt út í hinar einstöku 
greinar frv., af því að engar brtt. liggja 
fyrir. Jeg vil þó aðeins drepa á stærstu 
drættina í málinu eins og það kemur 
mjer fyrir sjónir. En því er nú eins farið 
með mig og háttv. sjútvn., að jeg hefi 
ekki mikla sjerþekkingu á þessu máli, en 
jeg liefi kynt mjer ýmislegt, sem skrifað 
hefir verið um það, t. d. ýmsar uppá- 
stungur, sem nauðsynlegar hafa þótt til 
þe.ss að koma fastara skipulagi á síldar- 
verkun, síldarsöltun, sölu og útflutning. 
Mörguin þeirra, er við þessi mál hafa 
fengist, hefir fundist, að þessum hlutum 
sje ekki eins fyrir komið og þeir ættu að 
vera og hafa sjeð, að umbætur eru nauð- 
synlegar; en skoðanirnar eru mjög skiftar 
um það, hvernig ráðin skuli bót á því 
skipulagsleysi, sem nú á sjer stað í þess- 
um efnum. Það er og ofur eðlilegt, að 
skoðanir manna um þetta sjeu skiftar; 
þetta eru mikil hagsmunamál fyrir mörg- 
um, og hagsmunirnir eru ekki nærri al- 
staðar þeir sömu. Þetta er eitt hið mesta 
vandamál og mjög er erfitt að finna það 
skipulag eða komá því á, sem allflestum, 
er þessa atvinnu stunda, geti geðjast að 
eða orðið ánægðir með; en það er svo 
með þetta sem annað, að sá einn fjelags- 
skapur gengur vel, sem af viljugum er til 
stofnað.

Þá er eitt atriði viðvíkjandi þessu frv., 
sem jeg vil víkja að nokkrum orðum. Það 
er þátttaka útgerðarmanna í undirbúningi 
þessa máls og við samning frv. þessa. 
Jeg gat þess áðan, að þeir mundu fáir 
bafa komið þar að og yfir höfuð lítt ver- 
ið kvaddir til ráða, en jeg álít, að það 
megi ekki glevma útgerðarmönnunum í
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þessu sambandi, og allra síst sniærri út- 
gei'ðarmönniinum, því útgerðin er þó og 
verður ávalt undirstaðan undir allri síld- 
arverslun.

Það er greinilegt, að útgerðarmenn yi'- 
irleitt, og sjerstaklega á Xorðurlandi. eru 
mjög andvígir þessu máli. Jeg et' því 
hræddur um. að afleiðing þess, ef frv 
verður samþ.. verði sú. að ýmsir menn. 
sem áður liafa rekið útgerð, ög ef til vill 
hafa einnig ætlað að gera út í suinar, 
hætti algerlega við þennan atvinnuveg. og 
verða það sjerstaklega ýmsir hinir smærri 
útgei'ðarmenn. — Xú er þess að gæta, að 
þetta mál er svo seint fram komið, að 
allflestir, sem hugsa til útgerðar í sumar, 
eru þegar farnir til eða búnir að búa 
sig undir útgerðina á ýmsan hátt. Jeg 
get ekki í svipinn sjeð annað en að sam- 
þykt þessa frv. liljóti að koma í bága við 
ýmsa samninga, sem nú er líklegt. að þeg- 
ar hafi verið gerðir, og geti orðið til þess. 
að ókleift verði að halda þá. Því er svo 
varið með marga, sem fást við þessa teg- 
und útgerðar, að þeir geta ekki fengið 
nægilegt fje til rekstrar útgerðinni hjer 
innanlands. Jeg veit, að margir hafa að- 
eins getað gert út með þeim liætti, að þeir 
hafa fengið að láni tunnur og salt gegn 
tryggingu í veiðinni; þó þannig, að þeir 
hafa verið frjálsir um alla sölu á síld- 
inni.

Jeg get vel hugsað ínjer, að öllum slík- 
um samningum yrði riftað, ef frv. verður 
að lögum og þeir útgerðarmenn, sem 
þarna eiga í blut. verða að hætta við alla 
útgerð.

Þá er enn annað atriði. sem jeg vil 
minnast á. Það virðist ekki á neinn hátt 
vera trygt í frv.. að þeir. sem láta af 
hendi síld til sölu. geti fengið nokkurn 
liluta af andvirði síldarinnar um leið og

Alpt. 1020. 1!. Cis. löggjafai'þlng).

í gild.

hún er aflient, og þeir verða því að bíða 
lengi og um óákveðinn tíma eftir því að 
fá að vita. hvernig salan gengur, og þeim 
verður ókleift að greiða starfsfólki sínu 
vinnulaun eða að inna af hendi aðrar 
greiðslur, sem á útgerðinni livíla, vegna 
þess að þeir hafa bundið alt sitt fje í 
henni. Jeg þori ekki að fullyrða. að fje- 
lagið geti ekki aflað sje fjár til að greiða 
eitthvað af andvirði síhlarinnar fyrir- 
fram, en um þetta stendur ekkert í frv. 
En jeg geri ráð fyrir, eins og ástæður 
bankanna eru nú, að þetta muni ganga 
allerfiðlega. Þá gæti jeg trúað, að sam- 
þykt frv. gæti orðið til þess. að útgerð 
erlendra manna, sem stunda veiðar utan 
landhelgi, mundi aukast að mun, og við 
það mundi ríkissjóður missa mikilla 
tekna, og auk þess yrði þessi útgerð ekki 
síður til þess að fylla um of síldarmark- 
aðinn en innlenda útgerðin.

Þar sem komið er svo nærri þinglokum, 
hefi jeg ekki getað sjeð. að það væri til 
neins að bera fram brtt. við frv.; ann- 
aðhvort verður það að samþykkjast í 
þeirri mynd, sem það nú er í, eða það 
gengur ekki fram að þessu sinni. og af 
því að jeg tel þetta mál hvorki liafa verið 
nógu vel athugað hjer í þinginu nje nógu 
vel undirbúið áður en það kom inn á 
þing, get jeg ekki greitt því mitt atkvæði 
eða mælt með því á neinn hátt, jafnvel 
þó að hugmynd sú, sem að baki því stend- 
ur, eigi nokkurn rjett á sjer. Þar sem 
fæstir þeirra. sem frv. jietta tekur til, 
liafa haft tækifæri til að láta skoðun sína 
á málinu í Ijós, legg jeg til. að málið verði 
afgreitt með svot'eldri rökstuddri dagskrá:

Með þvi að mörgum þeim útgerðar- 
mönnum, er stunduðu sildveiöi á siðast- 
liðnu ári, eða ætla að stunda hana á þessu 
sumri, hefir ekki gefist kostur á að taka
• ' 12‘J
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þátt I undirbúningi þessa frv., og þeir 
hinsvegar hafa mælt eindregið á móti 
framgangi þess, og með þvi ennfremur, 
að svo fyrirvaralitlar ráðstafanir hljóta að 
kollvarpa ýmsum þeim ráðstöfunum og 
samningum, sem þegar kunna að hafa 
verið gerðar af hálfu ýmsra útgerðar- 
manna vegna sildveiða á þessu ári, þá 
sjer deildin ekki fært að samþykkja nú 
þetta frv., og tekur þvi fyrir næsta mál 
á dagskrá.

Sigurður Eggerz: Þetta er nú annað 
einokunarfrumvarpið í röðinni, sem liáttv. 
Nd. hefir afgreitt frá sjer á þessu þingi. 
og enda þótt liáttv. Nd. hafi á ýmsan hátt 
sýnt það, að hún tekur niikið tillit til 
gerða okkar hjer í þessari hv. deild og 
hefir farið að vilja okkar í ýmsum mál- 
um, sem okkur hefir þótt máli skifta. svo 
seni í afgreiðslu fjárlaganna og öðrum 
stórmálum, að ógleymdu liinu mikla ..prin- 
eip‘ ‘ -máli þessarar deildar -— kvenfrelsis- 
málinu — þá get jeg þó ekki, þrátt fvrir 
þetta alt, tekið vel í þetta nýja einokunar- 
frumvarp frá Nd. Áburðarfrv. sæla fjekk 
skjótan dauðdaga hjer í deildinni, og ekki 
hvgg jeg ástæðu til að iáta þetta frv. sæta 
öðrum úrslitum.

Jeg sje því miður engan hæstv. ráð- 
herra hjer viðstaddan, en jeg ætlaði að 
beina þeirri spurningu til hæstv. stjórnar. 
hvort engin hlið væri á þessu máli. er viti 
út á við, er atliuga þyrfti. Jeg fullyrði 
ekki, að svo sje í þessu frv.. en ekki veld- 
ur sá, er varir, og stjórninni er skvlt að 
athuga þessar hliðar niálanna.

Jeg ætla ekki að fara að rifja upp gaml- 
ar almennar mótbárur gegn einokunar- 
stefnunni. en læt mjer aðeins nægja að 
benda á, að það lilýtur að vera nokkuð 
óviðfeldin tilhugsun fyrir at vinnurekend- 
ur. að einir 20 menn, sem verða sammála 
um að taka þetta mál í sínar hendur. 
ékuli hafa öll þeirra ráð í hendi sjer.

i 8ild.

Það er margkunnugt, að á meðal síld- 
arfiamleiðenda er allmikill ágreiningur 
um þessi mál, og meðal þeirra manna, sem 
sjerstaklega má kalla sjerfræðinga á þessu 
sviði, er einnig mikill ágreiningur. Jeg 
leyfi mjer einnig að benda á takmarkanir 
þær, ' sem gerðar eru á atkvæðisrjetti 
manna. sem í fjelagið ganga.

Að lokum vil jeg taka fram, að hjer er 
verið að smeygja inn stefnumáli. sem Al- 
þingi hefir áður lýst sig mótfallið, og 
verð jeg því eindregið að mæla á móti 
samþykt þessa frv. og er óhræddur við 
að taka á mig þá ábyrgð, sein því kann 
að vera samfara.

JónasJónsson; Af því jeg hafði lofað 
hv. 1. þm. G.-K. (BK) í. umræðum um 
annað mál að drepa örlítið á eitt atriði 
skylt þessu máli, samvinnufjelagsskapinn. 
en þá var jeg „dauður“ í þeim umræð- 
um, vil jeg nota þetta tækifæri til þess. 
Þegar samvinnulögin voru hjer á ferðinni 
um árið, sýndi þessi liv. þm. mikinn áhuga 
á því máli. enda var það frv. samþykt 
með öllum atkvæðum við aðra umræðu 
hjer í deildinni. (Forseti- Jeg vil biðja 
hv. þm. að halda sjer við það mál, sem er 
til umræðu). Jeg mun og gera það, en mál 
það, sem hjer er til umræðu, er einskon- 
ar samvinnufjelagsskapur, en þessi háttv. 
þm. (BK) hefir játað. að hann var með 
því máli við 2. umr. þess. þó hann hafi 
snúist í því síðar.

Jeg sá hæstv. fjrli. (JÞ) greiða atkv. 
í Nd. á móti samvinnulögunum 1921, að- 
eins til að standa við sitt „princip“, að 
vera móti öllu, sem ekki er hrein og bein 
samkepniskaupmenska. IIv. 1. þm. G.-K. 
liefir talið frv. þessu til gildis, að það 
væri samvinna. Ilann mun því ætiast til, að 
þegar hann snýst þannig endanlega til fvlg- 
is við þá stefnu, sem hann af veikum mætti
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hefir hatað og ofsótt, verði samvinnumenn 
að styðja hann og fjelaga hans á hinni 
nvju dygðabraut. Munuin við margir gera 
það. þó að margir annniarkar sjeu á þessu 
kjöltubarni samkepnismanna. Hjer er um 
að neða sambland af einkasölu, liring og 
samvinnufjelagsskap. og þó að þetta sam- 
bland sje ekki gott. er það þó spor í rj dta 
átt.

Jeg get fullkomlega tekið undir með 
þeim, sem styðja þessa tilraun, og játað, 
að ástand síldarverslunarinnar er ekki 
gott. Jeg sagði, að frv. væri spor í rjetta 
átt út úr því ástandi, sem nú er; hjer er 
ella völ á tvennu öðru, livorutveggja illu 
— útlendri leppmensku eða skipulagslevsi 
meðal innlendra framleiðenda, sem svo 
eiga að keppa við erlenda síldarhringa, en 
eru algerlega vanmáttugir. Fyrirkomulag 
frv. er að vísu ekki gott, en þó játa jeg, 
að þetta er góð tilraun, og ætla ekki að 
þessu sinni að tefja það með brtt.; annað- 
hvort verður nú þegar að samþykkja þetta 
frv. eða það dagar uppi. Þetta verður að 
þokast í þá átt með tímanum, að sem allra 
flestir atvinnurekendur taki þátt í þes.< 
um fjelagsskap, líkt og í samvinnufjelög- 
unum. Þar sem þetta er tilraun til að 
brjótast út úr þeirri ófæru, sem þessi at- 
vinnuvegur er kominn í, tel jeg, að | að 
sje rjett hjá nefndinni að binda ekki levf- 
ið við langan tíma.

Þessi fjelagsskapur hlýtur að verða með 
tilraunablæ fyrst um sinn, og getur verið, 
að það gangi illa að ná mönnum saman í 
fjelagið, þar sem margt þessara manna 
hefir áður átt í samkepni hverjir við aðra. 
og því getur verið erfitt fyrst í stað að 
fá þá til að sameina sig í eitt fjelag.

Jeg vil í þessu sambandi benda á. að 
það var hjer einu sinni einskonar einka- 
sala á útfluttum fiski, og kom þá upp

allmikil tortrygni gegn nefnd þeirri, sem 
sá um söluna, vegna þess að í henni átti 
sadi inaður, sem var fiskkaupmaður. En 
þetta eru barnasjúkdómar, sem menn 
verða að vaxa upp úr. Mjer skiLst, að frv. 
sje borið fram af útgerðarmönnum vegna 
þess að þeir liafi tapað á útgerðinni og 
telji þetta eina ráðið til bjargar, ef þeir 
eigi ekki að gefast upp eða sligast í sam- 
kepninni. Það hefir oft komið fyrir, að 
útlendir atvinnurekendur lijer og „lepp- 
ar“ þeirra hafa selt sína síld með ágóða, 
en innlendir menn hafa ekki getað selt 
nema méð stórtapi. Jeg hefi t. d. lieyrt 
getið um einn mótorbátseiganda, sem var 
orðinn auðugur af mótorbátaútgerð, að 
hann hafi skaðast á síldarútgerð frá Siglu- 
firði í fyrra um ea: 40 þús. krónur. Þessi 
maður var í fyrstu mjög andstæður stein- 
olíueinkasölunni, en þegar honum gekk 
illa í frjálsri samkepni með síldina, gerð- 
ist liann þar einkasölumaður.

Björn Kristjánsson: Mál þetta á lítið 
skylt við fyrirkomulag samvinnuf jelag- 
anna. Að vísu*er það samvinna, en er þó 
gagnólíkt samvinnufjelagslögunum. Háttv. 
3. landsk. (JJ) mun ekki sjá neitt ákvæði 
í þessu frumvarpi um samábyrgð. En 
það er liin víðtæka samábyrgð, sem jeg 
hefi ráðist á að maklegleikum, en ekki 
á kaupfjelagsskap eða samvinnu, enda 
er hin víðtæka samábvrgð hreinn „Com- 
munismi“, sem hvergi hefir tekist að inn- 
leiða nema á Rússlandi og á íslandi.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Hv. 1. þm.
Eyf. (EÁ) talaði um það, að þetta mál 
liefði komið hiugað allsnögglega og væri 
afgreitt með mikilli skyndingu. Þessu er 
nú svo varið, eins og liáttv. þiu. veit. 
þessa síðustu daga þingsins. þegar mörg
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mál koma fyrir deildina í senn, þá er ekki 
nema um tvent að gera, annaðhvort að af- 
greiða þau fljótt eða alls ekki. Af þessum 
ástæðum, sem jeg nú tók fram, sá sjútvn. 
sjer ekki fært annað, af því hún vildi ekki 
láta fella þetta frv., en að flýta sem mest 
fyrir afgreiðslu þess. Brtt. sá hún, að 
enginn tími var til að bera fram við frv. 
hjeðan af. Um það, hvernig þetta mál yfir 
höfuð kom fyrir deildina, ætla jeg ekki 
mikið að ræða við hv. þm.; hann sagði, að 
það kæmi eins og þjófur á nóttu. Jeg 
liygg, að það liafi komið eins og venja er 
til, að mál komi.

Þá sagði liv. þm., að hann hefði ekki 
getað fundið, að okkur væri óljúft að 
mæla með frv.; jeg tók fram þegár í 
byrjun á.stæður nefndarinnar fyrir því. 
að hún mælti fram með frv. við þessa hv. 
deild, og tel jeg óþarfa að fara að endur- 
taka það aftur. Jeg get þó lýst yfir því 
að nýju fvrir hönd nefndarinnar, að þó 
að við höfum talið rjett að mæla fram 
með þessu frv., höfum við þó alls ekki 
þar með gert þá játningu,»að við teljum 
einokun besta verslunarfyrirkomulagið. En 
við verðum að horfast í augu við það 
ástand, sem nú er á þessu sviði viðskift- 
anna. og þegar það virðist vera komið í 
algert óefni með þessa útflutningsvöru, 
finst mjer það vel geta komið til mála. að 
slík tilraun sem þessi verði gerð. Þetta á 
ekkert satneiginlegt við einokunarstefnu í 
verslunarmálum. Aðalatriðið í þessu ináli 
er það, að þeir, sem best vit hafa á þess- 
um málum, telja, að með lagasetningu 
eins og þessari verði „leppum“ og „lepp- 
mensku“ allri afstýrt, en liún er, eins og 
allir 'vita. mesta vandræðaástand. Það er 
vandræðaástand, þegar menn, sem annars 
ættu að geta rekið þessa atvinnu á frjáls- 
um grundvelli. neyðast til að leigja sig 
útlendingum á laun.

éósé

IIv. þm. áleit, að stjórninni væri eng- 
inn greiði gerður með þessu frv.; þetta 
getur vel verið. Stjórnin verður að taka 
við vandanum í þessu máli eins og öðrum 
málum, sem henni eru falin til meðferðar, 
þótt vandræðamál sjeu. Þegar vandræði 
standa fyrir dyrum, verður stjórnin að 
vera við því búin, að reynt sje að finna 
einhver úrræði. Að þetta sje rnikið hags- 
munamál margra manna, er alveg satt. 
Það snertir líka útlenda atvinnurekendur 
og leiguþjóna þeirra hjer, en við megum 
ekki gleyma, að málið er líka hagsmuna- 
mál allra innlendra atvinnurekenda, sem 
eru að reyna að bjargast upp á eigin 
spýtur. Það er og hagsmunamál fyrir alla 
þjóðina í heild; það er spurningin um 
það, hvort þessi atvinnuvegur okkar, sem 
gæti verið blómlegur, ef rjett er að farið. 
eigi að leggjast í dróma leynilega af út- 
lendingum og innlendum hjálparmönnum 
þeirra.

I þessu sambandi get jeg ekki komist 
hjá að minna á mótmælin, sem komið hafa 
fram gegn þessu máli frá Norðurlandi. 
Jeg bar þetta eitt sinn undir hv. 1. þm. 
Eyf. (EÁ) og spurði hann, hve mikið 
mundi mega taka tillit til þessara mót- 
mæla, og jeg verð að segja það, að svar 
hans gaf ekki tilefni til að ætla, að mikið 
mætti hyggja á mótmælum þessum. Hann 
játaði. að ástandið væri þannig lagað, að 
það væri ákaflega erfitt að fara eftir þess- 
um mótmælum. Þó hann að vísu viðhefði 
ekki beinlínis þessi orð, skildi jeg hann 
þó svo, að liann legði ekki mikla áherslu 
á þessi mótmæli. Hafi jeg misskilið hann, 
va>nti jeg, að hann leiðrjetti það. sem jeg 
kann að fara rangt með; en jeg leitaði til 
hans sem kunnugs og þekts manns á þessu 
sviði.

Viðvíkjandi því, er memi fá að láni fró 
útlöndum tunnur og salt, gegn veði í
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veiðinni, verð jeg að segja, að þetta gæti 
mikið ýtt undir „leppmensku“ ; er þó að 
vísu ekki ávalt það sama, en þó er þetta 
ein leiðin, sem þangað getur legið.

Um einstök atriði starfrækslu fjelags- 
ins væntanlega ræði jeg ekki. Allir hljóta 
að sjá og skilja, að hjer er aðeins um 
heimildarlög að ræða og ríkisstjórninni er 
ætlað að semja eða samþykkja reglugerð 
handa væntanlegu f jelagi, . sem stofnað 
vrði samkvæmt þessum lögum, áður en 
leyfið er veitt, og það verður að trevsta 
stjórninni til að veita ekki þetta einka- 
söluleyfi, nema trygð sjeu þau skilvrði, 
sem nauðsynleg verður að telja, t. d. við- 
víkjandi þeim atriðum, sem hv. þm. mint- 
ist á.

Xefndin ber fyrir sig sömu ástæður og 
háttv. 1. þm. Evf. viðvíkjandi því, að hún 
bar ekki fram brtt. við frv. Nefndinni var 
það ljóst, að annaðhvort varð að gera, að 
afgreiða það tafarlaust eða brevta því, 
sem var hið sama og hindra framgang 
þess á þessu þingi, eins og áliðið er, þar 
eð tími er enginn, er leyfi slíkar tafir, og 
yrði það því aðeins til falls málinu.

Hv. 1. landsk. (SE) vjek að þeirri 
hlið málsins, er snýr út á við, og sagði sem 
satt var, að það væri allalvarlegt íhugun- 
arefni. Jeg drap á það í ræðu minni áð- 
an, að jeg er honum fyllilega sammála um 
þetta. Stjórnin verður vandlega að gefa 
gætur að þeim áhrifum, sem þessi tilraun 
kann að hafa á viðskifti vor við erlendar 
þjóðir. Jeg tek undir þetta með honum 
og endurtek hjer með það, sem jeg liefi 
áður sagt um þetta atriði.

Aftur á móti get jeg ekki verið sam- 
mála hv. 1. landsk. þm. um það, er hann 
ljet ummælt viðvíkjandi lágmarki því, sem 
sett er í frumvarpið til þess að menn geti 
orðið fjelagsmenn í fjelapinu, Háttv. 1,

landsk. þin. telur 200 tunnur of hátt lág- 
mark, en jeg verð að vera á öðru máli. 
Flestir, sem við þennan atvinnuveg fást, 
munu hafa mun meiru en þessu úr að 
spila, að minsta kosti á Norðurlandi. Þar 
er þetta vissulega svo, að langflestir munu 
vera langt fyrir ofan þessa tölu.

Jeg hefi svo ekki fleira að svara að 
sinni. Jeg hefi tekið fram, að slík tilraun 
sem þessi getur verið rjettmæt, þe'gar í 
annað eins óefni er komið og nú ér raun 
á orðin, og er ekki við neitt annað saman 
jafnandi á öðrum sviðum atvinnúrekstrar 
hjer á landi. Þetta verður að telja for- 
svaranlegt, þegar slíkt neyðarástand virð- 
ist yfirvofandi og nú er í þessum rekstri, 
ef menn ekki vilja sætta sig við að verða 
að öllu leyti „leppar“ og undirtvllur út- 
lendra atvinnurekenda.

Einar Ámason: Jeg skal vera mjög 
stuttorður, því að jeg vildi gjarnan, að 
umræðu þessari yrði lokið áður en fundi 
verður frestað. Það eru aðeins fáein orð, 
sem jeg þarf að víkja að hv. þm. Vestm. 
(JJÓs). Hann sagði, að hann gerði sjer 
von um, að „leppmenskunni“ vrði afstýrt 
með samþykt þessa frv. (JJós-. Þeir, sem 
að frv. standa, gera sjer von um þetta). 
Jeg held, að hv. þm. sje þarna fullbjart- 
sýnn á þetta mál. „Leppar“ þeir, sem til 
eru, færa sig aðeins til, er lög þessi gera 
þeim erfiðara að starfa á sama hátt og 
áður. Þeir færa sig aðeins til og munu 
gera sitt til í því að offylla síldarmarkað- 
inn fyrir okkur eftir sem áður. Þegar bú- 
ið verður að taka fvrir kverkar á allri 
„leppmensku" á landi, færa þessir náung- 
ar sig aðeins út fyrir landhelgislínuna og 
starfa þar, fylla markaðinn, en svifta rík- 
issjóð miklum tekjum af veiðunum.

Hv, frsm. (JJós) mintist á þá menn,
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sem fengju sjer tunnur og salt gegn trygg- 
ingu í aflanum, og vildi telja þá meðal 
„leppanna“. En þetta er allmikið efamál, 
hvort rjett er, því að það er yfir höfuð 
mjög erfitt að þekkja þá frá, sem eru 
„leppar“, og þá, sem ekki eru það.

Háttv. frsm. sagði, að ríkisstjórnin vrði 
að bera veg og vanda af þessu máli. Jeg 
held þó, að ef þingið afgreiðir þetta frv., 
þá geti stjórnin ekki skorast undan að 
löggilda fjelag, sem stofnað er samkvæmt 
þessum lögum og vill starfa samkvæmt 
fyrirmælum þessara laga. Jeg held, að 
þingið geti ekki á neinn hátt skotist á bak 
við stjórnina í þessu máli. Hann mintist 
á mótmælin gegn þessu frv., sem komið 
hafa að norðan, og hann fór rjett með 
samtal það, sem átti sjer stað milli okkar 
um þetta. Hann taldi mótmælin órökstudd. 
Jeg játa, að mótmælin voru ekki eins vel 
rökstudd og jeg hafði vænst eftir. En það 
er, þegar betur er að gáð, ekki svo auð- 
velt í fljótu bragði að rökstyðja mótmæli 
gegn svo vandasömu máli og þessu. og ekki 
síst, er menn hafa ekki annað til að styðj- 
ast við en óljósar símfregnir um málið. 
Enda er það og erfitt að hlaupa saman 
allra snöggvast og samþvkkja rökstudda 
álvktun á aðeins einum fundi. En það 
hefir skýlaust komið í ljós, að fjöldi út- 
gerðarmanna þar norður er andvígur 
þessu frv. og að þeir hafa stungið upp á 
öðrum aðgerðum í þessu máli af hálfu 
þess opinbera, sem þeir telja mundu vera 
affarasælli fyrir almenning. -En af því 
mjer er þetta persónulega ekkert kapps- 
mál, þá ætla jeg ekki að lengja þessar um- 
ræður frekar.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Jeg vil að-
eins leggja áherslu á það, út af orðum liv. 
1, þm. Evf., og jeg skírskota til þess, sem
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nefndin liefir í nál. sínu sagt um þetta, að 
hjer er aðeins um heimildarlög að ræða, 
en það er óþarfi að skilja þau svo, að um 
skipun sje að ræða til ráðlierra um að 
veita sjerlevfi samkv. lögum þessum. Auk 
þess hafa stjórninni verið gefnar ýmsar 
bendingar og ráðleggingar í umræðunum 
um þetta mál, sem jeg vænti, að verði 
teknar til greina áður en ákvörðun verð- 
ur tekin um þetta mál.

ATKVGR.
Rökst. dagskráin frá 1. þm. Eyf. (EÁ) 

feld með 8:5 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu
já: JóhJóh, SE, ÁH, EÁ, HSteins. 
nei: GuðmÓ, GunnÓ, IHB, IP, JJós, JJ,

BK, EP.
Einn þm. (JM) fjarstaddur.
1. gr. samþ. með 8:5 atkv.
2. —17. gr. samþ. með 8: 4 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 8: 5 atkv.

Á 76. fundi í Ed., föstudaginn 14. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg skal ekki 
tefja hv. deild með langri ræðu, en þar 
sem jeg tók fram við 2. umr.. að jeg 
greiddi frv. atkv. til 3. umr., þykir mjer 
lilýða að gera nokkra grein fyrir atkvæði 
mínu nú. Jeg vil lýsa yfir því, að jeg er 
yfirleitt á móti einkasölu eftir sem áður, 
en mjer virðist, að fyrir þessu frv. sjeu 
svo góðar og gildar ástæður færðar, að jeg 
og aðrir liðsmenn frjálsrar verslunar geti 
samþykt það með góðri samvisku, og það 
því fremur, sem það á aðeins að gilda í 
5 ár, Mun jeg því greiða atkv. með frv.
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Siguröur Eggerz: Jeg get vísað til þess, 
sem jeg hefi áður sagt um þetta mál. Að- 
eins vil jeg taka það fram, að vígi hinnar 
frjálsu verslunar er tekið að veikjast í 
Ihaldsflokknum. Því að altaf þegar eitt- 
hvert vandamál kemur fyrir, finnur flokk- 
urinn ekkert annað ráð til að leysa hnút- 
inn en einokun. Jeg get ekki öfundað 
stjórnarflokkinn af þessu stefnuskrár- 
máli(!). Því að þeir eru nii víst orðnir 
nauðafáir, sem halda þar uppi vörnum 
fvrir frjálsa verslun. En jeg liefi ekki 
trú á því, að nokkurt bjargræði sje í því 
að mynda hjer síldar-„trust“, því að það 
er það, sem farið er fram á í frv. — 
Annars vil jeg í fullu bróðerni ráða 
stjórnarflokknum til að ganga til kosn- 
inga næst undir einhverju öðru merki en 
hinni frjálsu verslun.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Jeg hefi 
áður lýst ástæðum nefndarinnar fyrir því 
að fvlgja þessu frv. Þær eru þess eðlis, 
að ef hv. 1. landsk. (SE) hefði gert til- 
raun til að benda á heppilegri lausn á 
þessu máli, þá gætu hin stóru orð hans nú 
um frjálsa verslun ef til vill verið á 
rjettum stað. En hjer er því ekki til að 
dreifa. En nú er ástandið svo, sem lýst 
hefir verið fyrir norðan, og veit jeg ekki 
til, að neinn hafi gert tilraun til að af- 
sanna, að mikið af síldarversluninni sje 
komið á hendur útlendinga undir íslensk- 
um dulnefnum. Þegar svo er komið, er til 
lítils að ætla sjer að fljóta á upplirópun- 
um, heldur verður að horfast í augu við 
veruleikann eins og hann er. — Jeg skal 
viðurkenna, að það er leitt fyrir fvlgis- 
menn frjálsrar verslunar að þurfa að 
greiða atkvæði með öðru eins neyðarúr- 
ræði og þessu. En jeg hugsa, að liv. 1. 
landsk. viti betur en margir aðrir, hvernig 
Útlitið er fyrjr síldarútveginum, Jeg hugsa

að hann viti, hve ilt það er að stunda 
þann atvinnuveg án þess að selja erlend- 
um síldarkaupmönnum nafn sitt á Ieigu. 
Þegar hann ber okkur á brýn, að við 
brjótum bág við frjálsa verslun, sem sje 
á stefnuskrá okkar, verður hann því að 
athuga þær ástæður, sem liggja til þess. 
Það kann að vera, að hv. 1. landsk. vilji 
loka augunum, en jeg vil ekki líta fyrst 
og fremst á það, livort þetta eða hitt setji 
hömlur á frjálsa verslun, áður en jeg lít 
á nokkrar aðrar ástæður. Jeg þori ekki 
að lofa honum því. Jeg tel hv. þm. ekki 
hafa bent á neina betri leið en þá, sem 
farið er fram á í frv. Þar með segi jeg 
ekki, að frv. sje einasta heppilega lausnin 
á þessu máli, en það hefir fylgi margra 
á sviði útvegsins, og mótmælin gegn því 
eru ekki svo rökstudd, að hægt sje að 
taka fult mark á þeim. Þetta verður að 
nægja sem ástæður fyrir því, að sjútvn. 
þessarar deildar hefir ekki viljað leggja 
stein í götu þessa frv. Það kann að vera. 
að hv. 1. landsk. taki þær ekki gildar, en 
okkur virðast þær svo þungar á metunum, 
að við yrðum að geta bent á eitthvað ann- 
að en orðatiltæki eins og „frjáls verslun" 
áður en við vildum gerast Þrándur í Götu 
þeirra manna, sem vilja reyna að lialda 
síldarsölunni á íslenskum höndum og koma 
í veg fyrir, að liún verði ofurseld útlend- 
ingum, þó þeir leynist á bak við nöfn 
íslenskra ríkisborgara.

Sigurður Eggerz: Mjer skildist það 
helst á hv. þm. Vestm., að þetta frv. væri 
gert til þess að koma í veg fyrir leppa. 
En jeg sje ekki nokkurn skapaðan hlut 
í vegi fyrir því, að 20 leppar myndi fje- 
lag með sjer og taki í sínar hendur alla 
síldarsöluna. Hvar er það útilokað ? En 
ef þeir fá verslunina, hvaða gagn er þá 
að frv. ? Mjer sýndist líka svitadropar
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drjíipa af enni hv. þm.. er hann talaði á 
móti frjálsri ver.slun. En ]>á er líka sann- 
arlega hetra að tala frá hjartanu <>g taka 
hreinni afstöðu. Et' vandræðin leysast alt- 
af best með einokun, þá er hetra að stíga 
sporið hreinlega og setja á stofn ríkisein- 
okun. eins og hv. ‘2. þm. Keykv. (JBaldl 
vill gera. IIv. þm. Vestm. sagði. að frjáls 
verslnn væri bara orð. Það eru sannarlega 
lítil meðmæli með frjálsri verslun, þegar 
maður. sem altaf hefir haldið henni fram, 
segir, að hún sje bara orð, orð. Jeg skal 
svo ekki fjölyrða um þetta frekar. Jeg 
skal bara geta þess aftur, að jeg sje ekk- 
ert því til fyrirstöðu, að útlendir leppar 
geti tekið í sínar hendur alla síldarversl- 
unina samkv. þessu frv.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Jeg sagði, 
að þegar liv. 1. landsk. mótmælti ein- 
göngu á grundvelli frjálsrar verslunar í 
niáli sem þessu. án þess að gera tilraun til 
þess að benda á aðrar úrlausnir, þá væri 
slíkt bara orð. Hann verður að viður- 
kenna það, að vilji maður ekki aðhvllast 
slíkt frv. sem þetta, ]>á verður maður að 
leggja eitthvað meira til inálanna en að- 
eins að fella það vegna þess. að það stríði 
á móti frjálsri verslun. .Teg veit. að hv.
1. land.sk. er þetta eins ljóst og mjer. Það 
er skýrt í nál.. að sjútvn. skorti sjerþekk- 
ingu til þess að leggja á móti tillegum 
allra þeirra manna, sem með þessu lu./a 
mælt. En ef hún hefði getað bent á betri 
lausn á málinu, þá má vel vera, að hún 
hefði snúist öðruvísi í máli þessu. En við 
teljum, áð hæstv. stjórn gæti vel að því, 
bæði inn á við og út á við, áður en sjer- 
leyfi er gefið, hvaða áhrif það geti haft 
á atvinnuvegi landsins.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 7: fi atkv., að viðhöfðu 

pafnakalli, og sögðu

Seðlaútgáfa.

já: GuðmÓ, GunnÓ, IP, JJós, JJ, BK, 
EP.

nci: JóhJóli, JM, SE, ÁII, EÁ, HSteins. 
Einn þm. (IHB) fjarstaddur.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 598).

50. Seðlaútgáfa.
Á 72. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. maí, 

var útbýtt:
Frv. til laga x»i breytingar á og við- 

auka viS lög nr. 7, 1. maí 192Í [SeSlaút- 
gáfal (þmfrv., A. 578).

Á 73. fundi í Ed., næsta dag, var frv. 
tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði í . e. hlj., að það mætti taka til 
meðferðar.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Jóhann Jósefsson): Eins og
endranær, þegar sjeð er fyrir, að endur- 
bætur á skipulagi seðlaútgáfunnar ná ekki 
fram að ganga, er komið fram með frv. 
um framlengingu á lögum frá 4. maí 1922 
um seðlaútgáfurjett Tslandsbanka. Þetta 
frv., er hjer liggur fyrir, er því framleng- 
ing eins og áður hefir verið og gildir að- 
eins til ákveðins tíma. Þó hafa nú verið 
settar inn í frv. 2. greinar, sem ekki voru 
þar áður. Það er ákvæðið í 2. gr. um, að 
gjald ]>a ð, er Landsbankanum ber að 
greiða ríkissjóði, skuli frá ársbyrjun 1926 
vera lagt á sjerstakan reikning og megi 
verja því eftir ákvörðun stjórnarinnar til 
þess að bæta Landsbankanum halla, er 
bann kann að verða fyrir af gengisbrevt- 
ingum frá sama tíma.

I 3. gr. er ákvæði um inndráttarskyldu

land.sk


2065 Lagafrumvörp samþykt. 2066
Seðlaútg&fa.

Tslandsbanka og kveður svo á, að Islands- 
banka sje ekki skylt að draga neina seðla 
úr umferð þetta ár. En eftir núgildandi 
lögum á hann að draga inn 1 milj. á ári. 
Þykir þetta nauðsvnlegt. til þess að bank- 
inn eigi ekki of erfitt uppdráttar vegna 
yfirstandandi kreppu í atvinnuvegum 
landsins. En ef hann þyrfti að draga inn 
eins og ákveðið er, vrði hann að þrengja 
mikið að atvinnuvegunum. og gæti það 
haft illar afleiðingar. Líka styðst þetta 
ákvæði við það. að það borgar sig illa 
fvrir bankann að „diskontera“ upp á þau 
kjör að fá 1% í sinn blut. Ef um stóra 
upphæð er að ræða, er ekki hagkvæmt að 
lána með svo litlum mismun.

Frv. er flutt eftir beiðni stjórnarinnar 
af meiri hl. fjhn. Leyfi jeg mjer að vænta 
þess, að deildin geti aðhyllst það.

Ingvar Pálmason: Eins og frv. ber 
með sjer, er það flutt af meiri hl. fjhn. 
En jeg tilhevri minni hl., sem ekki getur 
aðhvllst að flvtja það eins og það nú 
liggur fyrir. — Jeg játa, að eins og mál- 
um er nú komið er óhjákvæmilegt að 
framlengja ákvæðin um seðiaútgáfuna.

Eins og tekið hefir verið fram, felur 
frv. í sjer meira en þetta. Jeg hefi ekk- 
ert að athuga við 2. gr. eins og hún er 
í frv. Það var ekki af þeim ástæðum, sem 
jeg gat ekki aðhyllst það, heldur sökum 
ákvæðis 3. gr.

Jeg liefi ætlað mjer að flytja brtt. En 
þar sem það kemur í sama stað niður, 
ætla jeg að láta það bíða til 2. umr. held- 
ur en að vera nú að koma með skriflega 
brtt.

Fjármálaráðherra (JÞ): Frv. er )iann- 
ig háttað, að jeg þarf ekki að tala nema 
um einstakar greinar þess. Tel jeg rjett

að geyma það lieldur til 2. umr., en vildi 
aðeins mæla með því að þdm. láti það 
fara til 2. umr.

ATKVGK.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 sld.j. atkv.

Á 74. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið 
til 2. u m r. (A. 578, 586).

Of skamt var liðið frá 1. umr. og frá 
útbýtingu brtt. 586. — Afbrigði leyfð og 
samþ. í e. hlj.

Ingvar Pálmason: Eins og jeg gat um 
við 1. umr., liefi jeg borið fram brtt. á 
þskj. 586. Jeg liefði í rauninni viljað 
hafa liana víðtækari, þannig að fella nið- 
ur 3. gr., en taldi það þó ekki vænlegt. vegna 
þess, að eins og frv. stjórnarinnar hljóð- 
aði, þegar það kom til fjhn.. þá var gert 
ráð fyrir. að 3. gr. hljóðaði eins og ef 
brtt. mín verður samþykt. Aleiri hl. nefnd- 
arinnar breytti frumvarpsgreininni í það 
horf, sem liún nú er í, og þess vegna tók 
jeg það ráð að koma fram með brtt. við
3. gr., og býst jeg við. að hún verði sam- 
þykt. Mjer virðist 3. gr. vera óþörf. Það má 
að vísu seg.ja. að með því að íslandsbanki 
stöðvi inndrátt seðla sinna verði meira 
gidltrygt af seðlum í umferð. En svo þarf 
ekki að verða. Það gull, sem losnar við 
inndráttinn, getur landsstjórnin keypt 
samkvæmt heimild laganna frá 1922. En 
þar sem stjórnin hefir viljað liaga þessu 
á þennan veg, þá geri jeg það ekki að 
kappsmáli og fjölyrði ekki um það. Það 
orkar ekki tvímadis. að framlenging á 
heimild landsstjórnarinnar til að gefa út 
nýja seðla þarf að ganga fram á þessu 
þingi, þar sem nú er útsjeð um. að seðla-
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útgáfunni verður ekki ráðstafað að þessu 
sinni. En jeg vil benda á það til fylgis 
þessari brtt.. að þótt 3. gr. verði samþykt 
eins og hún er nú. þá er það víst, að 
stjórnin verður að gefa út mikið af seðl- 
um til þess að fullnægja þörfinni, því að 
seðlar íslandsbanka verða alls ekki full- 
nægjandi. Jeg sje því ekki, livað það 
þýðir að stöðva inndrátt, þegar hvort sem 
er þarf að gefa út seðla. Þetta gerir 
óþarfa truflun á inndrætti seðla fslands- 
banka. Jeg sje svo ekki ástæðu til að 
fjölyrða meira um þetta. Jeg vænti þess. 
að hv. þm. geti skilið þessa till. og mynd- 
að sjer skoðun um málið.

Fjármálaráöherra (JÞ)s Jeg vil þakka
hv. meiri ld. fjhn. fyrir að flytja þetta 
frv. XTm efni L gr. þarf jeg ekkert að 
segja. En ákvæði 2. gr., að leggja afgjald 
það, sem bankanum ber að greiða ríkis- 
sjóði, á sjerstakan reikning í Landsbank- 
anum, svo að tiltækt sje til þess að bæta 
bankanum halla þann, sem hann kann að 
verða fyrir af gengisbrevtingum ísl. krónu, 
er bygt á þeirri almennu meginreglu, að 
seðlabankinn eigi að njóta nokkurs arðs 
af seðlaútgáfu sinni, til þess að geta hald- 
ið uppi gjaldeyrinum. Xú er seðlaútgáf- 
unni skift á milli Landsbankans og Ts- 
landsbanka. og nýtur íslandsbanki arðs af 
því. sem eftir er á hans höndum, og má 
því gera þá kröfu á hendur þeim banka, 
að hann haldi gjaldeyriniun uppi að sín- 
um hluta.

Ilinn bankinn greiðir samkvivmt lögum 
frá 1922 gjald af seðhim sínum, sem er 
2r, undir forvöxtum bankans, en þessi 
'2(fara í kostnað. Ilefir því Landsbank- 
inn engan a:-ð af seðlaútgáfunni. en ber 
hinsvegar byrðarnar af því að halda 
gjaldeyrinum uppi. Er því meiningin með
2. gr. að koma rjettingu á þetta, að þetta

seðlaafgjald renni ekki beint í ríkissjóð, 
heldur til þess, sem það með rjettu á að 
ganga.

Um 3. gr. má segja, að þótt hún kunni 
að virðast vera sett inn fyrir tilmæli Is- 
landsbanka, þá er svo ekki, Jeg setti hana 
inn eftir bendingu frá Landsbankanum, 
því að það eru óþægindi að því fvrir 
báða bankana að halda lengur áfram þess- 
um inndrætti seðlanna í því formi, sem 
það hefir verið framkvæmt. Þessi grein 
hefir engin áhrif á seðlaveltuna í heild, 
því að eftir að seðlavelta íslandsbanka niT 
er komin niður í 5 miljónir, er ávalt 
nokkuð af hinum seðlunum í umferð til 
viðbótar. Frekari inndráttur af hálfu Is- 
landsbanka þýðir ekki annað en það, að 
jafnmikið kemur af seðlum ríkissjóðs í 
staðinn fyrir það, sem dregið er inn, því 
að Landsbankinn fær seðla sína hjá ríkis- 
sjóði. Þessi viðskifti fara svo fram, að 
Landsbankinn hefir enga hagsmuni af 
þeim. En skuld Islandsbanka við Lands- 
bankann hækkar sem þessari útgáfu nem- 
ur, og það er ekki eftirsóknarvert fyrir 
Landsbankann að hækka hana eins mik- 
ið og lögin frá 1922 gera ráð fyrir. Hins- 
vegar hafði jeg ekki stungið upp á meiri 
breytingu en þeirri, sem felst í brtt. hv.
2. þm. S.-M. (TP), sem vill ekki, að inn- 
drátturinn falli alveg niður þetta árið. 
Lögin mæla svo fyrir, að 1 milj. skuli 
draga inn árlega. þangað til seðlaíitgáfa 
fslandsbanka er komin niður í 21/, m*IÍ- 
kr. Samkvæmt þessu er eftir að draga inn 

milj. kr. á þennan hátt. Færi þá vel 
á því að taka ýú milj. af þeirri upphæð 
eitt árið. En jeg skal játa, að frekar er 
það tilfinningamál, hvort inndrátturinn 
skuli minka um 1/, m’lj. kr. eða falla al-
veg burtu þetta árið.

Aðalatriðið er, að ekki líði á löngu, að 
endanleg skipun sje bundin á þessi raál,
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Frsm. (Jóhann Jósefsson): Jeg vil fyr- 
ir hönd meiri hl. nefndarinnar geta þess, 
að eins og hæstv. fjrh. gat um, var í upp- 
hafi gert ráð fvrir því, að Islandsbanki 
drægi inn % miljón í ár, en nefndin áleit, 
að fyrir þennan takmarkaða tíma og með 
hliðsjón af þeim kringumstæðum, sem nú 
eru, að rjettast væri, að bankinn væri los- 
aður við þennan inndrátt í eitt ár, og 
brevtti því þessu ákvæði eins og það er nú 
í frv. Jeg sje ekki ástæðu til að fjölyrða 
um þetta. Þessar ástæður nefndarinnar eru 
svo ljósar, að þær þurfa engra skýringa við. 
Landsbankinn hefir sjálfur stungið upp 
á, að slakað væri til í þessu efni, til þess 
að Islandsbanki þurfi ekki að sækja eins 
mikið og áður til sín. Og eftir atvikum er 
ekki ósanngjarnt að stöðva inndráttinn 
um þennan takmarkaða tíma, en hinsveg- 
ar hefir það enga hættu í för með sjer. 
Mæli jeg því með því, að frv. verði sam- 
þvkt óbrevtt.

Ingvar Pálmason: Jeg hefi ekki fengið 
nein rök fyrir því, að ástæða sje til þess 
að stöðva inndrátt seðlanna. Hæstv. fjrli. 
hefir skýrt frá því, að ef brtt. verður 
samþykt og seðlar bankans í umferð 
minki um y2 milj.. þá brevti það engu 
um inndrátt þeirra í sjálfu sjer. Þessi y2 
milj. færist bara milli ára, en árin verði 
jafnmörg. En verði nú 3. gr. samþ. eins 
og hún er, þá leiðir það af henni, að inn- 
dráttartími íslandsbanka framlengist um 
eitt ár. Sje jeg því ekki annað en að rjett- 
ara sje að samþykkja brtt. en að láta 
frv. ganga fram eins og það er.

ATKVGR,
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. gr. samþ. í e hlj.

Brtt. 586 feld með 9:5 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: IP, JJ, ÁII, EÁ, GuðmÓ.
nei: GunnÓ, IIIB, JJós, JóhJóh, JM, S-

E, BK, EP, HSteins.
3. gr. samþ. með 12:2 atkv.
4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 75. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið 
til 3. u m r.

Of skamt var liðið frá 2. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. í e. hlj. og afgr. til Nd.

Á 77. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 578).

Á 78. fundi í Nd., föstudaginn 14. maí, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (JÞ): Af því umr. 
um þetta frv. hljóta að snúast um ein- 
stakar greinar þess, þá vil jeg að þessu 
sinni aðeins legg.ja til. að frv. fái að 
ganga til 2. umr.. (KIJ: Ekki til nefnd- 
ar’?) því að frv. þarf að fá afgreiðslu. 
Jesr skal ekki setja mig á móti því að 
vísa því til nefndar, ef fært þykir að af- 
greiða það alt að einu áður en þingi verð- 
ur slitið.

Jón Baldvinsson: Er það ekki ætlunin 
að Ijúka við málin í dag hjer í hv. deild.

130*
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svo að á morgun verði ekki annað en 
fundalok ? Er það ekki meiningin að halda 
svo marga fundi um þetta mál, sem þarf 
til afgreiðslu, ef fást til þess afbrigði frá 
þingsköpum? Ef svo er, vildi jeg levfa 
mjer að styðja þá till., að málið færi til 
hv. fjhn., en að liún yrði þá búin að afla 
upplýsinga og athuga málið seinna í dag, 
svo að það gæti komið þá fyrir.

Klemens Jónsson: Mjer finst sjálfsagt 
um slíkt mál sem þetta að vísa því til fj- 
hn„ og þess vegna greip jeg fram í fyrir 
hæstv. fjrh. Hinsvegar álít jeg það sjálf- 
sagt, að nefndin þurfi ekki að skila prent- 
uðu áliti, heldur nægilegt að hún gefi 
munnlegt álit. Mjer liefir nýlega borist 
erindi, sem gerir það nauðsvnlegt, að 
fjhn. komi á fundi í dag, svo að það er 
ekkert ómak fyrir nefndina að taka þá 
þetta mál til umræðn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 shlj. atkv. 

og til f jhn. með 13: 2 atkv.

Á 79. fundi í Xd„ s. d.. var frv. tekið 
til 2. nmr. (A. 578. 590, 594).

()f skatnt var liðið frá 1. umr. og frá 
útbýtingu brtt. 590 og 594. — Afbrigði 
levfð og samþ. með lfi shlj. atkv.

Fjármálaráðherra (JÞ): ^ljer þvkir
ásta'ða til að gera nokkra grein fyrir frv. 
þessu.

1. gr. frv. er ekki annað en samskonar 
ársfrestur á mdanlegri skipun seðlaútgáf- 
unnar og á þrem undanförnum þingum, 
og er því aðe ns bráðabirgðaráðstöfun, sem 
er nauðsynltg meðan þessum málum er 
ekki ráðið til lykta. Xú hefir það enn

ekki tekist, og er því þetta frv. fram 
komið.

2. gr. frv. er ný. Er hún þar komin 
vegna þess, að nú er inndrætti Islands- 
banka svo langt komið, að hann hefir 
ekki í umferð nema 5 milj. Verður því 
altaf meiri og meiri seðlaumferð Lands- 
bankans, sem fer með seðlaútgáfuna fyrir 
hönd ríkissjóðs. Það má því segja, að nú 
sje seðlaútgáfan komin í hendur beggja 
bankanna. En seðlaútgáfunni fylgir sú 
skylda að halda uppi gjaldeyri landsins. 
Þarf oft fjárútlát til þess, enda hefir 
seðlabankinn vanalega arð af seðlaútgáf- 
unni. Eftir núgildandi lögum hefir ís- 
landsbanki að því er þetta snertir stuðn- 
ing af arði þeim, er seðlaútgáfan gefur, 
en Landsbankinn aftur á móti ekki, þar 
sem allur arðurinn af henni rennur í rík- 
issjóð. En þetta er óeðlilegt og órjettlátt, 
þar sem Landsbankinn hefir tekið að sjer 
þær skyldur seðlabankans að halda uppi 
gildi gjaldeyrisins. Ef arðurinn rennur í 
ríkissjóðinn, má líta svo á, að honum beri 
þá einnig að taka á sig skyldur seðlabank- 
ans. I frv. er stungið upp á. að arðurinn 
verði lagður í sjeistakan reikning, til þess 
að vera tiltækur í því skyni, sem greinin 
hermir. Það er auðvitað sama og að arð- 
inum megi verja til þess kostnaðar, sem 
Landsbankinn kann að hafa af því að 
halda uppi gjaldevri landsins. Þetta er og 
bráðabirgðaráðstöfun, til þess að gera 
jöfnuð á aðstöðu Landsbankans til seðla- 
útgáfu ríkisins og aðstöðu Tslandsbanka 
til seðlaútgáfu sinnar.

3. gr. frv. fer fram á, að feldur veroi 
niður frekari inndráttur á seðlum ís- 
landsbanka þetta ár. En eftir lögunum frá 
1921 á hann að draga inn 1 miljón á ári. 
Það er þó ekki eftir ósk Islandsbanka, 
að þetta er sett í frv., heldur eftir bend- 
ingu frá einum af bankastjórum Lan<jí)-
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bankans, sem sjer frani á. að óþægindi 
mnni leiða af inndrættinum sem stendur. 
Inndrátturinn hefir ekki aðra þýðingu 
en að íslandsbanki verður skuldunautur 
Landsbankans fyrir jafnhárri upphæð og 
inndrættinum nemur, en Landsbankinn 
fær tilsvarandi seðlaupphæð frá ríkissjóði. 
En það mun valda óþægindum fyrir 
Landsbankann að fara lengra inn á þá 
braut að gerast lánveitandi Islandsbanka 
meðan ekki er komið endanlegt skipulag 
á seðlaútgáfuna.

Jeg hefi gert grein fyrir brtt. á þskj. 
590, sem fer fram á, að 3. gr. falli burt. 
Svo er hjer brtt. á þskj. 594 frá minni 
hl. fjhn., sem jeg skal um leið taka af- 
stöðu til. Brtt. fer fram á, að í staðinn 
fyrir, að Landsbankinn á nú að greiða 
gjöld af seðlum í umferð 2% undir for- 
vöxtum, skuli hann greiða 2%. Það hafði 
komið til orða í Ed. að slaka þannig til, 
að bilið milli forvaxta og seðlagjalds 
hækkaði upp í 3%. Þetta var borið undir 
einn af bankastjórum Landsbankans, og 
benti liann á, að eini hemill í lögum á 
seðlaútgáfu hjer væri sá, að Landsbank- 
inn yrði að greiða svo hátt gjald, að hon- 
um væri ekki gróði að því að gefa út 
seðla. Væri vikið frá þessu án gulltrvgg- 
ingar, væri úr löggjöfinni slept öllum 
hömlum á seðlaútgáfu, en það getur ekki 
talist rjett. Því síður væri rjett að sam- 
þykkja þessa brtt., þar sem með því væri 
seðlagjaldið fært enn þá meira niður og 
seðlaútgáfan gerð arðvænlegri. En sjer- 
hver aukning seðlaútgáfunnar ætti að 
heimta aukna gulltryggingu.

Ásgeir Ásgelrsson: Jeg ætla aðeins að 
víkja nokkrum orðum að brtt. á þskj. 594. 
frá minni hl. fjlin. Það bar vel í veiði, 
að hæstv. fjrh. lýsti afstöðu sinni til 
þessarar brtt. Hann hefir það eftir Lands-

bankastjórninni, að eini hemillinn á seðla- 
útgáfunni sje' þessi 5',. sem bankinn 
greiðir ríkissjóði. En þessii hemlar eru 
fleiri. Einn þeirra er fjármáúiráðherrann, 
og þeim hemli er ekki slept, þó okkar till. 
verði samþykt. Okkar till. miðar að því 
að láta Landsbankann standa eins að vígi 
og venjulegan seðlabanka. Þetta gjald er 
miðað við gulltrygginguna, sem venjulega 
er % af seðlamagninu. Þetta er því ná- 
kvæmlega sami hemill og seðlabankar hafa 
yfirleitt, hið sama og gert var ráð fyrir 
í Landsbankafrumvarpi meiri hl. banka- 
nefndarinnar og hæstv. stjórnar. sem svæft 
var í Ed. Við geruni í till. okkar Lands- 
bankann á þessu ári að seðlabanka með 
seðlabankaaðstöðu. Hæstv. fjrh. lilýtur að 
játa, að till. okkar er ekki hættuleg frá 
„bankateknisku“ sjónariniði. En þetta 
snertir nokkuð gengismálið, og því flvtj- 
um við flutningsmenn nú þessa tillögu. 
Við viljum arnast við, að verið sje að 
mynda gengissjóð, og við viljum gera 
Landsbankanum mögulegt að verða seðla- 
banki á þessu ári og reka þá gengis- 
pólitík, er hagsmunir þjóðarinnar heimta. 
Það er engin freisting, sem hjer er ver- 
ið að leggja fyrir þá bankastofnun, sem 
var við því búin að taka að sjer alla seðla- 
útgáfuna á þessu ári, að dómi hæstv. fj- 
rh. og yfirgnæfandi meiri hluta þessarar 
deildar.

Jakob Möller: Jeg á aðeins að skila frá 
meiri hl. fjhn., að hann leggur til, að frv. 
verði samþykt óbreytt. Að öðru leyti hef- 
ir hæstv. fjrh. tekið af mjer ómakið að 
lýsa ástæðunum, sem til þess liggja. Aðal- 
brevtingin er fólgin í 3. gr., þar sem gert 
er ráð fyrir frestun á inndrætti seðlanna. 
Þegar sett var reglugerð um seðlainn- 
drátt Islandsbanka, var auðvitað gert 
ráð fyrir. að mjög fljótt yrði sett á fót
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stofnun, seni tæki vtð seðlaútgáfunni. 
Þetta liefir dregist og nú vantar viðtak- 
anda, seni taki við seðlaúlgáfunni af ís- 
landsbanka. Þelta er óhentugt, ekki ein- 
ungis íslandsbanka, heldur einnig stjórn- 
inni og Landsbankanum. Það, sem Is- 
landsbanki má nú hafa í umferð at' seðl- 
um, er komið niður fyrir það, sem óhjá- 
kvæmilegt er að hafa vegna gjaldmiðils- 
þarfar landsmanna. Hjer er aðeins farið 
frani á það að fresta inndrætti seðlanna. 
Hæstv. fjrh. hefir skýrt t'rá, að þetta væri 
borið fram í samráði við stjórn Lands- 
bankans, enda er ekki ágreiningur um 
þetta í fjhn. Um brtt., sem fyrir liggja, 
ætla jeg ekki neitt að segja. Það má gera 
ráð fyrir, að ekki komist skipulag á seðla- 
útgáfuna fyr en eftir almennar kosningar. 
Till. hv. 2. þm. Keykv. er því rjettmæt. 
Till. minni hl. fjhn. hefir hæstv. fjrli. gert 
að umtalsefni, og get jeg því slept að 
minnast á hana.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vil aðeins
taka það fram, að það er lieldur ofmælt, 
að þetta sje borið fram í samræmi við 
stjórn Landsbankans. Frv. er samið í 
flýti og hefi jeg aðeins borið mig saman 
við einn bankastjóranna. Auðvitað má 
segja, að þetta sje allri bankastjórninni 
kunnugt. þó að hún hafi ekki beinlínis 
tekið afstöðu til þess.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg ætla aðeins 
að undirstrika frekar það, sem hv. þm. V.- 
ísf. (ÁÁ) hefir sagt út af brtt. á þskj. 
594. Þegar gengismálið var afgreitt hjer 
með rökstuddri dagskrá, var það skýrt 
tekið fram, að ekki mætti eyða neinu fje 
úr ríkissjóði til þess að halda genginu 
uppi. Nú er aftur með þessu frv. gerð til- 
raun til að verja allmiklu fje úr ríkissjóði 
tií 1 iess að halda við ntiveraudi gengi.

Það er ekki Landsbankinn, sem á að 
leggja fram þetta t'je. heldur ríkissjóður. 
Hann á að afhenda bankanum þessa pen- 
inga til þess að halda við núverandi gengi. 
Það er verið að stofna til þess að fá samþ. 
till. þvert ofan í þann vilja, sem áður hefir 
komið fram hjer í deildinni. Brtt. minni 
hl. fjhn. samþykki jeg með glöðu geði. 
Jeg vil Ieyfa mjer að biðja hæstv. forseta 
að bera upp 2. gr. frv. sjerstaklega. Mun 
jeg þá greiða atkvæði á móti henni og 
vænti þess, að deildin haldi fast við þá 
skoðun sína, sem áður hefir komið fram 
í þessu máli.

Jón Baldvinsson: Jeg hefi borið fram 
tvær brtt. við þetta frv. Mjer skilst, að 
tímatakmarkið, sein sett er, geti orkað tví- 
mælis, hvort það er nógu rúmt. Það hefir 
sýnt sig hjer, hve treglega gengur að koma 
bankamálunum áleiðis. Stjórnin liefir ekki 
sýnt þann áhuga til að hrinda því áfram, 
sem vænta liefði mátt um jafnmerkilegt 
mál. Það gæti vel farið svo, að næsta þing 
afgreiddi ekki heldur þetta mál. Það er 
ómögulegt að sjá, hvernig afstaða Ed. er. 
Mjer skilst, að hún hafi felt að taka 
Landsbankafrv. fvrir með 9 atkv. gegn 2. 
Mjer þykir ekki ólíklegt, að svo kunni að 
fara, að afgreiðsla þessa máls dragist fram 
á árið 1928. Jeg get liugsað mjer, að þeir, 
sem ekki vilja afgreiða það nú, kæri sig 
ekki um, að það sje afgreitt rjett fyrir 
kosningar. Jeg vil því setja tímatakmark- 
ið við 1928. Þá hefi jeg gert brtt. um 
að fella niður 3. gr., sem raunar hefði 
ekki þurft, þegar gr. frv. eru bornar upp 
liver fyrir sig. En jeg vildi bara leggja 
áherslu á, að þessi grein frv. ætti að falla 
niður. Mjer skiLst, að sá samningur, sem 
gerður hefir verið við íslandsbanka um 
innlausn seðla, mætti standa áfram óbreytt- 
ur, og því sje óþarfi að vera að gera þar á
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neina breytingu. Enda hefir Islands- 
banki ekki, nijer vitanlega. æskt neinni 
breytinga. Og ætti á þessu nokkur breyt- 
ing að verða, þá ætti að ákveða vissa fjár- 
upphæð, sem bankinn skyldi draga inn á 
árinu. Jeg get skilið, að erfitt muni vera 
að draga inn mjög mikið. en að fella 
inndráttarskylduna alveg niður tel jeg 
ekki rjett, og því kem jeg með þessa brtt. 
um að fella 3. gr. frv. niður.

Fjármálaráðherra (JÞ): Ákva>ði 1. gr. 
um það, að framlengja skuli frestinn á 
skipun seðlaútgáfunnar um 1 ár, er í sam- 
ræmi við það, sem hefir verið gert. Það 
er ekki rjett að setja tveggja ára frest. 
Því lengur sem líður, því erfiðara er að 
bjargast við það fyrirkomulag, sem nú er.

Að 3. gr. breyti samningum við ís- 
landsbanka, held jeg að ekki sje rjett. 
Þetta er aðeins tilslökun frá hendi ann- 
ars samning.saðilja. Þingið getur altaf haft 
full tök á þessu með því að fella burt 
undanþáguna frá gullinnlausn seðlanna.

Það var kátlegur misskilningur hjá þeim 
háttv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) og háttv. þm. 
Str. (TrÞ), að hjer væri að ræða um 
gengismálið. Ef svo væri, þá gengur brtt. 
minni hl. fjhn. lengra heldur en ákvæði 
frv. Ákvæði frv. þýðir ekki það, að ríkis- 
sjóður eigi að sleppa þessu fje úr hendi 
sjer; það er aðeins heimild til að verja
fjenu að seðlabankahætti, ef með þarf.

Því fer fjarri, að till. minni hl. fjhn. 
feli í sjer endanlegt skipulag á seðlaút- 
gáfunni. Mjer sýnist lítið samræmi í því 
að vilja ekki verja neinu fje úr ríkissjóði 
til að varna gengisbreytingu, en vilja 
hinsvegar gefa bankanum eftir meiri hlut- 
ann af þessu fje.

Till. minni hl. fjlin. fer fram á að setja 
inn ákvæði, sem hvorki eru levfileg nje 
nýtilegur grundvöllur seðlaútgáfu. Freist-

ingin til seðlaútgáfu yrði of niikil. Jeg er 
að vísu ekkert hræddur um. að slíkt vald 
yrði misbrúkað af núverandi bankastjórn 
eða Iandsstjórn. En svona ákvæði á jafn- 
an að miða við það, sem alment talið 
þvkir rjett vera.

Jörundur Brynjólfsson: Alig langar til 
að beina þeirri fyrirspurn til hæstv. fjrli.. 
hvort þetta frv. er borið fram í samráði 
við stjórnir beggja bankanna. Það .skiftir 
miklu máli. sjerstaklega að því er snertir 
inndrátt seðlanna. Á það hefir veríð bent, 
að búið væri að draga inn svo mikið af 
seðlum, að ekki væri unt að taka meira 
af þeim úr umferð; og það, sem Islands- 
banki tæki úr umferð af seðluui, yrði 
Landsbankinn að lána út vegna viðskifta- 
þarfarinnar, annaðhvort sjálfur beint til 
þeirra, er peninganna þurfa nauðsynlega 
með, eða til Islandsbanka. Og þess vegna 
skifti litlu þó Islandsbanki væri undan- 
þeginn þeirri skyldu, er á honum livílir 
nú að draga inn 1 miljón kr. á yfirstand- 
andi ári. En jeg vil leyfa mjer að benda 
á, að ríkissjóði getur ekki á sama staðið, 
hvernig um þetta fer, því liann á þarna 
hagsmuna að gæta. Dragi Islandsbanki 
inn seðlana eins og lög áskilja og Lands- 
bankinn lánaði fjeð út, næmi það víst nær 
60 þús. kr. tekjura, er ríkissjóði áskotn- 
aðist, en þeirra fer hann alveg á mis, ef 
Islandsbanki verður undanþeginn því að 
draga inn seðlana. Mjer hefir skilist, að 
svo geti farið, að íslandsbanki eigi erfitt 
með að fullnægja lögunum um inndrátt 
seðlanna, og því kemur mjer í liug, hvort 
ekki mætti levfa honum að draga inn að- 
eins helminginn af þeirri upphæð, sem 
lögin tiltaka.

Um gulltrygging seðla þeirra. er Lands- 
bankinn gefur út. er ekki að ræða. Fyrst 
um sinn verður ríkissjóður að ábyrgjast
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seðlaútgáfu Landsbankans. og þar með eru 
þeir gulltrygðir.

Jeg get ekki fallist á brtt. bv. 2. þm. 
Reykv. (JBaldi. t'm fyrri brtt. er það að 
segja. að það ;etti ekki að gera gyllingar 
til þess að bat'a seðlaútgáfuna lengi í 
óreiðu. og síðari brtt. get jeg lieldur ekki 
fallist á. því jeg álít. að það ga'ti farið 
svo. að það væri r.jett að veita Islands- 
banka einhverja ívilnun um seðlainndrátt- 
inn. ef' brýna nauðsyn ber til þess.

JakobMöller: Viðvíkjandi því, sem þeir
haí'a sagt liv. þm. Str. (TrÞ) og liv. þm. 
V.-ísf. (ÁÁ). en þó s.jerstaklega hæstv. 
fjrh. (JÞ), vil jeg taka það fram, að áliætt- 
an við seðlaútgáfu og gengisverslun Lands- 
bankans getur alveg eins stafað af því, að 
gengið hvkki, og því er það augl.jóst, að 
það væri ranghvti að neita þeiui banka, 
sem á að hafa hemil á genginu. uin ein- 
hverjar tekjur af seðlaútgáfunni. því 
bankinn þarfnast auðvitað talsverðs fjár 
til að standast þessa áhættu. Það er satt, 
sem hivstv. fjrh. sagði. að brtt. 594 tekur 
ekki þessar tekjur af bankamun nema að 
nokkru leyti og hann hefir vakl til að 
verja þessurn tekjuin að nokkru leyti til 
að lialda við genginu. en gegn því liafa 
komið fram ákveðin mótmæli af flm. frv. 
o. fh Þeir vilja ekki verja til þess einum 
eyri, en þó segjast þeir vilja láta halda 
því föstu, sem alls ekki er hægt nema 
með því að verja til þess einhverju f’je. 
Hinsvegar hafa komið raddir um það í 
þessum mnræðuni, að stjórnin ætti að 
styðja bankann með fjárútvegun til að 
halda genginu föstu. en jeg vil benda á. 
að það má alveg eins búast við, að geng- 
ið leiti niður eins og upp á við, og í báð- 
tim tilfelhun kostar það fje að halda því 
föstu.

IIv. 2. þm. Árn. (JörB) vil jeg svara
því. að það er talsvert meira en hæpið að 
telja seðlaútgáfuna tekjugrein fvrir ríkis- 
sjóð. l'in leið og hinir gulltrygðu seðlar 
íslandsbanka ern dregnir inn verður a'ð 
gefa út ógulltrygða seðla. sem ríkiss.jóður 
verður að bera ábyrgð á, og það er ærið 
hæpin leið. sem seðlaútgáfunni þannig er 
beint út á.

IIv. 2. þm. Kevkv. (JBald) þarf ekki að 
óttast jiað, að þetta hafi neina raunveru- 
lega breytingu á samningnum við Islands- 
banka í för með sjer; bankinn er aðeins 
levstur frá því í svip að draga inn alla 
þá seðfa, sem honum var gert að draga 
inn; en ef bankinn kýs það sjálfur, má 
hann auðvitað draga þá inn. Ilonum er 
jietta aðeins í sjálfsvald sett, í stað þess 
að hann var skyldur til þessa áðnr.

Tryggvi Þórhallsson: Ilæstv. f.jrh. benti 
á jiað. og það var rjett, að með brtt. 594 
eru Landsbankanum veitt betri kjör en 
áður um seðlaútgáfuna og að hann mundi 
hafa talsverðan liagnað af henni. Þá sagði 
hæstv. fjrh., að þessum gróða bankans 
yrði varið til að bæta upp halla, sem 
bankinn kynni að verða fyrir af því að 
viðhalda genginu; en í 2. gr. frv. sagði 
hæstv. fjrh., að bankanum væru veitt of 
góð kjör, sem gætu leitt til þess, að of mik- 
ið yrði gefið út af seðlum. Jeg er þó al- 
veg sammála hæstv. ráðh. um það. að nú- 
verandi stjórn Landsbankans fellur ekki í 
jiessa freistni, en með þessu gefur hæstv. 
ráðh. í skyn. að hlunnindi frv. til bankans 
liafi verið ennþá meiri. ef brtt. fer nærri 
því fulllangt.

Mótmæli liæstv. ráðli. gegn brtt. minni 
hl. eiga ekki við rök að styðjast, og ber 
hjer að þeim sama brunni og áður í um- 
ra'ðuniun um þetta inál, að hjer er ekki
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uui neiiin árekstur í deildinni að ræða út 
af gengismálinu. Jeg endurtek því áskor- 
anir niínar til háttv. deildar að halda fast 
við yfirlýsta stefnu í þessu máli og skora 
eindregið á menn að veita ekki stórfje til 
þeirra framkvæmda, seni áður er búið að 
mótmæla. að verði framkvæmdar.

Jón Baldvinsson: IIv. 3. þm. líeykv. 
(JakM) mælti á móti brtt. niínum og 
sagði, að bankanum væri þetta aðeins í 
sjálfsvald sett, hve mikið liann drægi inn 
af seðlum á árinu. Þetta var mjer vel 
ljóst; jeg vissi, að hann getur dregið inn 
seðlana eftir vild sinni, en mjer skilst, að 
með þessu sje ákvæðum og orðalagi gerðs 
samnings breytt. Og þó að þetta sje aðeins 
í vil Islandsbanka, getur hann þá ekki, ef 
þetta er gert að honuin fornspurðum, sagt, 
að nú sje án bankans samþykkis breytt 
þeim samningi, er áður hefir verið gerð- 
ur um seðlainndráttinn, og bankinn þann- 
ig losni yið að standa við liann og haldi 
sig aðeins að sjerleyfinu, er veitt var í 
uppliafi? Jeg vil ekki fullvrða, að bankinn 
geti losnað undan kvöðum þeirn, er lögin 
frá 1922 leggja honum á herðar gagnvart 
ríkinu. En eins og jeg hefi áður á minst. 
þykir mjer rjettara að fella niður þessa
3. gr. frv. og láta haldast þau ákv'æði, er 
nú eru í lögum um inndrátt seðla hjá 
íslandsbanka.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það er mis- 
skilningur lijá hv. þm. Str. (TrÞ), að 2. 
gr. frv. veiti bankanum betri kjör en brtt. 
e94, og jeg held fast við það, að næsta 
þing verður að binda endahnútinn á þetta 
seðlaútgáfumál, þó að okkur hafi ekki 
tekist það á þessu þingi. Þetta fje er 
ekki evðslufje samkvæint brtt., nema 
bankinn endilega þurfi þess með vegna

gjaldevrisráðstafana, en brtt. hv. minni 
hl. fjhn. gefur bankanum beinlínis all- 
niikið fje, hvort sem liann þarf þess eða 
ekki. Þetta er og í ósamræmi við meiri 
liluta þingsins, sem hefir lýst því yfir, að 
genginu skuli haldið föstu eins og það er 
nú, nema þá hv. þm. Str., sem vill alls 
ekki festa gengið. Það er eðlilegt, að hann 
vilji ekki setja ákvæði í frv., sem geri 
það viðunanlegt fyrir bankann að taka á 
sig áhættuna af væntanlegum gengissveifl- 
um.

ATKVGR.
Brtt. 590,1 feld með 18:1 atkv.

1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Brtt. 594 fekl með 13:9 atkv.

2. gr. samþ. með 14:11 atkv., að við- 
liöfðu nafnakalli, og sögðu
,/«: IIK, JakM, JAJ, JBald, JK, JÞ, 

MG, MJ, ÓTh, SigurjJ, SvÓ, ÞórJ, 
ÁJ, BL.

nei: IngB, JS, JörB, MT, PO, PÞ, TrÞ, 
ÞorlJ, ÁÁ, BSt, HStef.

BSv. greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (KIJ, BJ) fjarstaddir.

Brtt. 590,2 tekin aftur.
3. gr. samþ. með 15: 4 atkv.
4. gr. samþ. ineð 22 shlj. atkv. 
Pvrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 80. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið 
til 3. u m r.

Of skamt var liðið frá 2. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 20:1 atkv.

Jörundur Brynjólfsson: Það er aðeins 
uni þetta eina atriði, sem jeg drap á við 
2. umr. málsins. Mjer finst, að þar sem
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íslandsbanki hefir ekkert óskað eftir því 
að vera laus við að draga inn þá upphæð. 
sem lionum er áskilið með lögum, þá muni 
meir en nægja, að hann verði undanþeg- 
inn því að draga inn þo milj. Levfi jeg 
mjer því að leggja fram skriflega brtt.

JakobMðller: Viðvíkjandi brtt. hv. 2. 
þm. Arn (JörB) er í raun og veru alveg 
sama að segja og við brtt. hv. 2. þm. 
Revkv. (JBald), sem vildi láta fella nið- 
ur 3. gr. frv.

Jeg vjek að því við 2. umr. þessa ináls, 
að það væri tæplega forsvaranlegt að 
breyta þessari seðlaútgáfu úr gulltrygfþ 
um seðlum í ógulltrygða. En það er það. 
sem verður, ef inndrætti Islandsbanka er 
haldið áfram áður en einhver seðlastofn- 
un er komin fram, sem gefur út gulltrvgða 
seðla, eins og vitanlega liefir verið gert 
ráð fyrir, þegar lögin frá 1921 voru sett. 
Till. hv. 2. þm. Árn. fer því fram á að 
koma seðlaútgáfunni í miður viðunaudi 
horf heldur en hún er, það er að segjj, 
láta koma ógulltrygða seðla í staðinn fyr 
ir gullgilda. Þess vegna verð jeg fyrii 
hönd meiri hl. fjhn. að mótmæla þessari 
brtt. alveg eins og hinni.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg hafði hugs- 
að mjer að bera fram svo látandi skrif- 
lega brtt., að orðin í niðurlagi 2. gr. ,,og 
má verja því“ og út greinina falli burt. 
Þá getur þingið ráðstafað þessum pen- 
ingum; með öðrum orðum: Það er bara 
felt niður, að þingið taki ákvörðun um, 
að þessum peningum skuli varið til þess 
að borga tap á gengisverslun.

Mjer þykir ólíklegt, að hv. 2. þm. fí.-K. 
(OTh) geti ekki gengið inn á þessa till. 
Þá er þetta lagt í vald þingsins síðar. Það 
er til þess að halda áfram sömu stefnu 
ng hv. þm. Bnrgf. (T’O), sem flutti dag-

skrána í gengismálinu, hjelt fram, og hv. 
2. þm. fí.-K. tók þá algerlega undir.

Fjármálaráðherra (JÞ): Brtt. hv. 2. 
þm. Arn. (JörB) get jeg ekki annað en 
látið alveg hlutlausa; hún er í samræmi 
við það. sem jeg hefi stungið upp á án 
þess í rauninni að bera mig saman við 
stjórn Landsbankans um það. En jeg tel 
hinsvegar efasamt, hvort borgar sig að 
hrekja þetta frv. rnilli deilda fyrir liana

Hv. 3. þm. Reykv. (JakM) gerði full- 
mikið úr þeirri breytingu á tryggingunni, 
sem leiðir af þessum inndrætti. Það ei 
sem sje svo, að sá gullforði, sem er til 
tryggingar seðlaútgáfu landsins í heild, 
breytist ekkert við þennan inndrátt, af 
því Islandsbanki samkv. lögum selur rík- 
issjóði það gull, sem losnar úr tryggingu, 
og fer það yfir til Landsbankans.

En um brtt. hv. þm. Str. (TrÞ) við 2. 
gr. verð jeg að segja það, að samþvkt 
hennar er sama sem að fella greinina burt; 
því það þarf virkilega ekki að vera með 
lagasetningu um það að leggja eitthvað 
af fje ríkissjóðs á sjerstakan reikning í 
Landsbankanum. Það er alveg sama, hvort 
það er þar á sjerstökum reikningi eða á 
reikningi, sem ríkissjóður hefir yfir fje, 
sein geymt er þar.

Spurningin er aðeins þessi: Vilja menn, 
að þetta fje sje tiltækt með samþykki rík- 
isstjórnarinnar til þess að standast áhættu, 
sem bankinn telur sig þurfa að leggja sig 
í til þess að hindra gengisbreytingu ? Og 
mjer skilst, að um það hafi verið jengið 
til atkv. áður.

Ólafur Thors: Örstutt athuga.semd
vegna þess, að hv. þm.-Str. (TrÞ) bar á 
mig, að jeg hefði við 3. umr. um frv. til 
laga um að stöðva verðgildi ísl. krónu 
lýst yfir, að jeg væri sammála hv. þm.
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Borgf. (PO) um það að bera fram þá 
ósk til hæstv. stjórnar. að hún verði ekki 
neinu af fje ríkissjóðs til þess að hindra 
breytingu á verðgildi krónunnar á kom- 
andi ári. Jeg skal nú ítreka það, sem jeg 
þá tók fram og lagði áherslu á, að jeg álít, 
að sú skoðun, sem lýsti sjer í hv. deild við 
umræður málsins, liafa hnigið eindregið 
að því, að ríkisstjórnin hefði fulla heimild 
til þess að verja nokkru af fje ríkissjóðs 
til að sporna við liækkun krónunnar. 
Þetta var mín skoðun þá, og er það enn 
— og samkv. henni er það rökrjett að 
samþ. 2. gr. eins og hún nú liggur fyrir. 
Því þótt mjer sje það fyllilega ljóst. að 
ástand atvinnulífsins býður ekki hækkun 
krónunnar heim á þessu ári, þá hefi jeg 
enga tryggingu fyrir því, að valdhafar 
peningamálanna líti sömu augum og jeg 
á það. Þess vegna gæti vel svo farið, að 
einhverntíma á árinu sýnist þeim áliætta 
fylgja því að hækka ekki krónuna, og tel 
jeg þá heppilegt, að þeir eigi að baki sjer 
sjóð þann, sem um ræðir í 2. gr. Þingvilj- 
inn er eindregið gegn hækkun, og er það 
ærið aðhald. Sjóðurinn er enn viðbótar 
stífla. Hann er að vísu smár, en hann 
nægir ef til vill til að fvrirbvggja órjett- 
mæta hækkun, þótt hann hrökkvi skamt, 
ef lækkunin leitar á.

Jeg nota tækifærið til þess að mæla ein- 
dregið móti brtt. hv. 2. þm. Arn. (JörB). 
Mjer skilst á umræðunum, sem hjer liafa 
farið fram, að það sje að vilja beggja 
bankanna, að inndráttur seðlanna verði 
stöðvaður á árinu, en auk þess er jeg því 
meðmæltur af ýmsum öðrum ástæðum, en 
hirði ekki um að lengja umræður með því 
að greina frá þeim. Læt nægja, að þaf 
komi fram í umræðunuin, að báðif bank 
arnir óska eftir þessu.

Jeg leyfi mjer að benda á. að frekar

væri ástæða til að samþykkja nú þessi 
lög óbreytt, til þess að þurfa ekki að tefja 
tímann með því að senda þau til liv. Ed., 
þar sem ekki ber meira á milli en raun ber 
vitni. Jeg segi þetta vegna brtt. hv. 2. 
þm. Árn., en hinsvegar geri jeg ráð fyrir, 
að tillaga hv. þm. Str. verði feld, því í 
raun og veru er búið að fella hana að 
mínum skilningi við atkvgr. hjer í deild- 
inni áður.

Jakob Möller: Ilæstv. fjrh. sagði, að 
jeg hefði gert fullmikið úr þessari breyt- 
ingu, sem varð á seðlaútgáfunni með inn- 
drætti Islandsbanka. meðan seðlaútgáfunni 
er ekki öðruvísi ráðstafað. Jeg sagði það. 
sem rjett er, að í stað gulltrygðra seðla 
eru gefnir út ógulltrygðir seðlar. (Fjrh. 
JÞ-. Þetta er ekki alveg rjett). Jú, þetta 
er einmitt nákvæmlega rjett. Því að þótt 
Islandsbanka sje skylt að selja ríkissjóði 
það gull. sem hann losnar við, eftir því 
sem það losnar frá því að gulltryggja 
seðla, þá er í fyrsta lagi engin skylda fvr- 
ir ríkissjóð að kaupa; en þó liann keypti, 
er það gull alls ekki til tryggingar þeim 
seðlum, sem gefnir eru út. Þeir eru ógull- 
trygðir, en gefnir út á ábyrgð ríkissjóðs- 
ins. Þótt ríkissjóður eigi eitthvert gull 
einhversstaðar geymt, þá breytir það 
engu. Það mundi hvergi vera talin full- 
nægjandi gulltrygging á seðlum, sem seðla- 
banki gæfi út, þótt það væri beinlínis 
gefið, að hann setti svo og svo mikið gull, 
ef það gull er ekki sett til trvggingar 
seðlunum. Gulltryggingin er ekki til stað- 
ar, nema til sjeu ákvæði um, að gullið sje 
til tryggingar. En það er ekki hjer.

Þetta er kannske ekki höfuðatriðið, sem 
kemur hjer til greina. lieldur er það miklu 
fremur annað. sem atliuga þarf. Viðskift- 
um landsmanna er gert miklu erfiðara
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fyrir með því að koma seðlaútgáfunni 
þannig fyrir, að lienni sje alveg óráðstaf- 
að, heldur en hún sje að meira leyti í 
höndum seðlabanka. Þær breytingar með 
inndrátt íslandsbanka, sem farið er fram 
á, eru, að í staðinn fyrir að seðlabankinn 
gefi út seðlana og hafi fulla ábyrgð á 
gulltryggingu þeirra, þá sje seðlaútgáf- 
unni kastað út á gaddinn að nokkru leyti. 
— Hæstv. stjórn má ekki firtast, þó að 
jeg segi „að kasta út á gaddinn" um það, 
.sem henni er fengið í hendur; en hún 
veit það, hæstv. stjórn, að með þessum 
orðum, sem í lögunuin eru, að seðlaútgáf- 
an sje í hönduin ríkisstjórnarinnar, þá er 
það ákaflega lítið, sem henni er fengið 
í hendur til þess að standa straiun af 
henni. Og þó það fylgi. að ríkisstjórnin 
eigi að hlutast til um, að Landsbankinn 
gefi út seðla, þá er þess að gæta, að 
bankanum er ekki fenginn í liendur nokk- 
ur skapaður hlutur til þess að geta borið 
þá ábvrgð, sem fylgir seðlaútgáfunni. 
Þess vegna er seðlaútgáfan með þessu 
fyrirkomulagi fullkomlega út í loftið. eins 
og mjer hefir líka skilist koma allgreini- 
lega fram í umræðunum um fyrirkomulag 
seðlaútgáfunnar. Og mjer skilst jafn- 
framt, að ef nokkru af seðlunum er óráð- 
stafað. þá sje þvt verra, sem meira er.

Pjetur Ottesen: Jeg hafði kvatt mjer 
hljóðs við 2. umr. Það, sem jeg ætlaði að 
benda á í ákvæðum 2. gr. um heimild ráð- 
herra til að verja þessum tekjum rikis- 
sjóðsins af þessum seðlum til þess að horga 
lialla af gengi, er það, að þetta er gagn- 
sta*tt minni skoðun á þessu máli og því, 
sem jeg bar fram í málinu. "Mín skoðun er 
sú, að jeg vil ekki láta setja neitt af rík- 
issjóðsfje í hættu. Greiddi jeg því vitan- 
lega atkvæði móti 2. gr. Xú sje jeg ekki

annars úrkosta en að vera með till. hv. 
þm. Str. (TrÞ) og fella þetta aftan af. 
Þótt greinin að vísu verði nokkuð óvið- 
kunnanleg eftir þetta, þá mun jeg hverfa 
að því ráði að greiða henni atkv. mitt.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg vil fyrst 
segja það, að menn þurfa ekki að hafa 
það á móti minni brtt., að slæmt sje að 
hrekja málið milli deilda. Efri deild mun 
halda fund í kvöld, og eins og við höfum 
hespað af þessar tvær umræður á einum 
degi og afgreitt málið hjeðan, þá verður 
hv. Ed. lítið verk að afgreiða málið á 
kvöldstund.

Ilæstv. fjrh. og hv. 2. þm. G-K. (ÓTli) 
sögðu það um mína till., að hún væri fall- 
in áður. Mjer þykir það ekki undarlegt. 
þótt þetta komi frá hv. 2. þm. G.-IÍ., en 
geta vil jeg þess í því sambandi, að mjer 
þykir hv. 2. þm. G.-K. liafa látið beygja 
sig alllangt niður í þessu gengismáli, og 
þó lengst nú.

Til hæstv. fjrli. vil jeg segja, að hann 
veit vel, hvernig hann liefir „praktiserað“ 
á þessu þingi, — að það má fara tvær 
leiðir til að ná sama marki. T. d. var nm 
eina till., sem okkur var mjög ant um, 
sem bárum hana fram, að hún var samþ. 
í Xd. í einu lagi og sömuleiðis í Ed. við 
2. umr. fjárlaganna. Síðan kemur hæstv. 
fjrh. með brtt. um að fella hvern lið till. 
út af fyrir sig, og þannig var hún feld. 
Jeg vil benda á, að jeg fer að þessu leyti 
í för liæstv. ráðherra. Jeg bjóst við, að hv. 
2. þm. G.-K. og ýmsir fleiri gætu orðið 
samferða mjer um þetta, en þar hefi jeg 
orðið fvrir mjög miklum vonbrigðum.

Jeg a’tla ekki að riikræða sjerstaklega 
till. hv. 2. þm. Árn. (JörB), en vil aðeins 
geta þess. að mjor þykir ekki undarlegt, 
þótt hæstv. ráðherra leggi ekki mikið móti
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þeirri till. En 3. gr. frv. eins og hún er nú 
orðuð — að heimila íslandsbanka að þurfa 
ekki að draga inn 1 milj. kr. af seðlum 
árlega — er í beinu samræmi við stefnu 
mína í gengismálinu, en í beinu ósamræmi 
við stefnu hæstv. fjrh. Vilji hæstv. ráð- 
herra lialda áfram að hækka krónuna, 
þá á hann að stuðla að inndrætti seðlanna 
og minka útián.

Jðrundur Brynjólfsson: Jeg þarf ekki 
að svara hv. 3. þm. Reykv. (JakM) ; 
hæstv. fjrh. gerði það áðan. Jeg hygg, að 
ábyrgð ríkissjóðs fvrir útgáfu seðlanna 
megi vera næg trygging fyrir þeim. Og þá 
má áreiðanlega telja til viðbótar það gull, 
sem íslandsbanki kann að losna við, svo 
óþarft er að fjölyrða um þetta frekar. 
IIv. 2. þm. G.-K. (ÓTh) kvað þetta frv. 
borið fram í samráði við báða bankana. 
Jeg get náttúrlega ekki gert upp á milli 
meininga manna um þetta atriði. Hæstv. 
ráðh. svaraði mjer áðan viðvíkjandi ininni 
fyvirspurn, að frv. væri borið fram án 
þess að bera það undir fslandsbanka og 
gat þess jafnframt út af ummælum annars 
þingmanns, að við að minsta kosti tvo 
menn úr stjórn Landsbankans hefði ekki 
verið talað um þetta. Getur því ekki heit- 
ið, að frv. sje borið fram samkvæmt sam- 
komulagi milli beggja bankanna.

En þetta skiftir ekki svo miklu máli út 
af fvrir sig. Hitt skiftir náttúrlega mestu 
máli, — rjettlæti frv. á þeim grundvelli, 
sem það er borið fram. Hefði jeg fyr vit- 
að það, sem hvíslað var að mjer af banka- 
stjóra íslandsbanka, hv. 1. landsk. (SE), 
eftir að brtt. mín kom fram, — að fs- 
landsbanki legði hina mestu áherslu á að 
vera laus við inndrátt þessara seðla á yf- 
irstandandi ári, — þá er ekki víst að jeg 
hefði borið brtt. fram, En nú er hún frant

komin, og jeg læt skeika að sköpuðu, 
hvernig menn snúast við henni.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fjölyrða 
frekar um þetta.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það var alls 
ekki rnín meining að hafa neitt á móti, að 
brtt. hv. þm. Str. (TrÞ) gæti komist að. 
Jeg álít hana þinglega og alveg rjett fram 
borna. En verði hún samþykt, er ekki eft- 
ir neitt af greininni, sem ástæða er til að 
halda í lögum.

Ilitt er misskilningur, að inndráttur ís- 
landsbanka eða undanþága frá inndrætti 
standi í nokkru sambandi við gengismálið. 
Sá inndráttur, sem hjer er um að ræða, 
hefir ekki minstu áhrif á seðlaveltuna í 
landinu. Hann þýðir ekkert annað en það 
að taka íslandsbankaseðla úr umferð og 
setja Landsbankaseðla í staðinn. En vit- 
anlega er það f járhagslegur vinningur 
fyrir Islandsbanka að fá eins árs frest 
með þennan inndrátt.

Vmmæli mín um það. að hv. 3. þm. 
Revkv. (JakM) hafi gert fullmikið úr 
vöntun á gulltryggingu bygði jeg á því, að 
eftir lögunum frá 1922 og eftir því, sem 
þetta er framkvæmt, þá er gulltrvgging 
fyrir nokkru af þessum ríkissjóðsseðlum, 
og gjald til ríkissjóðs fellur niður af 
jafnmikilli seðlafúlgu og gulltrvggingunni 
nemur.

Jakob Möller: Jeg var að skoða einn 
seðil, sem jeg hafði í vasa mínum. Það 
stendur ekkert á honum, að hann sje gull- 
trygður. Hann er ógulltrygður. Ekkert 
spursmál um það. I lögunum frá 1922 
eru engin ákvæði um það, að þeir skuli 
vera gulltrvgðir. Eins og hæstv. fjrh. 
sagði, hefir verið gengið inn á þá braut, 
að ríkissjóður hefir tekið við þessu gulli,
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lagt út vcrð fyrir það og borgað vexti 
fyrir samsvarandi upphæð af seðlum. F.n 
seðlarnir eru jafnógulltrygðir eftir sem 
áður. Ríkissjóður getur selt gullið þegar 
lionum sýnist. (Fjrh. JI>: Bannað í lög- 
íinuni). Þó að það sje bannað í lögunum. 
þá er það ekki til tryggingar seðlunum; 
seðlarnir eru ógulltrygðir samkvæmt því, 
sem á þeim stendur. Þetta ákvæði segir 
bara: „þeim seðlum, sem gulltrygðir 
kunna að verða.“

En þetta er ekki höfuðatriðið, heldur 
hitt, sem jeg drap á síðast, erfiðleikarnir 
í viðskiftalífinu, sem af þessu leiða, — 
óþægindin, sem viðskiftum landsmanna 
eru gerð með ógulltrygðum seðlum.

Auk þessa ákvæðis um seðlaútgáfuna 
má gjarnan segja það, sem hæstv. fjrb. 
sagði, að ljett er erfiðleikum af ísland.s- 
banka með því að ljetta tryggingu af 
honum. En liitt er víst, og stórt atriði í 
þessu máli, að þessi inndráttur, meðan 
ekki er sjeð fyrir seðlaútgáfunni endau- 
lega, orsakar mikla örðugleika viðskifta- 
mönnum Islandsbanka; því að örðugleik- 
arnir hljóta að lenda á þeiin. Ilinsvegar 
er hjer um gulltrygða seðla að ræða, nií-ð- 
an þeir eru í böndum Islandsbanka.

ATKYGR,
Afbrigði um skrifl. brtt. frá þm. Str. 

(verður þskj. 601.1) og frá 2. þm. Ani. 
(verður þskj. 601,2) leyfð og samþ. með 
18 shlj. atkv.
Brtt. 601,1 feld með 13:9 atkv.

— 601,2 feld með 14:6 atkv.
Frv. sainþ. með 19 slilj. atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 602).

51. Útsvör.
A 1. fundi í Nd., mánudaginn 8. febr., 

var útbýtt:
Frr. til laga utn átsrör (stjfrv., A. 15).

Á 5. fundi í Nd., föstudaginn 12. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG); Á síðasta 
þingi samþykti þessi hv. deild að skipa 
milliþinganefnd til þess að taka til athug- 
unar sveitarstjórnar. og fátækralöggjöf- 
ina, og skyldi nefndin leggja fyrir þetta 
þing eða hafa lokið samningu frv. um 
útsvör og frv. um kosningar í málefnum 
bæjar- og sveitarfjelaga. En hv. Ed. lauk 
þessu máli þannig, að því var vísað til 
stjórnarinnar og henni falin endurskoðun 
nefndrar löggjafar. Stjórnin hefir því 
samið frv. það um útsvör, sem hjer liggur 
fyrir. og annað frv. um kosningar í mál- 
efnum sveitar- og bæjarfjelaga, er lagt hef- 
ir verið fyrir hv. Ed.

Því verður ekki neitað, að það er mjög 
aðkallandi nauðsyn að setja nýja útsvars- 
löggjöf, bæði vegna þess, að gildandi 
ákvæði um útsvör eru dreifð í ekki minna 
en 20 lagaboðum, og sjerstaklega vegna 
bess. að mjög mismunandi ákvæði gilda í 
hinum ýmsu stöðum á landinu, og er varla 
ofmælt. þótt sagt sje, að sumstaðar sje 
komið í hreinustu ógöngur, og á jeg þar 
sjerstaklega við Reykjavík.. Eitt af því, 
sem allra mestri óánægju hefir valdið, 
er það. að leggja má eftir gildandi lögum 
á sama manninn jafnvel í mörgum stöð- 
uin. og hefir þótt við brenna, að þeir 
menn. sem fyrir því liafa orðið, liafi orð- 
ið mjög liart úti og ósjaldan óhæfilega 
iiart.

.Teg hygg, að það ,sje ekki ofmælt, að 
Úfsvarslöggjöfin sje einhver allra erfið-
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asti kafli löggjafarinnar, og held jeg, að 
útsvarslöggjöfin undanfarið svni það mjög 
greinilega, því að stöðugt hefir Alþingi 
brevtt henni, þing eftir þing, og altaf 
hefir verið óánægja með hana. Og jeg er 
sannfærður um, að eina leiðin til þess að 
fá bundinn enda á þessa sífeldu, ef jeg 
mætti svo að orði kveða, breytingarsýki, 
er sú, að brjóta nýjar leiðir og hverfa frá 
þeirri aðferð, sem hingað til hefir verið 
höfð, að reyna að gera sem flesta útsvars- 
skylda á sem flestum stöðum. Jeg skal ekki 
um það dæma, hvort hjer er fundin sú 
rjetta leið í þessu frv., en jeg geri mjer 
sterka von um, að frv. verði til stórra 
bóta, ef það verður að lögum. Mjer dett- 
ur að sönnu ekki í hug að halda því fram, 
að frv. geti ekki staðið til bóta, og er það 
vitaskuld, að jeg mun taka vel öllum 
skynsamlegum breytingum og er fús til 
samkomidags um smærri atriði, en jeg 
mun eiga mjög erfitt með að víkja frá 
aðalstefnum frv.

Frv. brevtir í engu grundvellinum fyr- 
ir álagningu útsvara. Það bvggir á því, að 
útsvör verði lögð á eftir efnum og ástæð- 
um, eins og liingað til hefir verið. Víðast 
mun nii vera horfið frá þessum grundvelli 
og í þess stað bvgt á framtali til tekju- 
skatts og eignarskatts, en það tel jeg ekki 
fært að gera hjer á landi, bæði vegna þess. 
að framtal hjá o.ss til skatts er ekki enn 
orðið svo ábyggilegt sem víða annarsstað- 
ar. þar sem tekjuskattsfyrirkomulagið er 
orðið þrautreynt um langan tíma, og 
vegna þess, að atvinnuvegir vorir eru svo 
misbrestasamir, að nær ókleift mundi í 
vondum árum að ná inn nægilega miklu 
í útsvörum, ef aðeins mætti leggja á tekj- 
ur og eignir. Hjer við bætist, að víðast á 
landi hjer er fámenni svo mikið og út- 
svarsumdæmin svo lítil, að niðurjöfnunar- 
nefndir þekkja allnákvæmlega til un) efni

og ástæður manna og geta því tekið fyllra 
tillit til ástæðnanna en ef eingöngu væri 
farið eftir tekjum og eignum.

Aftur á móti er í frv. þessu algerlega' 
horfið frá þeirri reglu, að leggja megi á 
sama gjaldþegn útsvar á fleirum stöðum 
en einum. I þess stað er sú regla upp 
tekin að leggja á hvern og einn útsvar 
eftir efnum hans og ástæðum að öllu levti 
þar, sem hann er heimdisfastur eða dvel- 
ur. T’ndantekningar frá þessari reglu eru 
þó fáeinar í 8. gr. frv., en þær eru svo 
takmarkaðar, að þær skifta litlu máli og 
í eðli sínu þannig, að þær eru allar óhjá- 
kvæmilegar.

En af reglunni um það, að útsvar skuli 
venjulega aðeins lagt á á einum stað, 
leiðir það óhjákvæmilega, að alloft verð- 
ur að skifta útsvari milli heimilissveitar 
og atvinnusveitar, því að ella mundi at- 
vinnusveitin oft og tíðum verða mjög hart 
úti, og sumar sveitir, eins og t. d. Siglu- 
fjörður, ads ekki fá staðist. Þessi aðferð 
um skifting útsvara er tekin upp á öllum 
Xorðurlöndum, að því er jeg best veit, og 
þykir þar eina færa leiðin. Hinsvegar 
verður því ekki neitað, að skifting þessi 
er talsvert erfið. Það er örðugt að finna 
reglur, sem í öllum atriðum hitti hið 
rjetta, enda hlýtur það að vera svo í allri 
skattalöggjöf, að reglurnar verða á stund- 
um nokkuð grófar, og er það eðlileg og 
óhjákvæmileg afleiðing þess, að reglumar 
verða að miðast við heildina og hið venju- 
lega.

Þegar skifta á iitsvari milli sveita, er 
gerður í frv. skarpur greinarmunur á 
því, hvort atvinna er rekin eða stunduð 
í atvinnusveitinni. Um það fjallar 9. gr. 
frv. Ýmislegt í þessum reglum er mjög 
mikið álitamál, en jeg sje mjer ekki fært 
við 1. umr. málsins að fara nánar út í 
þau atriði,
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Bnn er eitt vandamálið um það, liversu 
taka beri tillit til mismunandi sveitar- 
þyngsla, þegar skifta á útsvari. Um þetta 
eru reglur í 12. gr. frv., en þar hefir 
slæðst inn villa í enda greinarinnar. Þar 
stendur „tekjum“, en á að vera „eign- 
um“, og sjest það greinilega á samband- 
inu. Annars tel jeg ekki heldur, að við- 
eigandi sje vegna þingskapa að fara lengra 
út í þetta atriði við þessa umræðu, en 
jeg læt þess aðeins getið, að hjer geta 
ýmsar leiðir komið til athugunar.

Að síðustu vil jeg taka það fram, að 
jeg tel mikla nauðsvn á, að ný útsvars- 
löggjöf verði samþykt á þessu þingi, því 
að eins og jeg tók fram áður, er hin gild- 
andi útsvarslöggjöf svo ranglát, að varla 
má við una, og veit jeg, eftir þeim rödd- 
um, sem komu fram á síðasta þingi, að 
margir hv. deildarmenn eru mjer sam- 
mála um það.

Ýms fleiri nýmæli eru í frv. þessu en 
þau, sem jeg hefi hjer talið, en jeg tel 
ekki fært að tína það alt til, enda vrði 
það mjög langt mál.

Jeg legg til, að frv. verði. að lokinni 
þessari umræðu, vísað til allshn.

Klemens Jónsson: Þetta er svo mikils- 
vert mál. að mjer finst það ekki vera 
alveg rjett.að láta það ganga orðalaust 
til 2. umr. Það er að vísu ekki heimilt að 

''ganga inn á málið í einstökum atriðum, 
og satt að segja ekki svo auðvelt heldur 
að nokkru ráði að táka málið til meðferð- 
ar frá almennu sjónarmiði, svo að í raun 
og veru verða allar umr. um þetta mál
að bíða til 2. umr.

Það er rjett, sem hæstv. atvrh. (MG) 
tók fram, að þetta mál hefir verið stöð- 
ugur gestur á öllum seinustu þingum, 
einkmu , viðvíkjandi útsvarsskvldu og

álagningu, svo að það er fullkomin nauð- 
syn fyrir þingið að fara að binda enda 
á þetta mál.

Það var talað um það á síðasta þingi, 
að ekki yrði hjá því komist að skipa milli- 
þinganefnd í málið. Var það samþykt 
lijer í þessari hv. deild, en svo fór í Ed„ 
að þar var það felt. í umr. um þetta mál 
í fvrra lýsti jeg yfir því, að jeg væri sam- 
þvkkur því að kjósa milliþinganefnd, en 
jeg bætti því við, að svo framarlega sem 
stjórnin treysti sjer til að undirbúa þetta 
mál svo vel sem skyldi, mvndi jeg vel 
geta sætt mig við það, en því bætti jeg 
enn við, að það væri ekki nóg, að stjórnin 
tæki málið í sínar hendur, heldur yrði 
hún líka að gera það svo úr garði, að 
það gæti náð samþykki þingsins. Hæstv. 
stjórn hefir nú sjeð sjer fært að koma 
fram með frv. í þessa átt, en jeg get ekki 
fyrir mitt leyti sagt um, hvort það er þess 
eðlis, að það nái að ganga í gegn, en hins- 
vegar þvkist jeg fullviss um, að málið er 
ekki þannig komið frá stjórnarinnar 
hendi, að það verði samþvkt óbreytt. 
Hæstv. atvrh. tók það líka fram, að hann 
væri viss um, að ýmislegt væri athuga- 
vert í þessu máli og að hann vildi semja 
um þau atriði, svo að frá því sjónarmiði 
mætti ætla, að hægt yrði að koma þeim 
breytingum á frv., að það gæti gengið frá 
þinginu í sæmilegu formi.

Það voru tvær aðalreglur, sem hæstv. 
atvrh. mintist á og taldi alveg óbreyttar 
eftir þessu frv. Fyrri reglan var sú, að 
fvlgja sömu reglu um grundvöll fyrir 
álagningu útsvara og áður, fara eftir efn- 
um og ástæðum. Jeg er samdóma hæstv. 
atvrh. um það, að rjett er að fylgja sömu 
grundvallarreglu, því að jeg álít, að að 
svo stöddu sje ekki hægt að víkja frá 
þeim grundvelli. En svo var hin megin-
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reglan, sem liæstv. atvrh. ínintist á, sú, 
að leggja mætti ekki útsvar á mann nema 
á einum stað. Þar er jeg ekki samþvkkur 
hæstv. atvrh. Þetta hefir verið mesta vand- 
ræðamál fyr, og því heldur hjer áfram, því 
þessari reglu er alls ekki haldið, heldur 
eru ekki færri en 4 undantekningar eftir 
8. gr. frv., og eftir c-lið megi leggja al- 
staðar á hann þar, sem hann hefir lög- 
heimili, og það megi eftir 9. gr. skifta 
útsvarinu milli fleiri sveita. Jeg álít ekki 
eiga við að fara inn á einstök atriði nú, 
en verð þó að segja, að jeg álít þetta at- 
riði í 8. gr. e. mjög athugavert. Maður 
getur átt heima á tveim stöðum, og sú 
sveit, sem verður á undan, leggur auð- 
vitað alt útsvarið á liann, og það er hægt 
fyrir sveitirnar að keppa um þetta, þar 
eð álagningin fer fram frá því í febrúar 
til í maí, sbr. 21. gr. Þetta er því mjög 
athugavert. Annarsstaðar hygg jeg, þegar 
svo stendur á, að menn eigi tvö lögheimili. 
eigi þeir að velja um, hvort skuli vera að- 
allögheimilið.

I sambandi við þetta vildi jeg líka 
minnast á skiftingu útsvara eftir 9. gr., 
sem jeg hvgg, að verði mjög erfið; þar 
mun verða óþrjótandi efni til málaferla 
milli sveitanna og gjaldendanna. Þar er 
haldið þeirri reglu, að ekki megi leggja 
útsvar á atvinnu, sem rekin er skemri 
tíma en 8 vikur. Þetta tímatakmark, sem 
á að gera menn úr öðrum sveitum útsvars- 
skylda, hefir verið mjög mismunandi. Það 
byrjaði með 3 mánuðum, en er nú komið 
niður í 8 vikur, eða 4 vikur að nokkru 
leyti. Ef aðeins þetta tímatakmárk á að 
fá að haldast. þá tel jeg það ekki var- 
hugavert, 'en þetta tímatakmark er svo 
strax rofið í sömu grein, því hún verður 
ekki skilin öðruvísi en svo, að líka sje 
liægt að leggja útsvar á mann, þótt hann

Alþt. 1926, B. (3£. löggjafarþing),

liafi jafnvel ekki starfað í umræddri sveit 
nema einn einasta dag, t. a. m. keypt síld 
á Siglufirði. Þetta er mjög athugavert 
Vænti jeg, að allshn. taki þessa 9. gr. 
rækilega til athugunar, því að það verð- 
ur annars að verulegu ágreiningsatriði 
milli gjaldenda annarsvegar og sveitanna 
hinsvegar.

Jeg hefði nú annars viljað gera ýmsar 
athugasemdir hjer, til athugunar fyrir 
nefndina, ekki síst af því, að jeg veit, að 
hæstv. forseti (BSv) hefir oft verið mjög 
frjálslyndur í því atriði að levfa að fara 
langt, en jeg vil þó ekki níðast á frjáls- 
lyndi hans frekar, og læt mjer því nægja 
að gera aðeins þessar fáu atliugasemdir, en 
jeg vil taka undir það, sem sagt hefir verið, 
að jeg vildi óska þess, að Alþingi gæti nú 
tekist að binda enda á þetta mikilsverða 
mál, og vona jeg, að svo verði, eftir um- 
ímvlum hivstv. atvrh., með því að hann er 
mjög fús til samvinnu um öll þau atriði, 
sem þetta mál skifta.

MagnúsTorfason: Það er enginn vafi á 
því, að ástæðan til þess, að þetta frv. er 
fram komið. eru Reykjavíkurlögin. frá 
1924, og þá sjerstaklega þetta atriði um 
útsvar utansveitarmanna. Óánægjan með 
það er orðin ákaflega mikil; liún var 
fullmikil í fyrra. en jeg verð að segja 
það, eftir því sem mjer er kunnugt, að sú 
óámvgja hefir vaxið allmikið í ár, og til 
vitnis uin það get jeg vísað til þingmála- 
fundargerða úr Arnessýslu, þar sem sjer- 
staklega var talað um útsvarsmálið. A 
þeim funduin, sem jeg var mættur. voru 
hvergi eins fastar raddir með neinum till. 
eins og með því að mótmæla atvinnuút- 
svörunum. Þetta er líka eðlilegt, því að 
kaupstaðirnir hafa dregið ennþá meira 
af fólki til sín nú í góðærinu heldur en
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áður, og því færri verða mennirnir eftir 
heima í sveitunum til að bera byrðarnar, 
en þær aukast ár frá ári, svo að menn fá 
ekki undir risið. Jeg er því ekki í neinum 
vafa um það, að viðtökur þingsins við frv. 
fara mikið eftir því, hvernig tekist hefir 
að greiða fram úr þessu atriði.

Jeg skoða nú svo, að hæstv. atvrh. hafi 
gert heiðarlega tilraun til að sljetta yfir 
þær misfellur, sem hjer eru, og að hann 
hafi hagað sjer sem nokkurskonar jafnað- 
armaður eða jöfnunarmaður og frv. megi 
þess vegna skoðast sem einskonar sátta- 
samningur frá hans hendi. En ef frv. 
gengur fram eins og það er nú, þá myndu 
kaupstaðirnir hrósa happi, en sveitimar 
telja, að þær hafi orðið að hera skaðann 
af því, og ástæðan til þess er sú, að stefna 
þess er röng. Það hefir verið allsherjar- 
regla hjer á landi, að útsvar fvlgdi lög- 
heimili í sveitinni. Þetta er sú góða gamla 
venja, sem var allsráðandi hjer á landi, 
og þær undantekningar, sem komið hafa 
síðan, hafa aðeins orðið síðustu áratugi, 
og jeg veit ekki betur en að einmitt þessi 
regla sje viðurkend í flestum menningar- 
löndum, því jeg get ekki kannast við það, 
sem hæstv. atvrh. sagði, að það mundi 
vera líkt háttað um útsvarsálagningu á 
Xorðurlöndum. I Danmörku veit jeg, að 
farið er eftir skattstiga, og nú nýlega hef- 
ir því verið lýst yfir af lögfróðum manni, 
sem hefir kynt sjer þessa hluti, að þessi 
stefna hjer, að leggja atvinnuútsvar á menn 
annarsstaðar en þar, sem lögheimili þeirra 
væri, myndi vera einsdæmi. En frá þeirri 
reg'u. að láta útsvar fylgja lögheimili, 
finst mjer ekki rjett að víkja, nema hrein 
og bein nauðsyi krefji. Og þó jeg játi, að 
það geti verið émsar ástæður í einstökum 
hre rpum, sem geta gert það nauðsynlegt, 
veró jeg að krefjast þess, að færðar verði 
knýjandi ástæður fyrir því, að það þurfi

að breyta út af þessu lögmáli. En eins 
og málið er hjerna fram borið, þá verð 
jeg að segja það, að þessar knýjandi 
ástæður eru hvergi bornar fram, og það 
var einmitt það, meðal annars, sem milli- 
þinganefndin í fvrra átti að atliuga, livaða 
knýjandi ástæður væru til þess að breyta 
út af þessari reglu og til að komast inn á 
þessi tvískiftu útsvör. Þess vegna verð jeg 
að segja það, að þegar þessi regla er tek- 
in upp í sveitarstjórnarlöggjöf alls lands- 
ins, þá sje það gert hreint og beint út í 
bláinn. Og jeg sje miklar og margar ástæð- 
ur til þess að fylgja henni ekki, t. d. það, 
að bæirnir græða einmitt á þessum vinnu- 
afla, sem til þeirra kemur, en sveitirnar 
bíða stórtjón af. Þar af leiðir blátt áfram, 
að ekki er annað að gera en að afnema 
Revkjavíkurlögin og koma öllu í sama 
farið aftur.

Jeg benti til þess áðan, að hæstv. atv- 
rh. hefði komið fram sem samningsmaður 
í þessu efni, og þar á jeg þá sjerstaklega 
við það, þar sem hann setur tvö þúsund 
króna fjárhæð sem þann minsta tekju- 
stofn, sem á megi leggja. Jeg skoða það 
svo. að með því móti hafi hæstv. atvrh. 
ætlað sjer að draga úr þessum tvískiftu 
útsvörum, því að af öðru getur það ekki 
verið. En með þessu takmarki er komin 
fram ný regla fyrir sveitaálagningu. f 
Reykjavíkurlögunum er það aðeins tím- 
inn, sem á er litið, en ekkert tillit tekið til 
krónutalsins. en hjerna er það líka krónu- 
talið, sem á að taka tillit til, og þá verð- 
ur það livorki tímabil eða krónur, sem 
ráða, heldur verða það tímakrónurnar, 
sem ráða. eða krónutímarnir, ef það skal 
heldur þannig orðað.

Af þessu misrjetti, ef ekki er við gert, 
sjáum vjer t. d., að maður getur verið 8 
mánuði í sveitarfjelagi og unnið sjer inn 
2 þús. kr„ og þó ekki verið útsvarsskyld-
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ur. Svo hefi jeg dæmi fyrir mjer austan 
úr Árnessýslu, að hændur þaðan eru frá 
því seint í september og fram undir Jóns- 
messu á togurum hjer og búa svo búum 
sínum að sumrinu. Á þessa menn á eftir 
þessu ákvæði að leggja skatta hjer, en 
aftur á mann, sem t. d. vinnur sjer inn 
2200 kr. á 8 dögum, á engan skatt að 
leggja. Af þessu má sjá, að lijer er atriði, 
sem þarf að leiðrjetta og samræma.

Ennfremur má geta þess, að ef maður 
er 3 mánuði að vinna sjer inn 2000 kr„ 
og annar maður er utansveitar 8 mánuði 
að vinna sjer inn 2000 kr., þá sje jeg 
ekki, hvernig hægt er að jafna þann mun 
á skatti, sem þeir eiga að bera. En vita- 
skuld skal jeg játa það, að þetta er hægt 
að laga í meðferð laganna, og kann vera. 
að þar standi eitthvað. sem þarna eigi 
við, en ljóst er það ekki.

Eitt atriði í jöfnunarstefnu hæstv. at- 
vrh. er, að hann hefir sett upp stórt bákn 
um það, hvernig ætti að jafna atvinnu- 
útsvari milli sveita, sem hafa niiklar 
og litlar álögur. En jeg er níi mjög hrædd- 
ur um, að það verði tafsamt í vöfunum, 
þetta mikla bákn, og hræddur um. að þessi 
grundvöllur, sem á að byggja á, sje hæp- 
inn. Grundvöllurinn á að vera eignir, tekj- 
ur og manntal sveitanna; þar með er 
hreint og beint vikið frá þeim grundvelli 
að eiga að leggja á eftir efnum og ástæð- 
um. (Afrrh. MG: Hjer er um að ræða 
skiftingu útsvara milli sveitanna). En ef 
það eru mikil útsvör þar, sem maður á 
lögheimili, en lítil þar. sem liann vinnur. 
verður það vitanlega í óhag vinnusveit- 
inni; en hinsvegar, ef lítil útsvör eru þar, 
sem hann á lögheimili, en mikil útsvör 
þar, sem hann vinnur, verður það lög- 
heimilissveitinni í óhag. En hjer er ým- 
islegt. sem komið getur til greina, þegar

þessi mælikvarði er hafður. T. d. getur 
verið kyrstaða í einu sveitarfjelagi og þess 
vegna lítil útsvör; aftur miklar fram- 
kvæmdir í öðru sveitarfjelagi og tiltölu- 
lega mikil útsvör þess vegna, og þá á ut- 
ansveitarmönnum að blæða vegna þeirra 
framkvæmda. Jeg skal í þessu sambandi 
benda á ísafjörð, því að jeg er þar kunn- 
ugur.

En svo er eitt í öllu þessu. Jeg held, 
að þessi jöfnuður geti orðið til þess, að 
það hallaðist sjerstaklega á þá, sem verða 
fvrir því óláni að þurfa að leita sjer at- 
vinnu utan sinnar sveitar, því að það 
gerir enginn maður nema því aðeins, að 
hann sje til nevddur að vera frá heimili 
sínu. Jeg er hræddur um, að það geti 
orðið til þess, eftir því sem á stendur, að 
það verði reynt að kemba á kiáluna, til 
þess að sveitin fái eitthvað.

Þessi fáu orð mín á ekki að skoða sem 
árás, heldur vildi jeg aðeins benda á þessi 
atriði.

Þá er enn ný regla tekin upp í frv.; að 
vísu er hún ekki mikilvæg, en jeg tel liana 
góða og gilda. Á jeg þar við það ákvæði, 
að ekki skuli jafna niður minna látsvari 
en 5 kr. Líkar mjer þetta mjög vel. og hefi 
jeg í þessu sambandi verið að hugsa til 
tekjuskattsins, þar sem menn eru eltir með 
60 aura álagningu. Segi jeg þetta hjer til 
þess. að þetta atríði verði athugað. ef 
hreyft verður við skattamálunum, því jeg 
er viss um, að hinn mikli gjaldendafjöldi 
á sinn þátt í því, að skattanefndir kasti 
frekar höndunum til starfsins. Jeg hygg 
því, að það myndi á engan hátt skaða 
ríkissjóð, þó að hinum smæstu gjaldendum 
væri slept. Það myndi vinnast upp í ná- 
kvæmara og betra starfi skattanefndanna.

Annars skal jeg taka það fram, að 
stefna mín í máli því. sem hjer er til um-
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ræðn, er sú, að takinarka sem mest út- 
svar til dvalarsveitar, því að heimilis- 
sveitin ber altaf mestar byrðar af mann- 
innm og á því að fá gjaldið.

Að síðustu skal jeg taka það fram, að 
jeg lít svo á, að þetta mál eigi að verða 
samningamál í þinginu, og vænti jeg, að 
hæstv. atvrh. geri líka sitt til þess, að 
svo megi verða, því að jeg veit ekkert það 
mál, sem með jafnmikilli athygli er fylgt 
í sveitunum sem þessu.

JakobMöller: Astæðan fvrir því, að jeg 
stend upp, er sú, að svo mjög hefir verið 
minst á Reykjavík í sambandi við þetta 
mál. Og það fanst mjer undarlegast, að 
hæstv. atvrh. skyldi gera það að umtals- 
efni, hve ágeng útsvarslöggjöf Reykja- 
víkur væri orðin við aðrar sveitir. Ilann 
sagði meðal annars, að síðustu áratug- 
ina hefði útsvarslöggjöfinni verið brevtt 
í það minsta margsinnis. En liann gat 
þess ekki, að við útsvarslöggjöf Reykjavík- 
ur liafði hókstaflega ekkert verið hrevft 
í 50 ár, er núgildandi löggjöf var sett. 
En allar brevtingarnar, sem gerðar hafa 
verið undanfarna tvo áratugi á hinni al- 
mennu útsvarslöggjöf, hafa meira og 
minna miðað að ]>ví að ná út.svari af 
Reykvíkingum til annara sveita. Þegar 
svo útsvarslöggjöf Reykjavíkur er breytt 
í samramii við ]>að. sem hinni alinennu 
útsvarslöggjöf liefir verið breytt áður. þá 
er fyrst farið að tala um þá ringulreið, 
sem útsvarslöggjöfin sje komin í, þá er 
allri skuld á því slengt á Reykvíkinga og 
bæjargjaldalögin frá 1924 talin aðalorsök 
þess, að nú verði að taka í taumana. Ann- 
ars get jeg fullvissað um það, að Reyk- 
víkingar eru ekkert á móti sanngjörnum 
breytingum á útsvarslöggjöfinni, ef þa>r 
eru látnar ganga jafnt yfir. En þá tjáir

ekki að undanþiggja aðeins alla lausa- 
menn utan af landinu útsvari í Reykja- 
vík, en láta Reykvíkinga borga útsvar í 
sveitunum, ef þeir aðeins bregða sjer að 
heiman dagstund með laxastöng.

Annars er jeg hræddur um, að töluverð- 
ur hængur verði á framkvæmd þessara 
laga, ef gengið verður mjög langt í þess- 
um brevtingum. En það óttast jeg ekki, 
að sveitirnar beri skarðan hlut frá borði, 
lieldur liitt, að erfitt verði að ná rjettum 
hlut kaupstaðanna, þar sem t. d. hagar 
til eins og hjer, að nærsveitamenn geta 
stundað hjer atvinnu allan árshringinn, 
þó að þeir sjeu búsettir annarsstaðar. En 
höfuðgalla tel jeg það vera á Jrv., að það 
leggur ekki tekjur og eignir til grundvall- 
ar fyrir útsvarsálagningunni, og virðist 
mjer það ekki geta orðið annað en kák 
eitt að endurbæta það handahófsfyrir- 
komulag, sem nú er búið við.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
strax taka það fram, að jeg hefi ekki 
ástæðu til að vera óánægður með þær 
undirtektir, sem frv. ]>etta hefir fengið 
hjá þeim háttv. deildarmönnum, sem tal- 
að hafa.

M.jer var það ljóst í upphafi. að þetta 
væri flókið mál. Er jeg því ekkert undr- 
andi, þótt menn greini á um það, énda er 
mjer næst að halda, að skoðanirnar á 
því hjer sjeu jafnmargar og þingmenn- 
irnir eru margir. því að engir tveir munu 
vera sammála um það að öllu leyti. Er 
það því rjett hjá hv. 2. þm. Rang. (KIJ), 
að frv. þetta mun ekki verða samþykt 
óbreytt, enda hefi .jeg aldrei gert mjer 
von um. að svo yrði; því að það er tæp- 
lega liægt að búast við, að einn maður 
geti samið slíkt frv. í þessu máli.

Aðfinslur háttv. 2. þm. Rang. við 8,
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gr. c. mega vel vera rjettinætar að því 
leyti, að greinin þurfi frekari skvringa 
við. Annars held jeg, að þeir menn, sem 
eiga fleiri en eitt löglieimili, .sjeu mjög 
fáir í landinu; að minsta kosti liefi jeg 
ekki fundið nema einn eða tvo „forret- 
nings‘‘-menn, sem þannig er ástatt um. 
En svo geta vitanlega verið hjú, sem eru 
að hálfu sitt í hvorum lireppi. Tilgangur- 
inn með þessu ákvæði er sá, að maður, 
sem þannig er á-statt um, geti fengið að 
ráða, í hvorri sveitinni hann greiðir úr- 
svarið.

Þá mintist þessi sami háttv. þm. á !l. 
gr. frv. og taldi þar of langt gengið í út- 
svarsálagningu, því að eftir lienni mætti 
t. d. leggja á mann útsvar, sem aðeins 
hefði fengist stuttan tíma við t. d. síldar- 
kaup. Þetta er rjett, en jeg vil benda liv. 
þm. á það, að til eru þau sveitarfjelög, 
eins og t. d. Siglufjörður, sem svo mjög 
eru bvgð aðkomufólki, að á það verður að 
leggja. Hvort rjett takmörk eru sett hjer 
fyrir því, skal jeg ekki fullyrða. En hitt 
er víst, að fult tillit verður að taka til 
slíkra sveitarfjelaga.

Háttv. 1. þm. Árn. (MT) byrjaði á því 
að segja, að frv. þetta væri gert fyrir 
kaupstaðina, og skildist mjer helst, að 
hann bygði það á ákvæðum 12. gr. En hv. 
3. þm. Reykv. (JakM) sagði, að það 
myndi sjerstaklega reynast gott fyrir sveit- 
imar. Hjer hafa því tveir lýst skoðun- 
um sínum, og báðir halda, að gullið fari 
til hins. Það er því gamla sagan: „Marg- 
ur hyggur auð í annars garði“, sem hjer 
er endurtekin. Mjer virðist þetta því bend- 
ing um, að jeg hafi hitt hjer á meðalveg- 
inn, því oft er sá dómur rjettastur, sem 
báðir aðiljar eru óánægðir með.

Út af því, sem háttv. 1. þm. Árn. (M- 
T) sagði um 2000 kr. takmarkið, skal j>-g 
taka það fram. að jeg mun geta vikið frá

því. ef jeg get sannfærst um, að það gangi 
of skamt. því að jeg er í hjarta mínu á móti 
því að vera að elta atvinnuleitarmeun 
með útsvarsálögum. En þess ber að gæta. 
að taka verður tillit til sveitanna, sem 
mestmegnis lifa á aðfengnum vinnukrafti 
um stuttan tíma, og jeg held. að þau tvö 
takmörk, sem sett eru, hljóti að fyrir- 
byggja mestu annmarkana. Það stoðar 
ekkert, þó að þessi háttv. þm. komi með 
dæmi á móti, því að eins og hann veit, eig- 
um við að setja lög fyrir heildina, en ekki 
undantekningarnar. Þær má vitanlega oft 
finna, eins og t. d. mann, sem vinnur sjer 
inn 2000 kr. á nokkrum dögum fyrir ut 
an lögheimili sitt. Jeg get ekki sjeð, iö 
það sje beint ósanngjarnt, þótt hann s.je 
útsvarsfrí, enda þótt hinn greiði útsvar, 
sem dvelur 3 mánuði við að vinna sjer 
inn sömu upphæð, því að sá, sem dvelur 
3 mánuði, nýtur ýmsra lilunninda, sem 
hinn fær ekki. (HK-. Hann borgar það 
alt með sjerstöku gjaldi). Það er ekkivíst: 
og greiði hann ekki útsvar, er sennilegt, 
að hann geri það ekki.

Þá sagði þessi háttv. þm., að jeg hefði 
komið frjun sem jöfnunannaður í frv. 
þessu. Jeg tek þetta ekkert illa upp, því 
að jeg tel það einmitt skvldu mína að 
koma fram sem jöfnunarmaður milli sveita 
og kaupstaða í þessu máli.

Háttv. 3. þm. Revkv. vjek að mjer 
nokkrum orðum og var óánægður með 
mig fvrir hönd Reykjavíkur. En það var 
alls ekki mín meining að vera að saka 
liann eða Revkjavíkurbæ, þó að jeg teldi 
löggjöfina ekki sanngjarna. Jeg sagði og, 
að það færi í bága við mína skoðun að 
taka nú þegar upp þá reglu að jafna nið- 
ur útsvörum eftir tekju- og eignarskatts- 
fyrirkomulaginu. enda mundi það í sum- 
um árum lijer í Reykjavík vera ófram- 
kvæmanlegt að ná inn nægilegum útsvðr-
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um, t. d. þegar öll útgerð mishepnaðist og 
tap yrði á henni. Þá vrði hún útsvarsfrjáls 
eftir tekjuskattsfyrirkomulaginu.

Magnús Torfason: Það liefir engum 
hnútum til mín verið kastað. Hefi jeg 
þvi litlu að svara.

Háttv. 3. þm. Keykv. gat þess. að sveit- 
irnar hefðu fengið útsvarslöggjöf sinni 
breytt miklu oftar en Reykjavík. Út af 
þessmn ummælum skal jeg taka það fram. 
að jeg hefi ekki verið að tala um útsvör 
af atvinnurekstri, heldur um útsvör, sem 
lögð eru á svita manna.

Þessi hv. þm. vildi telja, að útsvör til 
sveita væru miklu lægri en lijer í líeyki i- 
vík. Það má vel vera, að svo sje sumstað- 
ar, en það er ekki alstaðar, t. d. ekki i 
Árnessýslu; þar eru iitsvör hærri en hjcr. 
Þannig ber jeg t. d. hærra útsvar en brór- 
ir minn hjer, sem þó hefir hierri laun. 
Stafar þetta af því, að þessar sveitir 
þurfa að róa undir ómögum, fyrst og 
fremst hjeðan frá Reykjavík.

Að kaupstaðirnir þurfi að fá útsvar af 
vinnukrafti þeim, sem þeir fá frá sveit- 
unum, get jeg ekki skilið, því að þeir fá 
þann vinnukraft fyrir ekkert, livað það 
opinbera snertir, og jeg hefi altaf litið 
svo á, að það væri happ fyrir hverja sveit, 
sem væri, að fá aðkominn vinnukraft til 
þess að reka arðsama atvinnu. En hins- 
vegar verða laun verkamannsins stundum 
ærið misjöfn. Jeg get nefnt dæmi. Jeg veit 
af manni, sem varð að búa í kjallaraholu 
við þriðja mann og borga 30 krónur á 
mánuði í leigu. Afleiðingarnar urðu þær, 
að hann kom berklaveikur heirn á sveit 
sína.

Eitt atriði enn er skylt að minna á, en 
það er, að 9. gr. 2. liður undantekur ekki 
þingmenn. Jeg veit ekki, livort það er 
gert til þess. að stjórnin geti verið viss
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nm. að þingmenn sitji ekki á þingi fulla
þrjá mánuði.

Jakob Möller: líæstv. atvrh. (MG) 
hafði það eftir skattstjúra, að ómögulegt 
væri að ná nægum tekjum fyrir bæinn 
eftir tekjuskattsframtalinu. Hæstv. ráðli. 
heklur því fram, að ekki verði hjá því 
komist að taka skatt af mönnum, sem 
engar tekjur liafa, heldur jafnvel tap. Það 
liggur þó í augum uppi, að þetta er enn 
óframkvæmanlegra heldur en að taka 
skatt af fyrirtækjum, sem græða, þó að 
þau hafi tapað áður. Ilæstv. stjórn virðist 
því ekki vera í sem bestu samræmi við 
sjálfa sig, er hún vill- láta fvrirtæki, sem 
er að tapa, greiða jafnvel há útsvör til 
bæjar- og sveitarsjóða, en í landsskatta- 
löggjöfinni heldur hún því fram, að slík 
fyrirtæki geti ekki borgað skatt jafnvel 
þegar þau eru farin að græða. Það er nú 
annars fljóðsjeð, að bæjar- og sveitarfjelög 
lifa ekki til lengdar á því að taka útsvör af 
fvrirtækjum, sem tapa, svo að þetta er 
hreinasta uppgjöf. I undirbúningi þessa 
frv. fyrir þing mun hafa komið fram til- 
laga um, að bygt skyldi á tekjuskattsfram- 
talinu, og það ætti að vera hægt með því 
að gefa tekjunum mismunandi gildi, eftir 
því sem á stendur. Með þeim hætti hlyti 
rjettlætið að verða betur trygt en nú er 
gert með þessari handahófsniðurjöfnun 
eftir efnum og ástæðum.

Hv. 1. þm. Árn. (MT) talaði um vinnu- 
kraft, sem bærinn fengi fyrir ekkert. Það 
geta nú verið skiftar skoðanir um, hve 
ódýr sá vinnukraftur er, því að hann 
sviftir bæjarbúa sjálfa atvinnu. Annars 
er enginn ágreiningur frá minni hálfu 
um þetta atriði. Mjer er ekkert ant um, 
að verið sje að elta lausamenn með út- 
svör, en jeg vil þá ekki láta elta Reyk- 
víkinga heldur. Þetta. sem hv. þm. Í.MT)
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var að tala um svitaskatt, getur engu síð- 
ur átt við Reykvíkinga en sveitamenn. Má 
niinna á dæniið um manninn, sem fór 
lijeðan austur í sveit til þess að heyja 
nokkra heyhesta. Það var þá svitaskattur, 
sem honum var gert að greiða þar evstra.

Bernharð Stefánsson: Eins og minst 
hefir verið á, samþykti þessi deild í fyrra 
að skipa milliþinganefnd til þess að und- 
irbúa löggjöf um þetta efni og fleira. En 
þessu var breytt í hv. Ed. og stjórninni 
falið að undirbúa rnálið. Mun það hafa 
átt að vera sparnaðarráðstöfun. -Jeg býst 
nú við, að undirbúningur stjórnarinnar 
og aðstoð sú, sem hún liefir fengið, muni 
hafa kostað eitthvað, og af byrjuninni 
hjer má ráða, að meðferðin í þinginu 
muni kosta eitthvað töluvert. Mjer sýnist 
útlit fyrir, að rætast muni það, sem jeg 
sagði um þetta efni í fyrra.

Jeg ætla ekki langt út í efni frv. við 
þessa 1. umr. Það eru aðeins tvö atriði, 
sem jeg vildi drepa á. Hið fyrra er það 
— og á það hefir ekki verið minst hjer — 
að frumvarpið gerir ráð fyrir, að reikn- 
ingsár sveitarfjelaganna skuli vera al- 
manaksárið, en ekki fardagaárið eins og 
verið hefir. Jeg mælist til þess, að nefnd 
sú, sem fær málið til meðferðar, atliugi 
vandlega, hvort þessi breyting geti talist 
heppileg. Jeg get búist við, að heppilegt 
muni þykja, að reikningsár þeirra sveitar- 
fjelaga, sem kauptún fylgja, sje almanaks- 
árið, en í sveitum efast jeg um, að það 
gefist vel. Það er svo margt í sveitunum. 
sem miðað er við fardaga, og eftir minni 
re.vnslu tel jeg fardagaárið heppilegra 
þar. Það má benda á fátækraframfærslu, 
sem miðuð er við fardaga. Sama er að 
segja um fræðslukostnað. Hann verður til 
að vetrinum og' er miðaður við veturinn. 
en ekki almanaksárið. Jeg óska, að nefnd-

in athugi. hvort ekki geti komið til míla, 
að reikningsár þeirra linppa, sem eru 
kauptún. sje almanaksáric, en í sveita- 
hreppum gildi fardagaárið eins og verið 
hefir.

Þá er hitt atriðið, og liefir þegar verið 
á það minst. Jeg viðurkenni, að sú skift- 
ing útsvaranna milli heimilis- og atvinnu- 
sveitar, sem frv. gerir ráð fyrir, geti í 
fljótu bragði virst rjettmæt, en jeg er 
hræddur um, að þetta fvrirkomulag muni 
revnast ærið þungt í vöfum, og því fylgir 
talsverð skriffinska. I sumum tilfellum 
getur þetta ef til vill orðið óframkvæman- 
legt. Vona jeg, að hv. nefnd athugi þessi 
atriði vel. — Skal jeg svo ekki lengja um- 
ræður frekar að sinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. 

og til allshn. með 21 shlj. atkv.

Á 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 16. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 15, 
n. 124, 125, 127, 134, 149, 154, 156).

Frsm. (Pjetur Ottesen): í nál. allshn. 
á þskj. 124 er gerð grein fvrir aðalstefnu- 
breytingu þessa stjfrv. frá gildandi lögum 
um útsvör. En af þessum stefnubreyting- 
um leiða margar og allmismunandi auka- 
brevtingar og lagfæringar á lögunum.

Jeg lít svo á, að það vrði ilt og flókið 
og seinlegt að rekja allar breytingar frv. 
frá núgildandi lögum, og þar sem ganga 
má að því vísu, að hv. þingdeildarmenn 
hafi kynt sjer bæði frv. sjálft og nál. 
allshn., vil jeg að svo vöxnu máli ekki 
1 3ða þær sjerstaklega. Eins og nál. ber 
með sjer. hefir nefndin faliist á stefnu
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frv. í ölluni aðalatriðum, t. d. í því. að 
lialdið sje framvegis þeini grundvelli, sem 
bygt liefir verið á til þessa í niðurjöfnun 
útsvara, — að jat'na þeini niður eftir 
efnuin og ástæðum.

En einn nefndarmanna. liv. þm. Alýr. 
(PÞ), bar fram tillögu um að kveða 
nokkru nánar á en í frv. um niðurjöfnun- 
ina. setja ítarlegri íeglur um. hvernig jat'na 
skuli niður útsvörum og ákveða gjald- 
stiga við niðurjöfnunina. Þetta gat nefnd- 
in ekki fallist á. og þess vegna eru lijer 
komnar fram sjerstakar brtt. urn þetta frá 
þm. Mýr., og liggja þær brtt. einnig hjer 
fyrir til umræðu. Annars ætla jeg ekki 
að svo stöddu fyrir hönd nefndarinnar að 
fara neitt út í að ræða brtt. frá einstök- 
um þingniönnum, fyr en þeir hafa sjálfir 
gert grein fyrir þeim. Ætla jeg svo ekki 
að liafa þennan formála lengri, en ket 
mjer nægja að vísa til þess, sem nál. segir 
um þessi efni, en sný mjer nú að þeim 
brtt., sem nieiri hl. nefndarinnar hefir 
orðið ásáttur uin að bera fram við frv.

1. brtt. nefndarinnar er við 8. gr. frv. 
og á við niðurlagsorð 1. málsgreinar. Þar 
sem ákveðið er í þessari grein, að leggja 
skuli á mann, sem lögskráður er á skip, í 
lieimilissveit skips, geta allir sjeð, að svo 
getur farið, að af einhverjum ástæðum 
liafi það farist fyrir bjá einhverjum 
manni að afla sjer heimilisfangs; gæti 
svo farið, að Iiann slyppi við að greiða 
útsvar, og ákveður því þessi grein. að 
leggja skuli á slíkan mann þar, sem liann 
er staddur; en nefndinni finst ekki nógu 
greinilega kveðið að orði um þetta, þó 
að svo sje til orða tekið, að leggja skuli 
á hann í lieimilissveit skipseiganda, eða 
ella í heimilissveit útgerðarmanns. Því svo 
gæti staðið á, að slíkur maður væri lög- 
skráður á skip frá Danmörku eða Pær- 
eyjnm. því samkvæmt sambandslögunum

hafa menn þaðan rjett til að reka lijer 
útgerð. I þessu tilfelli væri ekki hægt að 
leggja á manninn í lieimilissveit skipseig- 
anda eða útgerðarmanns, og þess vegnr 
vill nefndin breyta þessu þannig, að ef 
ekki sje kostur útsvarsálagningar í lieimil- 
issveit skipseiganda eða útgerðarmanns, 
skuli leggja á hann í þeirri sveit, þar 
sem útgerðin er rekin.

2. brtt. er um að bæta nýjum staflið á 
eftir a-lið 8. greinar. Það er sem sje meg- 
inregla í frv. að leggja á menn þar, sem 
þeir hafa heimilisfang; en þó er brugðið 
út frá þessari meginreglu í 8. gr. frv. 
Samkv. a-Iið 8. gr. má leggja útsvar á 
heimilisfasta atvinnustofnun, útibú o. s. 
frv., í þeirri sveit, þar sem atvinnan er 
rekin eða stofnunin er, og þá má ekki að 
því leyti leggja á liann í heimilissveit 
lians, t. d. ef kaupmaður hefir verslunar- 
útibú í annari sveit en heimilissveit sinni, 
má að því leyti leggja á hann útsvar þar 
í sveit. sem útibúið er.

Nefndin álítur. að þessi sömu ákvæði 
eigi einnig að gilda um sumt af þeim 
atvinnurekstri, sem upp er talinn í 9. gr. 
frv. og skifta á útsvörum af. Nefndin legg- 
ur því til að flytja nokkurn hluta þessa 
atvinnurekstrar undir ákvæði 8. greinar, 
sem sje leiguliðaafnot af landi, þó ekki 
fylgi ábúð, laxveiði, ábúð á jörð eða jarð- 
arliluta. lóðarafnot, sem gefa arð, o. s. 
frv. — og að ekki megi leggja útsvar á 
sama mann að þessu leyti í heimilissveit 
hans. Hvað þessu viðvíkur, byggir nefnd- 
in tillögur sínar einkum og sjer í lagi á 
því, að óheppilegt sje, að skifting á út- 
svari komi til greina af fasteignarafnot- 
um o. s. frv. Nefndin sjer ekki mun á því, 
hvort það er utan- eða innansveitarmaður, 
sem hefir afnot af jörð, og því sje ekki 
hægt að gera mun á álögunum í þessu 
efni. Nefndin álítur. að atvinnusveitin
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eigi að liafa hliðstæðan rjett til álagning- 
ar á þessa menn eins og aðra heimilisfasta 
atvinnúrekendur innansveitar, og það því 
fremur, sem sýslusjóðsgjaldið, er jafna 
skal niður á hreppana, er að nokkru leyti 
bygt á fasteignamatinu, án tillits til, 
hvernig eignirnar eru notaðar eða nýttar. 
Þar sem nokkur munur getur orðið á því, 
hvort lagt er sjálfstætt á þennan atvinnu- 
rekstur í þeirri sveit, sem atvinnan er 
rekin í, og liinu, að láta hann koma undir 
skiftingarákvæðin, þykir meiri lil. nefnd- 
arinnar rjettara og sanngjarnara að skipa 
þessu svo, sem í brtt. segir. Það kemur og 
skýrt fram, að stjórnin, sem leggur þetta 
frv. fram, viðurkennir og rjettmæti þess- 
arar tilhögunar, en nefndinni fanst hún 
ekki hafa gengið nógu langt í þessum 
efnum.

Þá eru brtt. við 9. gr. a- og b-liði afleið- 
ingar af þessari breytingu.

Þá kem jeg að brtt. við 9. gr., staflið e. 
og d. í brtt. nefndarinnar. I frv. er gert 
ráð fyrir, að á menn, sem stunda atvinnu 
utan heimilissveitar, geti. atvinnusveit ekki 
lagt útsvar, nema þeir hafi haft tekjur, 
sem nemi 2000 kr., þar í talin hlunnindi. 
svo sem fæði o. fl., reiknuð eins og skatta- 
nefnd þeirrar sveitar reiknar þau til 
skatts. Það var vfirleitt álit meiri hluta 
nefndarinnar, að er menn greiða útsvar 
af atvinnu utan sveitar, adti að tryggja 
hagsmuni heimilissveitar mun betur en gert 
er í frv. Xefndin hafði tilhneigingu til að 
láta atvinnudvöl utansveitar ekki vera út- 
svarsskvlda, en sá þó, að þetta gæti orðið 
ósanngjarnt að sumu leyti; sjerstaklega 
gæti það orðið til þess, að mjög tekjubáir 
menn, sem stunda atvinnu á skipnm. t. <1. 
yfirmenn á togurum, gætu siuevgt sjer 
undan greiðslu rjettmætra gjalda. Xefnd- 
in vill hækka útsvarsskyldar lágmarks-

Alþt. 1926, B. <3X. leggjafarþins).

tekjur upp í 3 þús. kr. Samkv. frv. eru 
þeir inenii. sem lögskráðir eru á skip utan 
lieimilissveitar, útsvarsskyldir þar, sem út- 
gerðin er rekin. en eins og kunnugt er, 
liefir Keykjavíkurbær einn allra bæja á 
landinu þennan rjett nú. Xefndin álítur, 
að rjett sje að gera greinarmun á atvinnu 
í landi og atvinnu rnanna, sem lögskráðir 
eru á skip, því það mun vera venja, að 
atvinnusveit hefir lagt ýmislegt í kostnað, 
sem kemur þeim niönnum að gagni, sem 
þar stunda atvinnu í landi. Þess vegna 
ætti útsvarsálagningarrjetturinn að vera 
ríkari með tilliti til þeirra, sem stunda at- 
vinnu í landi, en nieð tilliti til manna, 
sem lögskráðir eru á skip. Atvinnu á skip- 
um er þannig báttað. að bún er nær ein- 
göngu stunduð og rekin utan þeirrar sveit- 
ar, sem liefir rjettinn til að leggja út- 
svar á binn lögsk'ráða mann. Af þessum 
ástæðum, og auk þess vegna þess, hve mis- 
munandi mikið það er, sem menn þessir, 
er leita sjer atvinnu utan sinnar heimilis- 
sveitar, þurfa að leggja í kostnað til þess 
að geta stundað atvinnuna — menn, sem 
láta lögskrá sig á skip. þurfa meiri og 
dyrari útbúnað en þeir. sem stunda land- 
vinnu, — liefir nefndin orðið ásátt um að 
hækka hinar útsvarsskyldu tekjur upp í 
3000 kr. við landvinnu, en í 5000 kr. á 
skipum. .Jeg drap á það áðan, að þó að 
nefndin teldi stjórnina ekki bafa gengið 
nógu langt í því að tryggja rjett heimilis- 
sveitar. viðurkennir bún þó, að samkv. frv. 
veiði þessi rjettur miklu betur trygður 
en í núgildandi liigum, sbr. ákvæðin um 
2000 kr. tekjuuppba-ð sem lágmark út- 
svarsskyldra tekna í atvinnusveit. Xefnd- 
in taldi |>\ í rjett. úr því að mismunur var 
gerður á þessii Ivennii. að bafa í sjerstök- 
um staflið menn. sem lögskráðir ertt á 
skip. Þetta er gleggra.



Lagafrumvörp samþykt 
Út«vðr.

ánb

Brtt. við 10. og 11. gr. frv. eru afleið- 
ingar af áður nefndum brtt. við 8. og 9. gr., 
og þarf jeg ekki að fara frekar út í þau 
atriði að sinni.

Næsta brtt. nefndarinnar er við 12. gr. 
frv., en sú grein hljóðar um skifting út- 
svara milli heimilis- og atvinnusveitar og 
setur reglur um framkvæmd þessarar 
skiftingar. Eins og jeg gat um áðan, er 
aðalregla frv. sú, að leggja skuli á menn 
í heiinilissveitum, og verður það að gerast 
eingöngu með þarfir heimilissveitarinnar 
fyrir augum. Xú eru þarfir sveitarfjelag- 
anna mjög mismunandi, en til þess að 
hvert sveitarfjelag fái sinn hlutfallslega 
skerf af útsvarinu. miðað við álöguþörf- 
ina á hverjum stað, á að haga skiftingunni 
svo: Sjeu t. d. minni þarfir í atvinnu- 
sveit en heiuiilissveit, á heimilissveitin að 
endurgreiða gjaldþegni misinuninn. En 
sjeu aftur á móti meiri þarfir í atvinnu- 
sveit en heimilissveit, ber heimilissveitinni 
ei að síður að inna af hendi full skil til 
atvinnusveitar, en hefir rjett til að fá hall- 
ann bættan með aukaniðurjöfnun á gjald- 
þegn.

Sömu aðferð á samkv. frv. að hafa, 
þegar gjaldþegn flyst búferlum inilli 
sveita. Þá er vitanlega lagt á hann með 
þarfir þess sveitarfjelags fyrir augum. sem 
hann er búsettur í, þegar niðurjöfnun 
fer fram. Ef svo stendur á, að þarfir þess 
sveitarf jelags, sem hann flvtur í, eru 
meiri en þarfir sveitarinnar, sem lagði 
útsvarið á, þá lítur nefndin svo á, 
að það sje rniklu hallkvæmara að lieim- 
ila þeirri sveit, sem hann er þá orð- 
inn búsettur í, að leggja á hann mismun- 
inn með aukaniðurjöfnun, heldur en að 
sú sveit, sem hann er fluttur úr, geri það. 
Breytingin miðar því eingöngu að því að 
gera þetta auðveldara í framkvæmdinni. 
þegar svo stendur á.

ðtié

Þá er enn brtt. við sömu (12.) gr. frv., 
sem er aðeins leiðrjetting á prentvillu. 
1 3. málsgr. þessarar greinar liefir mis- 
prentast orðið „tekjum“, en þar á að 
standa: eignum.

Þá er brtt. við 16. gr. frv. I frv. eins og 
það er nú er gert ráð fyrir því, að niður- 
jöfnunarnefnd hafi aðgang að framtals- 
skýrsluni manna, á sama hátt og skatta- 
nefndir liafa nú, en til þess að tryggja, 
að hún geti notfært sjer þetta, á hún, 
þegar enginn úr hreppsnefnd er uni leið 
í skattanefnd. að hafa heimild til þess að 
kveðja með sjer einn mann úr skatta- 
nefnd, og skal sá maður hafa 8 kr. þókn- 
un úr hreppssjóði dag hvern eða hluta úr 
degi, er hann starfar að þessum málum 
með hreppsnefnd. Xú leit nefndin svo á, 
að ekki væri frekari ástæða til að ákveða 
þessum manni slíka þóknún, þar sem hans 
starf væri alveg hliðstætt skyldustarfi 
hinna, sem vinna kauplaust, auk þess sem 
hann getur skorast undan starfanum eft- 
ir 2 ár, en hreppsnefndarmenn ekki fyr 
en eftir 6 ár. Xefndin vill því fella þetta 
ákvæði burtu, enda fer það oft saman, að 
hreppsnefndarmaður er skattanefndarmað- 
ur um leið.

f 16. gr. frumvarpsins er einnig kveðið 
svo á. að í hreppum með yfir 800 manns 
geti hreppsnefnd ákveðið sjer þóknun úr 
hreppssjóði fyrir niðurjöfnunarstarf sitt, 
er ekki fari fram úr 1 krónu fvrir gjald- 
anda hvern, sem á aðalskrá útsvara er 
tekinn. Þegar á að fara að draga svona 
takmarkalínu, er hætt við, að ósamræmi 
verði í, og ef til vill ósanngirni, og áleit 
nefndin því rjettara að leysa úr þessu 
þannig, að sýslunefndum sje heimilað að 
ákveða þóknun fvrir niðurjöfnunarstörf í 
hreppum, seui þó ekki fari fram úr 5 kr 
á dag til hvers nefndarmanns. og gengur 
nefndin út frá því, að þetta komi aðeins
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til greina í þeiiíi lireppum, þar seni lengst- 
ur tími fer til niðurjöfnunarstarfsins, sem 
sje í fólksflestu hreppunum.

Þá er brtt'. við 21. gr. frv. Aleð breyt- 
ingunni á reikningsárinu fer niðurjöfnun 
aukaútsvara fram fyr á árinu. eða á tíma- 
bilinu febrúar—niaí. En nú er nefndinni 
kunnugt úni, b.eði af eigin reynd og af að- 
fengnuni upplýsingum, að svo getur stað- 
ið á í sumuin hreþpum. að allmargir 
hreppsbúar sjeu staddir utanlirepps á 
þessum tíma árs, þar sem þeir verða að 
leita til annara veiðistöðva til þess að 
stunda sjómensku. og getur þetta ákvæði 
því koinið þeim óþægilega. Net'ndin legg- 
ur til. að atvinnumálaráðuneytið megi 
heimila, ef ríkar ástæður eru til, að aðal- 
niðurjöfnun fari fram síðar á árinu, og á 
öðrum stað gefir nefndin breytingu, sam- 
svarandi þessu, um ákvörðun gjalddaga. 
Nefndin sjer ekki. að það geti valdið 
neinum óþægindum, þó að niðurjöfnun 
fari fram seinna á árinu. Að vísu hefði 
mátt ba?ta úr þeim galla, sem er á 21. gr. 
frv.. með því að ákveða varahreppsnefnd- 
armenn, en nefndin taldi rjettara að fara 
hina leiðina.

Næst er brtt. við 22. gr. frv.. á þskj. 
154. Hafði fallið niður I frnmvarpshand- 
ritinu að taka upp ákvæði um kærur. Eru 
þau tekin hjer upp, og eru það sömu 
ákvæði og í núgildandi lögum.

Síðasta brtt. er við 27. gr. í frv. er 
ákveðinn einn gjalddagi á útsvörum í 
lireppum, en tveir í kaupstöðum. Þessu 
hefir verið þannig fyrir komið í reynd- 
inni nú að undanförnu í kaupstöðunum. 
sumum a. m. k.. fyrir þá sök. að útsvör 
í kaupstöðum eru svo há, áð mönnum «*r 
þannig gert liægra fyrir með greiðslu. 
enda hefir feynslan orðið sú. að skilsemi 
er miklu betri með þessu móti. En nú er

það þannig. bæði í kauptúnum og sveit-
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um. að útsvör eru einnig víða há. og virð- 
ist nefndinni sanngjarnt. að þar gildi 
sömu reglur viðvíkjandi greiðslu eins og 
í kaupstöðunum. Mjer er persónuléga 
kunnugt um það í einu kauptúni, þar 
sem jeg þekki vel til. að hreppsnefnd 
breytti út af þessu og ákvað tvo gjald- 
daga, enda reyndist það miklu betur en 
hitt fvrirkomulagið. 1 brtt, er því farið 
fram á. að gjalddagarnir verði tveir í 
hreppunum líka, 15. júlí og 15. október, 
sem einmitt er sá tími, sem bændur eiga 
hægast með að greiða útsvörin á.

•Jeg hefi þá minst á brtt. nefndarinnar, 
og skal jeg geta þess, að uin suinar þeirra 
eru að nokkru leyti óbundin atkv. Einnig 
eru í frv. 2 prentvillur, í 3. og 35. gr., sem 
að sjálfsögðu verða leiðrjettar við endur- 
prentun þess.

Þá skal jeg geta þess, að enda þótt ekki 
væru bornar fram fleiri brtt. af liálfu 
nefndarinnar. eru þó í frv. nokkur atriði. 
sem ýmsir nefndarmenn eru ekki ánægðir 
með, t. d. það, að yfirskattanefnd eigi að 
skera úr útsvarskærumálum. í stað sýslu- 
nefndar. Þá breytingu álít jeg ekkí til 
bóta, því að bæði a*tti sýslunefnd að vera 
miklu kunnugri þessuni málum, og auk 
þess getur þetta haft í för með sjer kostn- 
aðarauka fyrir sýslufjelögin. Þó er þetta 
í mínum augum svo mikið aukaatriði, að 
mjer finst ekki vert að koma með hrtt.-við ' 
það, en þar sem þetta mál bíður úrlausn- 
ar og er á því stigi nú. að úrlausn verður 
að fást. álít jeg það mikla bót og veru- 
lega, ef frv. verður samþykt með þeim 
breytingum. seni nefndin leggur til og jeg 
befi nú lýst. Það niá gera ráð fyrir og 
búast við því. að þar sem svona mismun- 
aiidi hagsmunir koma til greina. eins og 
hjer er um að neða. verði aldrei lnegt að
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finna þarin grundvöll, sem allir eru ásátt- 
ir um. ÞÓ er það eitt ákvæði í frv., sem 
einkum og sjerstaklega er þyrnir í augum 
manna, eh það er skifting útsvars milli 
sveita. Hn verði brtt. nefndarinnar sam- 
þykt, kelnur þetta ekki til framkvæmda 
nema í fáunr atriðum, og þá sjerstaklega 
á milli kflupstaða og kauptúna.

Jeg á íijer sjálfur eina brtt. á þskj. 125, 
og ætla jeg þegar um leið að minnast svo- 
lítið á hana. Þess er getið í nál., að frv. 
geri ráð fvrir allmikilli breytingu á einu 
atriði, er snertir atvinnurekstur, með því 
ákvæði 9. gr., að það er heimilað að 
leggja útsvar á afla, sem lagður er á land 
utan heimilissveitar að minsta kosti sam- 
tals 4 vikur af gjaldárinu. Þetta er veru- 
leg bfeyting frá því, sem er í núgildandi 
lögum. Hjer er gert hvorttveggja í senn. 
styttttr sá tírni, sem til þess þarf, að 
heimilt sje að leggja. útsvar á menn utan 
heimilissveitar þeirra fyrir þennan at- 
vinnrirekstur, og kipt í burtu því ákvæði. 
sem hú hefir verið lengi í lögum, að ekki 
sje heimilt að leggja útsvar á menn fyrir 
það, þó þeir leggi afla á land um stund- 
arsakir utan heimilissveitar, ef útgerðin 
er rekin við sama fjörð eða flóa. Þetta 
ákvæði í núgildandi lögum bvggist meðal 
annars á því, að ekki sje sanngjarnt, að 
menn verði útsvarsskyldir utan heirailis- 
sveitar, þó þeir sökum staðhátta og af 
knýjandi ástæðum verði um stundarsakir 
að leggja afla á land í öðru plássi, þegar 
hans var aflað á miðum, sem eru innan 
sama fjarðar og flóa, sem heimilissveitin 
Jiggur við. Síðan þessi ákvæði voru í lÖg 
tekin, hefir sú breyting orðið á útgerðinni 
vjða, sern gerir það enn sanngjarnara, að 
þetta ákvæði sje látið standa áfram. sem 
sje sú, að við það að útgerðin á opnum 
bátum hefir að mestu leyti lagst niður. 
hagar þannig til, að ekki er hægt að reka

útgerð frá eins mörgum veiðistöðvum og 
áður. Hjer við Faxaflóa er það t. d. 
þannig, að það er aðallega einn staður, 
sem hægt er að reka vjelbátaútgerð frá á 
aðalaflatímanum hjer við flóann, sem sje 
á tímabilinu frá áramótum til aprilloka, 
og líkt er þessu háttað með sumar aðrar 
veiðistöðvar, t. d. Hornafjörð o. fl.

Þar sem svo stendur á, að slíkir staðir 
eru eign eða undir yfirráðum eins eða 
fárra manna, þá hafa þeir aðstöðu til þess 
að gera sjer dvöl aðkomumanna þar arð- 
berandi á ýmsan hátt. Þar sem hlutaðeig- 
andi nienn gera sjer far um að neyta 
þessarar aðstöðu - og það virðast þeir 
gera sumstaðar, eftir skýrslum þeim að 
dæma. sem Fiskifjelagið hefir aflað um 
kjör útvegsmanna í ýmsum veiðistöðvum 
og nú liggja hjer hjá sjávarútvegsnefnd- 
um — þá er það óneitanlega æðihart, bæði 
gagnvart aðkomumönnum og heimilissveit 
þeirra, að þeir skuli í ofanálag verða út- 
svarsskyldir í þessum stöðum, og það oft 
á tíðum fyrir það að leggja aflann á land 
aðeins um örstuttan tíma. Þó ekki sje nú 
því til að dreifa, að hægt sje að bjóða að- 
komumönnum beinlínis birginn með við- 
legugjaldið, þá njóta sveitarfjelögin æfin- 
lega mikilla tekna af dvöl þessara manna. 
og því berlegar kemur það i ljós, hve 
ósanngjarnt það er að heimila að leggja 
útsvör á þennan atvinnurekstur, þegar 
það er athugað, hvaða útgjöld það eru. 
sem útsvörin bera uppi, því aðkomumað- 
urinn nýtur einskis góðs af því, sem fyrir 
þá peninga fæst. Það er lika svo um þessa 
breytingu, að hún brýtur algerlega í bág 
við aðalstefnu frv., sem sje þá, að trvggja 
betui' en nú er rjett heimilissveitar. Hjer 
er þessi rjettur að verulegum mun skert- 
ur frá því, sem er í núgildandi löggjöf. 
Því er það, að jeg ber fram þessa brtt. 
og vaenti þess, að háttv. deild hafi sann-
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færst lun rjettmæti hennar og samþvkki 
till. Jeg skal þess vegna taka það fram, 
að ef menn gætu bent á einhverja aðra 
leið, svo að hægt væri að ná því marki. 
sem stefnt er að í till., þá mvndi jeg fús 
til samkomulags á því sviði. Svo vil jeg 
einnig benda á það, að samkv. frv. gætu 
þeir menn, sem tengdir eru við þennan 
atvinnurekstur, orðið tvískattaðir. Fyrst 
hefðu þeir orðið að greiða útsvar á þeim 
stað, ef þeir hefðu 2000 kr. tekjur, og 
auk þess útsvar sem hluthafar í afla skips- 
ins. Því það mun víða haga svo til, að 
menn eru upp á hlut, og í þessu tilfelli 
er lagt á hann. Með brtt. nefndarinnar 
er mjög mikið dregið úr þessu, þótt það 
kannske geti ekki verið útilokað algerlega. 
Jeg bendi á þetta í sambandi við það, að 
þegar frv. var sarnið, hefir það ekki verið 
nægilega athugað, hvaða áhrif það hefði 
á einstaka gjaldendur að kippa þessum 
ákvæðum burt.

Jeg ætla svo ekki að fara fleiri orðum 
um þessa till. mína að sinni, og ekki beld- 
ur um málið yfirleitt, því eins og jeg gat 
um í upphafi, mun jeg ekki tala um brtt.. 
sem einstakir nefndarmenn hafa komið 
fram með, fyrir hönd nefndarinnar, fyr 
en þeir hafa reifað málið og gert grein 
fvrir till.

Pjetur Þórðaraon: Aður eri jeg kem að 
hinum einstöku brtt., vil jeg leyfa mjer 
að fara fáum orðum um stefnu frv. og að- 
alatriði þess, með hliðsjón af núverandi 
löggjöf í heild sinni.

I áliti nefndarinnar á þskj. 124 er tek- 
ið fram í 4 töluliðum. hver atriði í nú- 
verandi löggjöf um útsvör sjeu gerð að 
aðalatriðum í breytingum þeim, sem í 
frv. felast. Jeg er samþvkkur aðalstefnu 
frv, að því, er snertir þessi 4 aðftlatriði.

þó ekki fyllilega 2. liðnum, sem hljóðar 
svo: „Að heimildin til að leggja útsvar 
á menn utan heimilissveitar sje orðin alt 
of víðtæk.“ Þessi skýring nefndarinnar 
finst mjer ekki ná nógu langt; að því 
levti er jeg ekki vel ánægður með hana. 
Jeg álít ekki einungis, að heimildin sje 
orðin alt of víðtæk, heldur einnig, að 
heimildin hafi orðið þess valdandi, að þar 
sem slíkt útsvar hefir verið lagt á, verði 
það venjulega af mjög miklu handahófi, 
eins og búast má við. Þá kemur venjulega 
til greina tilhneiging til að leggja meira 
á þessa menn heldur en þá, sem heima 
eiga í hreppnum,

Jeg hvgg, að flestum komi saman um, 
að þessi heimild sje of víðtæk, en þó má 
segja, að í sumum atriðum nái ákvæði 
þarna of skamt. Það er sýnilegt, að höf- 
undur frv. hefir ætlað að stefna mitt á 
milli þeirra öfga, hvað útsvarsálöguheim- 
ildin gagnvart utansveitarmönnnm nreði 
langt og líka þess, hvað hún nreði skamt,

Um þessi höfuðatriði, sem í frv. felast 
til þess að breyta núverandi löggjöf, skal 
jeg ségja það, að jeg er því alveg sam- 
þykkur, að það eigi að gera vfirgrips 
miklar ákvarðanir um það að takmarka 
heimildina. Og jeg skal viðurkenna uiti 

leið, að frv. gerir ítarlega ákvörðun nm 
þetta. En jeg held, að það megi ná rjette 
markmiði á miklu auðveldari hátt en frv. 
gerir ráð fvrir, og miklu sanngjarnari.

Þetta eru höfuðatriði í þeim brtt., sem 
jeg hefi borið fram og sjá má á þskj. 
127. Jeg bið hv. deildarmenn sjerstaklega 
að veita því athygli, að í þessum aðal- 
atriðum eru fólgnar þær breytingar, 
sem jeg kem fram með. Það er að fá 
auðveldari leið og jafnframt ennþá sann- 
gjarnari en frv. gerir ráð fvrir.

Að svo mæltu skal jeg koma að einstðk- 
um greinum frv, og brtt, mínum,
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Jeg hefi enga brtt. við 1. kafla frv., sem 
er aðeins 3 greinar. Þó get jeg ekki látið 
hjá líða að minnast á 2. gr. Fyrsta ákvæði 
hennar- er stutt Og laggott: ..Reikningsár 
sveita er almanaksárið.'' Þótt minst liafi 
verið á þetta í flutningsræðu hæstv. atv- 
rh. (MG).' í ummælum fleiri háttv. þm. 
við 1. umr. málsins og að nokkru leyti 
í fralnsöguræðu liv. frsm. (PO), þá þyk- 
ir mjer nokkur ástæða til að minna á þetta 
enn, vegna þess, að jeg veit, að mjög er 
cleilt um þetta atriði. Jeg veit, að ein- 
stakir menn líta svo á, að þetta væri 
óheppilega ráðið að því er snertir land- 
búnaðarsveitir. Það er vitanlegt, að þetta 
er orðið að lögum lijá öllum bæjarfjelög- 
um hjer á landi, og það er margskonar 
nauðsyn, sem dregið liefir til þessa. Að 
sjálfsögðu er þetta ákvæði mjög hentugt 
fvrir mannmörg kauptún, sem eru hrepp- 
ar út af fyrir sig. Oána’gju með breyting 
á reikningsárinu liefir ekki orðið vart. 
nema ef væri í einstökum landbúnaðar- 
hjeruðum. Ilver ætli sje ástæðan til þess. 
að mönnum lirýs hugur við breytingu á 
reikningsárinu ? Að því leyti. sem jeg 
þekki til eða hefi orðið var við. þykir 
ýnisum ekki hentugt að gera upp búreikn- 
inga sína á öðrum tímum en um fardaga 
eða að vorinu. En jeg lield þetta atriði 
sje ekki mikils virði. þegar þess er g;ett. 
að vorið og sumarið eru miklir annatím- 
ar, ekki síst fyrir landbúnaðinn. En vet- 
urinn eða áramótin er vissulega sá tími. 
sem menn hafa mest næði til þess að gera 
upp fjárhag sinn, og sá tími hefir einnig 
fallið saiuan við lögg.jöfina um skatta- 
framtalið. I frv. er gert íúð fyrir. að 
skattaframtalið verði meðal annars notað 
til þess að byggja útsvarsu.ppha*ðina á. 
Þetta virðist því falla m.jög vel saman. 
Ilreppsnefndir geta ekki fengið betri gögn 
gð styðjast við, hvað eignir mantta snert-

ir, en skattaframtalið. Enda þótt sumir 
álíti það ekki nógu nákvæmt, þá held 
jeg, að núverandi ástand levfi engri 
hreppsnefnd að f'á ábyggilegri skýrslur 
um eignir manna og fjárhag allan en þess- 
ar skýrslur. Svo þessi ástæða,.. að það 
standi betur á fyrir bændum að.gera upp 
fjárliag sinn að vqrinu til en um ára- 
mótin. til þess að legg.ja til grundvallar 
fyrir útsvari, lield jeg ekki, að sje á 
neinu bvgð. Revnslan liefir líka sýnt, að 
niörg fjölbygð landbúnaðarhjeruð hafa 
fallist á þetta, og má þar til benda á það, 
sem fram liefir komið í svöruni þeim, sem 
atvinnumálaráðuneytið fjekk við spurn- 
inguin viðvíkjandi breytingum á sveitar- 
stjórnarlögunum á síðastliðnu ári.

Þá kem .jeg að aðalbrtt. Jeg skal strax 
geta þess, að í fyrstu brtt. minni á þsk.j. 
127 er þegar gengið inn á að breyta 4. 
gr. í G atriðum. Og flestar þessar breyt- 
ingar, eins og allar aðrar brtt,. eru bundn- 
ar svo hver við aðra. að jeg geri ráð 
fyrir, að þa*r verði að fylgja. liver annari 
að mestu leyti. livort sem þær verða sam- 
þyktar eða feldar.

Fyrsta brtt. mín. við. fyrstu málsgrein 
í 4. gr.. er aðallega um það að bæta við 
þá útlistun. hvað niðurjöfnunarnefnd á 
að taka til athugunar. áður en hún hefir 
ákveðið, hve miklar eignir aðiljar hafi, til 
þess að leggja á útsvar; .jeg vil bæta því 
við upptalninguna, að taka skuli til greina, 
ef sjerstakir skattar til sveitarsjóðs hvíla 
á eignum manna. Þessi breyting snertir 
auðvitað ekki grundvallarbreytingar mín- 
ar, og má því reyndar samþykkja liana 
eða fella án tillits til hinna brtt. Jeg geri 
ráð fyrir. að þegar farið er að jafna nið- 
ur eftir efnum og ástæðum, þá verði 
h.ver og ein niðurjöfnunarnefnd að gera 
sjer glögga grein fyrir. hvernig- á.statt er. 
og meta gja.ldþol hvers manns aðallega í



2125 Lagafrumvörp samþykt.
Útavðr.

2126

tvennu lagi. Fvrst og fremst gjaldþol 
hans efnalega og í öðru lagi eftir tekjum 
hans. Það má kannske segja, að þetta megi 
gera í einu lagi. En því óglöggara svið, 
sem niðurjöfnunarnefnd tekur sjer til að 
meta gjaldþol manna eftir, því erfiðara 
verður að gera sjer fullkomlega nákvæma 
og sanngjarna grein fvrir, hvert gjaldþol- 
ið er í raun og veru. Og því óglöggara, 
sem mat niðurjöfnunarnefndar er, því 
ómögulegra er fyrir einstaklinga að kæra. 
Það getur farið fram allskonar misrjetti, 
þegar ekkert er til þess að miða við, eng- 
ar tölur, ekki annað en það, sem nefndin 
liefir sjálf komist að. Hún metur ekki 
gjaldþolið, en hefir aðeins í huga, mis- 
jafnlega ljóst, eins og gerist og gengur, 
hvað gjaldþolið er. Þess vegna er hverj- 
um manni örðugra að fá leiðrjetting mála 
sinna, þótt ósanngjarnlega sje á lagt. Að 
gera þetta sanngjarnara og einfaldara um 
leið, það er aðalatriðið í mínum till.

Þá kem jeg að 2. lið í brtt. við þessa 
gr. -Jeg hefi eftir vandlega íhugun komist 
að þeirri niðurstöðu, að það sje ekki rjett 
að setja niðurjöfnunarnefnd fyrir neinar 
fastákveðnar reglur til að meta gjaldþol 
eftir. En það eina og minsta, sem ætti 
að mega setja henni fvrir, er það, að hún 
sje skyld að ákveða gjaldþol hvers aðilja 
með tölum. A því byggist svo margt ann- 
að út í gegnum brtt., sem jeg mun koma 
að síðar. Xefndin verður eftir þessu al- 
veg sjálfráð, hvernig hún framkvæmir 
matið. Henni eru ekki lagðar aðrar skyld- 
ur á herðar heldur en að ákveða matið í 
tölum eftir bestu samvisku. Af ásettu ráði 
og að sjálfsögðu hefi jeg í þeim brtt., 
sem hjer koma á eftir, lagt til, að þessar 
tölur, sem nefndin ákveður, sjeu í tvennu 
lagi. I öðru lagi ákveðin eignaupphæð- 
in, sem talin er undirstaða gjaldþolsins, 
og í hiiiu la"i, eftir e.-lifS í þessari brtt,

við 4. gr. frv., að ákveða líka gjaldþol 
manna að því er snertir tekjur. Þetta er 
aðalgrundvöllurinn, sem jeg álít, að megi 
og sje sjálfsagt að lögbjóða, því að á því 
byggist fvrst og fremst það að vera laus 
við skiftingu á útsvari. Og það álít jeg 
einn liöfuðkost. En áður en niðurjöfn- 
unarnefnd ákveður gjaldþol tekna aðilja, 
þá á að byggja á því tilliti, sem á að taka 
til 2. og 3. liðar í greininni, sem jeg vil 
að nokkru levti breyta. Jeg hefi lagt til 
grundvallar um niðurskipun þessara liða 
í greininni, að með tekjum eigi að telja 
alt það í ástæðum manna. sem rnaður gæti 
kallað ,,positivt“, eins og það er orðað 
hjer í brtt. minni við þessa grein, að eftir 
orðunum „síðastliðið ár“ komi: „Til 
þeirra teljast hverskonar arður, höpp og 
hagsmunir, sem metnir verða til verðmæt- 
is.“ Þegar tekjur eru metnar, þá á að 
telja alt slíkt til tekna. Aftur á móti hefi 
jeg breytt 3. liðnum í gr. samkv. d.-lið í 
till. mínuin, að hann yrði eins og þar er, 
að þör verði ekki taldar aðrar en „nega- 
tivar“ ástæður, þær, sem koma fram sem 
nokkurskonar útgjöld og rýra tekjurnar. 
Auðvitað felst í frv. eins og það er að 
telja sjálfsögð útgjöld, svo sem kostnað 
við að afla teknanna o. s. frv. Það er 
sjálfsagt að telja með útgjöldum kostnað- 
inn við að afla teknanna. En um auka- 
útgjöld, svo sem vexti og kostnað af skuld- 
um o, fl„ er ekkert nefnt í frv. Jeg álít, 
að fyrst og fremst beri að telja allar 
„negativar“ ástæður, svo sjá megi, hverj- 
ar hinar raunverulegu tekjur eða eignir 
eru, sem niðurjöfnunin verður að byggj- 
ast á. Og það er á þessu, sem jeg hefi 
mi nefnt, að brttr mínar byggjast.

Hinar smærri brtt. á 2. lið 4. gr. eru í 
samræmi við það, sem jeg vil síðar breyta 
í frv„ og snertir lítið þetta aðalatriði. Þó 
skal niinna á, að ein þeirra, d,-liðurinn.
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miðar þó í þá átt. því þar er farið fram 
á, að á eftir orðinu „kostnaður" „og 
áliætta" falli niður. Með því að það er’ 
sjálfsagt, eins og gefur að skilja, að 
áhætta við einhvern atvinnuveg. seni er 
hjá liðin þegar niðurjöfnun fer frani, á 
ekki að koma til greina.

í þessu sambandi skal jeg geta þess. að 
sumir hafa lialdið fram. að á.sta>ða væri til 
að taka til greina við niðurjöfnun, hve 
mikil velta hafi verið hjá atvinnurekanda, 
og hefir því sama verið lialdið fram um 
smærri verslanir. að veltu þeirra megi 
taka til greina við niðurjöfnun útsvara. 
I uppliafi fanst mjer. að þetta mundi ef 
til vill vera á rökum bygt. en við nánari 
athugun komst jeg að þeirri niðurstöðu 
með sjálfum mjer, að það væri ekki rjett. 
Hinsvegar á að taka til greina við niður- 
jöfnun útkomuna eins og hún verður að 
viðskiftum loknum. því sje það ekki gert 
sjerstaklega. getur hæglega komið fyrir. 
að misvægi valdi í álagningunni. Og skyldi 
nú svo fara, að útkoma einhvers atvinnu- 
vegar reyndist „negativ“. sje jeg ekki 
ástæðu til að leggja á veltuna. eins og 
líka hitt, að á þá verslun. sem engum 
arði svarar. á ekki að því leyti að vera 
hægt að leggja neitt útsvar.

•Jeg vík þá frá þessu að sinni, og ætla 
sömuleiðis að hlaupa yfir að niinnast á 
hinar aðrar smærri brtt. við 4. gr. Þó 
verð jeg að vekja eftirtekt á því, að 4. og 
5. gr. frv. eiga ekki heima undir þeim 
kafla. sem þær eru nú í frv. Samkvæmt 
brtt. mínuiii legg jeg því til. að IV. kafli 
verði gerður að V. kafla. og greinar þess- 
ar því færðar aftur. eins og sjá má á 
þskj. 127.

Þegar þessum brtt. við 4. gr. sleppir. 
koma 2 nýjar gr., sem eiga heima í þess- 
lim kafla, sem sje um niðurjöfnun út-

svara. Brtt. þessar eru merktar með grísku 
stöfunnm a. og b. Sú fyrri, sem verða á 
10. gr.. verði brtt. mínar samþyktar, kveð- 
ur svo á. að „heimilt sje að jafna niður 
nokkrum liluta útsvara með persónugjaldi 
á hvern verkfæran mann, heimilisfastan í 
sveitinni, þó ekki yfir 10 kr. á hvern.“ 
Það, seni jeg hafði fvrir augum með 
þessu, er það, að hreppsvegagjaldi er 
jafnað niður á verkfæra karlmenn á 
aldrinum 20—00 ára, og að jeg vildi heim- 
ila þetta pei/sónugjald, kemur til af því, 
að eins og hv. þdm. vita og aðrir, er gjöld- 
um sveitarsjóðanna til almennra þarfa að 
nokkru leyti jafnað niður eftir tölu þess- 
ara manna, og verður því eins eftir vega-. 
lögunum persónugjald. Þetta hvorttveggja 
gerir það að verkum, að hver 20—60 ára 
karlmaður í sveit, sem ekki er fatlaður 
eða hindraður frá störfum, verður þess 
valdandi. að sveitin verður að gjalda fyr- 
ir hann persónulega sama gjald og jeg 
legg hjer til, að megi jafna niður á liann. 
Þetta er svo augljóst mál, og að minsta 
kosti ætla jeg þeim hv. þdm. að skilja 
það. sem komið hafa eitthvað nálægt 
sveitastörfum, að jeg hirði ekki um að 
fara frekar út í það.

Þá er það seinni brtt., sem yrði þá 11. 
gr. En um hana verð jeg að eyða nokkr- 
um orðum, því að það er eitt meginatrið- 
ið í mínum brtt., að niðurjöfnunarnefnd 
s.je skylt að „finna meðalhundraðshluta 
þeirrar upphæðar, er jafna þarf niður, í 
mismunandi hlutfalli við eign annarsveg- 
ar og tekjur hinsvegar." Og reglan, sem 
sett er fyrir því, livernig jafna skuli nið- 
ur, kemur fram í þessari grein. Og jeg 
verð að segja. að hún sje tiltölulega ein- 
föld. þessi regla, eins og hún er fram 
borin í brtt. mínum. Þar er ætlast til, að 
lægra hundraðshlutfallið miðist við eign,



Lagafrumvörp samþykt.
Útevör.

2129

en hærra hlutfallið við tekjur; þó má 
munurinn aldrei vera meiri en 1 á móti 
7. Jeg skal kannast við, að tölur þessar 
eru settar af handahófi, enda hefi jeg orð- 
ið þess var, síðan jeg fór að fást við mál- 
ið, að ýmsum finst þag töluvert viðsjár- 
vert að taka til greina eign við niður- 
jöfnun útsvara eftir efnum og ástæðum, 
nema þá að hverfandi litlum hlut. Jeg er 
á annari skoðun og álít t. d. hlutfallið 1 
á móti 5 mjög sanngjarnt. Enda veit jeg, 
að þó brtt. mín yrði að lögum, þá mundi 
í mörgum sveitum ekki notaður meiri mis- 
munur á hlutfallinu en 1 á móti 5.

Jeg vona því, að hv. þdm. skilji, hvað 
liggur í þessum brtt., en til þess að gera 
afsökun mína og skýra þetta atriði nokkru 
nánar, hefi jeg reiknað út eitt dæmi, sem 
hæstv. stjórn hefir notað í öðru sam- 
bandi og er að finna í ástæðum hennar 
fyrir þessu frv. Dæmið, eins og jeg hefi 
reiknað það, verður á þessa leið:

Sveitarfjelag með eignir, sem nema 200 
þús. kr., tekjur, sem nema 100 þús. kr., og 
upphæð, sem jafna þyrfti niður, 5 þús. 
kr. Nú virðist mjer sanngjarnast að hafa 
hlutföllin milli eigna og tekna 1 á móti 
5. — 1% af 200 þús. kr. þ. e. 2 þús. kr. 
— og 5% af 100 þús. kr., en þ. e. 5 þús. 
kr. — Þetta samanlagt verða 7 þús. kr., 
og er 2 þús. kr. of mikið, og þarf þá að
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lækka hundraðstölurnar um 2/7 hluta. Það 
er auðvelt að finna hinar rjettu hundr- 
aðstölur, og verða þær 0,7% á eign, en 
3,6% á tekjur, eða m. ö. o. rjettar 1400 
kr., sem leggja skal á allar eignirnar, en 
3600 kr. á tekjurnar, sem verður saman- 
lagt 5 þús. kr., eða samhljóða upphæð- 
inni, sem jafna þurfti niður.

Að finna þessi hlutföll er mjög auð- 
velt, enda gefur brtt. nákvæmar reglur 
um það. „Þegar finna skal útsvarsupphæð 
hvers gjaldanda, skal hækka og lækka 
meðalhundraðshluta eftir því, sem hæfa 
þykir, þ. e. búa til gjaldstiga, þó þannig, 
að eign með lægsta hundraðsgjaldi má 
eigi meiri vera en 5000 kr. og stigmunur 
eigi minni en 5000 kr. Tekjur með lægsta 
hundraðsgjaldi mega ekki meiri vera en 
1000 kr. og stigmunur ekki minni en 1000 
kr.“

Nú skal jeg halda áfram sama dæminu, 
sem jeg nefndi, en til þess að finna út- 
svarsupphæðina, þar sem svo stendur á, 
tel jeg hæfilegt að hafa 5 stigin á eignum 
en 6 á tekjum. Þó skal jeg taka fram, að 
gjaldstiginn þyrfti oft eða víða að verða 
miklu lengri, og t. d. hjer í Reykjavík mundi 
láta nærri, að tekjuskattstiginn vrði helm- 
ingi lengri. í þessu sama dæmi, sem jeg 
nefndi, verður gjaldstigi á þessa leið:

1. Eign.
' 5000 kr. og lægri = 100000 kr. með 0.66% = 660 kr.

5—10 þús. kr. = 55500 — — 0.71% = 394 —
10—15 — — = 29500 — — 0.76% = 224 —
15—20 — — = 11500 — — 0.81% = 93 —
20 þús. kr. og yfir = 3500 — — 0.86% =30 —

Alls 200000 kr. með 0.7% = 1401 kr.

Hjer eru gjaldstig aðeins 5 og hundraðsgjaldsmunur 0,05, og tel jeg hvorttveggja 
hæfilegt.

AlÞt. 1926, B. (38. Iðggjafarþing), 134
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2. Tekjur.
1000 kr. og lægri = 40000 kr. með 3% = 1200 kr.
1— 2 þús. kr. = 23000 — — 3,5% = 805 —
2— 3 _ _ = 19000 — — 4% = 760 —
3— 4 — — = 12000 — — 4,5% = 540 —
4— 5 — — = 5200 — — 5% = 260 —
5 þús. kr. og hærri = 800 — — 5,5% = 44 —

Alls 100000 kr. með 3,6% = 3609 kr.

Hjer eru gjaldstig 6 og hundraðsgjalds- 
munur 0.5%.

Þegar búið er að reikna dæmið á þenn- 
an hátt, þá er álagningin á einstakling- 
ana ekkert annað en einfaldur reikning- 
ur, og þar með búið. Þessi aðferð er þá 
fyrst og fremst fólgin í því, að niðurjöfn- 
unarnefnd metur sanngjarnlega og rjett 
efni manna og ástæður og ákveður jafn- 
ótt matið hjá hverjum einum með tölum, 
svo niðurjöfnunin verður sem sagt ekk- 
ert annað en einfaldur útreikningur. Og 
jeg beini þeirri fullyrðingu til hv. þdm.. 
að þeir geti ekki nefnt neina átyllu fvrir 
því, að það sje ekki sanngjarnt að heimta 
af hvaða niðurjöfnunarnefnd sem er að 
nota reglur þessar, sem jeg nú hefi út- 
skýrt, að loknu mati á efnum og ástæðum 
manna, og að það sje rjettasta og þó um 
leið hið auðveldasta ráð til að fyrirhvggja 
misrjetti.

Og hvað sanngjarnar, sem niðurjöfn- 
unarnefndir vilja vera um þetta mat, eins 
og nú er og verður eftir frv. óbreyttu, 
þá er sjaldgæft. að þeim takist að gera 
slíkt mat í huganum og óskiáð eins og 
eftir ákveðii ni reglu. Þ°tta get jeg dæmt 
um af eigin reynslu. Jeg hefi nú fengist 
meira og minna við niourjöfnunarstörf í 
þriðjung allar og undantekningarlaust 
reynt að ge -a þetta mnt sem sanngjarn- 
lega.st. En j3g hefi rek'ð mig á allmikla 
erfiðleika í þessu efni, og þó langmesta 
hafi jeg ekki skrásett matið jafnóðum.

Hæstv. atvrh. (MG) segir í aths. frv., 
að þessi aðferð, að jafna niður eftir efn- 
um og ástæðum, sje margrevnd og hafi 
gefist vel. Það má segja kannske, að til 
sveita hafi þetta mat niðurjöfnunarnefnda 
staðist oft á tíðum, ef miðað er við það, 
að sjaldnast er mikið hróflað við útsvör- 
uin, þó skotið sje þeim til æðra dóms.

En hvers vegna hefir útsvörum oft ekki 
verið breytt, sem kærð hafa verið til 
sýslunefnda ? Vegna þess að kærandinn 
hefir aldrei átt kost á að vita um matið 
á efnum sínum og ástæðum, auk þess sem 
sýslunefndin á mjög oft erfitt með að gera 
sjer grein fvrir því, hvort matið er sann- 
gjarnt eða ekki, af því að fáar tölur er 
við að styðjast.

Af þessum ástæðum verð jeg því að 
álíta, að þetta ákvæði sje afarnauðsynlegt, 
enda sje jeg ekki, að það sje ósanngjarnt 
að leggja niðurjöfnunarnefndum þes<a 
skyldu á herðar. sem er í sjálfu sjer ekk- 
ert annað en að matið, sem á að vera 
grundvöllurinn undir þyngsta skattinum 
til opinberra gjalda, sje sanngjarnt og á 
rökum bygt, en ekki lagt á eftir einhverj- 
um liandahófságiskunum, auk þess sem 
gjaldendunum eða þeim, sem greiða eiga 
f kattinn, er gert hægra fyrir um allan 
samjöfnuð við það að fá að vita um mat- 
ið ítarlega.

Þetta eina ákvæði er nóg út af fyrir sig 
tll þess að útrýma allri skiftingu útsvara, 
því þá getur engin atvinnusveit lagt
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þvngri skatt á aðkomumenri lieldur en 
sína heimilisföstu gjaldendur. Svo að ef 
þetta atriði verður tekið upp í frv., er 
fengin lausn á þessu máli, og þá mun falla 
niður skifting útsvara; en-það mál hefir 
miklum deilum valdið og óánægju margra 
í millum.

Annars hirði jeg ekki um að eyða fleiri 
orðum um þetta efni eða útlista nánar.z
hvað í gjaldstiganum eigi að standa, því 
jeg endurtek það, sem jeg sagði fyr: Þetta 
er svo ljóst, að öllum hv. þdm. hlýtur að 
skiljast, hvað átt er við.

Þetta var þá 1. brtt. á þskj. 127, og 
kem jeg þá að þeirri næstu í röðinni. sem 
fer aðeins fram á það að flytja 5. gr. 
aftar, eða þannig, að hún verði 12. gr. 
frv. samkvæmt hinum öðrum brtt. mínum.

Þá kemur 3. brtt.. sem er við 6. gr, frv. 
Aður en jeg byrja að tala um 6. gr.. sem 
jeg álít vera aðalgrein þessa kafla frv. 
(því að þar er sagt, hverjir sjeu útsvars- 
skvldir), þá vil jeg taka það fram, að jeg 
hefi forðast að breyta orðalagi eða setn- 
ingaskipun, nema það, sem minst verður 
komist af með. Þess vegna hefi jeg ekki 
haggað neitt sjerákvæðum greinarinnar 
um útlendinga. Aðalbrtt. mín við þessa 
grein er sú, að aftan við hana vil jeg bæta 
nýjum lið, e.-lið, sem nefni aðeins þá, sem 
hvergi eru heimilisfastir. Mjer þykir fara 
betur á því, úr því að nefndir eru í sjer- 
stökum liðum þeir. sem lijer á landi eru 
heimilisfastir, og þeir, sem erlendis eru 
heimilisfastir, að þá sjeu þeir. sem hvergi 
eru heimilisfastir. einnig tahlir undir 
sjerstökum lið. Þetta álít jeg. að eigi að 
standa í kaflanum um útsvarsskvldu.

Þá kem jeg að öðru aðalatriðinu í mínu 
kerfi. Það er það, að jeg vil fa*ra alla. 
sem nefndir eru undir 3. lið 9. gr., yfir í 
8. gr. Þar með vil jeg heimila að leggja

útsvar á víðar en í einni sveit, er svo á 
stendur. Því að það er mín skoðun, að 
leggja skuli útsvar á hvern mann í þeirri 
sveit, sem það á í að gjaldast. Jeg hefi 
fært nokkuð af 1. lið 9. gr. inn undir a..- 
lið 8. gr., í stað þess, að meiri hl. liáttv. 
nefndar vildi hafa það sjerstakan staflið. 
En það atriði skiftir ekki iriiklu máli. — 
B.-lið 8. gr. hefi jeg ekki viljað hagga. 
Þá hefi jeg viljað breyta c.-lið 8. gr. og 
færa undir harin nokkurn hluta af 1. 
lið 9. gr. Jeg hefi fært undir ákvæði 8. 
gr. alla 3 liði 9. gr.; en það- er meira 
fólgið í till. mínum en það eitt að færa á 
milli. Fyrst og fremst er það uridantekn- 
ingin í 1. lið 8. gr., að telja ekki ítök í 
annari sveit, sem metin eru nieð jörð eða 
heimatekjum embaritis í heiinilissveit, til 
afnota lands og lóða-. Á 3. lið (e-'lið) var 
jeg búinn að minnast. Þá kemur-4. liður, 
og liefi jeg þar gert allverulegar brtt. Jeg 
vil sem sagt, að það, sem lagt verður á, 
sje ekki annað eri það, sem maðurinn fær 
fram yfir 3000 kr. — Á þskj. 159 hefi jeg 
komið með þá brtt. við það. að upphæðin 
sje ákveðin aðeins 2000 kr.,' eri það er at- 
riði, sem ekki skiftir miklu iriáli fyrir 
mjer. Meira að segja gæti jeg gerigið að 
því að ákveða þessa upphæð ennþá lægri. 
— En hvort sem talan, sem miðað er við, 
er 2 eða 3 þús. eða eitthvað annað, þá er 
það miklu betur í samræmi við ánda lag- 
anna, að atvinnúsveitin fái aðeins að 
leggja útsvar á það. sem þar er fram 
yfir. Ilins á sveitin. þar sem maðurinn er 
búsettur. að njóta. Því að það virðist 
vera hið mesta misrjetti gagnvart heimilis- 
sveit mannsins. að hún eigi að missa rjett- 
inn til útsvars af öllu því, sem liann vinn- 
ur sjer inn annarsstaðar, ef tekjur hans 
þar komast upp yfir 2 eða 3 þús. krónur. 
Jeg álít því r.iett að tiltaka' einhverja
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sanngjama upphæð, sem atvinnusveitin 
megi ekki taka ótsvar af. En svo sem jeg 
hefi sagt, þykir mjer ekki skifta miklu 
máli, hve há sú. upphæð er. Eins og nú 
er ástatt um frv., álít jeg, að fulllangt 
hafi verið gengið í því að svifta atvinnu- 
sveit útsvari af utansveitarmönnum, sem 
fá þar kannske ríflegar tekjur. Jeg hefi 
lagt það til, að lagt sje á utansveitarmenn 
eftir sama mælikvarða og innansveitar- 
menn. Þarf þá auðvitað ekki að taka tillit 
til þess, hver efni og ástæður þeirra eru 
utansveitar, heldur aðeins til þeirra efna 
og ástæðna, sem þeir hafa í þessari sveit. 
Þá hefi jeg lagt til, að bætt verði við 8. 
gr. tveim nýjum liðum. Er sá fyrri um 
það, þegar skip leggur upp afla sinn utan 
heimilissveitar útgerðarmanns eða eig- 
anda. Ákvæðin í þessum lið eru alveg á 
annan veg en í frv. hæstv. stjórnar, og 
einnig á annan veg en hv. frsm. (PO) 
vildi vera láta. Jeg vil, að höfð sjeu al- 
veg sjerstök ákvæði um þessi tilfelli, og 
sje með hæfilegri sanngirni tekið tillit til 
allra, sem hlut eiga að máli. Eftir minni 
tillögu má þá fvrst og fremst leggja á út- 
svar, ef skipið hefir lagt upp afla sinn 
utan heimilissveitar útgerðarmanns 4 vik- 
ur eða lengur samtals á árinu. En þá má 
ekki leggja útsvar á skipverja eftir næsta 
lið á undan, heldur eingöngu á aflann. 
Þá er í brtt. minni sjerstakt ákvæði i:m 
það, hvað mest megi leggja á aflann: 
hygg je?- að það sje sarngjarnlega ákveð- 
ið, eftir öllum málavöxtum, en vík nána? 
að því síða •. Það geti.r auðvitað veiif 
nokkurt deil imál, hve langt eigi að fara í 
því að leggja á þá menn útsvar utan hei.n- 
ilissveitar sinnar, sem stunda sjósóknir og 
leggja aflann upp annarsstaðar. En þegar 
svona stendur á hafa margir hagræði af 
því að þurfa ekki að fara heim með afla

sinn. Er því ekki nema sjálfsagt, að eitt- 
hvað komi á móti frá þeirra hálfu. Það er 
því aðalatriði fvrir mjer, að núverandi 
löggjöf hafi gengið of skamt í heimild út- 
svarsálagningar undir þessum skilyrðum, 
þar sem liún undanþiggur alla þá, sem 
heima eiga við sama fjörð eða flóa, eða í 
sömu sýslu, útsvarsskyldunni. En jeg fæ 
ekki sjeð, að það sje næg ástæða til að 
vera undanþeginn útsvari.

Jeg álít, að núgildandi lög hafi gengið 
of langt í tvær áttir: bæði í því að undan- 
þiggja menn útsvarsskyldu og eins í því 
að leggja á menn útsvör. Er það mitt álit, 
að frv. hæstv. stjórnar gangi í rjetta átt, 
er það vill jafna þessar sakir. En þó er 
jeg ekki alveg ánægður með frv. og hefi 
því borið fram brtt. mínar um þessi atriði. 
Jeg veit, að útsvör á útgerðarmönnum eru 
nokkuð há, en þarna er farið fram á, að 
þau verði í samræmi við verð aflans, og 
hygg jeg, að það sje sanngjarnt. Jeg held, 
að varla verði álitið, að of langt sje geng- 
ið, þótt þessi tala sje ákveðin 1% af verði 
aflans, en geti hæstv. atvrh. eða hv. þdm. 
bent á aðra tölu, sem sje sanngjarnari, 
bind jeg mig ekki við þessa.

Þá er brtt. mín um síðasta lið þessarar 
greinar. Hefi jeg þar tekið upp þá menn, 
sem flvtjast búferlum milli sveita eða 
samtímis eiga lögheimili í tveim sveitum, 
og hefi jeg þar farið eftir ákvæðum stjfrv. 
Jeg skal játa, að e. t. v. vantar nánari 
ákvæði um þessa aðilja í frv., en þó hefi 
jeg ekki getað sjeð, að það sje tilfinnan- 
legt við athugun mína á frv. Jeg hefi þá 
farið vfir aðalbrtt. mínar við þetta frv. 
Hinar allar eru smærri og leiða aðeins af 
þessum.

Kem jeg þá aftur að því, að frv., eins 
og það verður, ef brtt. mínar verða sam- 
þvktar, verður lausara við misfellur, ein-
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faldara og iueira 1 samræmi við það. sem 
venja liefir verið, og að mörgu levti sann- 
gjarnara en frv. liæstv. stjórnar. Einkum 
er það kostur, að lagt verður á mann eftir 
gjaldþoli hans, eignum og tekjum. Þá eiga 
sveitimar einnigað hafa jafnan rjett til að 
leggja á alt, sem þar er á lagt, án þess að 
taka tillit til þess, hvaða iitsvar gjald- 
þegninn greiðir annarsstaðar. Jeg þvkist 
vita það alveg fyrirfram, hvað verður 
sterkasta ástæðan á móti mínum till. En 
hún er sú, að eftir mínu kerfi verður ekki 
lagt á utansveitarmenn eftir efnum þeirra 
og ástæðum heima fvrir, heldur aðeins 
eftir tekjum þeirra í atvinnusveitinni. En 
jeg held, að það sje ekki nægilega sann- 
gjarnt gagnvart sveitunum, að þær þurfi 
að taka tillit til alLs efnahags raanna, held- 
ur verða þær að fara eftir því, hvernig 
ástœður manna eru þar í sveit. Jeg fæ 
ekki sjeð, að þetta ákvæði geti heldur á 
nokkurn hátt orðið til þess, að utansveit- 
armenn verði ósanngirni beittir, þar sem 
sjeð er við því, að hærra verði lagt á 
utansveitarmenn en þá, sem innansveit- 
ar eru.

Þá kem jeg að þeim hluta í brtt. mín- 
um, er jeg legg til, að þessi aðferð að 
skifta útsvörunum verði þurkuð burt. Það 
mætti nú tala langt mál um það, sem 
mælir á móti þessari skiftingu, en jeg vil 
ekki tefja tímann með því. Það nægir að- 
eins að drepa á það, að skiftingin á fyrst 
og fremst að fara fram eftir hæpinni reglu 
og alls ekki nákvæmri. Þó er það ekki hið 
lakasta, heldur er hitt verra, að skiftingin 
kemur svo löngu eftir á, að ekki er hægt 
að byggja tekjur og gjöld viðkomandi 
sveitarsjóða á henni. Þetta gerir alla áæ4l- 
un sveitarsjóðanna óábyggilega, og þó ekk 
síst, ef einhver kærir útsvar sitt og rrá1 
hans verður að útkljást kannske hjá 2 e5." 
3 úrskurðarvöldura: þá getur þetta dreg-

ist vou úr viti, hvort þessar tekjur fást í 
sveitarsjóðinn, og verður úr þessu hið 
mesta vafstur og vafningar. Eftir mínu 
kerfi kemst maður að sama marki, en losn- 
ar við alt vafstrið og vafningana.

Jeg geri ráð fyrir því, að mjer hafi 
^jest yfir einhver atriði, er hægt væri að 
segja brtt. mínuni til stuðnings, en jeg 
hýst við, að hv. þdm. hafi nú kynt sjer 
þær, svo að þeir hafi getað skapað sjer 
hugmynd um, hvort þær eru á rökum 
bygðar eða ekki. Jeg geri það af ásettu 
ráði að sleppa að útlista ýmsar sraærri 
brtt. eftir 9. gr. Þær eru flestar þannig 
vaxnar, að þær eru aðeins til samræmis 
við hinar stærri brtt., og því einfaldar og 
ljósar. Skal jeg svo ekki fara fleiri orðum 
um þetta að sinni.

JónBaldvinason: Það er mjög eðlilegt, 
að það sjeu skiftar skoðanir um þetta mál 
og furða, að allshn. skuli hafa kornist með 
álit sitt á einu skjali, eins mikið og deiit 
liefir verið um þetta á undanförnum þing- 
um. Mjer finst það höfuðkostur þessa frv. 
samræmingin og takmörkun á þeim elt- 
ingaleik um útsvör á einstaka menn, sem 
átt hefir sjer stað á síðustu árum. Þess 
hefir verið getið hjer, að menn hafa þóst 
kenna þessa eltingaleiks síðan samþykt 
var lagaheimild fyrir Reykjavík til þess 
að leggja útsvör á menn, sem lögskráðir 
eru á skipin. En með því var ekki annað 
gert en það að veita Reykjavík jafnrjetti 
við aðrar sveitir landsins, þótt það væri 
öðruvísi orðað, og var það ekki nema 
sjálfsagt og eðlilegt. En þetta á að hverfa 
eftir frv., og tel jeg það rjett eins og 
högum er.há+tað hjer á landi, að þeir, sem 
stunda atvinnu utan heimilis síns, sjeu út- 
svarsfrjálsir.

Áður en jeg vík að mínum brtt., skal 
jeg geta þess. að jeg er ekki i?3HHft4la
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meiri hluta allshn. um tvær'brtt., er liann 
flytur á þskj. 124. En það er 2. og 3. 
brtt. Það er vikið að þessu í nál. og þess 
getið, að nefndin sje ekki sanunála um 
þetta. Jeg vildi fylgja stefnu frv. um það 
að láta sem minst leggja á einstaka menn 
utan lieimilissveitar þeirra. En annars er 
það eðlilegt í umræðum um svona niál sem 
þessi, að það komi fram sín skoðunin fyr- 
ir hvert kjördæmi. Það eru ta mál. sem 
eru eins unclirorpin hreppapólitík s.em út- 
svarsmálin, Það á sitt við á hverjum stað, 
og svo verður togstreita um það.

Þá skal jeg leyfa mjer að víkja að brtt. 
minum á þskj. 134, en þær eru hvorki 
margar nje flóknar. Þess er getið í 3. gr. 
frv.. ef sveitarstjórn þyki sýnt. að inn- 
heimtar tekjur hrökkvi ekki til greiðsln 
gjalda, þá geti hún ákveðið framhaldsnið- 
urjöfnun til greiðslu þess, sem á vantar, 
þannig, að því verði bætt við útsvar livers 
einstaks gjaldanda eftir ákveðnu bundr- 
aðshlutfalli. Mjer þykir þetta óþarflega 
langt gengið og vil undanþiggja þá fáta*k- 
ustu frá þessu viðbótarútsvari. Það mun 
vera svo um þessi lægri útsvör, að þar er 
farið svo langt, sem álitið er, að menn 
þessir geti borið. Það er eignalaust fólk, 
sem ekki er- fært um að bera hærra útsvar. 
Auk þess mundi það oft og einatt ekki 
svara kostnaði að innheimta þessa viðbót- 
arálagningu á þessum lágu útsvörum, sem 
mundi kannske ekki nema nema nokkrum 
aurum eða fáum krónum. Því hefir mjer 
fundist rjett og lagt svo til, að ekki skuli 
leggja þetta viðbótarútsvar á 80 króna 
útsvar eða íægra í kaupstöðum eða kaup- 
túnum og 40 króna útsvar eða lægra ann- 
arsstaðar.

Önnur brtt. mín er við 6. gr. II. 1. Þar 
segir, að ekki megi leggja bæði á fjelag 
og fjelagsmann vegna eignar hans í fjelagi 
o. s. tý’v. Þetta legg jeg til, að verði í'elt

niður. Þessi heimild virðist að vísu vera 
sanngjörn, þegar fljótt er á litið. en er 
m.jög varhugaverð. Það getur vel verið, 
að sinni reglunni sje fylgt í hverju sveit- 
arfjelagi, og svo ef til vill sinni reglunni 
hvert árið. Svo getur þetta líka orðið til 
þess að skaða sveitarfjelögin. I skattalög- 
ununi er gert ráð fyrir því, að hlutafje- 
lög greiði hærri skatt en einstakir menn. 
Ef sá siður yrði upp tekinn að leggja 
eingöngu á mennina. en sleppa fjelögun- 
um, þá gæti það orðið til þess. að sveitar- 
fjelögin töpuðu miklu fje. Þessi fjelög 
eru vitanlega ekkert annað en samsafn 
af eign einstakra manna. Jeg sje ekki ann- 
að en það sje rjett lijer að leyfa niður- 
jöfnunarnefndum að leggja lijer á eftir 
efnum og ástæðum eins og áður, og gera 
ekki þá undantekningu, setn felst í þessu 
ákvivði.

Þriðja brtt. tnín er við 17. gr. og er 
þess efnis að fella burt, að konur geti 
skorast undan að vera í kjöri til niður- 
.jöfnunarnefndar. Mjer finst engin ástæða 
til þess, að þeim sje leyft að skorast und- 
an þessuni starfa frekar en karlmönnum. 
Ef menn vilja kjósa þær. þá verða þa*r að 
sætta sig við það, enda hygg jeg, að konur 
hirði ekki ttm að fá þetta ákvæði inn.

Fjórða, fimta og sjötta brtt. mín hljóða 
um það sama, að fella niður ákvæði frv., 
er lúta að því. að atvinnumálaráðuneytið 
hafi fullnaðarúrskurð um útsvarsupphæð. 
Jeg get tekið undir með hv. frstn. (PO), 
að mjer hefði fundist eðlilega.st, að gamla 
reglan hefði lialdist, að sýslunefndir og 
bæjarstjórnir hefðu haft æðsta úrskurðar 
vald um útsvarskærur eins og tíðkast hef- 
ir. En í stað þess hefir það verið sett inn 
í frv., að yfirskattanefnd skuli úrskurða 
um þessi mál. Þetta hefir verið sett lík- 
lega vegna þess. að mönnum hafa fundist 
sumar ba-jarstjórnir ekki fara vel með
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þetta vald sitt, og því viljað fá rjettlát- 
ari aðilja. En jeg liygg nú, að úrskurðir 
bæjarstjórna og sýslunefnda hafi oftast 
verið nærri lagi. Þó jeg sje þeirrar skoð 
unar, að gamla reglan hefði vel getað gilt, 
þá hefi jeg ekki haft á móti því, að yfir- 
skattanefndirnar úrskurði um útsvarskær- 
urnar, úr því það er nú einu sinni kom- 
ið á, því jeg býst varla við, að hægt sje að 
færa það aftur í gamla horfið, sem jeg þó 
hefði frekar kosið. En hitt finst mjer al 
veg ótækt, að hægt sje að skjóta úrskurðr 
þeirra til atvinnumálaráðunevtisins. Ráðu- 
neytin eru pólitískustu stofnanirnar, sem 
til eru í landinu, og treysti jeg þeim alls 
ekki til þess að fella rjettlátan dóm um 
þessi efni. Það finst mjer betra, að yfir- 
skattanefndirnar hafi fullnaðarúrskurðar- 
vald, og sje alls ekki hægt að fara með 
það lengra. Mjer skilst líka, að það geti 
ekki verið neitt aðalatriði fyrir stjórnina 
að halda í þetta ákvæði. Gjaldendum ætti 
að geta verið sæmilega borgið, þótt málin 
yrðu ekki rekin lengra en til yfirskatta- 
nefndar.

Jeg hefi nú hraðað orðum mínum til 
þess að vera búinn að ljúka máli mínu 
áður en fundartími væri á enda. En jeg 
hefði þó gjarnan viljað víkja að einstöku 
tillögum, sem fram eru komnar.

Vil jeg þá fyrst víkja að brtt á þskj. 
125, frá hv. þm. Borgf. (PO). Það er að 
vísu rjett hjá liv. þm. Borgf., að útsvars- 
álagning á atvinnurekstur er nokkuð miklu 
þrengri en í núgildandi lögum. í fyrstu 
var ákveðið, að ekki skvldi leggja á báta, 
sem stunduðu veiði við sama fjörð og 
heimilissveit lá við; svo var þetta rýmkað 
og sett: við sama fjörð og flóa. En það 
hefir á undanförnum árum verið hringlað 
mikið í þessu og svo langt gengið, að 
fram komu tillögur, sem breyttu nöfnum 
á stöðum frá því, sem stendur í landa-

fræðinni. En verði nú þess'. ákvæði öll 
feld niður, þá f;v jeg ekki bitur sjeð en 
að sum sveitarfjeiög verði a’lhart úti, t. 
d. Reykjavík og Siglufjörður. Það verður 
áreiðanlega taLsvtrður skaði fyrir þessa 
staði. En hitt skal jeg játa. sem háttv. 
þm. Borgf. vjek að, að þau kjör, sem út- 
gerðarmenn verða að sæta í sumum iit- 
gerðarplássum, eru afarhörð. Hjer var 
samþ. till. á þingi í fyrra, að stjórnin 
skyldi rannsaka. hvaða kjörum útvegs- 
menn yrðu að sæta í verstöðvum um- 
hverfis land. Það getur verið, að stjórnin 
hafi nú fengið þessar upplýsingar og geti 
skýrt frá þeim nú. En jeg álít, að það sje 
ekki rjetta leiðin að fella niður útsvars- 
skylduna í þessu tilfelli, heldur setja tak- 
mörk fyrir því, hversu mjög megi íþyngja 
mönnum með útsvörum í slíkum upp- 
sátursstöðum. En rjett er, að þessir staðir 
hafi einhverjar tekjur af útveginum, og 
því má þessi till. engan veginn ná sam- 
þykki.

Jeg skal nú víkja örfáum orðum að 
brtt. hv. minni hl. nefndarinnar, hv. þm. 
Mýr. (PÞ). Þær eru margar, sem von er, 
því hann fer fram á svo gagngerða breyt- 
ingu á frv.. að hann vill algerlega brcyta 
reglunum um álagningu útsvara. Jeg vil 
ekki segja, að sú tilhögun, er háttv. þm. 
Mýr. hugsar sjer, sje mjög miklu ósann- 
gjarnari en hin. En jeg er hræddur um, 
að hún verði erfið í framkvæmd, eins og 
nú stendur. Annars verð jeg að telja það 
galla á till. hv. þm. Mýr., að ef ekki er 
hægt að koma þeim að öllum, þá er enga 
þeirra hægt að samþykkja, vegna þess, 
hvernig þær eru upp settar, enda þótt 
hægt væri að fallast á eitthvað af þeim út 
af fvrir sig. Það gerir sá grundvöllur, 
sem þær vfirleitt bvggja á.

Lýk jeg svo máli mínu með þeirri ósk, 
að hv. þd. fallist á till. mínar. Og svo vjj
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jeg sjerstaklega taka það fram, aÖ 2. og 
3. till. nefndarinnar eru ekki í samræmi 
við stefnu frv., og má því ekki samþykkja 
þær.

Umr. frestað.

Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 17. 
mars, vai' f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. um 
frv. (A. 15, n. 124, 125. 127, 134, 149, 
154, 156, 169).

Atvinnumálaráðhena (MO): Jeg vil
byrja mál mitt með því að þakka háttv. 
allshn. fyrir alúð þá, sem hún hefir lagt 
við þetta mál, og jafnframt vil jeg þakka 
fyrir þau viðurkenningarorð, sem hún 
hefir látið falla í nál. um það, að málið 
hafi verið vel undirbúið.

Háttv. nefnd hefir nú haft mál þetta 
alllengi til athugunar. En slíkt er ekki að 
undra, því að það er kunnara en frá 
þurfi að segja, hversu mjög mál þetta er 
viðkvæmt. 011 skattamál eru viðkvæm, en 
þó eru útsvarsmálin þeirra viðkvæmust. 
því að þau snerta svo að segja hvern mann 
í landinu og koma þar við, sem flestum 
okkar er sárast, en það er við pyngjuna, 
eftir efnum og ástæðum.

Mjer þykir vænt um að sjá í nál., að 
háttv. allshn. hefir gengið inn á öll grund- 
vallaratriði frv., og þó að henni finnist 
sumstaðar ekki nógu langt gengið, en 
annarsstaðar heldur langt, er það ekki 
nema eðlilegur skoðanamunur, sem jeg 
mun taka fult tillit til, og mun við atkv- 
gr. sýna það með atkvæði mínu um brtt. 
Aftur á móti mun jeg eiga bágt með að 
ganga inn á þær brtt., sem eru brot á þeim 
grundvallarreglum, sem frv. er bygt á.

Skal jeg þá snúa mjer að þeim brtt. 
háttv. nefndar, sem hún er sammála um.

og skal fyrst nefna fyrstu brtt. hennar. 
Mjer væri þökk á, ef hv. nefnd vildi taka 
hana aftur til 3. umr., því að mjer virð- 
ist hún ekki, með því orðalagi, sem á henni 
er nú, ná þeim tilgangi, sem henni er ætl- 
að að ná.

Þá kem jeg að 2. og 3. brtt. nefndarinn- 
ar, eða rjettara sagt meiri hluta hennar. 
Um þær er það að segja, að þær raska að 
nokkru leyti þeim grundvelli, sem frv. er 
bvgt á, sem sje þeim, að sem allra sjaldn- 
ast sje lagt á sama gjaldþegn í fleiri 
stöðum en einum. Mjer er að sönnu ekki 
vel við þessa breytingu, en get þó sætt 
mig við hana, ef við þetta verður látið 
sitja. Hinsvegar get jeg ekki neitað því, 
að talsverð hætta er á, að meira verði 
flutt milli 8. og 9. gr. frv., ef þessar brtt. 
verða samþyktar, og teldi jeg það illa far- 
ið, því að þá er hætt við, að raskist mjög 
þau grundvallaratriði, sem frv. er bygt á, 
og að vjer lendum þá í sama feninu og nú 
er, eða svipuðu, um álagning á sama gjald- 
þegn á fleirum en einum stað. En einmitt 
þetta hefir þótt verstur og tilfinnanleg- 
astur megingallinn á útsvarslöggjöf vorri, 
vegna þess, hve óvægilega hefir verið lagt 
á utansveitargjaldendur.

Jeg get vel gengið að c- og d-lið 3. brtt., 
því að þeir miða að því 'að draga úr álagn- 
ingu á utanlireppsmenn. Ástæðan til þess, 
að jeg fór ekki lengra í frv., var sú, að 
jeg taldi hæpið, að sama þingið, sem sam- 
þykti útsvarslög Reykjavíkur 1924, vildi 
ganga svo langt, sem frv. gerir ráð fyrir, 
hvað þá heldur lengra.

Fleiri af brtt. nefndarinnar snerta ekki 
aðalgrundvöll frv., og tel jeg ýmsar þeirra 
til bóta og get greitt þeim öllum atkvæði.

Hv. frsm. allshn. (PO) kveðst í raun 
og veru vera óánægður með ýmislegt 
fleira. svo sem með nýmæli frv.. að vfir-
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skattanefnd sktdi úrskurða kærur í stað 
sýslunefnda. En hann hefir þó ekki kom- 
ið fram með brtt. um þetta efni. Jeg get 
að vísu tekið undir þetta með honum. og 
lýsti yfir því áður, að jeg mundi ekki hafa 
ráðið til að breyta þessu, ef ekki hefði 
verið nauðsyn á því vegna breytingar á 
niðurjöfnunartíma útsvara. því að úr- 
skurða mun þurfa kærur á árinu eftir að 
sýslufundur er afstaðinn, en hinsvegar 
alt of kostnaðarsamt að kalla saman auka- 
sýslufundi út af þessum ástæðum.

Þá er brtt. á þskj. 125, frá hv. þm. 
Borgf. (PO), og um hana verð jeg að 
segja það, að jeg get ekki felt mig við 
hana og tel, að ýmsum stöðum, eins og 
t. d. Siglufirði, væri gerður órjettur með 
henni. T sambandi við þetta hlýt jeg að 
taka það fram, að ástæðan til þess, að 
reglan um, að ekki megi leggja útsvar á 
upplagðan afla, ef eigandi er búsettur 
við sama fjörð eða flóa, var feld burtu úr 
frv. af því, að hún virtist ekki geta stað- 
ist samkvæmt þeim grundvallaratriðum, 
sem frv. er annars bygt á.

Þá kem jeg að brtt. hv. þm. Mýr. (PÞ), 
á þskj. 127 og 149, en jeg skal lofa hv. 
deild því að vera ekki eins langorður og 
hv. flm. í gær. En þó kemst jeg ekki hjá 
því að ræða þessar brtt. Þær sýna án efa, 
að höfundur þeirra hefir talsvert um 
þetta máL hugsað og lagt mikla vinnu í 
það, og þó eru brtt. hans yfirleitt þannig. 
að jeg get ekki fylgt þeim.

Mjer virðist, að þessum brtt. megi skifta 
í 2 flokka. Annar flokkurinn á að gefa 
nákvæmar reglur um, hvernig jafna skal 
niður, en hinn flokkurinn miðar að því að 
fella burtu ákvæðin um skiftingu útsvara 
milli atvinnusveitar og heimilissveitar.

Jeg mun tala um þessa flokka hvorn 
um sig, en fvrst vil jeg þó geta þess, að

Alf>t. 1926, B. (35. lög-gjafarþinB).
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mjer þykir hv. flm. (PÞ) haf'a gert till. 
sínar ákaflega og óþarflega flóknar, sjer- 
staklega með því að flytja til greinar frv. 
Og satt að segja öfunda jeg ekki hæstv. 
forseta. þegar að atkvæðagreiðslunni kem- 
ur og hann á að skera úr um það, hvernig 
á að hera þessar brtt. undir atkvæði. 
Hvernig á t. d. með atkvæðagreiðslu að 
slá því föstu. að 6. gr. verði 4. gr. og 25. 
gr. verði 22. gr.. meðan óvíst er, hvort eft- 
irfarandi brtt. verða samþyktar? Það 
hefði verið hægt að komast lijá þessu með 
því að segja bara, að greinatalan breytt- 
ist eftir atkvæðagreiðslunni.

Nokkrar greinar frv. vill háttv. flm. 
flvtja til í frv.. ýmist frant eða aftur. og 
sje jeg ekki ástæðu til að ræða mikið um 
það, en get þó ekki talið neina nauðsvn 
á því, enda mun liætt við ruglingi út af 
slíku. T. d. vil jeg spyrja liv. flm. að því. 
hver þörf sje á, að 4. gr. eigi að verða 9. 
gr. og upphaf 4. kafla. Hún verður því 
aðeins 9. gr., að ýmsar aðrar brtt. verði 
samþyktar. Mjer finst því, að hv. flm. 
ætti að taka allar þessar brtt. aftur og 
laga þær til 3. umr. Jeg skal t. d. benda 
honum á það, að veslings 4. kaflinn verð- 
ur fyrirsagnarlaus, ef 10. brtt. verðitr sam- 
þykt.

Að því er mjer skilst. lúta brtt. við 4. 
gr. að því að gefa nánari reglur um, 
hvernig eigi að jafna niður ,,eftir efnum 
og ástæðum.“ Þessi grein verður mjög 
hart úti hjá hv. þm., því að það er ekki 
nóg með það. að hann geri við hana 8 
brtt., heldur ætlar hann líka að flytja 
hana úr stað.

Mjer skildist á hv. þm. í gær. að hann 
þættist hafa fundið nýtt niðurjöfnunar- 
kerfi, er kæmi fram í 1. brtt. með öllum 
hennar töluliðum og undirliðum, latpesk- 
um og grískum bókstöfum. En þetta er

133
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alger misskilningur. Iljer er ekki um neitt 
nýtt kerfi að ræða, lieldur eina af ótal 
mörgum aðferðum til þess að jafna niður 
útsvörum' eftir efnum og ástæðum. Jeg 
get fullvissað hv. flm. um, að eftir frv., 
eins og það nú liggur fyrir, er alls ekkert 
því til fyrirstöðu, að sú aðferð sje við- 
höfð, sem gert er ráð fyrir í 1. brít. B. 
Það, seni skilur, er því ekki annað en það, 
að hann vill lögbjóða, að allar niðurjöfn- 
unarnefndir liafi þessa aðferð, en jeg og 
meiri hl. nefndarinnar viljum, að niður- 
jöfnunarnefndum sje það í sjálfsvald sett. 
Jeg verð að segja, að jeg tel mjög var- 
hugavert að setja flóknar reglur um nið- 
urjöfnun eftir efnum og ástæðum, því að 
slík niðurjöfnun á að vera bygð á mati, 
enda er það viðurkent í brtt. hv. þm.

Jeg Iilýt því að leggja á móti öllum brtt. 
hans og tel, að þær myndu fremur rugla 
en skýra.

Jeg varð hálfhissa að sjá till. um 10 
króna nefskatt á livern verkfæran mann, 
og vil í því sambandi benda á, að í kaup- 
stöðum eru ekki gerðar skýrslur um verk- 
færa menn. Jeg skal geta þess, að 1. brtt. 
við 4. gr' er meinlaus, en alveg þýðingar- 
lans og spursmál, hvaða skatt á að leggja 
til grundvallar. En frádrátturinn verður 
aldrei svo mikill, að hann skifti neinu 
máli, enda kemur hann fram við framtal 
til tekju- og eignarskatts. Annars skal jeg 
geta þess í sambandi við brtt. við 4. 
gr., að jeg legg ekki mikið upp úr þeirri 
grein og var satt að segja í efa um það, 
hvort hún ætti að standa í frv.

3. brtt. a. er alveg óþörf, sbr. 6. gr. III. 
b. og c.. og 3. brtt. e. er bygð á misskiln- 
iugi. því að sjerhver maður blýtur að 
vera heiniilisfa.slur annaðhvort hjer á 
landi eða erlendis. Sú upptalning er al- 
vog tæmandi. — tertium non datur. TTitt

er annað mál, að ekki er víst, að einhver 
ákveðinn maður eigi neinstaðar lögheimili.

Þá kem jeg að öðrum aðalflokki brtt. 
hv. þm. Ilann er þess efnis að útiloka 
skiftingu útsvara milli sveita, er hann tel- 
ur mjög erfiða og þunga í vöfum. Jeg skal 
viðurkenna, að það er talsvert í þessu og 
að best væri að geta verið laus við skift- 
inguna. En benda má þó á það, að t. d. 
Danir og Xorðmenn hafa tekið upp þessa 
skiftingu í lögum um „den interkommu- 
nale Beskatning“. Aðalreglurnar, sem þeir 
hafa farið eftir, eru teknar upp í þetta 
frv. Þeir hafa reynt þær í mörg ár, ag? 
hafa þær gefist vel. Eins held jeg, að hjei1 
muni fara, að þær hljóti að gefast vel hjer 
líka, þegar stundir líða. Má búast við, að 
þetta verði þungt í vöt'um í fyrstu og. að 
óánægja komi í ljós, en það er ekkert ann- 
að en það, sem venjulegt er í þessum og 
þvílíkum tilfellum, eins og t. d. þegar 
tekjuskattsframtalinu var komið á. En 
það hverfur með tímanum, enda sje jeg 
ekki, að lijer sje um meiri fvrirhöfn að 
ræða en í rekistefnu þeirri, sem oft verð- 
ur milli sveita um viðurkenning á sveit- 
festi manna.

En úr þessum höfuðgalla á núverandi 
útsvarslöggjöf, að of mikið er lagt á ut- 
ansveitarmenn, vill háttv. þm. Mýr. bæta 
með því ákvæði, að ekki megi leggja á 
þá í heimilissveit að því leyti, sem lagt 
er á þá í atvinnu- eða dvalarsveit. Jeg 
álít þetta ákvæði lítiLsvirði, og mætti nefna 
dæmi til að sýna það. Hv. þm. játaði, að 
það væri einn galli á þessu fyrirkomulagi 
eins og hann hugsar sjer það, sem..sje sá, 
að ekki yrði hægt að taka tillit til ástæðna 
manna, sem leggja á á utansveitar. Þetta, 
gerir það að verkum, að ómögulogt er að- 
sýna fram á, hvort utansveitarmönnum 
s.je gert rangt til eða ekki. ef tekið er
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tillit til efna og ástæðna. Þess vegna lield 
jeg, að eina rjetta reglan sje sú, sem frv. 
gerir ráð fyrir, að lagt sje sem inest á 
menn á einuni stað og í einu lagi og að 
tekið sje fult tillit til alls efnaliags og 
ástæðna allra.

Jeg lield, að II. brtt., við 16. gr. a., 
hafi ruglast eitthvað, líklega í prentun, 
neina svo sje, að meira eigi að fella burt 
úr gr-., og veit 'jeg ekki, bvort hv. þm. 
hefir athugað það, því að anuars keinitr 
til að standa þarna meiningarlaus grein-

t

arpartur..
Jeg hlýt- að leggja á móti þessum flokki 

brtt. háttv. þm. Mýr. Þær eru um atriði. 
sem snerta. grundvallaratriði frv. mjög 
verulega, það, að leggja seni sjaldnast 
annarsstaðar á ménn en í heimilissveit 
þeirra. En þeirri reglu vill liv. þm. ger- 
breyta.

Þá sný jeg mjer að brtt. háttv. 2. þm. 
Reykv. (JBald), á þskj. 134. Þær eru 
ekki margar. Sú fyrsta er um það, að ef 
hafa þarf aukaniðurjöfnun, þá komi ekki 
niðurjöfnun á 80 kr. eða lægra aðalút- 
svar í kaupstöðum og annarsstaðar ekki 
á 40 kr. eða lægra útsvar.

Út af þessu vil jeg segja það, að ef 
rjett er jafnað niður aðalútsvari, þá verð- 
ur hitt ekki rjettlátt, að litlu lútsvörin 
hækki ekki eins og þaU stóru. En þessi 
brtt. hefir eitt til síns ágætis, og það er 
það, að alloft myndi reynast erfitt að inn- 
heimta þessi litlu viðhótarútsvör. En jeg 
býst við, að ekki yrði að jafnaði búið að 
greiða aðalútsvarið, þegar aukaniðurjöfn- 
un færi frain,: svo að ÝiðbótHi 'gæti komið 
til með að innheimtast með þvi, svo að 
þessi brtt. er ekki á rökuin bygð frá því 
sjónármiði.

2. brtt. get jeg ekki skilið, nema það

sje meining liv. þm. að leggja bæði á 
eign manns í fjelagi og bann sjálfan, eða 
tvíleggja á hann. En í frv. er það óbund- 
ið, livort niðurjöfnunarnefndirnar vilji 
heldur leggja á fjelagið eða inanninn, sem 
liefir tekjur sínar af fjelaginu.

En annars þarf ekki að kenna niður- 
jöfiiuiiariiefnduiiiun að leggja á útsvörin. 
Jeg vil, að þier sjeu sem óbundnastar í 
J,ví efni. og Jiann r.jett vil jeg ekki taka 
frá þeim.

3. brtt. er uin Jiað. hvort konur geti 
skorast undan kosningu. Það er gott, að 
þessi till. kom fram, til Jiess að fá nú 
Jiegar úr ]»ví skorið. hvernig þessi liáttv. 
deild lítur á Jietta mál. sem var svo um- 
Jiráttað í liv. Ed. I st.jfrv. er heimilað, að 
konur megi skorast undan kosningu, og 
tel jeg frjálslegast að leyfa Jieiin það. 
Þetta snertir að vísu ekki niálið. en það 
er gott að fá atkvgr. í eitt skifti fyrir öll 
ttm þetta efni, til Jiess að liafa hana til 
hliðsjónar, þar sem annað niál. þessu 
skylt, kenuir bráðum til þessarar hv. deild- 
ar, og vona jeg Jiá, að liáttv. deildarmenn 
verði sjálfttm sjer samkvæmir.

3 síðustu brtt. eru allar um saina et'ni. 
að úrskurði vfirskattanefndar skuli ekki 
áfrýjað til atvinnumálaráðuneyti.sins. Þetta 
ákvæði ' var sett af Jiví Jiað var álitin 
rjettarbót fvrir lilutaðeigendur. þó að 
hinsvegar sje hjer um að ræða starf, seni 
ekki a*tti að liggja undir atvinnumála- 
ráðuneytið. Þó er í Jiessu ákvæði fólgin 
trygging fyrir hlutaðeigendur, að Jieir 
nái rjetti sínum • freniur:' en hinsvegar er 
ekki svo mikið starf um að ræða, að erfitt 
verði að inna Jiað af hendi. En jeg læl 
Jiað ráðast. hvað hv. deild vill hjer að 
gera. Fyrir injer er Jietta ekkert „prin- 
eip“-atriði.

135*
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Jeg sá hjer í morgun 2 brtt. frá háttv. 
2. þm. Kang. (KIJ), og lield jeg, að jeg 
sje þeini samþykkur.

Þá eru lijer nokkrar hrtt. frá hv. 1. þm. 
X.-M. (IlStef). sem jeg ætla ekki strax 
a<5 taka afstöðu til. Jeg hýst við, að haiui 
tali hráðlega fyrir þeim, og ;etla jeg að 
sjá. livort hann getur sannfært mig um 
ágæti þeirra. Ætla jeg því ekki að óreyndu 
að leggja á móti þeim.

Halldór Stefánsson: Jeg læt mjer nægja 
að tala um brtt. mínar án þess að fara út 
í almeunar umræður um málið, þótt jeg 
hafi nokkra tilhneigingu til þess.

1. lirtt. mín er við 3. gr. og fer fram á 
það. að niðurlag fyrri málsl. 3. gr. falli 
hurt. að útsvör megi ekki fara fram úr 
',5 af meðaltali þriggja síðustu ára, nema 
með samþykki sýslunefnda eða atvrh.

Það er um þetta ákvæði að segja. að 
með því eru sveitar- og bæjarstjórnir gerð- 
ar ómyndugar um fjárhagsmálefni sín. 
Jeg býst ekki við, að nokkurn tíma yrði 
farið fram á, að útsvör hækkuðu meira 
en um fimtung, nema brýn ástæða væri 
fyrir hendi. Væri þá þetta ákvæði óþarft, 
]>ví ekki myndi verða neitað um heimild, 
þegar svo væri ástatt.

En hinsvegar er alveg óviðunandi, að 
hreppsfjelög og bæjarfjelög sjeu gerð 
ómyndug. Þetla eru gömul ákvæði, sem 
ættu ekki að standa lengur.

Síðari brtt. við 3. gr. er aðeins afleið- 
ing af hinni.

Þá kem jeg að 2. brtt., við 6. gr., þar 
sem farið er fram á, að niðurlag 1. máls- 
gr. falli biirtu. að menn þurfi að hafa 
verið 3 mánuði eða meira heimilisfastir 
hjer á landi til þess að verða útsvars- 
skyldir. Það er m. <>. n. enginn munur 
gerður á því, hvort hlutaðeigendur hafa 
haft fljíklar eða litlar tekjur. rekið eða

stundað atvinnu mikla eða litla. Með þessu 
ákvæði er skapað misrjetti milli þeirra, 
sem búsettir eru hjer alt árið, og liinna, 
sem búsettir eru hjer skeraur. Sá, sem er 
búsettur hjer alt árið, er gjaldskvldur fyr- 
ir hvern einn tíma — hversu stuttur sem 
liann er —, sem hann hefir atvinnu. (At- 
vrh. MG : Hinn verður að borga erlend- 
is). Xei. Við eigum að fá rjett til þess að 
leggja á menn, þótt þeir hafi verið skem- 
ur en 3 mánuði hjer á landi, ef menn 
aðeins hafa stundað eða rekið svo mikla 
atvinnu, að taki að leggja á hana lág- 
marksútsvar.

Þetta ákvæði frv. gæti líka valdið mis- 
rjetti milli manna, sem aðeins hefði vantað 
lítið á að hefðu dvalið 3 mánuði, og annara, 
sem dvalið hefðu fulla 3 mánuði. Sá. sem 
dvalið hefði tæpa 3 mánuði. gæti hafa 
haft miklu álagsha’fari atvinnu en hinn, 
•sem dvalið liefði 3 mánuði eða lengur.

Jeg hefi heyrt það sagt, að þetta ákvæði 
frv. sje í samræmi við það, sem tíðkast 
erlendis. Jeg veit ekki, hvort svo er, en 
jeg álít ekki nauðsynlegt að haga lög- 
gjöfinni að þessu leyti eins og aðrar þjóð- 
ir. Jeg kann ekki við, að þeir, sem bú- 
settir eru lijer stuttan tíma og liafa álags- 
hæfa gjaldstofna, fái forrjettindi fram 
yfir hina, sem búsettir eru.alt árið. Þetta, 
sem hjer hefir verið sagt, tekur einnig til 
3. brtt., við 6. gr. B. 1. um sjómenn, sem 
stunda hjer atvinnu stuttan tíma. Jeg 
læt það, sem nú var sagt, gilda um þá 
brtt. líka.

4. brtt. er afleiðing af 2. og 3. brtt. og 
frvgr. orðuð upp með tilliti til þess. sem 
fjelli úr 6. gr.. ef 2. og 3. brtt. yrðu sam- 
þvktar.

Þá er 5. brtt.. við 7. gr. frv.. um það, 
að niðurlagsorðin í b.-lið „eða í hlutfalli 
við dvöl“ f lli niður. Hjer lítur út fyrir, 
að tímalengdin ein sj6 ;?erð að mælikvarða
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fyrir útsvarsálagningu. Annarsstaðar í 
frv. er tiltekið, að efni og ástæður ráði 
útsvarsálagningu, og annað ekki. Enda á 
það að vera tæmandi. En hjer virðist vera 
bætt við einu atriði: tímalengd. Jeg álít 
næst að skilja þetta svona, og ætla þá 
með dæmi að sýna, hve þetta ákvæði er 
varhugavert. Jeg tek tvo menn; annar er 
búsettur árlangt, en hinn 3 mánuði. Þeir 
hafa jafnar eignir og tekjur, jafnar ástæð- 
ur. Þá vil jeg spyrja, hvort leggja ætti 
4 sinnum minna á þann, sem var aðeins
3 mánuði að bvggja upp jafngóðar ástæð- 
ur, en liinn, sem var heilt ár að því. Nei, 
hjer kæmi fram ranglæti gagnvart þeim, 
sem var 4 sinnum lengur að byggja upp 
jafngóðar ástæður, í því að verða að bera
4 sinnum meira útsvar. Sje þetta rjett 
skilið, álít jeg, að þessi orð eigi ekki 
rjett á sjer. Þetta ákvæði er líka í 8. gr. 
b„ og þess vegna gerði jeg brtt. við þá 
grein, þar sem hún er orðuð um, svo það 
fellur niður af sjálfu sjer hjer.

Þá kem jeg að hinni brtt. við 8. gr„ 
þar sem jeg legg til, að tryggingarfjelög. 
sem starfa á mörgum stöðum, sjeu út- 
svarsskyld á hverjum stað hlutfallslega 
eftir því, hve mikil starfsemi þeirra hefir 
verið þar. í frv. er ætlað, að þau beri 
útsvar aðeins þar, sem aðalumboðsmaður 
þeirra é heima. Mjer finst, að hver stað- 
ur eigi að njóta hlutfallslega þess starfs, 
sem þar er rekið, en aftur á móti engin 
ástæða til þess að draga útsvarstekjur af 
starfsemi, sem rekin er víðsvegar um land- 
ið, til eins staðar.

Jeg hefi sett þessa brtt. undir 8. gr., 
þótt óvíst sje um röðina á frvgr. og 
hvernig fer um hinar ýmsu brtt. En 
vegna þess, að jeg býst við að fylgja þeim 
brtt., sem ganga svo langt að afnema með 
öllu skiftingu útsvars, þá hefi jeg sett 
þessa brtt, ÚDdÍr 8. gr.. þótt búll flð vísu.

fjelli betur undir 9. gr„ ef skifting út- 
svara verður látin standa að einhverju eða 
öllu leyti, en þá mætti laga það til 3. umr.

Jeg hefi þá stuttlega drepið á þessar 
brtt. mínar. Veit jeg ekki, hvort jeg hefi 
getað gert þær skiljanlegar, eða hvort 
menn hafa getað sannfærst af máli mínu.

AtvinÐumálaráðherra (MG); Jeg skal 
svara strax hv. 1. þm. X.-M. (HStef). 
Hann hefir ekki getað sannfært mig um 
það, að óþarft sje að hafa í frv. ákvæði 
það, er hann vill nema í burtu, að hrepps- 
nefndir þurfi að fá samþykki sýslunefnda 
og bajjarstjórnir atvrh. til þess að leggja 
á viðbótarútsvar, sem nemi V-, af aðalút- 
svari.

Þetta er gamalt ákvæði, sem miðar að 
því að láta æðri stjórnarvöld hafa íhlut- 
unarrjett um fjármál hreppa. Það gerir 
ekki hreppana ómynduga. enda hafa þeir 
þá verið það hingað til, þar sem þetta 
ákvæði er í núgildandi lögum. Mjer finst 
þetta ákvæði vera frekar til bóta, því að 
það gefur æðri stjórnarvöldum tækifæri til 
að grípa fram í, ef óvarlega er farið með 
fjármál hreppanna. Og svo er þes.s að 
gæta, að þar sem hreppsnefndir hafa rjett 
til að leggja á beina skatta, þá er eðli- 
legt að setja einhvern hemil á þær, og 
væri því skemd á frv., ef þetta ákvæði 
væri felt í burtu.

2., 4. og 5. brtt. eru um menn, sem eru 
að flytja til landsins eða fara úr landi. og 
um erlenda menn búsetta hjer á landi. Ut 
af því vil jeg aðeins taka það fram. að 
ákvæði frv. um þetta eru í samræmi við 
reglur, sem yfirleitt er fylgt við sveitar- 
útsvarslöggjöf annara þjóða. I reglum 
þessum er gengið út frá því, að maður, 
sem flvtur. fái að vera skattlaus á nýja 
heimilinu part úr ári. af því hann geldur 
skatt á hinu fyrra heimili árið sem er að
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líða. Þetta er viðtekin regla. Xú erum 
við að semja við Dani um skattamálin, og 
jeg býst við. að þessari reglu verði ]>á 
slegið fastri.

4. brtt. er bygð á dálitlum misskilningi. 
Mjer skildist á hv. 1. þni. X.-M., að hann 
áliti, að þessi orð: ,,í hlutfalli við dvöl 
þar“, ættu við atvinnurekstur, en þau 
eiga við ,,eða dvelst hjer á gjaldárinu.“ 
Þetta getur átt við útlendinga, sem dvelja 
hjer án þess að stunda atvinnu, t. d. auð- 
uga menn, sem eru hjer sjer til gamans. 
Eftir brtt. hv. 1. þm. X.-M. sleppa slíkir 
menn við útsvar, en eftir stjfrv. má 
leggja á þá útsvar, ef þeir dvelja hjer % 
ársins. Hv. þm. blandaði þessu saman við 
menn, er reka hjer atvinnu. en ef hann 
lítur á 6. gr. 2, getur hann sjeð, að ekk- 
ert tímatakmark er sett, þegar um at- 
vinnurekstur er að ræða.

Þá er síðasta brtt., og er það sú. sem 
helst keniur til mála að samþykkja. Skal 
jeg ekki gera það að kapp.smóli, hvort 
verður. Þessu ga-tu þó fyigt ýmsir vafn- 
ingar í framkvæind. en í raun og veru er 
hugsunin í brtt. r.jett.

Bernharð Stefánsson: .Jeg skal ekki 
tefja tímann lengi, enda tel jeg ekki þörf 
á að tala mikið um einstakar greinar frv. 
Aftur á móti hefði jeg ýmislegt að segja 
um málið alment, en það á ekki við við 
þessa umræðu. Þó að jeg liafi ýmislegt 
við frv. að atliuga. hefi jeg ekki borið 
fram neinar brtt.. en vel má vera, að jeg 
geri það við 3. umr.

I nál. allshn. á þskj. 124 eru taldir í 
4 liðum helstu gallar. sem nefndin telur 
vera á núverandi út“varslöggjöf. fm 1. 
liðinn er jeg samþykkur nefndinni og við- 
urkenni, að nauðsyn sjc á að fá ein lög 
um þetta efni fyrir alt land. og að frv. 
fyllnægir þessu. tel jeg þess helsfa kost,

því að þannig er bætt úr ósamræmi, sem 
verið hefir á þessari löggjöf. Um hina lið- 
ina getur frekar orkað tvímælis, hvort 
eins mikil þörf er þar á breytingum og 
haldið hefir verið fram.

I 2. gr. frv. er ákveðið, að reiknings- 
ár sveita skuli vera alinanaksárið. Jeg 
drap á þetta atriði við 1. umr. og ljet í 
ljós það álit, að þó að jeg gæti fallist á, 
að þetta væri hagkvæmt fyrir hreppa, 
sem eru kauptún, þá efaði jeg, að það 
væri heppilegt til sveita. Xefndin liefir nú 
samt sem áður öll fallist á að halda þessu 
ákvæði. enda liefði þurft að umstevpa 
frv. töluvert, ef þessu hefði verið breytt. 
Jeg verð samt að segja, að hvorki ræður 
hv. frsm. nje annara liafa sannfært mig 
um nauðsyn þessa ákvæðis. En jeg kann- 
ast við, að lijer er ekki um svo þýðingar- 
mikið atriði að ræða, að ástæða sje til 
þe.ss að gera veður út af því, og þó að 
telja verði þetta sveitunum frekar til 
óþæginda. býst jeg ekki víð, að af því 
hljótist nein veruleg vandræði, og mætti 
því sadta sig við það, ef aðrar rjettar- 
bætur fylgdu, sem gerðu rneira en vega 
móti þessum galla; en jeg er því miður 
ekki viss um, að þær sjeu til í frv.

X’efndin telur einn af göllum núgild- 
andi löggjafar þann, að heimildin til þess 
að legg.ja á menn útsvar utan heimilis- 
sveitar sje orðin alt of víðta'k. Úr 
þessu á frumvarpið að bæta, og hefir 
nefndin fallist á þá stefnu. Jeg get fallíst 
á. að takmörkun í þessu efni hafi verið 
nauðsynleg, en jeg verð að segja, að mjer 
finst frv. sjálft og tillögur nefndarinnar, 
einkum meiri hluta hennar, ganga of 
langt í þessu efni. Sjerstaklega er það 
atliugavert, að það er ekki aðeins dregið 
úr rjetti atvinnusveitar til útsvara, held- 
ur fvlgja þessum litla rjetti, sem atvinnu- 
sveitin liefir eftir, mjiig míkil óþægindi.
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Jeg a við skiftingu útsvaranna eftir 9. gr. 
Jeg held, aS af þessari skiftingu leiði 
óþolandi vafstur og skriffinsku, sem hægt 
hefði verið að komast hjá. Mjer hefði 
fundist rjettara, að atvinnusveitin, að svo 
miklu leyti sem hún hefir rjett til útsvara, 
■legði þau á sjálf. Það hefði átt að færa 
öfi ákvæði 9. gr. undir 8. gr. Mjer finst 
þetta fvrirkomulag, eins og gert er ráð 
fyrir því, muni vera nær því óframkvæm- 
anlegt. Hæstv. atvrh. telur þetta fyrir- 
komulag gott og heldur, að mönnum þyki 
það betra en hitt, þegar þeir fara að 
venjast því. Hann segir, að svipað fyrir- 
komulag muni vera í Danmörku og Xor- 
egi. Jeg er því ekki vel kunnugur, en jeg 
held. að í Noregi sje skattur til sveitar- 
fjelaga lagður á með líku móti og tekju- 
og eignarskattur, það er að segja, ekki 
með handahófsálagningu, heldur liundr- 
aðsgjaldi af tekjum og eignum, og er þá 
miklu hægara að fást við þetta heldur en 
hjer, þar sem um niðurjöfnun er að ræða 
eftir efnum og ástæðum. Þó að þetta 
gangi sæmilega í Noregi, er ósannað, að 
það gangi vel hjer, þar sem um öðruvísi 
niðnrjöfnun er að ræða. Að því leyti, sem 
tillögur hv. þm. Mýr. (PÞ) ganga í þá átt 
að fella niður þessa skiftingu, þannig, að 
atvinnusveitin leggi á alt það útsvar, sem 
henni ber að fá, þá tel jeg þær til bóta 
og mun greiða þeim atkvæði. Jeg tel það 
fyrirkomulag ganga skemmra í að skerða 
rjett atvinnusveitarinnar. Þó þykir mjer 
lágmarkið sett og hátt. Mjer þætti hæfi- 
legt lágmark 1000 kr., og kem líklega með 
brtt. í þá átt við 3. umr.

Þó að frv. og till. meiri hl. nefndarinn- 
ar gangi yfirleitt í þá átt að draga úr 
rjetti atvinnusveitarinnar til útsvara, hef- 
ir einum nefndarmanni þó ekki þótt nógu 
langt geligið og flutt tillögu um að und- 
anþiggja skip greiðslu af upplögðunj afla.

Hæstv. atvrh. hefir lagt á móti þessari 
till. og bent á, að Siglufjörður t. d. yrði 
hart úti, ef þessi till. næði saniþykki. Jeg 
er hæstv. atvrh. þakklátur fvrir þetta. 
Það er svo um Siglufjörð og aðra staði, 
þar sem líkt er ástatt, að þeir myndu 
verða mjög hart úti, ef þetta yrði sain- 
þykt. Jeg álít því tillöguna hættulega. Af 
henni mundi leiða svo stórfeldan tekju- 
missi fyrir sum sveitarfjelög, að miklum 
vandkvæðum yrði bundið að brevta nið- 
urjöfnun útsvara svo, að þær tekjur næð- 
ust upp á öðrum sviðum. Vndanfarið hef- 
ir viðleitnin altaf stefnt að því að auka 
rjett atvinnusveitar. Tel jeg því ekki rjett 
að snúa við blaðinu eins greinilega og 
hjer er gert. Það er síður en svo, að at- 
vinnusveitin eigi engar kröfur á hendur 
aðkomufólks og atvinnurekstrar utansveit- 
armanna, sem þar fer fram. Það má benda 
á margskonar kostnað, sem leggja verður 
í og aðkomufólk nýtur engu síður en íbú- 
ar sveitarinnar, t. d. vegi, vatnsleiðslu, 
götulýsingu o. fl. Á Siglufirði bætist einn 
liður við, að mestu leyti vegna aðkomu- 
fólks, og hann nokkuð hár. Það er kostn- 
aður við löggæslu.

Mjer finst ekki fult samræmi í tillögum 
þeim, sem hv. þin. Borgf. (PO) hefir gert 
með samnefndarmönnum sínum um ýms- 
ar gjaldakvaðir, og þessari undanþágutill. 
sama hv. þingmanns. Hann telur t. d. 
rjett, að útsvar sje goldið af laxveiði í 
atvinnusveit. Jeg held þó, að oft megi 
telja laxveiðina einskonar leik, og varla 
getur þar verið um mikinn atvinnurekst- 
ur að ræða. Mjer finst, að atvinnusveitin 
ætti ekki að vera rjetthærri gagnvart lax- 
veiði en upplagningu á afla skipa.

Þár sem jeg á sjálfur enga brtt. við 
frv., sje jeg ekki ástæðu til að fara frek- 
ar út í það að þessu sinni, en mun leggja 
fleira til við 3, umr, Það er þessi till. hv.
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sem jeg vil sjerstaklega mót- 
sem hún mundi m. a. koma 

mínu kjördænii. ef

þm. Borgf., 
mæla, þar 
mjiig liart niður á 
hún yrði samþykt.

Þorleifur Jónsson: -leg á ekki neinar 
brtt. við frv. að þessu sinni. Vil jeg þó 
leyfa mjer að gera fáeinar athugasemdir. 
Mjer finst engum efa bundið, að ýmis- 
legt sje í þessu frv. mjög athugavert. Jeg 
gæti best trúað, að ekki liðu mörg ár þar 
til kröfur lavmu um breytingar, ef það 
vrði samþykt nú eins og það liggur fyrir.

Það er sjerstaklega eitt atriði, sem jeg 
vildi minnast á. Það er þessi skifting út- 
svaranna milli sveitarfjelaga. Jeg hjó eft- 
ir því hjá hæstv. atvrh., að hann sagði, 
að þetta fyrirkomulag væri þekt á Xorð- 
urlöndum og hefði gefist nokkurnveginn 
vel. Mjer fanst felast í orðunum, að hann 
væri ekki allskostar ánægður með þetta. 
Það er líka svo, að þetta fyrirkomulag er 
óþekt lijer, og þó að það kunni að eiga 
við í nágrannalöndunum, er óvíst, að það 
eigi við okkar landshætti. Ef skifta á út- 
svörunum inilli sveita eftir ákvæðum frv., 
leiðir óhjákvæmilega af því vafstur og 
skriffinsku og tímatöf fyrir hlutaðeigandi 
sveitarfjelög. og jeg lield, að þetta fyrir-
komulag muni fljótt mæta óánægju.

Jeg skal nefna þann stað. sem jeg þekki 
best til, Hornafjörð. Þaðan er haldið úti 
bátum frá Fáskrúðsfirði. líeyðarfirði, 
Eskifirði, Xorðfirði. Mjóafirði og Seyðis- 
firði, og jafnvel frá Eyjafirði. -Teg er 
hræddur um. að það verði tafsamt, þegar 
farið verður að lieimta ]>art úr útsvörum 
á öllum þessum stöðnm. -Teg álít rjett að 
takmarka, að sveitum sje íþyngt vegna að- 
komufólks, og það er gert í þessu frv. En 
þar sem atvinna er stunduð fleiri mán- 
llði, tel jeg rjett, að sveitarstjórnir hafi

leyfi til að leggja á hlutaðeiganda, eins 
og verið hefir. Hjer er aðalgallinn á frv. 
Þótt hæstv. atvrh. teldi þetta grundvall- 
aratriði, sem ekki mætti missast, tel jeg, 
að það eigi að fara. Hinsvegar vil jeg 
geta þess viðvíkjandi brtt. hv. minni hl. 
allshn. (PÞ), á þskj. 127, við 8. gr. frv., 
þar sem talað er um skip, sem leggja afla 
á land og hvernig ná skuli af þeim út- 
svari, og er þar sagt, að útsvarsupphæðin 
megi aldrei hærri vera en sem svari 1% 
af verði afla, sem lagður liefir verið á 
land, að jeg tel þarna ekki nógu nákvæm- 
lega til orða tekið og hefi það aðallega að 
athuga við þetta, að ekki verður sjeð af 
orðalagi brtt., hvort miða skal við verð 
aflans óverkaðs — þ. e. blautfisksverðíð 
— eða hvort það á að miða við verð afl- 
ans í verkuðum fiski, þegar þetta 1% út- 
svar er reiknað út. Þetta bið jeg hv. minni 
hl. að taka til athugunar til næstu um- 
ræðu, hvort ekki megi orða þetta ljósar.

Þá vil jeg geta þess í sambandi við 
þetta, að það getur ekki komið til mála, 
að hægt verði að fallast á brtt. hv. þm. 
Borgf. á þskj. 125, um að láta slíka báta, sem 
leggja afla á land og dvelja í veiðistöðv- 
um svo og svo lengi. sleppa alveg við að 
greiða útsvar. Það var að vísu til í lög- 
um áður, að ekki mætti leggja útsvar á 
skip eða báta nema sjerstaklega stæði á. 
(PO-. Þetta er hliðstætt því). Xei, enda 
var þá ekki um neina stóriitgerð að ræða, 
þegar þetta var sett í lög; þá var ekki til 
nema smábátaútgerð (róðrarbátar), og var 
átt við það með þessum ákvæðum. Þá er 
og þess að gæta, að þeir, sem útgerð 
stunda í öðrum hjeruðum en þeir eiga 
heima í, njóta allra þeirra hlunninda, sem 
þau hjeruð hafa að bjóða, er þeir hafast 
við í, og auk þess geta þessir aðkomumenn 
valdið hjeraðsbúum ýmsum óþægindum 
með þarveru sinni. -Teg get t. d. tekið það
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fram, þessu til skýringar, að í Horna- 
firði þýðir nú alls ekki að fara á sjó á 
róðrarbátum síðan aðkomumenn fóru að 
stunda þaðan mótorbátafiski, en áður en 
þeir komu til, var þar góður afli oft og 
tíðum á róðrarbáta. Á róðrarbátunum 
stunduðu menn handfæraveiði, en nú þj'ð- 
ir ekki neitt að reyna með handfærum 
innan um alla línukássuna. Þá geta og 
þessir aðkomumenn orðið til þess að spilla 
eða eyðileggja önnur hlunnindi, sem þar 
eru, t. d. æðarvarp. Bátafjöldinn og alt 
það ónæði, sem af honum stafar, fælir 
fuglinn á brott af varpstöðvunum, svo 
eftirtekjan af varpinu verður minni eða 
alls engin. Það nær því engri átt að 
nema alveg úr lögum skyldu þessara 
manna tilað greiða útsvar: jeg verð ákveð- 
ið á móti því.

Þá er enn eitt atriði, sem jeg vil fara 
um nokkrum orðum, þ. e., að jeg tel það 
töluvert óhagkvæmara að fela yfirskatta- 
nefndum að skera úr útsvarsþrætum, í 
stað þess að sýslunefndir geri það fram- 
vegis eins og hingað til. Þetta mundi t. 
d. verða mjög óþægilegt í framkvæmd í 
Austur-Skaftafellssýslu, ef menn þyrftu 
að sækja kærumál sín fyrir yfirskatta- 
nefndinni, sem þar er í Vestur-Skaftafells- 
sýslu, í stað þess að geta skotið þeim til 
sýslunefndarinnar í Austur-Skaftafells- 
sýslu. Það getur staðið svona á víðar, þar 
sem tvær sýslur eru um einn og sama 
sýslumann, að yfirskattanefndin sje að- 
eins á einum stað. Jeg veit heldur ekki til 
þess, að sýslunefndir hafi farið þannig að 
ráði sínu í þessu, að það þurfi að taka 
af þeim það vald, sem þær hafa áður haft 
í þessum málum, Skattanefndir, sem eiga 
heima langt í burtu, hljóta að hafa verri 
aðstöðu að ýmsu leyti að úrskurða sann- 
gjarnlega heldur en sýslunefndir. Þess

vegna tel jeg skattanefndirnar miður hæf- 
ar til að fjalla um þessi kærumál.

Jeg hafði ýmislegt fleira að athuga, 
bæði við frv. og þær brtt., sem fram hafa 
komið við það, en af því að jeg á sjálfur 
enga brtt. og málið sjálft er svo stórt og 
umfangsmikið, að erfitt er að átta sig á 
því í skjótu þragði, læt jeg hjer staðar 
numið að þessu sinni.

Klemens Jónsson: Eins og jeg sagði við 
1. umr. þessa máls, verð jeg að álíta, að 
þetta sje afarmerkilegt mál og mjög víð- 
tækt, og tel jeg því rjett, að þingið sýni 
því alla virðingu og leitist við að ganga 
vel frá því. Jeg efast heldur ekki um, að 
hv. allshn. hefir lagt mikið verk í að at- 
huga þetta frv., enda sýna það hinar 
mörgu brtt., sem hún ber fram við frv., 
en sjerstaklega bera þó brtt. hv. minni hl. 
(PÞ) vott um mikla vinnu og athugun. 
Auk þess eru og komnar fram ýmsar aðr- 
ar brtt. frá einstökum þm.

Hæstv. atvrh. gat þess í ræðu sinni áð- 
an, að hann öfundaði ekki hæstv. forseta 
þessarar deildar af því starfi að þurfa að 
bera allar brtt. upp til atkvæða, og get 
jeg vel tekið undir það. En væri þá ekki 
fremur full ástæða til að vorkenna hv. 
þm., sem þurfa að brjóta til mergjar og 
greiða atkvæði um allar þessar brtt. ? Jeg 
efast fullkomlega um það, að öllum hv. 
þm. hafi tekist að átta sig til fulls á þess- 
um sæg af brtt. og brtt. við brtt., og jeg 
mun ekki undrast mjög, þótt einhverjar 
misfellur verði á atkvæðagreiðslum. (PO: 
Það er ekki svo erfitt að átta sig á brtt. 
á þskj. 124). .Jeg beini því til hv. nefndar 
að athuga þetta vel, þegar málið kemur 
aftur úr þessum hreinsunareldi, að þess- 
ari umræðu lokinni. Að svo mæltu ætla 
jeg að snúa mjer að nokkrum þeim brtt.,

Alþt. 1926, B. (38. lögrgrjafarþing), J36
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sem hjer liggja fvrir, og minnast fyrst á 
þær, sem jeg tel til bóta.

Þá er fvrst 3. þrtt. á þskj. 124, um 
flutning ýmissa gjaldstofna úr 9. vfir í 
8. gr. frv., og verð jeg að telja þessa til- 
færslu til verulegra bóta; mun jeg fúslega 
greiða þessari brtt. atkvæði.

Næst er 9. brtt. á sama þskj., um gjald- 
dagana. Þeir skulu samkv. frv. vera tveir, 
bæði í kaupstöðum og eins til sveita. Þetta 
síðasta er nýmæli og er til bóta, því að 
það ljettir undir greiðslunni. Sú sama 
reglaj sem nú gildir um vaxtagreiðslu af 
útsvörum í Reykjavík, ef ekki eru greidd 
í tæka tíð, á nú að gilda sömuleiðis í sveit- 
unum. Þetta tel jeg varhugavert og bið 
nefndina að taka það til yfirvegunar á ný. 
En þótt frv. verði samþ., vil jeg að hv. 
nefnd athugi, hvort ekki sje fært að 
lækka þessar rentur, sem nú eru alt of 
háar.

Þá er brtt. á þskj. 127, aðalbreytingar- 
tillagan, sem komið hefir fram við frv. 
og sem mest hefir verið rætt um, þ. e. 
um skifting útsvaranna. Jeg drap á það 
við 1. umr.. að jeg teldi þessa skiftingu 
mjög varasama. I sama streng hafa flest- 
ir þeir háttv. þm. tekið, sem talað hafa 
til þessa; telja þeir flestir skiftinguna 
síður en svo til bóta. .Jeg endurtek það, 
sem jeg sagði um þetta við 1. umr.. að 
.jeg tel það ’ erði vafalaust erfitt og vafn- 
ingamikið að koma þessari skiftingu í fran- 
kvæmd. Hffstv. atvrh. benti á, að þessari 
reglu væri fylgt í Noregi og gengi vel þar. 
og má það vel vera: g?tur vel verið, að 
þetta gefist vel hjer líka, þegar fram í 
sækir, en það er engirn vafi á því, að 
þessi aðferð er mjög flókin og erfið, og 
því kæmi m. er ekki á óvart, þó að þy-rfti 
að bæta einmn manni við í skrifstofu at- 
vinnumálaráðuneytisins aðeins vegna þessa. 
Jeg hefði helst viljað vera laus við þessa

skiftingu, en brtt. hv. þm. Mýr. er ékki 
síður flókin, og jeg held því, að öllu 
þessu athuguðu, að jeg greiði atkv. með 
skiftingu samkv. frv. til 3. umr., og ef 
ekki fæst þá annað betra, þá með frv. 
áfram, því jeg er ekki hræddur vi$ það 
eins og hv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ), þó að 
þurfi að breyta lögunum aft-ur mjög 
bráðlega. Þetta ber svo oft við, að maður 
er orðinn vanur því, að frá ári til árs er 
ávalt verið að breyta einhverju af laga- 
smíðum undanfarandi þinga. Jeg álít því 
enga hættu því samfara að láta revnslnna 
skera úr um þetta atriði.

Þessu næst kem jeg að brtt. á þskj. 
134. sem hv. 2. þm. Reykv. ber fram, um 
það, að ekki megi leggja útsvar bæði á 
fjelag og fjelagsmann í einu, vegna eignar 
hans í fjelaginu o. s. frv. Þessi brtt. á við 
6. gr. frv. 11,1. Jeg hafði ásett mjer að 
bera fram brtt. um þetta samá efni, en af 
því bv. 2. þm. Revkv. hefir orðið fvrri 
tii þessa, hlýt jeg að sjálfsögðu að greiða 
þessari brtt. atkvæði mitt. því jeg tel 
þessa brtt. sjálfsagða og mjög til bóta 
á frv. Enn er brtt. frá sama hv. þm.. 1. 
brtt. á sama þskj., og get jeg ekki að- 
hyllst hana. Hv. þm. (JBald) vill binda 
viðbótarútsvar við 80 kr. lágmarksútsvar 
í kaupstöðum, en við 40 kr. útsvar ann- 
arsstaðar. Jeg sje ekki, að ástæða sje til 
að takmarka þetta þannig eða að vera 
að grípa fram fyrir hendur niðurjöfnun- 
arnefnda í þessum efnum. Jeg sje ekki, 
að ástæður sjeu til þess að setja þeim 
reglur, sem þær sjeu rígbundnar við að 
fara eftir. Það getur verið, að þetta hefði 
einhvern rjett á sjer, ef upphæðin hefði 
verið sett að mun hærri, en ella ekki.

Sami hv. þm. (JBald) leggur til að 
fella niður þau ákvæði frv., að úrskurði 
yfirskattanefnda megi áfrýja til atvinnu- 
málaráðuneytisins, Hv. 2. þm. Revkv, hef-
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ir oftlega sýnt það í orði og æði, á þessu 
jþingi sem öðrum, að hann ber ekki neitt 
sjgrlegt traust til landsstjórna yfirleitt. 
En jeg verð að segja honum fyrir mig, 
að eftir minni þekkingu á þessum hlutum 
vil jeg heldur eiga undir úrskurði stjórn- 
arráðsins en.úrskurði niðurjöfnunarnefnd- 
ar eða vfirskattanefndar. Ef mikið fje er 
í húfi, treysti jeg betur skrifstofustjór- 
um atvinnumálaráðuneytisins en yfir- 
skattanefnd.

Hv. þm. hugði, samkvæmt því, sem 
fram kom í ræðu hans, að atvinnumála- 
ráðh. sjálfur mundi fella þessa úrskurði, 
en jeg hygg, að hann hafi nóg annað og 
þarfara að fást við en starfa að þessu. 
Jeg veit ekki til, að ráðherra hafi nokk- 
urntíma lagt hönd á úrskurði í sveitar- 
málefnum. En jeg hvgg, að þetta van- 
traust hv. 2. þm. Keykv. á stjórnunum 
stafi af því, að hann sje hræddur um, að 
úrskurðirnir verði gerðir að pólitískum 
málum, þ. e., að ráðherrarnir muni lilynna 
að sínum flokksmönnum. en gera hinum 
órjett, sem á móti eru. Jeg er ekkert 
hræddur við þetta; en þó svo færi, að 
þeir gerðu það, væri það eitt hið besta 
tilefni til eldhúsdagsárása á stjórnina. Jeg 
held því fram, að þessu sje betur ráðið 
samkv. frv, en þó brtt. hv. þm. næði sam- 
þykki.

Um hitt atriðið, hvort það sje rjett að 
taka úrskurðarvaldið frá sýslunefndum 
og fá það í hendur yfirskattanefndum. er 
jeg í meiri vafa. Hv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) 
kom með dæmi úr sínu kjördæmi. sem 
sýndi. að þetta gat verið óheppilegt, en 
þar sem jeg þekki til, gerir þetta minni 
mun. Þó er sá kostur við vfirskattanefnd- 
irnar, að þær eru skipaðar færri mönn- 
um en sýslunefndir. og skattanefndar- 
menn eru yfirleitt kunnugri bögum manna

en aðrir. (HK-. Þetta er ekki rjett). Jeg 
skal ekki segja neitt um, hversu þessu er 
varið í kjördæmi hv. þm. Barð. og rengi 
hann því ekki, en jeg miða við þær sýsl- 
ur, sem jeg hefi þekt. Það veit jeg, og jeg 
giska á, að fleiri hv. þm. þekki svipuð 
dæmi, að þessi mál um útsvaraálagningu 
eru sótt af ákaflega miklu kappi. Það eru 
dæmi til, að menn hafa kært yfir útsvari 
til 1 kr. eða 1,50 kr. lækkunar, og hafi 
þeir ekki fengið áheyrn, hafa þeir óðar 
skrifað kæru til sýslunefndar, —- skrifað 
álnalöng skjöl út af þessu, og þeir hafa 
ekki látið þar við sitja, heldur lagt á eig 
langferðalög til að ná tali af sýslunefnd- 
armönnunum um þetta og til að „agitera“ 
í þeim, ef liægt væri að bjarga þessari 
einu krónu, eða kr. 1,50, sem í húfi var. 
Svona var þetta fyrir liðugum 20 árum.

Það' eru nokkur atriði í frv., sem hv. 
allshn. hefir ekki hrevft við, en jeg vildi 
gjarnan, að henni hefði þóknast að krukka 
eitthvað í. Jeg tók það fram við 1. umr., 
að jeg teldi það óviðfeldin ákvæði í frv., 
að heimilt væri að leggja útsvar á mann 
fyrir að stunda atvinnu í annari sveit eða 
hreppi, jafnvel þó hann hefði ekki dvalið 
þar nema einn dag eða tvo; en jeg get ekki 
skilið 9. gr. frv. á annan hátt, Tökum til 
dæmis síldarkaupmann. sem kemur til 
Siglufjarðar, dvelur þar einn dag og 
kaupir síld sjer til mikils hagnaðar. Jeg 
sje ekki betur en á hann megi leggja þar 
útsvar fyrir þetta.

Sama gegnir um 6. gr. frv. B. 2. um 
útsvarsskyldu erlendra laxveiðileigjenda. 
Mjer þætti gaman að spvrja hv. þm. Mýr. 
um þetta. eftir hvaða reglum þeir þar í 
hans kjördæmi fara í álagningu þessara 
útsvara. Englendingar koma þangað oft- 
lega til veiða, en oftast aðeins stuttan' 
tíma í senn. og jeg veit ekki. hvernig far-
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iÖ er að því að jafna niður „eftir efnum 
og ástæðum“ útsvarinu á viðkomandi „lá- 
varð“, sem þar var við veiðar eina eða 
tvær vikur. Þetta er að elta menn alt of 
langt tneð útsvarsálagningar og þetta er 
ekki í samræmi við það, sem segir í nál. 
allshn. um frv., að meðal mestu galla á 
núverandi löggjöf sje, að heimildin til að 
leggja útsvör á menn utan heimilissveitar 
sje alt of víðtæk. Jeg tek undir þetta með 
nefndinni, en sjálf fer hún þó alt of langt 
í því að elta menn með útsvarsálagning 
um, jafnvel þó ekki sje nema um eins dags 
atvinnu að ræða. Jeg vil skjóta því ti' 
nefndarinnar að athuga þetta.

Að síðustu fáein orð um tvær brtt. frá 
sjálfum mjer, á þskj. 169.

Um aðra þeirra þarf ekki að fara mörg- 
um orðum; hún er borin fram til skýr- 
ingar annari máhsgr. í 3. gr. frv., en mjer 
þykir viðkunnanlegra, að svo skýrt sje 
að orði kveðið, að ekki leiki vafi á, otr 
hefir hæstv. atvrh. fallist á þessar brtt. 
báðar.

En síðari brtt. er um hækkun útsvara. 
Ef hækka skal útsvar á manni, sem kært 
hefir útsvar sitt til lækkunar, má ekki 
hækka útsvar hans, nema hann hafi verið 
heyrður fvrst. En þetta er á alt annan veg 
nú. Hafi t. d. einhver kært útsvar sitt til 
lækkunar og borið sig saman við einhvern 
góðan kunningja sinn, sem lægra útsvar 
hafði eða betri kringumstæður. má kærand- 
inn eiga von á því að fá útsvar sitt hækk- 
að. máske um helming. án þess hann hafi 
hugmynd um það eða hafi átt kost á að 
gefa upplýsiigar um efnahag sinn. Þetta 
er afarósannrjarnt, og brtt. mín miðar til 
þess, að mö inum skuli tilkynt um þetta 
áður. ef í ráði er að hækka á þeim útsvar. 
Hæstv. atvrh. hefir sagt mjer. að svona 
lagað mál hafi nýlega komið fvrir dóm-

stólana, og að hæstirjettur hafi „statuer- 
að“, að niðurjöfnunarnefndin hafi haft 
lög að mæla. Við þessu er í rauninni ekk- 
ert að segja. Þetta eru þau lög, sem nú 
gilda. En það eru þessi lög, sem jeg vil 
breyta.

Jeg fjölyrði ekki meira um þetta, en 
jeg vænti þess, að brtt. mínar Verði sam- 
þyktar og að frv. verði tekið til rækilegr- 
ar athugunar á ný í allshn., þegar það er 
komið úr 2. umr., því jeg tel þess enga 
vanþörf.

Pjetur Þórðarson: Jeg ætla að bvrja á 
því að beina nokkrum orðum til hv. 2. 
þm. Rang. (KIJ), ef ske kynni, að hann 
yfirgæfi sæti sitt áður fundi væri lokið.

Viðvíkjandi vorkunnsemi við þingmenn. 
þegar kemur til að greiða atkvæði um 
þessar brtt., verð jeg að segja það út af 
ummælum hv. 2. þm. Rang. og ummæl- 
um hæstv. atvrh. uín örðugleika fyrir 
hæstv. forseta, að jeg tel það alt of mik- 
ið siðferðilegt hirðuleysi, ef hv. þm. vfir- 
leitt eru ekki færir um að athuga sig um 
þessar brtt. áður en þær eru bornar upp 
til atkvæða. Ef þeir eru ekki færir um 
það, þá eru þeir ekki færir um að gera 
sjer grein fyrir, hvernig málinu víkur við
yfirleitt.

Annað atriði, sem jeg vildi beina til hv. 
2. þm. Rang., var það, að hann ljet í
ljós, að þrátt fyrir það. að honum litist
örðugt að ganga að því að greiða atkv.
með frv., að því leyti sem það hefir
ákvæði um að skifta útsvörum milli sveiia, 
þá mundi hann þó heldur taka þann 
kost að fvlgja þessu ákvæði en að ganga 
að brevtingum mínum um að fella þessi 
ákvæði niður. Það væri af þeirri ástæðu, 
að mínar breytingar mvndu valda meiri 
örðugleikum. Það myndi verða flóknara
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að fara eftir þeim, til þess að rjettlátlega 
væri skipað þessum máluni, heldur en ef 
skiftingarákvæðin kæmust í kring. Þetta 
hlýtur að stafa af því, að hv. þm. hefir 
ekki nægilega sett sig inn í samband 
minna brtt. við aðalefni frv. Jeg veit, að 
þetta er ekki sprottið af skilningsleysi hv. 
þm. nje heldur af því, að hann vilji ekki 
setja sig inn í samband till. við frv.. 
heldur af því, að hann liafi litið of fljót- 
lega yfir það, hversu nauðsynlegt er að 
gera það.

Þriðja atriðið, sem jeg vildi beina til 
hv. þm., er það, að hann virtist taka feg- 
ins hendi á móti og aðhvllast brtt. hv. 
2. þm. Revkv. (JBald) um það, að fella 
niður það ákvæði frv., að ekki megi 
leggja á sömu eignir og sömu tekjur hjá 
hlutafjelagi og hluthafa. Þetta finst mjer 
enn sanna það, að háttv. þm. hafi ekki 
nægilega sett sig inn í þessi ákvæði. Að 
lokum vildi jeg mælast til þess, að hann 
tæki sjer enn tíma til að yfirvega þetta mál. 
Þetta mál er — eins og hann sjálfur 
sagði — svo mikils vert, að það mun 
ekki af veita, að góðir menn sem hann 
gefi sjer tíma til að athuga það ítarlega. 
svo menn viti, hvað meint er. Og ef eitt- 
hvað er óljóst orðað í mínum till. eða 
annara, að leggja sinn skerf til þess, að 
það verði leiðrjett.

Að svo mæltu skal jeg snúa mjer að 
hæstv. atvrh. Eftir að hann hafði farið 
nokkrum lofsorðum um það, að jeg hefði 
sett mig inn í málið og jafnvel skilið það 
til hlítar, þá sneri hann sjer að því að 
skipa brtt. mínum í þrjá flokka. Þessi 
skifting hjá honurn var að sönnu vel 
skiljanleg og að mörgu leyti greinileg. En 
mjer er ekki grunlaust um, að hann hafi 
sjálfur vitað betur en hann Ijet í ljós um 
það. að það má ekki gera neina skiftingu 
á þessum brtt. Þær eru í svo nánu sam-

bandi hver við aðra. að ef sú fyrsta er 
feld, þá álít jeg þar með sjálfsagt að taka 
hinar hjer tm nl allar a tur. Fyrsti 
flokkurinn. sem h inn nefndi, á svo skylt 
við annan f'lokk, ið þar má ekki á milli 
sjá; hvorugur má án annars \era. (AtrrJi. 
MG: Ætlar þm. að taka allar till. aftur. 
ef ein er feld.O. Að minsta kosti til 3. 
umr. Jeg sagði, að mjer vær; ekki grun- 
laust um, að hæstv. atvrh. hefði skilið 
betur en hann hefði látið í veðri vaka. 
Því mjer þótti hann verja furðu miklum 
tíma og mörgum orðum til að gera mik- 
ið úr því, að jeg hefði með fyrsta flokkn- 
um, sem hann svo nefndi, þóst finna upp 
eitthvert nýtt kerfi, áður óþekt. Jeg ætla 
ekki að segja margt um þau mörgu orð 
hæstv. atvrh. til að sýna, að það hafi 
löngu áður verið kunnugt um þetta kerfi, 
sem í fyrsta flokki ræðir um. En jeg skal 
segja honum það aðeins, að þetta var 
mjer fullkomlega ljóst, að jeg var ekki 
að finna upp nýtt kerfi, og jeg þóttist 
ekki í framsöguræðu minni í gær halda 
því fram, að jeg hefði fundið upp nýjan 
mælikvarða, sem öðrum var ókunnugt um. 
Nei, það er þvert á móti. Þessi fyrsti 
flokkur, sem hæstv. ráðh. talaði um, er 
aðeins undirstöðuatriði undir þær megin- 
breytingar, sem jeg vil gera á frv., að 
útsvarsskiftingin geti fallið niður. Hafi 
hæstv. atvrh. ekki skilið þetta, þá þykir 
mjer nokkur ástæða til að ætla, að aðrir 
hv. deildarmenn hafi ekki skilið það.

Um þessar brtt. mínar, sem hann setti 
í fyrsta flokk, sagði hæstv. atvrh. það, 
— sem jeg auðvitað áður vissi —, að hver 
niðurjöfnunarnefnd gæti tekið sjer hvaða 
reglur sem væri við niðurjöfnun, þessar 
eða aðrar. Þetta er mjer ljóst, og jeg veit, 
að það er búið að framkvæma það fvrir 
löngu í ýmsum sveitum landsins. og er 
altaf hæ”t. hvort sem frv. <zen<zur fr^m
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óbreytt að því' er snertir skiftingn út- 
svara. En það var ekki þess vegna. að jeg 
áleit nauðsynlegt að set.ja í lögin þessar 
reglur. að jeg álíti nauðsynlegt að frain- 
kvæma þær í hverju sveitarfjelagi. Það 
gæti líka komið einhver annar ma-likvarði 
í staðinn fyrir þessar reglur. En jeg álít 
hinsvegar engu spilt. þótt slíkur ina-li- 
kvarði vseri ákveðinn með lögum. að svo 
miklu leyti sem jeg hefi gert í ínínum 
hrtt. Það er sannarlega ekki þröngur mæli- 
kvarði. að leggja á eftir efnum og ásta’ð- 
um. Það er aðeins þetta. að það, sem 
niðurjöfnunarnefndin er vön að skrifa á 
bak við eyrað svo að segja, eða gevma á 
vitundinni, — og þá oftast nær nokkuð 
óljóst —, það a’tlast jeg til, að hún sje 
skylduð til að ákveða og skrá með tölum. 
Hún á ekki að ákveða þetta fyr en hún 
er búin að framkvæma alt. sem tilhevrir 
því að taka til greina alt hugsanlegt. sem 
tilheyrir gjaldþolinu. Þetta verður hver 
niðurjöfnunarnefnd að gera. og lijer er 
engin breyting á öðru en því, að nú á 
að ákveða niðurstöðu með skráðum töl- 
um, í staðinn fvrir að hafa þetta óskráð á 
vitundinni, sem engir aðrir geta áttað sig 
á. En hjer er ekki neitt nýtt kerfi fyrir 
því, hvernig eigi að meta gjaldþolið.

Þá kem jeg að því, sem hæstv. atvrh. 
vildi hálfpartinn gera gvs að, sem mjer 
fellur svo sem ekki illa, .ef aðalatriðið 
verður skilið. Hann fór að tala um, að 
það ætti að hækka og lækka þessa meðal- 
hundraðstölu eftir því, sem hæfa þykir. 
Hjer kem jeg enn að því, að jeg ætlast 
ekki til, að settar verði neinar þröngar 
skorður, sem ekki sje hægt að rýmka eftir 
því,: sem á þarf að halda. Það er aðeins 
hemill, en ekki fastar skorður, og hver 
niðurjöfnunarnefnd getur hrevft sig eft- 
ir því, sem henni þykir við eiga. Þessi 
Jiepþll er það, að hún á sjálf að búa til

gjaldstiga, sem gildi fyrir hundraðsgjald 
á útsvörum fyrir eitt ár í senn.

Þá var jeg áður liúinn að útlista, hvaða 
atriði það eru í þessum flokki brtt. minna. 
sem eru undirstöðuatriði fyrir því, að 
ekki verði lagt hlutfallslega liærra útsvar 
á nokkurn gjaldanda í annari sveit en 
liann á lieiina í heldur en lagt er á gjald 
endur í þeirri sveit. Því það er sama 
hundraðsgjald. sem gengur yfir hann og 
alla aðra í þeirri sveit. Það er rangt, frá 
mínu sjónarmiði, að ætlast til annars frek- 
ar en að lagt sje sama hundraðsgjald á 
þá og hina, sem heima eiga í sveitinni. 
Þar með er rutt úr vegi þeim galla, sem 
nú þvkir áberandi í framkvæmdinni, að 
það sje lagt. hlutfallslega hærra á þessa 
menn en í heimasveitinni. (Atvrh. MG: 
En ástæðurnar, koma þær til greina?). 
•Teg sagði, að það væri ekki sanngjarnt að 
ætlast til þess, að ástæður manna annars- 
staðar sjeu teknar til greina í þessari 
sveit. Jeg álít fullkomlega rjettlátt og 
sanngjarnt, að aðeins sje litið á eignir og 
tekjur manna þar og að því leýti sem 
þær koma fram þar. Meira sje ekki sann- 
gjarnt að taka til greina um ástæður 
hans. Það er einmitt végna þessarar 
ástæðu, að allir liðir 9. gr. eru færðir í 
8. gr., til þess að fella niður skiftingu.

Jeg álít það sanngjarnt, að heimasveit- 
in fái þær tekjur allar sem álögustofn, 
sem ekki eru gjaldskvldar í atvinnusveit- 
inni. Þannig álít jeg, að með öllu þessú 
sje alveg fyrirbygt, að það sje lagt á 
sama gjaldþol lijá einum manni í einni 
sveit og það sem lagt er á hann í annari 
sveit, og það er sanngirniskráfah' á báða 
bóga í þessu máli.

Jeg vil leyfa mjer að nefna dæmi utn 
skiftingu. ósanngirnina, sem felst í henni. 
Tveir menn, sinn úr hvorri sveit. t. d. í 
Mýnasýslu, leita sjer atvinnu í Reykja-
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vík og þeir fá 2000 kr. í kaup, en annar 
er aðeins tæpa 3 mánuði. Hinn maðurinn 
er rúma 3 mánuði og fær sömu upphæð. 
Sú sveit, sem á manninn. sem ekki var 
fulla þrjá mánuði, missir einskis í eftir 
ákvæðum frv. En hin sveitin verður að 
líkindum að missa % af því, sem á þenn- 
an mann verður lagt. Þetta er ekki sann- 
gjarnt. Jeg álít miklu sanngjarnara að 
ákveða, að einungis skuli heimilt að 
leggja í atvinnusveitinni á það, sem er 
umfram þessar 2000 kr., en alls ekki á 
þessar 2 þús. kr. í neinum kringumstæð- 
um.

Með því að jeg kemst ekki af með mjög 
stutta ræðu, en liefi orðsendingu fengið 
frá hæstv. forseta, hvort ekki sje best að 
fresta umr., þá fellst jeg á það. Jeg þarf 
eiui ýmislegt að segja, en mjer hættir 
ekki til að gleyma neinu í þessu máli, þótt 
jeg gevmi það til næsta dags.

Umr. frestað.

A 34. fundi í Nd., fimtudaginn 18. mars, 
var enn fram haldið 2. umr. um 
frv.

Fjetar Þórðanon: Jeg vil byrja með 
því að endurtaka það, sem jeg áður hefi 
sagt í heiidardráttum um samhengið í 
hrtt. mínum. Að vísu þykir mjer verra. 
að liæstv. atvrh. virðist ekki viðstaddur, 
eða svo nærri, að hann hevri mál mítt, því 
til hans þyrfti jeg að beina orðum mín- 
um sjerstaklega, þótt þau vitanlega snerti 
ýmsa fleiri hv. þdm.

Jeg hefi áðnr minst á þetta samhengi 
í brtt. mínum og bent á, að ef 1. brtt. 
verðor samþykt, þá leiðir af sjálfu sjer, 
að samþykkja verður allar hinar. Sama er 
og_a8- segja um það, efl. brtt. fellur, að 
þá tel je«r tilgangslaust að Ratnþ. hinar, og

geta þær því skoðast að nokkr i leyti sjálf- 
fallnar.

Jeg verð að segja. að jeg hefi borið 
heldur mikið trar.st til hátt”. þdm. um 
að athuga þetta samband. sem í brtt. ligg- 
ur, með því að skjóta inn á milli þeirra 
smærri breytingum, sem gjarnan hefðu 
mátt missa sig. Enda býst jeg við, að það, 
sem mjer þykir máli skifta í heild hvað 
hrtt. mínar snertir, liefði legið ljósar fyr- 
ir ýmsuni hv. þm„ ef aðalatriðin liefðu 
verið dregin saman, en þeim smærri slept, 
Því vitanlega eru smærri atriðin lítiLsvirði 
hjá þeim stóru. Þessi atriði er að finna í 
1. brtt. minni á þskj. 127 undir stafliðun- 
um h. og og þó aðallega í gríska b- 
liðnum, eða í gr. þeirri, sem jeg legg til, 
að verði 11. gr.

Þessu næst er það 5. brtt. mín á sama 
þskj., frp e-lið að telja, ásamt öllum þeim 
breytingum, sem þar fara á eftir, svo að 
segja til enda.

Þessar eru þá aðalbreytingar mínar á 
frv., sem mjer er áhugamál, að nái fram 
að ganga, og eins og jeg hefi margtekið 
fram, er samband þeirra svo náið, að þær 
verða allar að fylgjast að, svo að ef sú 
fvrsta fellur, eru hinar gagnslausar og 
sjálffallnar.

I þessu sambandi ætlaði jeg að minnast 
nokkru nánar á afstöðu mína til frv. 
gagnvart brtt. mínum, en þeim orðum 
liggur nánast við að beina til hæstv. atvrh. 
Nú er hann ekki við, svo að jeg kem þá 
ekki að þessu atriði að svo stöddu. Ann- 
ars lít jeg svo á, að frv. sje þannig vaxið, 
að betra sje að gera það að lögum að við- 
bættum brtt. á þskj. 124 en una við það 
ástand, sem er, þó mjer hinsvegar bland- 
ist ekki hugur um, að betra mundi það 
verða, ef hv. þdm. sæju sjer fau-t að liverfa 
að því ráði að fvlgja mínum brtt.

Þ'éss vegna hefi jeg ákveðið með sjálf-
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um mjer, hvernig svo sem fer um mínai1 
brtt., að greiða frv. atkv. til 3. umr., og 
jafnvel út úr hv. deild. En ánægður verð 
jeg ekki, þó frv. nái fram að ganga með 
breytingum nefndarinnar, sem jeg tel að 
mörgu leyti til bóta. Jeg álít, að markið 
náist betur með mínum brtt., og sú leið, 
sem jeg vil að farin sje í þessu efni, sje 
sanngjarnari og þó um leið auðveldari. 
En þá verða þær líka allar að fylgjast að, 
mínar brtt., til þess að ná því takmarki.

Annars finst mjer ástæða til að útlista 
dálítið nánar skiftingu útsvara milli 
sveita. Því eins og því er komið fyrir í 
frv., þá tel jeg það stærsta galla þess og 
örðugast í frambvæmdinni, enda mun það 
reynast kostnaðarsamt, þungt í vöfum og 
langt frá því að geta komið sanngjarn- 
lega niður. Ymsir bv. þdm. bafa að vísu 
látið þetta í ljós, en hitt er mjer til efs, að 
þeir hafi komið auga á ósanngirnina í 
þessu máli. Jeg skal t. d. benda á, hvaða 
takmörk eru fyrir því um mann, sem 
stundar atvinnu utan heimilissveitar, að 
atvinnusveit geti fengið hluta í útsvari 
hans. Eftir frv. er það alt að 2000 kr., 
sem maðurinn verður að fá í kaup til þess 
að vera útsvarsskyldur í atvinnusveit, og 
þá getur hún (atvinnusveitin) fengið 
hlutdeild í útsvari þessa manns, alt að 
% þess, sem á hann er lagt, en annar 
maður, sem að öðru jöfnu fær í kaup 
1999 kr., sleppur undan útsvarsskyldu í 
atvinnusveitinni, og sjá allir, að hjer er 
um ósanngirni að ræða, eins og jeg benti 
frekar á í gær og leiddi þá rök að því, að 
í heimilissveit þessara manna mundi verða 
lagt á báða jafnt, en heimilissveitin missir 
% hluta útsvars þess mannsins, sem aðeins 
bar 1 kr. meira úr býtum.

í þessu felst svo mikið misrjetti, sem 
allir sanngjarnir menn hljóta að koma

éííé

auga á; því undarlegra finst mjer, ef hv. 
þdm. geta ekki greitt mínum brtt. atkv., 
því þær eru eingöngu bornar fram til þess 
að leiðrjetta ]>etta misrjetti.

Setjum svo, að mínar brtt. næðu fram 
að ganga og frv. þannig breytt yrði að 
lögum, þá fær atvinnusveit útsvar aðeins 
af því kaupi, sem er umfram 2000 kr., 
og mundi þar af leiðandi engan hlut fá af 
útsvari þessara tveggja manna, sem jeg 
tók dæmið af.

Mjer liefir verið bent á það, að eftir frv. 
og núverandi ástandi geti atvinnusveit 
lagt næstum því ótakmarkað á þann hluta 
atvinnuteknanna, sem er umfram 2000 kr., 
og það svo, að hún geti — ef t. d. um 
3000 kr. kaup væri að ræða — jafnvel 
lagt eins hátt á þær 1000 kr., sem umfram 
eru, eins og alla upphæðina (3000) eða 
þá upphæð, sem frv. miðar við. En þá 
er ekki annað en setja skorður í þessu 
efni og gefa niðurjöfnunarnefndum fastar 
reglur til þess að fara eftir, fastar að því 
leyti, að ekki væri unt að leggja hærra 
hundraðsgjald á þessar 1000 kr. lijá utan- 
sveitarmanni en á innsveitismann, sem að- 
eins hefði 1000 kr. tekjur, að öðru jöfnu; 
og þær reglur þykist jeg hafa fullkomlega 
bent á með brtt. mínum. Vitanlega getur 
niðurjöfnunarnefnd, þrátt fyrir það, far- 
ið eftir sínu höfði um matið á tekjum og 
eignuin manna í sinni sveit; sömuleiðis 
hefir hún fríar hendur um gjaldstigann, 
að hækka hann eða lækka eftir þörfum, en 
það, sem mest er um vert, eða vinst með 
mínum brtt., er það, að niðurjöfnunar- 
nefnd getur ekki skotist hjá því að fara 
eftir sínum eigin fyrirfram ákveðnu regl- 
um um matið og niðurjöfnun liundraðs- 
gjalds, og kaup goldið í krónum verður 
aldrei liækkað í mati.

Jeg vil ■ fyrirhyggja • það, að atvinnu-
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sveit geti lagt hærra hundraðsgjald á 
utansveitarmenn en þá, sem liéimilisfastir 
eru í sveitinni. Jeg vil, að rjettlætið ráði 
og að fullkomins jafnrjettis gæti í þessu 
efni sem öðru. Jeg hefi tekið það frani 
áður, og endurtek það nú, að jeg er 
hræddur um. að hv. þdm. hafi ekki gert 
sjer ljást, hve stór rjettarbót sje fólgin í 
brtt. mínum. Dæmi jeg það eftir því. 
hvernig orð hafa fallið hjer í lfv. deild. 
Þó ber jeg enn það traust til þeirra, eftir 
að jeg hefi nú betur árjettað það, sem 
jeg hafði áður að segja til stuðnings máli 
mínu, að þeir athugi betur lirtt. mínar. 
því hjá því getur ekki farið. að við nán- 
ari athugun skvrist það fyrir hv. þdm.. 
að þær. sem mestu máli skifta, eru fylli- 
lega á rökum bygðar.

Annars bafði jeg ætlað mjer að ræða 
um brtt. mínar á víð og dreif í sambandi 
við það, sem hæstv. atvrh. hafði við þær 
að athuga í gær. En af því að hann er 
ekki viðstaddur, verður það að bíða, og 
get jeg þá látið máli mínu lokið um sinn.

Siguijón Jónsson: Það er aðallega vegna 
einnar brtt.,-brtt. á þskj. 125, frá háttv. 
þm. Borgf. (PO), að jeg tek til máls. Hv. 
flm. hefir mælt fyrir þessari brtt., og ér 
hann að vísu einkar fær um að halda 
einn uppi svörum fyrir henni, en sakir 
þess, að tveir eða þrír hv. þdm. hafa 
andmælt þessari brtt., þótti mjer ekki 
fjarri sanni. að eitt hljóð heyrðist með 
henni, svo að sýnt yrði, að till. mætir 
ekki andúð allra hjer í hv. deild.

Þessi hrtt. fer fram á það, að felt sje 
niður það ákvæði 9. gr„ að skifta skuli 
útsvari, „ef skip leggttr upp afla sinn ut- 
an heimilissveitar útgerðarmanns eða eig- 
anda að minsta kosti samtals 4 vikur af 
gjaldárinu.“

Alþt. 192C, B. (3?. lög^jafarþing).
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Sú skoðun liefir komið fram hjá a. m. 
k. tveim af hv. þdm.. sem til máls liafa 
tekið, að þessi brtt. sje ósanngjörn. þar 
sem hún fari fram á það, að svifta kaup- 
staðina allríflegum tekjum. Það get jeg 
fúslega gengið inn á. að tekjur kaupstað- 
anna mundu minka nokkuð við þetta. þó 
að jeg vilji lialda því fram. að þeir geti 
vel unnið það upp á annan bátt. En það 
virðLst mjer ekki vera aðalatriðið, lieldur 
hitt, hvort sanngjarnt sje, að kaupstað- 
irnir megi leggja útsvör á skip. þótt þau 
leggi þar upp afla sinn 4 vikur eða meira. 
Og það er þetta. sem jeg fæ ekki sjeð 
sanngirnina í. I þessu sambandi væri J>að 
ekki úr vegi að hugleiða. til hvers kaup- 
staðirnir nota peninga þá. sem ]>eir ná 
með útsvörunum. Stærsti liðurinn er víð- 
asthvar fræðslnmálin. Þá koma ýmsir 
aðrir liðir. ekki allsmáir: heilbrigðismál, 
gatnagerð. göíulýsing. að ógleymdum fá- 
tækramálunum. Þá má geta um löggæslu, 
vatnsveitur og hafnarmál. Xú vil jeg að- 
eins skjóta því til hv. þdm., liverra af 
þessum gjöldum skipin njóti, þótt þau 
leggi þar upp afla sinn mn takmarkaðan 
tíma. — Iláttv. 2. þm. Eyt'. (BS1 ! mót- 
mælti þessari brtt., sjerstaklega með tilliti 
til Siglufjarðar, sem vitanlega hefir haft 
miklar tekjur af því að leggja útsvör á 
aðkomuskip, sem þar hafa lagt upp afla 
sinn. En jeg fæ ekki komið auga á sann- 
girnina í því, að skip eigi að greiða út- 
svar. þótt þau leggi þar upp afla sinn í 
4 vikur og sel.ji (jeg kem að því síðar. ef 
þau láta verka aflann fyrir sig í landi). 
Því að hvorki þau nje útgerðarmenn 
beirra njóta á nokkurn hátt þessara 
gjalda. Skipin bofga í hvert skifti alt. sem 
þau njó'ta. Þau eru aðeins eins og gestir. 
sem koma snögga ferð. — En láti skip- 
in verka afla sinn í landi. ]>á nást útsvör



Lagafrumvörp samþykt. 2180
Útovör.

2179

af verkuninni, hvort sem þau verka afla 
sinn á eiginn reikning eða láta annan 
gera það fyrir sig.

Jeg fæ ekki sjeð mikinn niun á því að 
legg.ja á skip. sem svona kemur með afla 
sinn, og því, ef lagt væri útsvar á bónda 
þar, sem hann leggur inn ullina eða ketið. 
Eða ef jeg á að taka annað dæmi, þá 
finst m.jer þetta ekki ýkjafjarri því, ef 
lagt v.vri á millilandaskip þar, sem það 
leggur á land vörur.

IIv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) gekk svo langt. 
að hann hjelt því fram, að aðkomubátar 
í Hornafirði mundu eyðileggja æðarvarp- 
ið. Það :vtti þá aðallega að vera sakir 
þess. að skipalægið væri svo nærri varp- 
stöðvunum, og má vera, að þetta sje rjett. 
En um leið og Hornafjörður var löggilt- 
ur sem höfn. tók hann auðvitað að sjer 
að leyfa þar frjálsar skipaferðir. Ætti 
ekki að orka tvíimvlis. að hann yrði að 
hera áhættuna af því sjálfur. Jeg lít svo 
á, að því skemra sem gengið er í því að 
taka útsvör af aðkomumönnum, því rjett- 
ari leið sje farin. Og einkum er það at- 
riði. sem líta verður á. hvers aðkomu- 
menn eða atvinnurekstur þeirra fær not- 
ið af því, sem þeir gjalda. Því að allir 
hljóta að krefjast þess að fá. þótt ekki 
s.je nema að einhverju litlu leyti, að njóta 
þess. sem þeir borga í sveitarsjóði. Sje 
jvg ekki ástæðu til að fara um þetta fleiri 
orðum. enda vildí jeg aðeins sýna það, að 
brtt. hefði ekki tóma andúð í hv. deild.

Jeg vil aðeins bæta því við um þessi mál 
yfirleitt. að mjer eru það nokkur von- 
brigði. að hv. allshn. gat ekki farið lengra 
inn á söinu braut og hv. minni hl. (PÞ) : 
því að inn á hana hljótum við fyr eða 
síðar að komast. ef við viljum fá traust- 
an grundvöll undir útsvarsálagningar, eins 
"g niðurjöfnun tekju- og eignarskatts. Jeg 
verð því með hrtt. hv. minni hl. við 4,

gr. Álít jeg, að það sje aðalbrtt., sem 
skeri úr, hvaða stefnu deildin vilji taka 
um þessi mál.

Frsm. (PJetur Ottesen): Það fór að 
vonum, að ýmsar raddir hafa heyrst í 
hv. deild og ýmsar till. fram komið um 
þetta mál. Hafa ummælin vitanlega fall- 
ið á ýmsa vegu, en bæði af því, að um- 
ræður eru orðnar ærið langar og búast 
má við því, að málið verði einnig rætt 
allmikið við 3. umr.. fer jeg fljótt yfir 
sögu, og það ljettir allmikið fyrir mjer, 
að hæstv. atvrh. hefir talað um flestar 
brtt. Mun jeg víða láta mjer nægja að 
skírskota til hans, þar sem skoðanir hans 
falla saman við skoðanir nefndarinnar. '

Eins og jeg gat um í framsöguræðu 
minni í fyrradag, hreyfði háttv. þm. Mýr. 
(PÞ) því í allshn. að setja í frv. ákveðna 
reglu, sem fara ætti eftir við niðurjöfnun 
útsvara. Var það víst meining hans, að 
útsvörunum væri jafnað niður með nokk- 
uð svipuðum hætti og nú gildir um 
ákvörðun tekju. og eignarskatts. — Síðar 
varð það svo, að hann vildi gefa niður- 
jöfnunarnefndum nokkuð rýmra svið, eins 
og brtt. hans bera nú vitni um. Eins og 
jeg gat um í fyrradag, gat nefndin ekki 
fallist á, að tiltækilegt væri að setja alls- 
herjarreglu, er niðurjöfnunarnefndir væru 
bundnar við og mættu ekki frá víkja — 
sem sagt eina ófrávíkjanlega reglu, sem 
gilda ætti um land alt. Jeg skal ekki 
segja. hvort þetta hefir sannfært hv. þm. 
Mýr. eða hvað því veldur, en það eitt er 
víst, að þessar till. hans eru ekki nema 
svipur hjá sjón lijá því, sem hann virtist 
hugsa sjer það í upphafi. Því að enda 
þótt hann hafi ekki algerlega horfið frá 
þessari hugmynd sinni, eru þessar till. 
hans miklu . ýmri og víðtækari en upphaf- 
lega var von á. En þar eð hv. þm. hefir
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reglur, sem í brtt. lianx felast, mjög til 
bóta. þykir mjer hlýða að gera grein fyr- 
ir því með nokkrum orðum, at' hverju 
allshn. gat ekki fallist á þær.

I ræðu sinni í fyrradag taldi hv. þm. 
það raunar einn liöfuðkost á sínum till.. 
hve rúniar þær væru. hve mikið svigrúm 
niðurjöfnunarnefndir hefðu. eftir sem áð- 
ur. til þess að leggja á eftir efnuni og 
ástæðum; en þá grundvallarreglu riiíai- 
kendi hann rjettinata. Var hann því sam- 
mála meiri hl. nefndarinnar um það meg- 
inatriði. IIv. þm. Alýr. sagði. að það væri 
ekki rjett að setja niðurjöfnunarnefnd 
neinar fastar reglur. aðeins skylda þær til 
þess að ákveða gjaldþolið í tölum. Hvort 
sem þessari reglu er nú fylgt, eða aðeins 
þeirri gömlu og góðu reglu að leggja á 
eftir efnum og ástæðum, þá hygg jeg, að 
það muni bera að sama brunni — að 
gjaldþolið verði ákveðið í töluni. Ilver 
gjaldþegn á að borga þetta margar krón- 
ur, sem venjulega eru táknaðar með tölu- 
stöfum. Jeg þvkist nú raunar vita, að þeg- 
ar hann talar um að ákveða gjaldþolið 
með tölum, eigi hann við aðferðina, sem 
á að viðhafa samkv. 11. gr. í brtt. hans.

Þá er að athuga, hver hann er, sá raun- 
verulegi grundvallarmunur á því að 
ákveða gjaldþolið þannig — með því að 
setja upp reikningsdæmi í hverju einstöku 
tilfelli — eða að það sje framkvæmt með 
venjulegri aðferð. Hv. þm. sagði, að mun- 
urinn væri mikill á því að nota þessa að- 
ferð eða þá, sem tíðkanlegust er. Með 
þessari aðferð hefðu menn aðeins gjald- 
þolið í huga. En hvað er gjaldþolið ann- 
að en mat á efnum og ástæðum? Og verð- 
ur ekki jafnt að liafa gjaldþolið í huga. 
þegar verið er að finna útsvarsgrundvöll- 
inn samkv. þessari reglu og þegar verið
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er að meta stigmuninn við ákvörðun á út- 
svari hvers einstaks gjaldanda.’ Jeg sje 
ekki annað en að svo liljóti að vera. Það 
kemur alveg í sama stað niður. hvort 
þessi aðferð er notuð eða ekki. I báðum 
tilfelluin er lagt á eftir efnum og 
ástæðum. Xiðurjöfnunarnefnd verður alt- 
af að hafa gjaldþolið á tilfinningunni.

Það fer alveg eftir því, hvernig tekst 
tii með þessa útreikninga. hvort á þann 
hátt verði liægt að komast nær því rjetta 
en ella mundi. Það gæti meira að segja 
tekist svo til, að það gagnstæða yrði of- 
an á. Menn eru misjafnlega hæt'ir til að 
leysa af liendi vandasama útreikninga, og 
gæti það stundum farið í handaskolum.

IIv. þm. liet'ir sett fram tölur um lilut- 
fallið milli tekna og eigna. Hann viður- 
kennir nú sjálfur. að tölurnar sjeu sett- 
ar nokkuð af handahófi. og meira að segja 
að sjer þætti sanngjarnara að liafa aðrar 
tölur. Þetta bendir fullkomlega til þess, 
að niðurjöfnun eftir þessari reglu gæti 
ekki síður orðið handahófskend en þótt 
engin slík regla vieri notuð. Iláttv. þm. 
hjelt því fram. að það v;eri hægara að 
kæra útsvör, ef xlík regla v;eri viðhöfð. en 
þó væri þetta einkuin mikill hægðarauki 
fyrir sýslunefndir og yfirskattanefndir, 
er þær skyldu fella úrskurð í slíkum mál- 
um. — Það má vera. að þetta væri rjett, 
ef sýslunefnd eða yfirskattanefnd gætu 
lagt þessa útreikninga til grundvallar við 
mat sitt eins og þeir ligg.ja f'yrir. En það 
er nú síður en svo. að á það sje treyst- 
andi, að því er mjer virðist. Það. sem 
xýslunefnd eða skattanet'nd verðui' að 
gera. er að kynna s.jer frá rótum efni og 
ástæður þess' manns. sem kærir, og þeirrn 
manna. sem hann ber sig saman við. og 
hyggja síðan úrskurð sinn á því.

Það er nefnilega alveg sama í þessu til-
13 7 '
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felli, hvort þessi meginregla í brtt. háttv. 
þm. Mýr. er viðhöfð eða ekki; sýslunefnd 
verður að kryfja málið til mergjar eins 
og engri slíkri reglu væri fylgt.

Auk Jiessa fæ jeg ekki sjeð, að þótt eng- 
in ákvæði sjeu uni ]iað í frv., þá geti nið- 
urjöfnunarnefnd sett upp reglu sem þessa. 
eða yfir liöfuð livaða reglur sem henni 
sýnast. En sje eiuhver sjerstök regla lög- 
boðin. eru menn útilokaðir frá að nota 
aðra reglu. sem kynni að vera hentugri.

Þá segir hv. þm. Mýr., að með lians 
fyrirkomulagi sje maður alveg laus við 
skiftinguna á útsvörum. Já, þetta er mik- 
ið rjett. En með þessu fvrirkomulagi 
lians á líka að halda dauðahaldi í einhvern 
mesta anmarkann. sem er á núgildandi 
útsvarslöggjöf, heimildina til að leggja á 
menn. sen, stmncla atriiiiin utan heimilis- 
sveitar sinnar. í atvinnusveitinni Eu rlð- 
urjöfnunarnefnd þar brestur venjulega 
allan kunnugleik til þess að geta lagt á 
ínenn eftir efnum og ástæðum þeirra. — 
IIv. þm. sagði. að með þessu fyrirkomu- 
lagi gæti atvinnusveit ekki lagt þyngri 
skatta á utansveitarmenn en þá. sem heim- 
ilisfastir væru í sveitinni. Þetta er vitan- 
lega alveg rangt, því að þegar lagt er á 
lieimilisfasta menn. er fult tillit tekið til 
efna þeirra og ástæðna. en um utansveit- 
armenn er venjulega alveg gengið fram- 
hjá þessii. Það skiftir miklu máli. Við 
skulum taka til dæmis mann, sem er 10 
barna faðir; í heimilissveit er vitanlega 
fult tillit tekið til ómegðarinnar, en ekk- 
ert líklegra en að í atvinnusveit yrði lagt 
á hann sem einhleypan mann.

Jeg get bent á annað dæmi. Það voru 
tveir bræður. sem skrásettir voru á .skip 
h.jer í Keykjavík. Á annan þeirra voru 
lagðar 80 kr. og 90 kr. á hinn. En þessir 
lijenn vinn'a fyrir gömlum og uppgefnum

foreldrum og þess vegna treystist niður- 
jöfnunarnefnd í heimasveit þeirra ekki til 
að leggja á þá eða heimilið nema 40 kr. 
Þó hafði hún ekki heyrt um útsvarið, sem 
á þá var lagt í atvinnusveitinni. Það sjá 
allir, hversu ranglátt þetta er, og það er 
alveg furðanlegt, að hv. þm. Mýr. (PÞ). 
jafnsanngjarn maður og hann er, skuli 
halda fram till., sem ganga í þá átt að 
heimila þetta. jafnframt því, sem hann 
viðurkennir það rjettmætan grundvöll að 
byggja á, að leggja á menn eftir efnum 
og ástæðum, því að það hefir hann alt.if 
viðurkent.

Því skýrar kemur það í ljós, hversu 
rjettmætt og sjálfsagt það er, að rjettur 
heimilissveitar sje sem best trvgður, þeg- 
ar það er athugað, til hvers útsvörunum 
er varið, hverskonar útgjöld það eru, sem 
þau eiga að bera uppi. Þetta var að 
nokkru leyti tekið fram af hv. þm. ísaf. 
(SigurjJ). en jeg get þó ekki gengið al- 
veg framhjá þessu. Utgjöld þau, sem út- 
svörin eiga að bera uppi, eru vitanlega 
fvrst og fremst fátækraframfærslan, sýslu- 
sjóðsgjöldin, vegabætur. barnafræðsla o. 
s. frv. Síðan sú breyting var gerð á fá- 
tækralögunum að stytta sveitfestistímann, 
er það vitanlega í flestum tilfellum, að 
framfærsluskvldan hvílir á lieimilissveit- 
inni. Hv. þm. Mýr. hefir best lýst því 
sjálfur, hvaða gjöld hvert sveitarfjelag 
verður að inna af liendi fyrir hvem heim- 
ilisfastan mann, sem verkfær getur talist 
Það eru sýslusjóðsgjöld, sýsluvegagjöld o. 
fl. þessháttar. Kostnaðurinn við barna- 
fræðsluna, sem er mjög stór liður í út- 
gjöldum sveitar- og bæjarfjelaga, er vitan- 
lega skyldukvöð. sem hvílir á sveitinni 
gagnvart innansveitarmönnum. Engar slík 
ar skyldur hvíla á atvinnusveit gagnvar? 
utansveitarmanni. er þar stundar atvinnn
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Það dylst því engum, hvílíkur gevsimun- 
ur er á skyldum heimilissveitar gagnvart 
slíkum mönnum og skyldum atvinnusveit- 
ar. Þar af leiðir vitanlega, hversu naufi- 
synlegt þafi er, að rjettur heimilissveitar- 
innar sje sem best trygður, og að hún á 
fyllstu sanngirniskröfu á því, að svo sje 
gert. Meiri hluti allshn. lítur svo á, að 
till. hv. þm. Mýr. nái ekki tilgangi sínum 
að því er reglurnar snertir. En að því 
leyti, sem þær eiga að koma í staðinn fyr- 
ir skiftinguna, þá álítur meiri hlutinn, að 
í þeim sje viðhaldið of miklu af því mis- 
rjetti, sem er í núgildandi útsvarslöggjöf, 
og felst það í því, hversu rjettur heimilis- 
sveitar og hvers einstaks gjaldþegns, sem 
stundar atvinnu utan heimilissveitar, er 
illa trvgður samkv. þeim.

Hv. þm. Mýr. og öðrum hv. þm. hefir 
orðið tíðrætt um ókosti skiftingarinnar í 
frv. Það er að segja, þá erfiðleika, sem 
skiftingin muni hafa í för með sjer. 
Xefndin viðurkennir fúslega, að þetta 
muni valda nokkrum erfiðleikum, sjer- 
staklega fyrst í stað, meðan venjur eru 
að mvndast. En jeg veit, að hv. deildar- 
menn hljóta að hafa gert sjer grein fyrir 
því, að ef till. meiri hl. allshn. verða sam- 
þyktar, fækkar mjög þeim tilfellum. að 
til kasta komi með skiftingu útsvars. En 
það verð jeg þó að segja, að ókostir skift- 
ingarinnar vaxa meiri hluta uefndarinnar 
þó engan veginn eins mikið í augum og 
hv. þm. Mýr. og ýmsum deildarmönn- 
um. Hv. þm. Mýr. sagði, að hún gerði 
fjárhagsáætlun sveitanna óábyggilega. Það 
kann að vera, en þó held jeg, að ekki sje 
mikið gerandi úr þessu eða veridegur bagi 
verði að. Nú á að leggja útsvar á tekjur 
manna á árinu næsta á undan niðurjöfn- 
uninni, og niðurjöfnun fer fram á tíma- 
bilinu febrúar—maí. Mjer skilst því, að 
jnenn geti undir venjulegum kringum-

stæðum gert sjer grein fyrir, hvað muni 
koma til skiftingar á gjaldárinu og hver 
tekjuaukning eða tekjurýrnun muni verða 
á þennan hátt. En þegar talað er um 
galla og ókosti skiftingarinnar og þá fyr- 
irhöfn, er af henni leiðir, þá má ekki loka 
augunum fyrir kostum hennar. Það verð- 
ur vel að athuga, að með skiftingunni 
er ráðin bót á verulegum galla á útsvars- 
löggjöfinni, sem jeg liefi áður lýst, og 
þarf því ekki að fjölyrða frekar um það. 
Eins og getið er um í nál.. sá meiri hl. 
nefndarinnar ekki aðra leið lieppilegri. 
sem trvgði það betur, að liver sveit fengi 
sinn hlutfallslega skerf af útsvarinu og 
jafnframt trvgði rjett gjaldþegns, sem at- 
vinnu stundar utan heimilissveitar. að 
hann verði ekki alt of hart úti.

Þá eru í brtt. hv. þm. Mýr. ákvæði um 
]jað, hvernig atvinnusveit skuli leggja út- 
svar á afla lagðan þar á land, og hugsar 
hann sjer, að það sje lagt á 1 (/f af verði 
aflans. En það er ekkert tekið fram. livers- 
konar verð það sje, en það skiftir þó 
máli, hvort það er verð aflans eins og 
liann er lagður á land, eða verð á honum 
fullsöltuðum eða fullverkuðum. IIv. þm. 
sagði, að sjer væri ekki fast í hendi með 
upphæðina, enda er mjer kunnugt um, 
að hann mun fvrst hafa ætlað sjer að 
hafa hana 2%. Jeg álít, að það sje nú 
erfitt að fá nokkra tryggingu fyrir því, 
þegar farið er að jafna niður útsvörum í 
heimilissveitinni. að þessar tekjur af utan- 
sveitaraflanum renni ekki saman við aðr- 
ar tekjur og lagt verði líka á þær í heim- 
ilissveitinni.

Það hefir verið minst á brtt. við 4. gr. 
IIv. þm. Mýr. hrevfði þessu í nefndinni, 
en nefndin áleit, að upptalningin í 4. gr. 
væri alls ekki og gæti ekki verið tæm- 
andi, heldur a*tti hún að greiða fyrir nið- 
urjöfnunarnefndinni, er hún væri að leggja
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niður fyrir s.jer, livernig ætti að jafna 
niður útsvörunum. Xet'ndin sá því ekki 
neina nauðsyn á Jiessuni breytingum.

Þá skal jeg stuttlega víkja að nokkruiu 
ræðumönnum og brtt. þeirra. En jeg skal 
geta þess, að þó jeg hafi beint máli mínu 
til hv. þin. Mýr.. getur inál mitt til hans 
vel átt við mótniæli margra annara, sem 
fram hafa komið.

Hæstv. atvrh. áleit, að orðalag 1. brtt. 
nefndarinnar væri ekki nógu ljóst og hún 
mundi ekki ná tilgangi sínuin eins og hún 
væri orðuð, og fór hann því frain á, að 
hún yrði tekin aftur til 3. umr. Það geri 
jeg hjer með og vil biðja hæstv. forseta 
að athuga það. er atkvgr. fer fram. Jeg 
mintist á það í framsöguræðu minni. að 
jeg persónulega væri ekki ánægður með 
það að láta yfirskattanefndir úrskurða um 
útsvarskærur, í stað sýslunefnda og bæj- 
arstjórna áður. en jeg bar þó ekki fram 
brtt. um það. því að eftir öðrum ákvæð- 
um þessa frv.. þá er Jiað óhjákvæmilegt. 
að svo sje. Sýslufundir eru sem sje um 
garð gengnir. Jiegar kærufrestir eru út- 
runnir; ]>ví hefði orðið að bíða í eitt ár 
með þetta. og varð þess vegna að brevta 
þessu eins og gert er í frv.

Hæstv. atvrh. hefir svarað liv. 2. þm. 
Revkv.. og get jeg að mestu látið mjer 
nægja að skírskota til andmæla hans. því 
að hann bygði á þeini sömu rökum. sem 
gerðu ]>að að verkum. að meiri hl. allshn. 
vildi ekki flytja ]>ær brtt.

Jeg skal J)ó minnast fyrst á brtt. lians 
við 17. gr. frv.. um að fella niður. að 
konur skuli undanjiegnar Jiví að vera í 
kjöri. Meiri hlnti nefndarinnar áleit sjálf- 
sagt. að þær hjeldu Jieim rjetti. þótt liann 
væri hlyntur kvenfólkinu, og gat ekki sjeð. 
að Jietta væri nein skerðing á kvenfrels- 
inu. Eins og ástatt er í sveitunum, telur 
Jiann Jietta leiða af sjálfu sjer. Svo varð

það líka til þess að styrkja meiri hlut- 
ann, að það er, eins og kunnugt er, komin 
stefnubrevting í þessu máli í hv. Ed.

Út af brtt. við 6. gr. frv., um að fella 
niður, að ekki megi leggja bæði á fjelag 
og fjelagsmann, vegna eignar hans í fje- 
lagi, þá er því og fullsvarað af hæstv. at- 
vrh., og jeg lield, að það hljóti að stafa 
af misskilningi hjá hv. 2. þm. Rang., að 
liann taldi sig fúsan að fylgja þessari 
brtt. (KIJ: Xei, nei; það held jeg ekki!). 
Jeg skal bæta því við hjer, út af ummæl- 
um hv. 2. þm. Reykv., að hann sagði, að 
það skini út úr nál., að menn þættust 
liafa orðið hart úti vegna laganna, sem 
sett voru fyrir Reykjavík um að heimila 
að leggja á menn. sem lögskráðir eru þar 
á skip. Það er ekki rjett. sem hann sagði, 
að Reykjavík hefði engin sjerrjettindi í 
þessu efni, heldur hefði henni verið veitt- 
ur sami rjettur og aðrar sveitir lands- 
ins hefðu. Jeg veit hvergi til, að það sje 
heimild til Jiess nema lijer í Reykjavík, 
að halda eftir 10ry af brúttóaflanum 
til Jiess að annast útsvarsgreiðsluna, svo 
Reykjavík liefir að þessu leyti sjérrjett- 
indi. En þetta er úr sögunni, ef frvi verð- 
ur samþykt.

Sama er að segja um brtt. hv. 1. þm. 
X’.-M. (HStef). Meiri hluti allshn. get- 
ur fallist á röksemdir þær, sem hæstv. 
atvrh. hefir fært fram gegn þeim. I frv. 
er svo ákveðið um útlenda menn, sem 
dvelja hjer, að Jieir verða útsvarsskyldir 
á Jnennan hátt, fyrir atvinnurekstur, fyr- 
ir að stunda hjer atvinnu og fvrir dvöl. 
Jiótt Jieir hafi enga atvinnu. í því tilfelli 
er talað um að miða útsvarsskylduna við 
dvöl mannanna. Ef það verður felt niður, 
er með því tekinn möguleikinn af sveitar- 
fjelögunum til þess að ná útsvari af slík- 
um mönnum.

Ut af síðustu brtt. hv. 1. þm. X.-M., um
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vátryggingarfjelögin. þá er svo ákveðið 
í frv., að útsvarið skuli þar á lagt, sem 
aðalumboðsmaðurinn á heimili, en hann 
vill breyta því og leggja líka á umboðin 
úti um land. Nefndin fellst á rjettmæti 
þessarar brtt., en eins og hún er orðuð 
nær hún naumast takmarki sínu. Hún 
segir, að útsvarið eigi að miðast við 
skattaframtalið, en um skattaframtal er 
aðeins að ræða þar, sem aðalumboðsmað- 
urinn á heima. Það verður því að breyta 
orðalagi till., og vildi jeg því skjóta því 
til hv. 1. þm. N.-M., hvort hann vilji ekki 
taka till. þessa aftur til 3. umr.

Þá skal jeg víkja fáum orðum að ræðu 
hv. 2. þm. Evf. (BSt). Hann talaði dálít- 
ið um frv. alment og þar á meðal drap 
hann á það atriði að breyta reikningsári 
sveitanna úr fardagaári í almanaksár. 
Þótti hv. þm. þetta vera vafasöm breyt- 
ing, en þar sem hann tjáði sig þó ekki 
með öllu fráhverfan því og hann færði 
ekki fram neinar sjerstakar ástæður gegn 
breytingunni, skal jeg ekki fara nánar út 
í það, því fremur sem sú breyting er all- 
vel rökstudd í nál., og enda hefir hv. þm. 
Mýr. árjettað það nú fyrir skömmu.

Þá þótti hv. þm. (BSt) vfirleitt lieldur 
langt gengið í frv. og till. meiri hluta 
nefndarinnar í að takmarka útsvarsálagn- 
ingarrjettinn í atvinnusveit. Hann viður- 
kendi raunar, að sá rjettur væri nii helsti 
víðtækur, en þótti gengið heldur langt í 
því að takmarka hann í frv. En jeg hefi 
áður tekið það fram, að frv. tekur sjer- 
stakt tillit til þess, að rjettur heimilis- 
sveitar verði sem best trvgður, og hefi 
jeg áður gert svo rækilega grein fvrir 
þeirri skoðun, að jeg sje ekki ástæðu til 
þess að fara lengra út í það. Jeg skal líka 
benda hv. þm. á, að það er ekki nema að 
•sumu leyti, sem um mikla takmörkun er 
nð rteðít frá því, sem nú er, því eins og

hv. 2. þm. Rang. (KIJ) benti á í gær, má 
eftir frv. leggja útsvar á atvinnurekstur, 
þó hann sje auk heldur ekki rekinn nema 
einn dag. — Þá talaði hv. þm. um skift- 
ingu útsvaranna og taldi á henni mörg 
vandkvæði. Því máli hefi jeg lýst áður 
frá sjónarmiði meiri hluta allsherjarnefnd- 
ar. Jeg hvgg, að hv. 2. þm. Eyf. geri sem 
ýmsir aðrir alt of mikið úr þeim örðug- 
leikum, sem þessu fylgi, þó revnslan ein 
geti skorið úr því. Að því leyti sem hv. 
þm. vjek að brtt. minni. þá mun jeg bíða 
að svara því þangað til jeg hefi lokið að 
tala um brtt. meiri hluta allsherjarnefnd- 
ar, og svara aths. hans í sambandi við 
aths. annara hv. þdm. við þá till.

Hv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) talaði um, hvað 
það væri óhagkvæmt. a. m. k. hvað snerti 
Austur-Skaftafellssýslu, að láta skatta- 
nefnd úrskurða um kærur yfir útsvörum. 
einkum sökum þess, hvað oddviti skatta- 
nefnda bvggi langt frá. Má vera. að nokk- 
uð sje til í þessu hvað snertir þetta sýslu- 
fjelag. En vfirleitt fæ jeg ekki betur sjeð 
en að aðstaða skattanefnda til þess að 
úrskurða slík mál sje mun lakari en 
sýslunefndanna, en hinsvegar alveg hlið- 
stæð því, sem venja er um dómara. sem 
dæma eiga í málum. Þær hafa fvrir sjer 
málsskjöl og öll gögn. svo ekki ætti að 
vera þörf á neinum sjerstökum kunnug- 
leika.

Ut af ræðu hv. 2. þm. Rang. skal jeg 
strax taka það fram, að nefndin hefir 
algerlega fallist á brtt. hans og telur þær 
allar til bóta, og það var aðeins vegna 
tímaskorts. að hún hafði ekki athugað 
þetta nógu rækilega. Er hún því þakklát 
hv. þm. fyrir till. hans. Hv. þm. leit svo 
á. að það væri ef til vill spnrning um það. 
hvort heimilt væri eftir frv. að leggja 
dráttarvexti á útsvör, er fallin væru í 
gjalddaga. Nefndin lítur svo á, að eftir
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30. gr. frv., þá sje það fullkomlega lieini- 
ilt, <>g það því fremur, sem þetta hefir 
verið t'ramkvæmt lijer í Reykjavík a. m. 
k. eitt ár með svipuðu fyrirkomulagi og 
ráðgert er í þessu frv. Alítur nefndin því. 
að þetta sje fullkomlega heimilt. En aft- 
ur á móti getur það verið álitamál, hvort 
þessir dráttarvextir eru ekki fullháir, því 
þeir munu svara til 12(,i. og má atliuga 
það til 3. umr. Jeg get bætt því við við- 
víkjandi þessari vaxtagreiðslu, að mjer 
er sagt, að inin hafi verið mjög stórt spor 
í þá átt að Ijetta innheimtuna hjer í 
Reykjavík.

IIv. þm. hafði ýmislegt að athuga við 
skiftingu útsvaranna. en taldi þá leið þó 
greiðari en þá. sem hv. þm. Mýr. leggur 
til, og skiklist mjer. að hann mundi greiða 
atkv. með frv., en móti till. hv. þm. Mýr. 
Það er rjett, að skiftingunni fylgir tals- 
verð fyrirhöfn. að minsta kosti fyrst í 
stað, og átti hv. þm. von á því, að það 
kæmi nokkuð hart niður á stjórnarráðinu. 
En jeg held nú. að sú fyrirhöfn muni 
einkum liggja í skrifiun milli sveita og 
milli sveita og skattanefnda. sem skift- 
inguna hafa með höndum; en að það komi 
nokkuð verulega til kasta stjórnarráðsins. 
því býst jeg ekki við.

Þá kom það fram hjá hv. 2. þm. Rang.. 
að hann áliti núgildandi útsvarslöggjöf — 
og eins ákvæði þessa frv. — of mergöngul 
atvinnurekstrinum í ýmsum tilfellum. 
Þannig þyrfti maður ekki að reka at- 
vinnu á einum stað lengur en einn dag 
til þess að verða útsvarsskvldur eftir bók- 
staf Uganna. En nú er vitanlega nokkuð 
iiðru máli að gegna. livort um stórútgerð 
er að ræða eða mann. sem aðeins stundar 
einhverja atvinnn, enda hefir nefndin 
gert mun á þessu. Þá hefir liv. 2. þm. 
Rang. mikið til s.íns máls í því. að ]>að

verði að gilda sömu eða svipuð lög um 
innlenda menn og útlenda. En nú er það 
kunnugt og algengt víða kringum land, 
einkum t. d. á Siglufirði um síldartímann, 
að þangað kemur útlendingur og gerir 
stórfeld kaup eða atvinnurekstur, sem 
ekki tekur hann nema stuttan tíma. En 
þá fanst meiri hluta nefndarinnar, að var- 
hugavert væri að leggja stein í götu þess, 
að viðkomandi bæjarfjelag liefði álögu- 
rjett á slíka verslun eða atvinnurekstur.

Jeg mun nú ekki fara frekari orðum 
um þetta mál að sinni fvrir hönd nefnd- 
arinnar, en sný mjer að ummælum liv. 
þdm. um till. mína á þskj. 125, og get 
jeg verið fáorður, ekki síst þar sem 
hæstv. atvrh. hefir minst á hana og lagt 
henni gott lið og fært fram skýr og sann- 
færandi rök fyrir því, að liún ætti mjög 
mikinn rjett á sjer, þó hann gæti ekki 
fallist á hana. vegna þess að hann var 
hræddur um það, að hún kæmi liart niður 
á einstökum kaupstöðum. Jeg vil benda 
hæstv. atvrh. á það, að hann hefir sjálf- 
ur, með þvi að leggja þetta frv. fyrir 
þingið. sem einmitt tryggir rjett heimilis- 
sveitarinnar tneir en áður, stuðlað að, að 
tekjur atvinnusveitar minkuðu að sama 
skapi. Og þetta hefir hann gert af því að 
honum hefir fundist það sanngjarnt, eins 
og það líka óneitanlega er.

Xú er það svo um þessa till., að hún er 
alveg í samræmi við stefnu frv., og furð- 
ar mig ]>ví stórlega á því fyrst og fremst, 
að hæstv. atvrh. skyldi ekki taka þessi 
ákvæði upp í frv.. og úr því það varð nú 
ekki. að hann skuli þá ekki vilja greiða 
þessari tillögu atkvæði. Og þó hægt væri 
að benda á, að þessi brtt. hafi það 1 för 
með sjer að svifta einstaka sveitarfjelög 
einhverjum tekjum, þá verður líka að 
líta á sanngirnisástæður þær, sem mæla
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með því, að hún nái fram að ganga. Því 
þó afli sje lagður á land í einhverju sveit- 
ar- eða bæjarfjelagi aðeins um stundar- 
sakir, á það sveitarfjelag engu meiri rjett 
til þess að leggja útsvar á þann afla held- 
ur en utansveitarmann, sem stundar þar 
atvinnu um skamman tíma. Hv. 2. þm. 
Evf. (BSt) mótmælti till. og sagði, að þó 
hann áliti, að nefndin yfirleitt hefði geng- 
ið of langt í því að takmarka álögurjett 
atvinnusveitar, þá væri þó einn í nefnd- 
inni, sem ekki gæti sætt sig við till., held- 
ur vildi ganga ennþá lengra. Jeg vil nú 
benda þessum hv. þm. á það, ef hann lief- 
ir ekki veitt því eftirtekt, að í stjfrv., sem 
yfirleitt gengur í þá átt að færa saman 
heimildina til þess að leggja á menn utan 
heimilissveitar, þar er í þessu tilfelli 
heimildin fa*rð út frá því, sem nú er, 
að því er snertir útgerðarmenn. En minni 
hlutinn, eða brtt. mín, miðar aðeins að 
því að færa þetta í sama eða svipað horf 
og núgildandi lög mæla fyrir. En eins og 
kunnugt er, þá er ekki heimilt að leggja 
útsvar á mann utan heimilissveitar, sem 
stundar útveg við sama fjörð eða flóa eða 
innan sama sýslufjelags. Hv. þm. áleit, 
að þetta kæmi mjög hart niður á Siglu- 
firði. Jeg vil benda hv. þm. á það, að í 9. 
gr. eru einmitt taldar undir skiftinguna 
þær tekjugreinar, sem Siglufirði munu 
vera arðsamastar, en það eru útsvör af 
ýmiskonar síldaratvinnurekstri. En þó að 
stundum sje máske talsverð fiskveiði á 
Siglufirði af utanbæjarmönnum, þá kveð- 
ur mest að síldveiðunum. Mjer skilst því. 
að með þessari upptalningu sje hag Siglu- 
fjarðar mjög vel borgið, svo hann missi 
ekki mikils, þótt brtt. mín yrði samþ. 
Eftir þeim upplýsingum, sem hv. þm. 
Isaf. (SigurjJ) gaf, þá býst jeg við því, 
að Siglufjörður taki sinn skerf af tekjum

Alþt. 1926, B. (38. lögg-jafarþing),

þeirra manna, sem þaðan stunda veiðar 
á sumrin, þó að eitthvað kvnni að sleppa 
undan samkvæmt till., ef hún næði sam- 
þykki. Þess ber og að gæta, að hagurinn 
af hinum aðkomna atvinnurekstri er ekki 
eingöngu falinn í útsvarsgjaldi. Þar sem 
fólk þyrpist saman líkt og á Siglufirði, 
kemur mikið fjör í verslun og viðskifti, 
sem er staðnum til stórhagnaðar. Jeg 
tala nú ekki um samkvæmislífið, sem kve 
vera mjög fjörugt á Siglufirði. Og mjer 
skilst, að ef lagður væri þarna á skemt- 
anaskattur samkvæmt lögunum frá 1918, 
þá mundi mega ná álitlegum tekjum af 
þessurn dansandi og syngjandi mönnum. 
En þá verður auðvitað að sjá svo um, að 
sá skattur falli þeim í skaut, sem til har.s 
hafa unnið. Þá má enn nefna þá sjer- 
stöku aðstöðu, sem þetta aðstreymi fólks 
til atvinnurekstrar veitir þeim, sem fyrir 
eru, til að afla sjer stórtekna, t. d. með 
lóða- og bryggjugjaldi. Það er kunnugt, 
að ýmsir einstakir menn á Siglufirði leigja 
lóðir af ríkinu fvrir mjög lítið gjald, en 
selja svo þau rjettindi öðrum fyrir 2— 
300% liærra gjald.

Þá þótti hv. þm. (BSt) ekki góð sam- 
kvæmni hjá nefndinni, þegar hún er að 
færa til milli 8. og 9. gr. frv., að láta t. d. 
laxveiði ganga undan skiftingunni. Jeg 
vil minna hv. þm. á það, að ástæðan til 
þess er sú, að það á sjer víða stað, að 
einstakir menn utansveitar hafa kevpt 
laxveiðiár. En þau hlunnindi eru metin 
með fasteignum viðkomandi sveitarfjelags. 
en fasteignamatið er að lz3 lagt til grund- 
vallar fyrir niðurjöfnun sýslusjóðsgjalda, 
og eru laxveiðaafnot engu síður rjettmæt- 
ur tekjustofn viðkomandi sveitarfjelags, 
eins og önnur fasteignarafnot.

Hv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) andmælti till. 
mjög, -en þar sem það voru að mestu levti

, :’,s
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sömu ástæðurnar, sem hann bar fram, og 
aðrir voru búnir að gera á undan honum, 
og einnig af því, að hv. þm. ísaf. hefir 
svarað f'lestu af því, sem hann sagði, þá 
get jeg látið hjá líða að bæta þar nokkru 
við.

Að svo mæltu vil jeg vænta þess, að 
menn við atkvgr. geti fallist á þau rök, 
sem jeg hefi nú fært fram um nauðsyn 
þess að trvggja rjett heimilissveitarinnar 
í útsvarsmálum á þann hátt, sem meiri 
hl. nefndarinnar leggur til, og það því 
fremur, sem hæstv. atvrh. hefir fallist á 
þe.ssar ástæður, er hann tjáði sig mundu 
fylgja öllum fill. meiri hl.

Bernharð Stefánsson: Jeg vil gera mitt 
til þess, að atkvgr. um þetta mál geti far- 
ið fram í dag, og mun því verða mjög 
stuttorður og eingöngu snúa mjer að því, 
sem hjer hefir fram komið til andmæla 
ræðu minni í gær, enda þótt ýmislegt væri 
fleira, einkum út af ræðu hv. frsm. (PO), 
sem jeg hefði minst á, ef tími hefði ver- 
ið til.

ITv. þm. Isaf. (SigurjJ) vjek að ýmsu. 
sein jeg sagði í gær út af till. hv. þm. 
Borgf. (PO) á þskj. 125. Ilann kvaðst geta 
gengið inn á það. að ef till. yrði samþ.. 
þá mundi það svifta suma kaupstaði 
landsins tekjum, sem þeir hafa áður haft. 
En hann sagði jafnframt, að hann sæi 
enga sanngirni .í því, að þeir hjeldu þeim 
tekjum áfram, og mundi liann því fylgja 
till. Jeg vil nú benda hv. þm. á það, að 
sá tekjumissi ’, sem af samþykt till. mundi 
leiða fyrir :um hæjar- og sveitarfjelög, 
mundi valdf mjög óþagilegri röskun á 
fjárhagsástar di þeirra. Én vitanlega er 
það ekki hlatverk löggjafanna að gera 
ráðstafanir, sem stofna einstökum hlutum 
landsins í hættu. En svo get jeg heldur 
ekki fallist á það, að þessar tekjur sjeu

svo ranglega fengnar eins og hv. þm. 
hjelt fram. Hann sagði, að þessi gjöld 
gengju til heilbrigðismála, fátækrafram- 
færis ö. s. frv., sem skip, er stunduðu þar 
veiði, nytu einskis góðs af. Ennfremur 
sagði hann, að skipin borguðu fullkom- 
lega fyrir sig þar, sem þau legðu upp. 
Það er rjett, að þau borga fyrir sumt, en 
ekki fyrir alt. Þegar skipshöfn kemur í 
land, þarf hún á vegum að lialda, aflan- 
um þarf að aka o. s. frv. Eins er það 
rangt, að skipshafnirnar geti ekki haft 
gott af heilbrigðisráðstöfunum í kaup- 
stöðum, eins og t. d. Siglufirði. Mjer er 
jjað kunnugt, að sjúkrahúsið, sem ráðgert 
er að byggja þar, og mun kosta bæinn 
mjög mikið fje, er engu síður ætlað að- 
komufólki. sem dvelur þar vfir síldveiði- 
tímann og á hvergi höfði sínu að að halla, 
ef það veikist, en Siglfirðingum sjálfum. 
Enda verður húsið mikið stærra en jiörf 
væri á vegna bæjarbúa einna. Svo er einn 
útgjaldaliður, sem kemur til greina, og 
ekki síst á Siglufirði, og það er lögregl- 
an. Bærinn þarf að kosta lögreglulið. 
einkum og sjerstaklega vegna aðkomu- 
fólksins. IIv. þm. (SigurjJ) vildi halda 
því fram. að ef rjett væri að leggja á 
skip þar, sem það leggur upp afla sinn, 
þá mætti alveg eins leggja á bónda, sem 
kemur með afurðir sínar til þess að selja 
þær. En þetta finst mjer fjarstæða. því 
að þegar skip er gert út frá staðnum, þá 
skapar hann skipinu aðstöðu til fram- 
leiðslunnar, en þetta gerir bærinn alls 
ekki gagnvart bóndanum, þó hann selji 
þar afurðir, sem framleiddar eru langt í 
burtu.

Þá vjek hv. frsra. nefndarinnar (PO) 
nokkrum orðum að mjer. Hann sagðist 
hafa skilið mig þannig í gær. að jeg myndi 
verða því fylgjandi að brevta reiknings- 
ári sveitanna. Það sagði jeg ekki: jeg
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sagði aðeins, að jeg teldi þá breytingu 
heldur til hins lakara, en að jeg teldi 
það þó ekki svo mikinn galla, að ekki 
væri hægt að sætta sig við það, ef um 
aðrar rjettarbætur væri að ræða. Hvað 
snertir ágreining okkar hv. frsm. um rjett 
atvinnusveitar yfirleitt, þá vil jeg ekki tef ja 
tímann með því að fara langt út í það. 
Jeg viðurkenni, að þörf væri á nokkurri 
takmörkun á þeim eltingaleik um útsvör, 
sem verið hefir, en jeg vil fara varlegar 
heldur en nefndin, og þó sjerstaklega 
heldur en hv. frsm. vill fara; jeg vil ekki 
fara svo langt, að það raski stórkostlega 
því skipulagi, sem má er, því að það verð 
jeg að telja skaðlegt. Út af því, sem hv. 
frsm. vjek að brtt. sinni á þskj. 125 í 
sambandi við mína ræðu, get jeg farið 
mjög fljótt yfir, sökum þess að því hefi 
jeg að nokkru leyti svarað með því. sem 
jeg svaraði hv. þm. Isaf. Hv. frsm. sagð- 
ist vilja benda mjer á. að brtt. sín færi 
aðeins fram á það að halda því við, sem 
níi væri í gildandi lögum, og átti þar við 
ákvæðin um það, að menn eru undan- 
þegnir litsvari, ef þeir reka fiskiveiðar 
við sama fjörð eða flóa og þeir eru frá. 
Jeg veit það vel, að þetta er rjett, sem 
hv. frsm. segir, að því er snertir Akranes, 
sem hv. þm. mun hafa haft í huga, en 
þetta er ekki alment fyrir alt landið. Hv. 
þm. hjelt, að jeg bæri sjerstaklega hag 
Siglufjarðar fyrir brjósti, en jeg skal 
benda hv. þm. á, að Siglufjörður hefir 
engan hag af þessu ákvæði. Hv. þm. hjelt 
því fram, að Siglufjörður mundi ekki 
missa miklar tekjur, þótt þessi brtt. yrði 
samþ., en hæst-v. atv-h. h?"ir bent á. að 
einmitt Siglufjö ðu: m r li þá missa 
töluverðar tekjur og jeg -i ,t líka, að svo 
er. Jeg skil ekki, að ’iv. f s í. nefndarinn-

ar viti þetta betur en hæstv. atvrh. og jeg 
og Siglfirðingar sjálfir.

Hv. þm. vjek að því, sem jeg hefði 
sagt um laxveiðarnar í sambandi við 
þetta. Þarf jeg ekki að fjölyrða um það. 
Jeg fjekk þar auðvitað nýja staðfestingu 
á því, sem jeg vissi áður og ekkert er 
hægt við að gera, að hv. þm. Borgf. vill, 
að Borgfirðingar geti lagt útsvar á Revk- 
víkinga og aðra, sem stunda laxveiðar í 
Borgarfirði, en hann vill ekki, að Akur- 
nesingar þurfi að borga útsvar í Miðnes- 
hreppi, þótt þeir geri þar út, en þetta 
finst mjgr ósamræmi. IIv. þm. fór að 
benda mjer á leiðir fyrir Siglfirðinga til 
þess að afla tekna í staðinn fyrir það, 
sem þeir mistu, ef brtt. hans yrði samþ., 
og sagði, að þeir gætu lagt á skemtana- 
skatt hjá sjer og gætt að því að tapa 
honum ekki hingað til þjóðleikhússins. 
Jeg skal taka þetta til athugunar, og 
þakka jeg hv. þm. fyrir þann velvildar- 
hug, sem hann sýnir Siglfirðingum að 
þessu leyti, en mjer fyndist hv. þm. sýna 
hann þó enn betur, ef liann vildi taka 
þessa brtt. sína aftur, og vil jeg benda 
hv. þm. á, að ef hann vill sýna virkilega 
sanngirni. bæði Siglfirðingum og öðrum. 
sem hlut eiga að máli. þá ætti hann að 
gera það.

Halldór Stefánsson: Út af ummælum 
hæstv. atvrh. og nokkurra annara hv. 
þm. um brtt. mínar á þskj. 156 vildi jeg 
segja nokkur orð. Það er þá fyrst við- 
víkjandi fyrstu brtt., við 3. gr.. um mynd- 
ugleika eða ómvndugleika sveitarstjórna í 
fjármálum sveitanna. Hæstv. atvrh. vildi 
stvðja þessi ákvæði frv. við það, að þetta 
ákvæði væri gamalt í lögum og að slík 
ákvæði væru í öðrum lögum. svo sem

!:'.-



Lagafrum vörp aamþykt.
Utívör.

2199 2200

sveitarstjórnarlögunum, og svo í þriðja 
lagi með því, að það væri rjettmætt, að 
ákvörðunarrjetturinn væri tekinn af sveit- 
arstjórnum. Það, að þetta sje gamalt, eru 
engin meðmæli með því að setja það í 
lög, en það getur verið afsökun fvrir því, 
að það hefir verið liðið í lögum, en engin 
fyrir því að setja það í ný lög. Það er 
líka rjett, að það eru víða í lögum ákvæði 
sem þessi, en jeg álít, að þó að þau hafi 
verið liðin, þá eigi ekki að taka þau upp 
aftur, þegar þau lög koma til endurskoð- 
unar, og því legg jeg á móti því, að þau 
verði tekin upp í ný lög. Það ge.tur verið 
afsakanlegt, að það var sett í lög í upp- 
hafi, áður en nokkur reynsla var komin 
fyrir því, hvort sveitarstjórnir væru fær- 
ar um að fara með fjármál sveitanna. 
Það er vitanlegt, að það eru sveitarstjórn- 
irnar, sem hafa besta þekkingu á sínum 
sveitarmálum, og líka mesta ábyrgðartil- 
finningu fyrir fjármálum sveitarf jelagsins 
og einstaklinganna, og þess vegna getur 
það ekki náð nokkurri átt að gera heil 
sveitarfjelög ómyndug um fjármál sín. 
Það er vansæmandi að setja það í lög og 
vansæmandi að þola það í lögum. Ef 
nokkurt málskot ætti að eiga sjer stað um 
slík atriði. þá ætti það að vera lagt undir 
borgarana sjálfa á almennum borgara- 
fundi í sveitum og bæjum. Það er nú al- 
títt, að Alþingi leggur sveitarfjelögunum 
auknar bvrðar á herðar, og vil jeg þar 
benda á till. frá stjórninni í fyrra um að 
færa nokkuð af útgjöldum ríkissjóðs yfir 
á sveitarfjelögin. og ef það hefði náð 
fram að ganga, þá liefði það eitt getað 
orðið nseg ástæða til þ?ss að liækka út- 
svör manna im meira en fimtung. Og svo 
hefðu þau vesalings sveitarfjelög þurft 
að sækja nn leyfi til að leggja á þau 
gjöld. sem Alþingi sjálft hefði skipað

þeim að taka á sig! (Atvrh. MG: Það var 
sjeð fyrir tekjum í móti).

Þá er 2. og 3. brtt. mín, við 6. gr., sem 
sje um þriggja mánaða búsetuskilyrðið 
til þess að vera útsvarsskyldur. Hæstv. 
atvrh. studdi þetta skilyrði með því, að 
þetta væri almenn venja og væri ekki 
rjett að brjóta hana. Jeg tók ekki eftir 
því, að hæstv. ráðherra rökstyddi mótmæli 
sín með öðru. Mjer virðist það ekki vera 
næg ástæða, vegna þess að jeg tel þetta 
mikilsvert atriði, og aðalatriðið er það, að 
þetta veldur svo miklu misrjetti, fvrst og 
fremst inilli þeirra, sem hafa verið bú- 
settir rjett við þessi tímatakmörk tæpa 
3 mánuði og fulla 3 mánuði, og ennfrem- 
ur getur það valdið miklu misrjetti gagn- 
vart þeim, sem hafa fasta búsetu hjer á 
landi og litlar tekjur, en þeir, sem hafa 
verið hjer minna en 3 mánuði, hafa kann- 
ske haft geysimiklar tekjur, og eru þó 
undanskildir. Ilæstv. atvrh. sagði, að þetta 
ætti aðallega við þá, sem værti að flytja 
til eða frá landinu og hefðu ekki verið 
hjer 3 mánuði af gjaldárinu, hvort sem 
þeir nú væru að flvtja eða koma. Mjer 
sýnist, að útlendingar, sem ekki ætla að 
setjast hjer að, geti vel komið hjer og 
stundað eða rekið hjer mikla vinnu á ekki 
lengri tíma en þrem mánuðum. Þeir geta 
tekið sjer hjer búsetu eða kallað það svo, 
eða dvalist hjer undir því yfirskini, að 
þeir ætli að setjast að, en farið svo með 
óskertan afla sinn. Mjer virðist, að með 
þessu sje verið að gefa útlendingum for- 
rjettindi fram vfir innlenda menn, sem 
vitanlega verða að greiða útsvar einhvers- 
staðar af öllu því, sem þeir afla. (Atvrh. 
MG: Þetta er misskilningur alt saman).

Þá er jeg kominn að atriðinu um að 
miða útsvar við dvöl. Þetta taldi hæstv. 
atvrh., að væri bygt á misskilningi hjá
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mjer. A tveim stöðum í frv. er kveðið 
svo á, að menn skuli greiða útsvar í hlut- 
falli við dvöl, sem sje í 7. og 8. gr. Jeg 
ske.l viðurkenna. að það muni mega segja. 
að brtt. mín viðvíkjandi þessum orðum í 
8. gr. sje kannske ekki beint þörf, en jeg 
álít þó, að orðalag frv. sje svo óskýrt, að 
það sje þörf á að gera það skýrara. en í 
7. gr. fæ jeg ekki- skilið, að brtt. sje 
ástæðulaus. I 7. gr. segir svo (með leyfi 
liæstv. forseta) :

„Nú hefir aðili dvalist hjer svo lengi. 
að hann verður útsvarsskvldur (6. gr. A. 
I. niðurl. og B. 1), og skal þá leggja á 
hann útsvar hlutfallslega eftir dvalartíma 
hans? ‘

En hvað segir nú í 6. gr. B. 1? Þar er 
talað um .,.... þá, er verið hafa sjómenn 
á skipi skrásettu hjer á landi, eða gerðu 
út hjeðan 3 mánuði á gjaldárinu eða 
lengur, eða hafa stundað hjer atvinnu eða 
dvalist hjer ekki skemri tíma.“

Jeg get ekki betur sjeð en að þessi orð 
hljóti að eiga við þetta alt, hvort sem 
menn hafa rekið hjer atvinnu, stundað 
hjer atvinnu eða hafa orðið útsvarsskvld- 
ir fyrir það eitt að hafa dvalið hjer. En 
nú skal jeg viðurkenna það, eftir þær 
skýringar, sem hæstv. atvrh. hefir gefið, 
og sömuleiðis hv. frsm. allshn., að það eru 
minni ástæður til þessara brtt. En mjer 
finst að frv. sje ekki svo skýrt orðað hjer. 
að full þörf sje á að orða þetta betur. 
En jeg mun því, vegna þess hvað þetta er 
óljóst, taka þessar brtt. mínar aftur, 4. 
og 5. brtt., og ef til vill athuga þær til 
3. umr.

Þá er það loks síðasta brtt., en henni 
hefir verið heldur vel tekið, bæði af hæstv. 
atvrh. og hv. frsm., að efni til, en verið 
talað um, að hún væri ef til vill ekki rjett 
orðuð eða ætlaður rjettur staður, eins 
o^ je£ befi líka minst á við fyrri hluta

þessarar umr. -Jeg viðurkenni það. að jeg 
hefi sett brtt. vi5 8. gr. m ‘ð tilliti til 
þess, að jeg vildi brevta frv. : vo. að skift- 
ing þyrfti’aldrei að vera. og þá getur hún 
ekki verið í 9. gr. En hinsvegar, ef frv. 
fær þá afgreiðslu úr deildinni. að skifting 
verði að einhverju leyti, þótt hún verði 
minni en nú er. þá skil jeg það. að þetta 
muni heyra betur undir 9. gr., og mundi 
þá þurfa að orða hana öðruvísi. og af 
þessum ástæðum tek jeg aftur 6. brtt. 
mína, líka til 3. umr.

Jeg skal þá minnast á einstök atriði í 
þessu frv.. sem miklu máli skifta. Það er þá 
aðallega um skiftingu útsvara. Með skift- 
ingunni er ætlað að bæta úr einum af þeinr 
fjórum aðalagnúum, sem menn hafa álitið, 
að væru á þessari löggjöf áður, og sem 
sumir hafa sagt, að væru mestu agnúarn- 
ir, þ. e. ókunnugleik og óhlífni í útsvars- 
álagningu á utansveitarmenn. Það er nú 
líklegt, að þetta mætti takast á þeunan 
hátt. en skiftingu fvlgja stórir ókostir. 
Hún verðn.r ákaflega umsvifamikil og 
margt í vafa, ef skiftingin yrði eins al- 
menn og ætlað er í frv. sjálfu. Mjer skilst, 
að í frv. sje revnt að gera fleira til að 
bæta úr þessum ágalla, sem hjer ræðir 
um, þar á meðal sú nánari skilgreining, 
sem gerð er í 4. gr. frv. um hvað meint 
sje með orðunum „efni og ástæður." Slík 
nánari skilgreining hefir ekki verið fvr í 
lögunum. Amnað, sem mjer virðist frv. 
gera líka í sömu átt, er það, að meðferð 
á útsvarskærum verður betri eftir þessu 
frv. heldur en eftir fvrri lögum. Jeg tel, 
að það mvndi verða öruggara málsskot 
heldur en eins og nú er, þrátt fyrir það, 
að jeg hevri hjer, að það orkar nokkurs 
tvímælis. Svo ef skiftingin fjelli alveg 
niður, væri ekki loku fyrir það skotið, að 
finna mætti fleiri leiðir til að draga úr 
þessum gBtla. Jeg get bent á það. sem hv.
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þessu, sem sje að setja hámark fyrir út- 
svarsálagningu á inenn í atvinnusveit, þó 
að þar sje hámarkið aðeins sett í einu til- 
felli, þegar lagður er upp afli fyrir utan 
heimilissveit útgerðarmanns; slíkt hámark 
mætti hugsa sjer að gera alment. A líkan 
hátt vildi jeg bæta úr þeiin agnúa, að 
hægt sje að ieggja óhlífnislega á utan- 
sveitarmenn í atvinnusveit. Og eftir frv. 
stjórnarinnar er það langt frá útilokað, 
að lagt sje á menn í fleiri stöðum en ein- 
um. Að minsta kosti finst mjer, að í 8. 
gr. sje undantekning frá því.

Brtt. háttv. allshn. ganga í þá átt að 
draga úr skiftingu útsvara milli heimilis- 
og atvinnusveitar. Mun jeg því geta fall- 
ist á þær, svo framarlega sem þær tillög- 
ur, er lengra ganga. verða ekki samþykt- 
ar, en það eru tillögur hv. þm. Mýr.. því 
að þær ganga í þá átt að afnema skifting- 
una með öllu: en því fylgi jeg fyrst og 
fremst.

Atvinnumálaráðherra (MG); Háttv. 1. 
þm. X.-M. (HStef) hefir andmælt því. 
sein jeg sagði um brtt. hans í gær. Hann 
bvrjaði á því að tala um fvrstu brtt. 
sína, sem gengur í þá átt að fella niður 
síðari málsl. fyrri málsgr. í 3. gr. frum- 
varpsins. Taldi hann það ákvæði með öllu 
óþarft og úrelt, því að sveitirnar myndu 
fara svo nærri um fjárhag sinn, að þess 
væri ekki þörf. Ut af þessum ummælum 
vil jeg benda þessum hv. þm. á, að ákvæði 
þetta hefir staðið í sveitarstjórnarlögun- 
um frá því fyrsta, og jeg þekki engin 
dæmi til, að það hafi komið að ógagni, 
heldur veit jeg, að það hefir á ýmsan 
hátt orðið að gagni. Sje jeg því enga 
ástæðu til að afnema það nú.

Viðvíkjandi útsvarsálagningu á þá er- 
lepcja inenn. sem hingað flytja óg hverfa

hjeðan aftur án þess að dvelja hjer 3 
mánuði af árinu, skal jeg geta þess, að 
það er nær því orðið að alþjóðareglum 
að leggja ekki útsvar á slíka menn, nema 
þeir reki atvinnu. Það er að minsta kosti 
mjög víða komið í lög, og sumstaðar eru 
beinlínis samningar á milli ríkja um það. 
Mjer fanst því ekki hægt að ganga lengra 
en frv. gerir, enda eicki sanngjarnt, því 
að þessir menn verða altaf að greiða fult 
útsvar í sínu eigin landi, án tillits til þess 
þó að þeir greiði eittlivað hjer.

Hitt er aftur misskilningur hjá hv. 1. 
þm. X.-M., að eftir frumvarpinu sje ekki 
hægt að leggja hjer útsvar á útlendinga, 
sem hingað koma og reka hjer atvinnu í 
þrjá mánuði, því að það stendur skýrum 
stöfum í 6. gr. frv.

TTt af því, sem þessi hv. þm. sagði um 
undantekningarnar í 8. gr. frv., vil jeg 
taka það fram. að þær eru alls ekki víð- 
tækar. Eftir a-lið greinarinnar má aðeins 
leggja á útibú, þegar það er heimilisfast 
á þeiin stað. þar sem það er rekið. Er þai 
því ekki um undantekningu að ræða, því 
að slíkt útibú er hægt að skoða sem sjálf 
stæða atvinnustofnun.

B.-liður 8. gr. á aðeins við útlendinga, 
og um erlend tryggingarfjelög er svipað 
að segja og erlenda gjaldendur. Undan- 
tekningarnar í 8. gr. eru því eftir hlut- 
arins eðli alveg óhjákvæmilegar.

Margir hafa minst á skiftingu útsvar 
anna og talið hana óhagstæða og illa í 
flesta staði. -Teg get vel viðurkent, að 
hún muni geta orðið töluvert vafninga- 
söm stundum. En jeg vil aðeins benda á 
að sje það ætlunin að lagfæra þann meg- 
ingalla á útsvarslöggjöf okkar, að utan- 
hjeraðsmenn verði hart úti þegar lagt er 
á þá útsvar í atvinnusveit, þá er ekki 
önnur leið til en þessi skifting útsvar- 
anna. o^ þá leið hafa margar aðrar þjóð-
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ir farið. Vitanlega væri liugsanlegt að 
taka upp þá reglu. að útsvar skyldi aldrei 
greiðast í atvinnusveit. en inargar sveitir 
myndu alls ekki þola það.

Á undanförnuni þingum hefir mjög 
verið um það talað, hve ósanngjarnt væri 
að leggja á utansveitarmenn, og því til 
sönnunar hafa verið nefnd mörg dæmi, en 
nú er alveg eins og menn sjeu búnir að 
gleyma þessu og haldi, að hægt sje að 
bæta úr þessu órjettlæti með því að taka 
upp 20 ára gamalt lagaákvæði, sem aldrei 
liefir komið að gagni.

Háttv. þm. ísaf. (SigurjJ) sagðist geta 
fylgt till. hv. þm. Mýr., af því að þær 
væru bygðar á tekjuskattsfyrirkomulag- 
inu. En þetta er ekki rjett. Eftir tillögum 
hans eiga útsvörin ekki að miðast við 
ákveðna upphæð. heldur á hún að hækka 
og lækka í „prósent“-tali eftir því, sem 
talið er hæfilegt. Það er því alveg sami 
grundvöllurinn, sem þm. Mýr. vill byggja 
útreikning sinn á, og liggur til grundvall- 
ar fyrir frumvarpi þessu. Hjer er því alls 
ekki um þann grundvöll að ræða, sem hv. 
þm. Isaf. heldur.

Annars get jeg vel viðurkent, að þegar 
tekju- og eignarskattslöggjöfin verður kom- 
in í gott horf hjá okknr, þá er það sann- 
gjarn m^likvarði, en það held jeg, að eigi 
enn langt í land.

Jeg gat því miður ekki verið hjer í 
deildinni, þegar hv. þm. Mýr. hjelt seinni 
part ræðu sinnar í dag. Get jeg því látið 
nægja að svara honum aðeins fáum orð- 
um, og það því fremur, sem háttv. frsm. 
svaraði honum allítarlega.

Honum þótti hvorttveggja, að jeg hafa 
verið langorður og lengi að andmæla til- 
lögum hans í gær. Það má vel vera. En 
þó er víst, að jeg notaði ekki til þess 
helming af þeim tíma, sem hann notaði 
tjl að mæla fvrir þeim.

Mjer finst liáttv. þm. Mýr. gera of mik- 
ið úr sambandinu milli brtt. sinna, því að 
hann sagði. að þær væru all; r fallnar, ef 
ein fjelli. .Jeg held, að samba.idið sje ekki 
svo náið. og hefi jeg því bent honum á, 
að þeim megi skifta í 2 flokka, og fanst 
mjer hann ekkert hafa við það að at- 
huga.

Ilann taldi ekki rjett hjá mjer, að hann 
væri hjer að koina með nýtt kerfi. En 
það er nú eftir því sem það er tekið. Jeg 
lít svo á að minsta kosti, að hann vilji 
lögleiða hjer sjerstakt kerfi. Við það hafði 
jeg ekkert að athuga annað en það, að 
margar aðrar aðferðir væru til betri. Er 
jeg því samþykkur hv. frsm , að þetta sje 
frekar til ruglings en leiðbeiningar.

Þá vil jeg skjóta því til háttv. 2. þm. 
Rang. (KIJ), sem mjer virtist annars 
tala svo vel í gær, hvort hann liafi ekki 
litið helst til fljótlega á 2. brtt. hv. 2. þm. 
Reykv. (JBald), því að hún gengur í öf- 
uga átt við stefnu frv. En fvrir þá sök 
spyr jeg þessa, að mjer skildist hann vera 
brtt. samþykkur.

Háttv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) mælti á móti 
skiftingu útsvaranna. Jeg sje enga ástæðu 
til að svara honum ítarlega, því jeg tel 
ekkert eftir hreppsnefndum, þó að þær 
þurfi að skrifa brjef til 6—7 staða og 
skýra frá, hverjir þar hafi stundað at- 
vinnu. Jeg met miklu meira, að xitsvars- 
álagningin geti orðíð rjettlát, því að jeg 
hefi enga trú á því, að niðurjöfnunar- 
nefndir leggi sanngjarnlega á utansveit- 
armenn, enda er revnslan margbúin að 
sýna það og sanna.

Sveinn Ólafsson: Jeg verð að taka í 
sama strenginn og hæstv. atvrh. og háttv. 
2. þm. Rang. um það. að vorkunnarmál 
sje, þótt eitthvað kunni að verða áfátt við 
atþvæðagreiðsluna. þe"ar að hennj ^ejjj-
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ur í þessu máli, því að mjer finst þaft 
komið inn á þá braut og þannig búið ; 
hendurnar á hv. deildarmönnum. að *kki 
sje auðvelt að greiða atkvæði um allau 
tillögufjöldann og andstæðurnar án þess 
að mistök verði. Satt að segja finst mjer 
hæstv. stjórn liafa unnið einskonar hermd- 
arverk með því að velta þessu máli — 
jafntyrfið eins og það er — á háttv. alls- 
lin.. því að hún hefir bersýnilega víxlast 
öll í því, og eftir því .sem mjer skilst, þá 
hefir enginn komist óskemdur út úr þeirri 
baráttu nema háttv. þm. Mýr.

I sjálfu sjer er aðalágreiningsatriðið 
mjög einfalt í þessu máli, það atriðið. 
sem mest er um deilt, hvort taka eigi upp 
þessa nýju reglu um álagningu útsvara, að 
láta heimilissveitirnar leggja alt útsvarið 
á og skifta því svo eftir flóknum reglum 
milli atvinnusveitar og heimilissveitar, eða 
halda sig nærri hinum eldri ákvæðum um 
útsvarsskyldu. Eins og kunnugt er. er það 
aðeins einn maður úr nefndinni. sem 
horfið hefir að því að fella þetta nýja 
ákvæði um skiftingu útsvaranna niður úr 
frv. En að það sje felt niður, álít jeg svo 
mikils vert, að jeg tel vafasamt, að jeg 
geti fylgt frv. út úr deildinni. ef það 
verður ekki gert. Jeg álít þetta svo var- 
hugavert ákvæði, að það megi með engu 
móti lögfestast án þess að betri undirbún- 
ingur sje fenginn og álit sveitarstjórna. 
Mjer er sem jeg sjái, hvernig muni verða 
umhorfs hjá niðurjöfnunarnefndum úti 
um sveitir, þegar þær í marsmánuði eiga 
að fara að jafna niður útsvörunum, og 
eiga í vændum, ef til vill, % af útsvör- 
unum hjá mönnum, sem stundað hafa þar 
sjóróðra eða aðra atvinnu sumarið áður, 
en þá eru komnir út og austur um allar 
sveitir. Jeg held, að nefndunum veiti erf- 
itt að ætlast á um það. hvað gjaldast kann

frá öðrum hreppum, og þá um leið að 
ákveða útsvörin heima fvrir, er ókunn- 
ugt er með öllu um útsvarsupphæð þeirra, 
sem að vísu eru gjaldskyldir, en greiða 
eftir niðurjöfnun í heimilissveit. Auk þess 
fylgja slíkri skiftingu eftir á ókleifir vafn- 
ingar og skriffinska. Jeg verð því að álíta, 
að reglan um skiftingu útsvaranna eftir 
á verði með öllu óframkvæmanleg, og fvr- 
ir þá skuld mun jeg ekki geta fvlgt frv.. 
ef hún verður ekki feld úr því.

Nú getur farið svo við atkvgr., að það 
beri fvr að, sem mjer er óhægara að 
greiða atkvæði um, og hefði jeg því vilj- 
að, að ákvæðið um skiftinguna væri bor- 
ið fvrst undir atkvæði. Iíefði jeg verið í 
sporum flm. tillögunnar, hv. þm. Mýr., 
mundi jeg mælast til þess, að svo yrði 
gert.

Með því að jeg hefi hugboð um, að 
fleiri hafi kvatt sjer hljóðs, skal jeg ekki 
hafa þessi orð mín lengri.

T’mr. frestað.

Á 35. fundi í Nd., næsta dag, var frv. 
enn tekið til f r h. 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 36. fundi í Nd., næsta dag, var enn 

fram haldið 2. umr. um frv. (A. 
15, n. 124, 125, 127, 134, 149, 154, 156, 
169, 183).

Pjetur Þórðarson: Jeg vildi leyfa mjer 
að benda hæstv. forseta á það, að útbýtt 
var á fundi í gær brtt. frá mjer, á þskj. 
183, og eru þar með brtt. á þskj. 127 og 
149 teknar aftur.

Jeg skal lofa því að takmarka mig eins 
og jeg get með það, sem jeg þarf að segja. 
Býst við, að komið sje mál til að hætta 
umr. Jeg ætla mjer ekki sjerstaklega að
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fara að rekja andmæli hæstv. atvrh. og 
hv. frsm., heldur læt jeg það, sem jeg hefi 
þeim að svara. koma fram nú i einu lagi 
með því, sem jeg .segi um hrtt. Jeg hefi 
nú fækkað brtt. mínum og breytt þeim og 
farið þar eftir því, sem jeg áleit. að ekki 
skifti aðalatriði málsins. Jeg vil ennþá 
lialda fram þeim meginatriðum, sem jeg 
áður vildi láta breyta í frv. og jeg álít til 
mestra bóta.

Við hevjum þar ójafnan leik, jeg og 
hæstv. atvrli., þar sem liann hefir alls ekki 
tekið brtt. mínum sæmilega. en jeg tekið 
frv. hans vel og vinsamlega og gert alt. 
sem jeg hefi getað, til að bæta úr göllum 
þess, og hann hinsvegar óbeinlínis viður- 
kent, að margt í brtt. mínum væri til bóta. 
Jeg hefi gert þetta í góðri trú, J»ótt jeg 
hinsvegar viðurkenni. að frv. með smærri 
breytingum en ‘mínuin aðalbreytingum 
væri betra en það ástand. sem nú er, en 
gæti verið miklu betra með mínum aðal- 
breytingum. Ilæstv. atvrh. vildi finna 
brtt. mínum við 4. gr., eða öllu heJ.dur 
nýjum greinum næst á eftir henni, það 
til foráttu, að ákvæðin va*ru of rúm, eins 
og t. d. það, að meðalhundraðsgjald mætti 
hækka og lækka. En það er einmitt kost- 
ur við hundraðsgjaldsákvæðin, að ekki 
má taka sama eða jafnhátt hundraðsgjald 
af miklum og litlum eignum eða háum 
eða lágum tekjum. Það gerir að líkindum 
heldur engin niðurjöfnunarnefnd, þótt 
ákveðinn gjaldstigi sje ekki notaður. Það 
getur því ekki verið ókostur að hafa svig- 
rúm í þessu efni. Út af því, sem orð hafa 
fallið, bæði frá hæstv. atvrh. og hv. frsm.. 
um þessar aðalbrtt. mínar. að fá ákveð- 
inn, fastan mælikvarða fyrir útsvarsálagn- 
ingu, hefir mjer fundist koma fratn tals- 
verður misskilningur um þýðingu þeirra. 
Mjer hefir fundist, að sumir; sem ekki

AlJ>t. 1926, B. Í3S. lög^jafarþin^)

hafa viljað ganga inn á skiftingu útsvar- 
anna eftir frv.. hafi lieldur ekki viljað 
ganga iun á þessar brtt.. sein þó eru 
ómissandi, ef rjettlætis á að vera sæmilega 
gætt í álagningu á menn utan lieimilís- 
sveitar. Mjer f’inst slíkur mælikvarði vera 
rjettma'tur. jafnvel þótt skiftingin fjelli 
ekki niður. en alveg ómissandi, ef skift- 
ingin fellur niður. En sje nú skift, eins 
og frv. vill vera láta. þá er ]»að vitanlegt, 
að til þess að skiftingin komi að tilætl- 
uðum notum. er nauðsvnlegt að hafa ein- 
hvern mælikvarða. Sje jeg því ekki annað 
en sanngirni í því að hafa hann, ]>ótt 
skiftingin falli ekki niður, og vil jeg þe.ss 
vegna ekki taka brtt. mínar aftur, þótt 
skiftingin verði ekki feld. Jeg verð að 
láta það vera komið undir áliti hvers ein- 
staks þm.. hvernig þetta verður afgreitt, 
en vænti nú betri undirtekta en síðast. 
T’pp í þessar tillögur á þskj. 183 liefi jeg 
tekið aðeins þær till. úr hinum fyrri till. 
mínuin, sem ekki má án vera. Hefi jeg 
helst felt niður tillögur. sem miða að því 
að laga orðfæri og skipulag efnisins. en er 
annars minna um vert. og vil jeg gera 
Juustv. atvrh. það til geðs að róta ekki við 
orðalagi hans, t. d. þar sem í 2. Jið 4. gr. 
er talað um að taka til greina „áliættu" 
við öflun teknanna, áhættu, sem lijá er lið- 
in, og í 3. lið sömu greinar, þar sem 
ákveðið er að taka til greina „fjárskaða 
af veðri eða vötnum“. Slíkur skaði er hjá 
liðinn og fram kominn. þegar lagt er á. 
Og þótt þetta ákvæði standi í frv.. þá tel 
jeg, að það skaði ekki, því að enginn fer 
eftir því. og þess vegna liefi jeg tekið 
brtt. um þetta efni aftur; og eins hefi jeg 
tekið aftur aðrar smærri brtt.. sem litlu 
máli skifta.

Fyrsta brtt. á þskj. 183. við 4. gr.. er 
ekki í neinu sambandi við hinar aðrar
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brtt., og skiftir ekki miklu máli, livort 
hún verður samþykt eða ekki. Hinar brtt. 
við þá grein eru aðalatriðin. sem jeg liefi 
nú þegar rætt niu.

Þá eru 2 brtt. við (i. gr., sem ekki skifta 
miklu máli, og bet jeg vera að minnast 
nieira á þær en jeg befi áður gert. Þá 
kem jeg að 3. brtt., og er bún við S. gr. 
Allir liðir bennar eru aðalatriði brtt. 
minna. Þó má segja, að með 1. og 2. lið 
sje litlu breytt frá því, sem er í frv., en 
það skifti miklu, að l>eir sjeu í sambandi 
<ig samræmi við liðina, sem á eftir koma. 
En 3., 4. og 5. liðurinn eru aðalatriðið í 
brtt. niínum og svo mikils verðir, að þeini 
má ekki sleppa, ef ekki á að verða skaint 
iifganna milli. þeirra öfga, sem nú lieimila 
atvinnusveit að leggja á útsvör eftir geð- 
þótta. og þeirra. sem koma fram í frv. og 
lijá meiri hl. nefndarinnar í því að svit'ta 
atvinnusveit þessari beimikl. Það befir 
með rjettu verið reynt í frv. að koma í 
veg fyrir. að menn væru eltir með út- 
svörum í atvinnusveit. En ef frv.. með 
brtt. meiri hl. við S. og 9. gr.. yrði sam- 
þykt. ]>á er komið út í öfgar á binn bóg- 
inn. Rjett spor hefir verið stigið. en alt 
of langt. Þessar öfgar ber um fram alt að 
varast. Það skiftir ■ mestu máli að brevta 
ekki svo miklu, að frv. fari svo langt í 
iifuga átt við það, sem nú er. að úr verði 
ranglæti. En það er einmitt aðalatriðið í 
brtt. mínum að fvrirbyggja þetta rang- 
læti og fyrirbvggja, að alt of lítið útsvar 
komi niður annarsstaðar en í beimilissveit. 
f sambandi við þetta vil jeg minnast á 
örfá atriði, sem bv. frsm. sagði síðast í 
2. ra*ðu sinni. Hann fann brtt. mínum við 
4. gr. ]>að til foráttu, að þær væru í ónógu 
sambandi við brtt. við S. gr., sem gengju 
<>f langt til að takmarka útsvör á at- 
vinnustnndendum annarsstaðar en í beim-

ilissveit, og að sama bandahófið yrði eft- 
ir sem áður við útsvarsálagninguna.

Það má segja, að ástæður bv. frsm. og 
eins liæstv. atvrb. gangi út á það, að ekki 
sje hægt að taka tillit til efna og ástæðna, 
þegar lagt sje á menn í atvinnusveit. Hann 
tók t. d. mann, sem á fyrir mörgum börn- 
um að sjá og stundaði atvinnu í annari 
sveit en þar sem hann á beima. Út af 
þessu vil jeg segja það, að þessi maður 
yrði að bafa mikið upp úr sjer og atvinnu 
sinni, ef bann yrði útsvarsskvldur í at- 
vinnusveit eftir míniun till. Samkvæmt 
brtt. minni yrði liann að bafa haft mik- 
ið kaup. Það iná gera ráð fyrir, að það, 
sem bann befði fram yfir lágmarkið, væri 
1000 kr. Segjum, að hann hefði fengið 
3000 kr.. að meðtöldum blunnindum; þá 
yrði lagt á 1000 kr„ og útsvarið yrði ekki 
ýkjamikið. ef tekið væri tillit til kringum- 
stæðna. aðeins lagt á þessar 1000 kr. Sje 
nú alls ekki lagt á þennan mann heima, 
má gera ráð fyrir, að bann sje eigna- 
laus og hafi ómegð. En eftir brtt. mínum 
verður lagt á 7% af tekjurn hans. Út- 
svarið getur orðið í hæsta lagi, ef alt er 
teygt sem lengst, 7%—10%. eða 70—100 
krónur, í atvinnusveitinni. Þetta er ekki 
ósanngjarnt, þó svo standi á, að ekki sje 
liægt að leggja á hann heima. Þetta er 
sanngjarnt vegna aðstöðumunar atvinn- 
unnar fyrir manninn. Þetta dæmi má líka 
miklu fremur skoða sem undantekningu, 
og bana mjög sjaldgæfa. Ilitt mundi verða 
algengara. að útsvarið vrði sanngjarnt. 
Jeg skal taka dæmi: Tveir menn stunduðu 
atvinnu síðastl. ár í annari sveit en þeir 
áttu heima. Þeir böfðu jafna aðstöðu, 
unnii jafnlangan tíma og höfðu jafnmikið 
upp úr'atvi’inu sinni. í atvinnusveitinni 
var lagt á þá jafnliátt útsvar, en í heim- 
ilissveitinni var ekkert útsvar lagt á ann-
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an þeirra, sem var bláfátækur ómagamað- 
ur, en á hinn voru lagðar 130 krónur. Jeg 
lít svo á, að sanngjarnt ltafi verið að 
leggja þetta útsvar á manninn, sem ekk- 
ert útsvar fjekk í heimilissveitinni. Gagn- 
vart sveit hans var það ekki nema sann- 
gjarn skattur fyrir það. að hann t'jekk 
að stunda þarna atvinnu. Ef hann liefði 
ekki notið atvinnunnar. mundi heimilis- 
sveitin hafa orðið að hjálpa honum um 
margfalt hærri upphæð en þá, sem hann 
varð að greiða í útsvar til atvinnusveit- 
arinnar. Jeg lít svo á, að hvernig sem 
liögum mannsins er háttað í heimilissveit- 
inni, sje aldrei nema sanngjarnt. að hann 
greiði íitsvar til atvinnusveitarinnar. Jeg 
vil taka svo djúpt í árinni að segja, að 
það geti ekki staðið svo illa á fvrir nein- 
um í lieimilissveitinni, að útsvar í atvinnu- 
sveitinni verði ósanngjarnt. ef farið er 
eftir mínum reglum. Jeg hefi áður sýnt 
fram á þau óþægindi. sem fylgja því að 
hafa útsvörin skift. Að baúa við útsvörin 
síðar vegna atvinnusveitarinnar mun 
hvorki reynast sanngjarnt nje vinsælt.

Háttv. frsm. lagði álierslu á, að tryggja 
þyrfti rjett heimilissveitarinnar. En eins 
og jeg hefi tekið fram, má ekki heldur 
ganga of langt í því efni. Jeg held, að 
ef frv. verður samþykt með þeim breyt- 
ingum, sem hv. meiri hl. leggur til, þá 
verði það óvinsælt, er til framkvæmda 
kemur, einmitt vegna þess, live rík áhersla 
er lögð á að tryggja hag heimilissveitar- 
innar, en lítið hugsað um að sjá borgið 
hagsmunum atvinnusveitarinnar. Við þessu 
vildi jeg setja skorður strax.

Jeg lofaði að verða ekki langorður. En 
það er ekki mín sök, þó svo þurfi að vera. 
Jeg álít skyldu mína að gera alt. sem jeg 
get, til þess að sem best verði gengið frá
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málinu. -leg liei'i gleymt að minnast á S.
brtt. mína á þskj. I<S3. við 10. gr. Eyrri 
liður hennar hljóðar um að fella greinina 
niður, nema eina setningu. I’að er efni 
greinarinnar. að kveðja skuli inann úr 
skattanefnd til þess að vera við niðurjöfn- 
unina. Jeg tel rjett. að þetta ákvæði falli 
niður. Mjer finst ekki þörf á að fjölga 
nefndarmönnuin, og auk þess stendur víða 
svo á. í sveitum a. m. k.. að einhver úr 
skattanefnd á líka saúi í niðurjöfnunar- 
nefnd. Jeg held. að þessi maður gæti ekki 
gefið nefndinni neinar upplýsingar um 
tekjur manna eða eignir. sem ekki Væri 
hægt að fá annarsstaðar frá.

Síðari liður brtt. er um þóknun til 
hreppsnefnda fyrir niðurjöfnunarstörf. 
Jeg tel ekki nógu sanngjarnt að fara eftir 
fólksfjölda. Xiðurjöfnunarstarfið getur 
orðið engu fyrirhafnarminna í fámenn- 
um sveitum en fjölmennum. Ef lengri 
tími gengur til niðurjöfnunarinnar í fjöl- 
mennari sveitunum, fá líka nefndarmenn- 
irnir meira fvrir starf sitt eftir minni till. 
Jeg vona. að hæstv. atvrli. geti fallist á 
þetta. Ilitt. sem hv. meiri hl. leggur til, 
að liafa heimild handa sýslunefndum til 
að ákveða þessi gjöld. gerir hreposnefrd- 
irnar miklu ófrjálsari.

Þá skal jeg víkja snöggvast aftur að 
ákvæðinu um atvinnu utansveitar. sem 
gerir ráð fyrir, að ekki megi leggja út- 
svar á lægri kaupupphæð en 2C00 kr. Jeg 
var að hugsa um að færa þetta lengra nið- 
ur. En af því jeg veit, að skoðanir eru 
skiftar um. livar setja skuli þetta mark, 
og til þess að ganga ekki um of í ber- 
högg við hæstv. atvrh. og liv. frsm. að því 
er snertir stefnu þeirra. fjell jeg frá því. 
Aðalatriðið fyrir mjer er það. að sem 
besf sje frygður bagur lieimilissveitarinn-
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ar, án l>ess að gengið sje á rjett atvinnu- 
sveitarinnar. Atkvgr. veltur öll á því, h\e 
langt skuli gengið í þessu efni.

Mjer þykir leitt að liafa orðið var ’.ið, 
að suniir háttv. þm. virðast vera hra’Jdir 
um, að eittlivað kunni að niisfara it, ef 
farið er eftir þeim mælikvarða, ',em er 
gert ráð fyrir í mínum tillögum. Ln þeim 
er óluett að trúa því, að ekki veiður erf- 
iðara að t'ara eftir þessum mælikvarða 
heldur en reikna út tíundir eirs og áður 
var gert. ()g það er þó vísl, að hver 
hreppsnefnd gerði það. í fyrstu framsögu- 
ræðn minni um daginn kom jeg með dæmi 
um þetta efni, og geta hv. þni. kynt sjer 
það. ef húið er að leggja ræðuna fram.

•Jeg hirði ekki um að svara öllu því, 
sem hv. frsin. nefndarinnar (PO) hafði 
móti tillögum mínum, nje heldur aðfinsl- 
mn hæstv. atvrh.

Jeg ætla að nota það hljóð. sem nú 
gefst. til að lýsa því yfir. að jeg hefi lok- 
ið máli mínu.

Forseti (BSv); Mjer hefir borist svo 
hljóðandi tillaga frá sex háttv. þdm. (Jör- 
B, JS. JK, MT, BL, ÁJ) :

,,Vjer undirritaðir ósknm hjer með eft- 
ir. að umræðum verði þegar í stað slitið/*

Mun jeg bera þessa tillögu undir atkv.. 
með þeim fyrirvara þó, samkv. þingvenju. 
að þeir liáttv. þdm., sem þegar hafa kvatt 
sjer hljóðs, fái að taka til máls.

ATKVOR.
Till. samþ. með 11:9 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu

,ié: MG. BO, PÞ, ÞorlJ, ÁJ, BL, JK, 
JS. JÞ. JörB, KIJ.

w: MJ. SigurjJ. TrÞ, ÁÁ, HStef, HK. 
IngB. JBald, BSv.

Átta þm. (BSt, BJ. JakM. JAJ. MT. 
ÓTb. Svó. ÞórJ) fjarstaddir.

Jón Baldvinsson: Það hafa orðið nokkr- 
ar umræður um brtt. mína við 6. gr. þessa 
frv., um að fella niður, að ekki megi 
leggja bæði á fjelag og fjelagsmann lijer 
heimilisfastan. Jeg hefi orðið þess var, 
að þetta hefir verið misskilið. En þó að 
þetta sje niður felt, er alls ekki þar með 
sagt, að lagt skuli á hvoratveggja. I 4. gr. 
er lagt svo fyrir, að taka skuli allar ástæð- 
ur til greina, og samkv. því verður að 
sjálfsögðu tekið tillit til fjelagseignar við 
niðurjöfnun. Jeg vil aðeins fyrirbvggja 
með þessu, að tekin sje upp sú regla, 
að ekki megi leggja á fjelög.

Jeg gerði ráð fyrir, að þegar um þann- 
ig löguð ákvæði um útsvarsálagningar 
væri að ræða. þá yrði tekið tillit til þess, 
hvort eða hvað þessir menn væru færir 
um að leggja af mörkum við sveitarsjóð- 
ina. og jeg áleit því, að það tæki því ekki 
að bæta aukaútsvari við lægri upphæðir 
en þetta. Það getur vel borið við, að auka- 
útsvari verði ekki fyr jafnað niður en 
búið er að innheimta aðalútsvarið, og þarf 
þá að kosta til sjerstakrar innheimtu á 
aukaútsvarinu. Það hefði því ef til vill ver- 
ið rjettara að setja lágmarksupphæðina 
hærri. þó að jeg hafi ekki borið fram 
brtt. í þá átt í þetta sinn.

Þá var það hin brtt. mín á þskj 134. 
við þau ákvæði frv., er fela atvinnumála- 
ráðherra að úrskurða þrætur í útsvars- 
málum og menn hafa haft ýmislegt við 
að athuga. Hv. 2. þm. Rang. (KIJ) kvaðst 
heldur vilja hlíta við úrskurð skrifstofu- 
stjóra í atvinnumálaráðuneytinu en eiga 
það mál undir skattanefndum. Jeg held 
nú, að það verði oftar atvrh. sjálfur en 
skrifstofustjóri hans, sem felli þessa úr- 
skurði. Hv. 2. þm. Rang. rniðar of mikið 
við umliðna tíma, meðan hann sjálfur 
hafði fast embætti í stjórnarráðinu. og 
þá þurfti auðvitað ráðherrann síður að
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láta öll mál til sín taka. En nú er öldin 
önnur; þeir há-,,pólitisku“ ráðherrar, sem 
við nú lifum undir, koma auðvitað við 
flest mál, er til stjórnarráðs koma; sjer- 
staklega gæti oft svo farið um útsvarsúr- 
skurði, að til ráðherranna vrði leitað af 
þeim, er hlut ættu að máli. Hv. 2. þm. 
Rang. treystir vel þeim ágæta manni, sem 
nú er skrifstofustjóri í atvinnumálaráðu- 
neytinu, og er það auðvitað rjettmætt, — 
en ráðlierrarnir hafa vald, ef þeir vilja 
neyta þess, til að skifta sjer af þessum 
málum og kveða upp úrskurði í þeim. 
Þess vegna vildi jeg fella þessi ákvæði 
burt úr frv.

Með þessum orðum mínum hefi jeg 
líka svarað andmælum hv. frsm. allshn. 
gegn brtt. mínum; en jeg vil aðeins taka 
það fram, að þessi margumtöluðu sjerrjett- 
indi Reykjavíkurkaupstaðar eru í raun- 
inni alLs engin sjerrjettindi. Það eru að- 
eins ákvæði um hliðstæðan rjett til þess, 
sem á sjer stað annarsstaðar, að mega 
leggja á menn útsvar eftir 3 mánaða' 
dvöl í atvinnusveit. En svo er ástatt í 
Revkjavík, að þar eru engin tök á að ná 
í aðra en þá, sem látið hafa lögskrá sig 
á skip hjeðan. Þó að aðrir menn dvelji 
hjer í Reykjavík langdvölum við atvinnu 
eða þessháttar, fæst aldrei neitt tilkynt 
um veru þeirra í bænum; hvorki lögreglu- 
stjóri nje skattanefnd vita af því, að þeir 
sjeu hjer, og því eru engin tök að ná til 
þeirra. Og viðvíkjandi því. sem hv. þm. 
Borgf. sagði um vantraust á og óánægju 
yfir gerðum niðurjöfnunarnefndar Reykja- 
víkur, hefir það ekki neitt sjerstakt gildi. 
Hann getur farið og spurt sig fvrir í 
hvaða hreppi sem er á landinu, og jeg er 
viss um. að hann getur fengið alla, sem 
hann na>r til, til að bölva niðurjöfnunar- 
nefndunum fyrir útsvar.sálagningarnar. Jeg 
hygg, að mikill meiri hluti almennings á

landinu hafi þannig lagað hugarfar í 
garð niðurjöfnunarnefnda, og ekkert frek- 
í.r hjer í Reykjavík en annarsstaðar, og 
svona livgg jeg, að það verði framvegis 
um æðilangan tíma. (PO -. Þegar jeg sagði 
forntanni niðurjöfnunarnefndar Rej’kja- 
víkur frá dæmi því, sem jeg nefndi, þá 
hristi hann liöfnðið). Þótt menn hristi höf- 
uðið, hefir það ekki ávalt sömu merkingu. 
Það getur þýtt afarmargt, og í þessu til- 
ftlli ef til vill ekki það, sem þm. (PO) 
vildi vera láta. En að öðru leyti held jeg 
fast við þá skoðun mína, að í Reykjavík 
sje ekki um nein sjerrjettindi að ræða. — 
þa 5 sje aðeins rjettur, sambærilegur og 
hliðstæður við það, sem á sjer stað víða 
anr.arsstaðar á landinu.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg skal vera 
mjög stuttorður, því jeg veit, að mönnum 
eru farnar að leiðast hinar löngu umræð- 
ur u:n þetta mál. Mjer er það gleðiefni, 
— og svo er um fleiri, sem hafa svipaðar 
skoðanir og jeg, — að frv. þetta fer í 
rjetta átt. Það ætlast ekki til, að fram- 
vegis verði verið að elta menn með út- 
svarsalagningar, þó þeir snúi sjer eitthvað 
við í atvinnurekstri sínum. Jeg ætla ekki 
að tala um frv. alment. en víkja nokkrum 
orðum að einstaka brtt. frá nokkrum 
hv. þm.

Er þá fvrst brtt. á þskj. 156, frá hv. 
1. þm, N.-M. (HStef). Hann vill fella úr 
frv. ákvæði um, að atvinnumálaráðh. hafi 
vald til að hindra það, að útsvar fari fram 
úr tilteknum hundraðshluta af meðaltali 
tekna fyrirfarandi þriggja ára. Jeg álft. 
að þetta sje mjög nauðsynlegt ákvæði, og 
miklu fremur nú og framvegis en verið 
hefir til þessa. Það er of kunnugt til þess, 
að þurfi að minna á það, að Alþingi hefir 
veilt ýmsum sveitum lán og ábyrgðir til 
vm;ra framkvæmda, svo hundruðum þús,
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kr. nemur, og búast má við. að enn meira 
verði nm þessar lánveitingar og ábyrgðir 
fiamvegis, er rafvirkjunuin fer að fjölga. 
Því er það ekki nema eðlilegt, að ríkis- 
stjórnin hafi eftirlit með því, að sveitar- 
og bæjarstjórnir liagi fjármálum sínum 
með skynsemd og ráðist ekki í fram- 
kvæmdir, sem sýnilega geta stofnað fjár- 
hagslegu sjálfstæði þeirra í tvísýnu eða 
voða, og þar með veikt eða eyðilagt þá 
tryggingu, sem ríkissjóður hafði fyrir láni 
sínu eða ábyrgð. Jeg álít því ekki áhorfs- 
mál að fella þessa brtt.

IIv. þm. (HStef) hefir nú að vísu tekið 
aftur til 3. umr. 4.—6. brtt. sína á þskj. 
156, en viðvíkjandi 6. brtt., sem hv. allshn. 
ætlar að athuga til 3. umr., vil jeg benda 
hv. nefnd á. að ef brtt. verður samþykt, 
er þar með spilt þeim grundvelli. sem 
frv. er bygt á. — að leggja skuli útsvar 
á menn eða fjelög þar, sem ]>eir eða þau 
eru til heimilis, en brtt. þessi leggur út- 
svarsskyldu á erlend tryggingarfjelög þar. 
sem umboðsmenn — aðal- eða undirum- 
boðsmenn — eru búsettir. -Teg tel sjálf- 
sagt að legg.ja þar útsvar á þessi f.jelög. 
sem aðalumboðsmenn þeirra eru búsettir. 
I'ti uin land er heldur ekki um neinar 
tekjur að ræða af erlendum tryggingar- 
f.jelögum. Það mætti kannske í hæsta lagi 
ná af þeim 20—30 kr. í útsvar í stærstu 
kaupstöðunum. En það ber að athuga. að 
það er m.jög erfitt að leggja á tryggingar- 
f.jeliig. því þau geta vel tapað á einu ári 
upphæðum, sem þau hafa verið um 20 
ár að draga saman í iðgjöldum. Xiður- 
jöfnun á slík f.jelög getur því aðeins orð- 
ið sanngjörn, að lrægt s.je að hafa til lilið- 
sjónar yfirlit yfir aOar tek.jur. sem hvert 
f.jelag hefir á öllu landinu. Að fara að 
taka þessa starfsemi eina undan. nær ekki 
neinni átt.

I’á kem jeg að fyrstu brtt. á þskj. 134.

Það má kannske segja, að nú sem stendur 
sje svo ástatt í flestum hreppum landsins, 
að allur fjöldinn greiði hærra útsvar en 
30—40 kr.; en við það er það að athuga, 
að ef peningarnir færast aftur í sama eða 
svipað liorf að verðgildi og þeir höfðu 
áður, fer svo, að allur þorri manna ber 
lægri útsvör en lijer er gert ráð fyrir. 
Sveitarþvngsli eru víða ekki meiri en svo, 
að meiri hluti gjaldenda greiðir lægri út- 
svör en þetta. Jeg þekki t. d. hreppa í 
Xorður-ísafjarðarsýslu, þar sem ritsvör- 
in voru svo lág um eða fyrir aldamótin 
síðustu, að aðeins 3 eða 4 menn höfðu 
hærri útsvör en 30 krónur. Væri þá vit í 
því, að svo fáir gjaldendui’ bærn alla 
aukabyrðina. Hv. þdm. verða að gæta þess, 
að hjer er verið að semja lög, sem helst 
ættu að standa áratugi.

IIv. 2. þm. Eyf. (BSt) andmælti brtt. 
hv. þm. Borgf. (PO) (þskj. 125), um 
undanþágu útsvarsskyldu skipa, sem koma 
inn til afgreiðslu utan heimilissveitar. og 

*má auðvitað ýmislegt um þetta segja. Það 
getur vel átt sjer stað, eins og hv. þm. 
(BSt) benti á, að ætti sjer stað með 
Siglufjörð, að atvinnusveit þurfi að fá 
tekjur af þessum atvinnuleitendum, en 
þá ber einnig að líta á hitt, hvort iitgerð- 
in eða aðrar slíkar verklegar framkvæmd- 
ir í landinu þola þessar álögur á mörgum 
stöðum í senn. Það er vel hægt að sjá, 
að það er ekki til að ýta undir framtaks- 
semi manna, ef þeir geta átt von á að 
verða að greiða útsvör á 2—3 stöðum á 
landinu á hverju ári. Við skulum taka sem 
ihemi útgerðarfjelag með heimilisfangi í 
Ilnífsdal við ísafjarðardjfip. Það hefir 
útibú í Álftafirði við ísafjarðardjúp, 
stundar veiðar á vetrarvertíð við Faxa- 
flóa (í Miðnessjó), seinni hluta er farið 
til Vestmannaeyja, og þar stundaðar neta-
veiðar, og að sumrinu stundaðar síldveið
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ar á Siglufirði. Fjelag þetta verður því 
að gjalda iitsvar af skipum sínum á 5 
stöðum á landinu. Mjer finst því vera öllu 
nær að taka til athugunar brtt. hv. þm. 
Borgf. og íhuga, hvort yfir höfuð eigi að 
gera útsvarsskyldu á hendur þessum mönn- 
um. En ef það á að vera heimilt að leggja 
á þá víðar en á einum stað, er sjálfsagt 
og skylt að tryggja hagsmuni heimilis- 
sveitarinnar og fela henni álagningu, því 
hún þekkir best allar ástæður atvinnu- 
rekandans. Atvinnusveitin þekkir aftur á 
móti venjulegast ekkert til efnahags lit- 
gerðarmanns, veit aðeins, að báturinn, eða 
bátarnir, hafa aflað vel eða sæmilega. — 
og leggur útsvarið á samkvæmt þessu.

Hákon Kristófersson: Frv. það, sem 
hjer liggur fyrir til umr., er víst óhætt 
að telja, að sje árangurinn af áður fram- 
komnum óskum um breytingar á nokkr- 
um atriðum í núgildandi sveitarstjórnar- 
löggjöf, er síðasta þing gekk frá á þann 
hátt að fela hæstv. stjórn að leggja frv. 
til breytingar fvrir þing það. sem nú 
situr.

Jeg skal taka það strax fram, að þótt 
jeg geri ekki ráð fvrir því, að þau orð. 
sem jeg segi að þessu sinni. beri mikinn 
árangur, kann jeg þó ekki við að láta 
álíka mál og þetta fara svo frá þessari 
umr. að segja ekki álit mitt um það. Og 
jeg verð að lýsa vfir því, að jeg tel það 
í alla staði óverjandi að skera niður um- 
ræður um svona stórmál og meina þing- 
mönnum að láta í ljós skoðanir sínar. 
Sjerstaklega verð jeg að víta það, að 
hæstv. stjórn. sem borið hefir fram frv.. 
og hv. nefnd, er hefir haft það til athug- 
unar, greiða atkvæði með því að skera 
niður umræður. Lítur hæstv. stjórn og 
hv. uefnd svo á. að þingmönnum sje ekki 
heimilt áð ræða um dýrgrip þennan. held-

ur beri að samþykkja orðalaust frv. og 
brtt. nefndarinnar eins og fyrir liggur? 
Það er álit mitt og margra annara, að frv. 
þetta, er það kom frá hæstv. stjórn, hafi 
verið sá gallagripur, að ótækt liefði verið 
að samþ. það, og óhætt mun að fullyrða, 
að það var — og er' að ýmsu leyti enn, 
þó að brtt. þær, sem fram eru komnar og 
til bóta eru, verði samþvktar. — í ýmsum 
greinum miklu verra en hin gamla og að 
mörgu leyti góða sveitarstjórnarlöggjöf, 
sem gilt hefir nú að undanförnu milli 
20—30 ár.

Að þessi orð mín sjeu ekki sögð alveg 
að ástæðulausu, vil jeg. með leyfi hæstv. 
forseta, styðja með ummælum úr nál. hv. 
nefndar, er um málið hefir fjallað:

............. og telur, ef brtt. nefndarinnar
verða samþ., að veruleg bót verði ráðin á 
verslu annmörkuni á núgildandi útsvars- 
löggjöf.“

Þegar hv. nefnd kemst að þessari nið- 
urstöðu samkvæmt nál., að þá fyrst sje 
bætt úr verstu göllum núgildandi sveitar- 
stjórnarlaga, ef brtt. hennar verði samþ.. 
má það vera Ijósasti vottur um. hvaða álit 
hún hefir á frv. eins og það kom frá 
hæstv. stjórn. Að vísu segir nefndin 
seinna í nál. sínu, að frv. sje vel undir- 
búið, en þar sem þau orð falla ekki sem 
best saman við hið fyrra í áliti hv. nefnd- 
ar, geri jeg lítið úr því eða tek það ekki 
alvarlega.

I áliti sínu telur hv. nefnd galla þá, er 
hún telur, að verstir hafi verið taldir á 
gildandi sveitarstjórnarlögum. og eru þeir 
fjórir. l’m þrjá fyrstu liðina get jeg að 
miklu leyti verið sammála nefndinni. Aft- 
ur á móti verð jeg að neita því. að far- 
dagaárið sem reikningsár hreppanna hafi 
verið talið verulegur galli. í það minsta 
ekki til sveita. Þó má vera, að í einstöku 
sveitum bafi komið fram óskir um breyt-
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ingu, en af hverju þær hafi 
enn ekki verið færð sæmileg rök fvrir.

Aftur á móti er það alveg rjett lijá 
hv. nefnd, að m.jög mikil óánægja hefir 
verið yfir liinni víðta-ku heimild atvinnu- 
sveitar til að leggja útsvar á utansveitar- 
menn. Ef vel er athugað, hygg jeg, að 
þessi heimild, sem sjerstaklega kemst í 
algleyming með hinum svokölluðu Reykja- 
víkurlögum, er samþ. voru á þinginu 1924 
og sköpuðu afskaplegt misrjetti, hafi orð- 
ið til þess, að óánægjan varð jafnalmenn 
og raun varð á yfir útsvarslöggjöfinni. 
Hefði þeim lögum verið breytt á þinginu 
í fyrra, hygg jeg, að óánægju hefði nær 
alstaðar verið niður slegið, því að það 
var alkunna, að menn voru mest óánægð- 
ir yfir því, hve menn voru oft og einatt 
svívirðilega eltir með ósanngjörnum út- 
svörum sveit úr sveit. (JnkM: Ætlar hv. 
þm. að nota sjer það. að búið er að 
skera niður umr., og því ekki hægt að 
svara honum.’). Jeg vænti. að hv. 3. þm. 
Reykv. taki það ekki illa upp af m.jer. 
þó að jeg segi honum það. að ,jeg viti ekki 
til þess. að jeg þurfi hans leyfi til að 
segja það. sem m.jer sýnist, hjer í þessari 
hv. deild. ef jeg stilli orðum mínum í hóf; 
jeg hefi látið ummæli. er fallið hafa frá 
honum hjer í hv. deild, alveg óátalin 
undanfarið, og vænti því. að hv. þm. geri 
mjer það sama. Annars hefði hv. þm. með 
atkv. sínu getað komið í veg fyrir það, 
að umræður vau-u skornar niður, ef hann 
hefði verið staddur lt.jer í deildinni við 
atkvæðagreiðsluna.

-Jeg vil taka það fram, að jeg treystist 
ekki til að koma með brtt. að þessu sinni 
við frv.. vegna þess að injer þótti óvíst, 
hvaða svip frv. fengi við þessa umræðu. 
(KU: Alveg r.jett ). Það verður fvrst hægt 
flð gera s.jer nokkra grein fyrir útliti frv..

þegar þessari umr. er lokið, því að þá 
verður það sýnt, hverjar af brtt. háttv. 
nefndar og einstakra þm. verða samþvkt- 
ar.

Meðal margra annara galla í mínum 
augum á þessu frv. er það, að saman er 
blandað ákvæðum um sveitir og kaupstaði. 
Það er svo alkunnugt, að því þarf ekki að 
lýsa, hve ólík er tilhögun á ýmsum atrið- 
um viðkomandi stjórn á sveitar- og bæjar- 
málefnum, að nauðsvnleg skilgreining 
verður þar að eiga sjer stað í ýmsum til- 
fellum. Að laga galla á frv. að þessu leyti 
sýnist nefndin alls ekki að hafa revnt til. 
Annars virðist mjer, að hún hafi ekki 
lagt neina alúð við það að laga frv. svo 
að vel væri. nema að því er hún leggur 
til breytingar á 9. gr. Ef dærna skal eftir 
því, hve vel nefndinni liefir tekist hvað 
lögun á þeirri grein snertir, þá hefði mátt 
vænta þess. að nefndínni hefði vel tekist 
að laga frv.. liefði hún viljað vel gera. 
Það hefði hún þó vitanlega getað gert 
tímans vegna, því að hún er búin að hafa 
frv. til athugunar í fullar 4 vikur. og 
hefir þó ekki treyst sjer til að koma fram 
nema með 9 brtt.

Það er m.jög svo greinilegt. hvar sem 
maður lítur á frv., að það er búið til af 
manni, sem kunnugri er í kaupstöðum 
en sveitum. Jeg verð því að slá því föstu, 
að svipur frv. mundi hafa orðið alt annar, 
ef hæstv. atvrh. hefði búið það sjálfur til, 
eins og jeg og fleiri munu hafa ætlast til 
í fyrra.

Auk þess. sem í frv. eru mörg algerlega 
óþörf ákvæði, kemur fram í því ákveðið 
vantraust til hreppsnefnda. A jeg þar 
sjerstaklega við ákvæði 3. gr., að ekki 
megi jafna niður meiru en meðaltali und- 
anfarinna þriggja ára, að viðbættum Vs 
hlula, o. s. frv, Telur nú nokkur þm. lík-
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legt, að hreppsnefnd jafni nokkru sinni 
hærri upphæð niður á hreppsbúa en hún 
telur ítrasta nauðsyn til bera?

Þá verð jeg einnig að telja upptalning- 
una í II. kafla frv. algerlega óþarfa. 
Það segir sig nokkurnveginn sjálft, að 
hreppsnefnd metur ástæður og efni hvers 
eins eftir bestu samvisku, án þess að fá 
uppgjöf um það frá löggjafarvaldinu, 
innan hvaða ramma álagningin skuli vera. 
Orðið niðurjöfnunarnefnd í frv. kann jeg 
ekki við, þar sem átt er við hreppsnefnd. 
(PO: Aðeins með tilliti til þessa eina 
máls). Orðið hreppsnefnd er svo fast hug- 
tak í meðvitund manna, að það er óþarfi 
að breyta því. en þetta bendir á það, sem 
jeg hefi áður sagt um frv., að það er 
sniðið eftir því, sem til hagar í bæjun- 
um. Þar er t. d. bæjarstjórn alt annað en 
þeir, sem jafna niður útsvörum. Aftur 
á móti fer hreppsnefnd með sveitarmál- 
efni hvers hrepps í heild, iiverju nafni 
sem nefnast. Sannleikurinn er sá, að frv. 
þetta er, eins og gjarnan fleira í löggjöf 
vorri, fult af óþarfa ákvæðum, sem til 
einskis gagns eru, auka skriffinsku og erf- 
iði þeim, sem framkvæmdina eiga að hafa 
á hendi.

Það má alls ekki búast við því, að allir 
sjeu jafnfærir til að fara með flókin laga- 
ákvæði og formaður niðurjöfnunarnefnd- 
ar Bevkjavíkur. en frv. virðist næstum 
því vera sniðið með það fyrir augum, að 
sá maður verði að vera formaður allra 
niðurjöfnunar- og hreppsnefnda á land- 
inu. Það er heldur ekki furða, þó að þessi 
smíðisgripur beri einhvern svip þess, er 
var aðalsmiðurinn.

Hv. frsm. nefndarinnar sagði fyrir 
skömmu, að nefndin vildi jafna niður eft- 
ir efnum og ástæðum. Um þetta er ekkert 
að segja, og jeg býst við, að við verðum

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing),

sammála um það. En hún byggir á skatt- 
skýrslunum sem aðalgrundvelli. En jeg 
fyrir mitt leyti held, — þótt jeg slái því 
vitanlega ekki alveg föstu, — að þær sjeu 
svo óábyggilegar, að þær geti ekki verið 
nein veruleg undirstaða til að byggja út- 
svarsálagningu á. Mig minnir það standi á 
hverri skattaskýrslu, að framtalið sje gef- 
ið upp á æru og samvisku, — held að 
jeg fari rjett með það. (PO: Formaður 
skattanefndar ætti nú að vita þetta). Jeg 
man ekki satt að segja, hvernig orðin 
hljóða, en þetta mun vera meiningin. Það 
er rjett, að jeg ætti að vita þetta, eins og 
hv. þm. Borgf. benti á, en jeg veit líka 
annað. Jeg veit, að það er ekki ótítt, og 
það hjá embættismönnum þessa lands, að 
strika yfir þessi orð áður en þeir skrifa 
undir. Hvaða meining skyldi svo liggja í 
þeirri yfirstrikun ? (KIJ: Að framtalið 
sje ekki upp á æru og samvisku. — Atvrh. 
MG: Þá er það sama og ekkert framtal). 
Mjer þykir vtvnt um, að hæstv. atvrh. úr- 
skurðar þetta. En þá vil jeg segja honum 
það í allri vinsemd, að það væri ástæða til 
að grenslast eftir, hvort þetta ætti sjer 
ekki stað, sem jeg hefi sagt, og það i 
mörgum tilfellum. (Atvrh. MG: Formað- 
ur yfirskattanefndar á að gera það). í 
hverri sýslu? (Atvrh. MG: Já). Þá vil 
jeg leyfa mjer að upplýsa það, að einn 
virðulegur form. yfirskattanefndar hefir 
sagt mjer, að hann gerði þetta sjálfur. 
(PO: Tilgangurinn helgar meðalið. — At- 
vrh. MG: Vill ekki þingmaðurinn segja 
fjármálaráðlierra frá því?). Hæstv. fjrh. 
heyrir nú, hvað jeg hefi sagt, og hann 
getur þá ráðið því, hvort hann vill grensl- 
ast eftir þessu. Jeg er ætíð reiðubúinn að 
gefa, sannleikans vegna, allar upplýsing- 
ar, ef henta þykir að krefjast þeirra.

Þá kem jeg að einu meginatriði í frv..
140
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sem nefndin hefir að mínum dómi ekki 
treyst sjer til að laga. Hún fylgir frv. í 
því. sem jeg tel með allra verstu göllum 
þess, sem sje að útsvörin sjeu lögð á síðla 
vetrar eða snemma að vorinu, í febrúar— 
maí.

Þá eru ákvæðin fyrir því, ef maður 
flytur í aðra sveit að vorinu. Segjum, að 
það sje lagt á hann í mars í heimasveit- 
inni, en liann flytji sig fyrstu dagana í 
júní. Hafi verið of lítið lagt á hann í 
hlutfalli við gjöld í sveitinni, sem hann 
flytur inn 5, þá er þeirri lireppsnefnd 
«ainkvæmt frv. heimilt að bæta við útsvar 
hans. Jeg er alveg hissa á, að hæstv. stjórn 
og háttv. nefnd liafi virkilega getað geng- 
ið inn á þessa braut. Með þessu er það 
ekki slegið niður, að ekki megi elta menn 
ó.sanngjarnlega með útsvar.sálagningum, 
en sú var þó meginhugsun mín og ann- 
ara, að með þessari löggjöf væri komið í 
veg fyrir það.

Jeg þarf ekki að taka það fram hjer, 
þótt mjer hinsvegar þyki það rjett vegna 
aðstöðu til málsins, að þau meginatriði. 
seni jeg er ánægður með. — en þar eru 
ákvæðin um reikningsárið undanskilin, — 
vil jeg þakka nefndinni fyrir. Jeg hefi 
besta vilja til að fella mína skoðun við 
skoðun nefndarinnar og hajstv. atvrh. En 
þrátt fyrir það er mjer ómögulegt að sjá, 
hvað virkilega mælir í leð breytingunni. 
Hv. frsm. sagði, að reikningsuppgerð 
væri tíðai'i á þessum tíma, og að því leyti 
f.j^lli þetta betur saman. En þetta kemur 
í rauninni ekkert við reikningsuppgerð 
h . ers einstaks manns. en að innheimta 
verði nokkuf ljettari, — jeg leyfi mjer að 
slá því t'östu. að svo sje ekki. Það er alt- 
af sama trerðan að innheimta útsvörin, 
hvenær sem þau eru lögð á. Og þess ber 
að gæta. að einmitt að vorinn til flyst 
fólk niest til sveita á inilli.

Þar sem hreppar eiga jarðir og af- 
gjaldið er í tvennu lagi, þá þarf að miða 
afgjaldið við tvenskonar verðlag. Þetta 
sýnist náttúrlega ekki mjög verulegt at- 
riði, en er þó til þess að valda óþægindum.

Jeg álít, að undirstöðuatriði hverrar lög- 
gjafar ættu að vera þau, að um leið og 
hún sje sem rjettust sje hún einföld og 
sem hægust til framkvæmda. Það er að 
vísu svo, að það hefir komið fram, eftir 
þeim upplýsingum, sem nefndin byggir á. 
að 38 af svörum gagnvart færslu reikn- 
ingsársins voru meðmælt, í 14 stöðum var 
engu svarað, en 8 svör voru á móti. Vel 
gadi það átt sjer stað, að ef miklu fleiri 
hefðu látið uppi vilja sinn í þessu máli, 
þá hefði meiri hlutinn ekki verið þeim 
megin. Það er engin sönnun til fyrir því, 
að bak við þetta standi þjóðarvilji al- 
mennur. Jeg býst ennfremur við, — þótt 
jeg þori ekki að slá því föstu, en hv. frsm. 
leiðrjettir mig, ef jeg fer ekki með rjett 
mál, — að 10 af umsögnum þessum sjeu 
frá fundi. sem haldinn var á Egilsstöð- 
um, þar sem voru saman komnir oddvit- 
ar úr 10 hreppum. Að hreppsnefndirnar 
standi svo á bak við. er ekki frekar víst 
lieldur en ef skírskotað er til vilja einnar 
nefndar úr þinginu og sagt, að það sje 
vilji þingsins. Jeg segi ekki, að þetta sje 
rangt, en það liggur engin sönnun í þess- 
um svörum. En með þessari ályktun þess 
fundar, er jeg nefndi, telnr nefndin, að 
þar hafi 10 hreppar tjáð sig fvlgjandi 
færslu reikningsárs hreppanna.

Þó að jeg sje nefndinni sammála um 
ýmsa agnúa. sem hún telur vera í gildandi 
sveitarstjórnarlögum, þá verð jeg að mót- 
mæla því algerlega, að jeg hafi talið 
meðal agnúanna. að reikningsár hrepþa 
væri fardagaárið. Jeg hefi einmitt hald- 
ið því fram, að það væri hagstæðara fyrir 
sveitahreppsnefndir að geta jafnað nið-
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ur um mánaðamótin okt. og nóv. Og enn 
vantar rök til að hrekja þetta. En með 
færslu reikningsársins sýnist það útilokað. 
Einmitt á þeim tíma álít jeg, að bændur 
hafi bestan tíma til að snúa sjer að slík- 
um málum. Miklu síður, þegar komið er 
fram í maímánuð. Einmitt þessi óhentugi 
tími gerir það að verkum, að það er 
ómögulegt að kæra útsvör sín. Því það 
mundi oft verða svo, að menn verða farn- 
ir frá heimili sínu löngu áður en útsvarið 
er lagt á, og vita því ef til vill alls ekki um 
það fyr en löngu á eftir að kærufrestur 
er útrunninn. (PO: Ekki annað en leggja 
á í febrúar). Hví er það þá ekki beint 
tekið fram, að leggja skuli á í febrúar? 
Xefndin hefir ekki teygt sig langt í því 
atriði. Þarna hefir lnin gefist upp. Það 
er af engu öðru en því, að liún byggir á 
skattaframtali sem aðalgrundvelli. Að öðru 
leyti væri ekkert á móti því að breyta 
þessu. Menn byggja á því — og jeg hefi 
háttv. frsm. fyrir mjer í því, — að það 
sje ekki fyr en í þessum mánuði, sem 
skattaskýrslurnar sjeu fram komnar. Jeg 
skal ekki segja, að háttv. frsm. (PO) hafi 
kveðið eins sterkt að orði og háttv. þm. 
Mýr. (PÞ), sem sagði, að skattaframtalið 
væri ábyggilegasti grundvöllurinn til að 
byggja útsvarsálagningu á. (PÞ-. Hefi jeg 
sagt það?). Jeg tók svo eftir. (PÞ-. Að 
minsta kosti hefir mjer aldrei dottið það 
í hug). Þá verð jeg að slá því föstu, að 
það hafi þá komið einhvern veginn öðru- 
vísi fram hjá háttv. þm.. sem jeg hjelt. 
að hugsaði venjulega áður en hann tal- 
aði. Jeg skrifaði orðin jafnskjótt og þau 
komu fram: skattaframtal ábyggilegasti 
grundvöllur útsvara. Jeg myndi alls ekki 
leyfa mjer neina fölsun í þessu tilfelli eða 
öðru og vil alls ekki fara rangt með orð 
háttv. þm.

Frv. þetta, sem er talsvert gallað að 
mínum dómi, lagast dálítið, ef till. háttv. 
meiri hl. verða samþ., en sjerstaklega ef 
ein till. hv. minni hl. nær fram að ganga, 
till. við 16. gr. a., í fyrri málsgrein, svo 
hljóðandi: „Skal nú kveðja einn úr skatta- 
nefnd“ falli niður. — Jeg álít þessa till. 
mjög viðeigandi. Að vísu kann jeg ekki 
við ákvæði frv. Það er svo fráleitt að ætl- 
ast til þess, að þessi maður úr skattanefnd 
skuli hafa 8 kr. þóknun úr hreppssjóði, 
en aðrir niðurjöfnunarmenn engan evri. 
Ein fjarstæðan af mörgum. Ef hv. meiri 
hl., sem vill fella þetta, hefði lagt eins 
mikla rækt við að athuga alt frv. eins og 
þetta, þá hefði frv. komið þannig frá 
honum, að vel hefði mátt við það una. 
En ef það verður samþ. eins og það kem- 
ur frá þessari umr., þó að till. hv. meiri 
lil. nái fram að ganga, þá vantar enn mik- 
ið til, að það verði viðunandi.

Þótt það sje ekki meginatriði, þá vil jeg 
enn taka það fram, hversu fáránlegt það 
er að ætlast til þess, að þessi maður úr 
skattanefnd fái 8 kr. á dag, sem á að 
sitja með nefnd, er starfar kauplaust. 
Jeg tel alls ekki neina nauðsyn að launa 
hreppsnefnd á niðurjöfnunarfundi. Það 
er skyldukvöð, sem hefir hvílt á mönnum 
frá fornu fari, og getur það alveg eins 
gengið hjer eftir. Hvorki jeg eða aðrir 
eru neitt of góðir til að gera slíkt fyrir 
sveitarfjelagið án endurgjalds, sjerstak- 
lega þegar tillit er tekið til þess, að það 
er ekki hægt að skvlda neinn mann til 
slíkra starfa nema um ákveðið árabil. Jeg 
veit, að menn hljóta að kannast við það, 
— og jeg skírskota til hv. þm. Mýr., sem 
lengi liefir starfað í sveitarmálum. að það 
er ekki mest verkið fyrir hreppsnefnd að 
jafna niður, sem auðvitað þarf þó að gera 
með mikilli samviskusemi. Jeg bvggi það

i í
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á mínum kunnugleika á þessum málum, 
að jeg tel niðurjöfnunarstarf hreppsnefnda 
vera það minsta. Viðskifti við hreppa út 
á við, fjallskil og ómagaframfærsla eru 
aðalverk hreppsnefnda. Fyrir það fá þær 
enga borgun. Það er aðeins fyrir þetta 
eina starf, sem jeg hefi áður bent á, að 
ekki er það umfangsmesta, sem hv. minni 
hl. leggur það til, að þeir megi ekki fá 5 
kr. á dag. Þótt máske dálítið rjettlæti fel- 
ist í till. þessari, get jeg ekki fallist á 
hana, sjerstaklega af því, að hreppsnefnd- 
ir starfa að öðru leyti kauplaust.

Þá kem jeg að þvi atriði, sem talsvert 
greinir á um, en það eru útsvarskærurn- 
ar. Það á að skjóta þeim til yfirskatta- 
nefndar eftir frv. Jeg fvrir mitt leyti er 
ákvæði þessu algerlega mótfallinn. Það er 
af því, að ef maður á að slá því föstu. 
að betur sjái augu en auga, þá er að 
minna.st þess. að í sýslunefnd sitja jafn- 
margir menn og hreppar í sýslunni, og 
einum betur. Við verðum þó að vænta 
fvrst og fremst meiri kunnugleika og 
meira rjettdæmis í því, sem fleiri menn 
fjalla um, heldur en það verði aðeins 
skattanefndirnar, sem allan kunnugleika 
brestur, nema að því leyti er þeir sjá af 
skattaskýrslunum.

Jeg get sannað það fullkomlega með 
því að draga skjal bjer upp úr skúffunni, 
að ein skattanefnd á landi hjer hefir 
mælst til þess við stjórnarráðið, að það 
fengi lögákveðin einhver sektarákvæði 
gagnvart þeim. sem leyfa sjer að koma með 
kærur, sem yfirskattanefnd telur ekki 
rjettmætar. Með öðrum orðuin, ef maður 
fær ekki leiðrjetting mála sinna hjá 
nefndinni, þá á að sekta hann. Undir dóm 
þessarar nefndar á að leggja útsvarskær- 
ur. sem jeg skal raunar viðurkenna, að 
pru mikið að minka frá því sern var. Áð-

ur voru menn að kæra út af 2—3 krónum, 
og fóru oft langar leiðir til þess að fá 
leiðrjettingu. Nú hafa menn sjeð, að slík- 
ar umkvartanir voru svo lítils verðar, að 
slíkt hefir alveg fallið úr sögunni í seinni 
tíð.

Þá get jeg ekki fallist á, að neitt sje 
betra að hafa tvo gjalddaga fyrir útsvör- 
in. Jeg er sannfærður um, að það er 
verra. Geti einhver ekki borgað alt út- 
svarið í einu, þá er jeg viss um, að eng- 
in hreppsnefnd mun ganga harðara að 
hlutaðeiganda fyrir því, og að vinsamlegt 
samkomulag geti orðið um greiðslufrest.

Löggjöf sem þessi, sem jafnvíðtæk verð- 
ur í framkvæmdinni, hún á að vera sem 
allra einföldust og ljettust í vöfum. IIv. 
frsm. sagði í því sambandi, að hann hefði 
búist við, að einhverjir væru óánægðir 
með niðurjöfnun í maí, og að atvinnu- 
málaráðuneytið hefði heimild til, ef ástæða 
þætti, að ákveða niðurjöfnun seinna á ár- 
inu. Ilvenær þá.’ Það er ótiltekið. En að 
það fari fram seinna, er engin bót í máli, 
nema þá um mánaðamótin okt. og nóv. 
Nú vil jeg skjóta því til hæstv. atvrh., 
sein jeg treysti vel bæði í þessu máli og 
öðriun, hvort hann mvndi geta samþ., að 
niðurjöfnun færi fram um mánaðamótin 
okt. og nóv. I annan stað vil jeg spyrja 
hann, hvaða viðurlög eru fyrir því, ef 
hreppsnefnd skeytir ekkert um lögin og 
jafnar niður þegar henni sýnist. „Þá eru 
líklega sektarákvæði,“ segir einn háttv. 
deildarmanna. Það má nú vera; en væri 
ekki öllu vissara að setja slík sektar- 
ákvæði í frv. ’ (PO-. Ætli það liafi ekki 
verið sjeð fvrir þeim á einum stað?). Það 
er skvlda nefndarinnar að hafa slík 
ákvæði þar. sem þau eiga að vera.

Jeg vil beina þeirri ósk til háttv. nefnd- 
ar, þótt hún hafi gert, að því sem hún
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álítuc, hið besta gagnvart frv.. að liún 
taki það til rækilegrar íhugunar til 3. 
umr. Jeg vil eunfremur beina þeirri áskor- 
un og ósk til liæstv. átvrh., ef hann sjer 
sjer fært, að breyta því ákvæði frv., að 
reikningsárið mætti vera farclagaárið.

I 6. gr. er smávægilegt ákvæði um það, 
að útsvar skuli vera minst 5 kr. Sveitar- 
stjórnarlöggjöfin, sem nii er. hefir staðið 
milli 20 og 30 ár. og það hefir ekki verið 
farið enn svo langt inn á svið hrepps- 
nefnda, að ákveða þetta með lögum. Jeg 
hygg óþarft að efast um, að hreppsnefnd- 
ir hafi jafnað niður eftir efnum og ástæð- 
um af bestu samvisku. og þess vegna tel 
jeg óþarft að lögbjóða neitt um þetta.

Jeg vil svo enda mál mitt með því að 
þakka nefndinni það, sem hún hefir gert 
til að bæta frv. Jafnframt verð jeg að 
lýsa því vfir, að þegar frv. um þetta efni 
var í meðferð í fyrra, var jeg með till. 
um að vísa því til stjórnarinnar. En jeg 
bygði á því, að hæstv. atvrh. myndi sjálf- 
ur vinna mest að málinu, því að honum 
treysti jeg til að liafa bestan kunnugleika 
í þessum efnum, sjerstaklega að því er 
snertir sveitirnar.

Það er sá rauði þráður í frv., að það 
er frekar sniðið við hæfi kaupstaða en 
sveita. Og væri frv. samþ. eins og það 
nú liggur fyrir, þá tel jeg það óhæft hjer 
um bil í alla staði.

Jeg get aldrei þakkað honum nógsam- 
lega fyrir þessa viðleitni, en jeg vil ávíta 
hann fyrir að hafa ekki treyst sjer til að 
koma með nema 9 brtt.

Þann mismun, sem gerður er á land- 
vinnu og sjávarvinnu, kann jeg ekki vel 
við, en það stefnir þó í rjetta átt, að heim- 
ilissveitin njóti sem mests af því, sem hver 
og einn vinnur sjer inn. En jeg er liv. 
meiri hl. nefndarinnar ósammála hvað 
SJWrtir álit hans um atvinnusveit o» heim-
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ilissveit. I’m leið og atvinnusveitin á að 
fá tekjur, ætti hún að haf.i einliverjar 
skyldur gagnvart gjaldendum, en þær hef- 
ir hún engar. Skvldurnar livíla allar á 
heimilissveitinni. Ef maður verður veik- 
ur í atvinnusveit, kemur það á heimilis- 
sveit að sjá fyrir lionum, ef liann á ann- 
að borð getur það ekki sjálfur. Jeg álít 
því rjettast, að megnið af útsvarinu falli 
í skaut heimilissveitarinnar.

Jeg kann mjög illa við það nafn á 
hreppsnefndum til sveita, sem notað er í 
frv., og mælist jeg til, að hv. nefnd lagi 
það. Skal jeg svo láta máli niínu lokið að 
þessu sinni.

Klemens Jónsson: Jeg skal ekki þreyta 
hv. þm. með langri ræðu. Jeg geri ráð 
fvrir, að þeim sjeu farnar að leiðast þess- 
ar löngu umræður, en hinsvegar ber að 
því að gæta, að þetta er afarmikilsvert 
mál, sem ekki má kasta höndunum til að 
afgreiða. Því fremur get jeg verið stutt- 
orður, sem hæstv. atvrh. og hv. nefnd hafa 
tekið vel í mínar brtt. En það var háttv. 
þm. Mýr. (PÞ), sem fyrsta daginn, þegar 
þetta mál var hjer til umræðn, mintist á 
tvö atriði í minni ræðu. Hann tók það 
fram, að jeg mundi hafa misskilið brtt. 
hv. 2. þm. Reykv. (JBald) við 6. gr., og 
sama hefi jeg heyrt úr annari átt, að hv. 
2. þm. Reykv. leggi aðra meiningu í sína 
brtt. en jeg geri, en jeg held nú samt, að 
jeg hafi skilið hana rjett.

Mín meining er sú, að það megi ekki 
leggja útsvar bœði & fjelag og fjelags- 
menn út af arði þeirra af fjelaginu. En 
þetta finst mjer ekki koma nógu nákvæm- 
lega fram í 6. gr., eins og hún var orð- 
uð, enda er berlega gert ráð fyrir því í 
greinargerðinni, að svo geti farið. að tví- 
vegis sje lagt á sömu mennina. Þar stend- 
ur: ...... Það er hjer sjerstök ástaeða til
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að taka niðurjöfnunarnefnd rara 
’að leggja tvisvar á sömu eign og 
tekjur. svo framarlega sem aðiljar 
glögga grein fvrir þessum atriðum.”
ekki er gerð glögg grein fyrir þessu. verð- 
ur lagt tvisvar á sömu mennina.

Setjum nú svo. að lagt sje á lilutafje- 
lag. sem er heimilisfast lijer. Xú á þetta 
fjelag kannske meðlimi úti um alt land. 
Verður það þá að skýra þeim öllum frá 
því, að búið sje að leggja á það, eða 
eiga hluthafarnir sjálfir að útvega sjer 
skírteiniAnnaðhvort verður að eiga sjer 
stað. til þess að þeir sleppi við að borga 
líka. Xú lít jeg svo á, að í 6. gr. sje sett 
aðalregla fyrir því, hverjir sjeu útsvars-
skvldir. En þar stendur fyrst: ......... Ut-
svarsskyldir eru allir einstaklingar“ o. s. 
frv„ og ennfremur: ,,útsvarssky1d eru öll 
fjflög, með allri þeirri geta, sem þau 
hafa.

Þannig álít .jeg, að megi skilja þetta. og 
svona skildi .jeg það og með þessum skiln- 
ingi greiði .jeg atkvæði með tillögu hv. 2. 
þm. Revkv. Þyki þetta ekki nógu skýrt, 
vil jeg skjóta því til hæstv. atvrh. og hv. 
nefndar að athuga til næstu umr., hvernig 
orða beri greinina, svo að það komi ótví- 
rætt í ljós, að ekki verði lagt bæði á fje- 
lög og fjelagsmenn. Skil jeg ekki annað 
en að það megi takast.

Jeg skal ekki halda því fram, að þessi 
skilningur minn sje óvggjandi, en hins- 
vegar finst mjer hann vel geta staðist.

Þá vil jeg drepa á eitt atriði í 17. gr„ 
um að konur geti skorast undan kosningu. 
Jeg vil aðhvllast þá brtt., sem komið lief- 
ir fram um þetta. Ef konur ekki treysta 
sjer til að gegna skyldunum, verða þær 
að missa rjettindin, því að þetta tvent 
verður að fylgjast að.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
ekki vera langorður. Það eru þegar flestir 
hv. þdm. farnir og nggir mig. að ekki 
verði helmingur þeirra við. þegar á að 
fara að greiða atkvæði.

Mjer skildist á háttv. þm. Mýr., að hann 
væri sár við mig út af ummælum mínum 
um brtt. lians. Mjer fanst jeg ekki við- 
liafa nein sterk orð, en jeg ljet í ljós álit 
mitt á brtt. hans og að jeg væri andvígur 
þeim, en til þess hefi jeg fullan rjett, 
engu síður en liann hefir rjett til að 
finna að frv. mínu. Jeg viðurkenni því 
ekki. að jeg hafi tekið brtt. hans óvinsam- 
lega, en jeg benti honum á, að þær væru 
flóknar og ruglingslegar. Þetta hefir liann 
viðurkent með því að taka þær aftur og 
koma með aðrar nýjar. Þetta er sem sje 
3. útgáfan af brtt. lians, endurbsvtt, en 
ekki aukin. því að margar hefir hann tek- 
ið aftur. Vona jeg svo, að mál þetta verði 
ekki fleiri daga til umræðu. því að jeg 
er ekki viss um nema hv. þm. Mýr. kæmi 
þá með 4. útgáfuna.

Jeg ljet í ljós undrun mína yfir hinu 
nána sambandi, sem hann taldi vera milli 
brtt. sinna — að ekki væri hægt annað en 
samþykkja annaðlivort allar eða enga. Jeg 
skifti brtt. hv. þm. í flokka og áleit, að 
liægt væri að fella eða samþykkja hvom 
flokkinn fvrir sig, og virtist mjer hann 
viðurkenna þetta í dag. Sje jeg því ekki 
annað en að liv. þm. hafi farið eftir að- 
finslum míniun og sýnt það í verkinu, að 
þær voru rjettmætar.

Hann sagði það kost á hundraðstölunni, 
sem hann vill finna út, að hægt sje að 
hækka hana og lækka, eftir því sem við á. 
Þetta sýnir, að það er engin trygging 
fengin með lienni. Þá sagði háttv. þm., 
að það væri skakt í frv., að taka mætti
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tillit til áhættu atvinnuveganna. af því að, 
áhættan væri þá hjá liðin. Þetta er alger- 
lega rangt hjá hv. þm. Það er liættan 
framundan, sem taka verður tillit til. Og 
einmitt á að taka tillit til hennar í skatti. 
sem jafnað er eftir efnum og ástæðum. 
Háttv. þm. sagði, að tryggja þyrfti bæði 
atvinnusveit og heimilissveit. en í frv. 
væri gengið lengra í því að tryggja heim- 
ilissveitina. Jeg vildi trvggja hvoratveggja 
jafnt, en 3. aðilinn. sem þarf að tryggja, 
eru gjaldendur, og mörg ákvæði frv. miða 
að því að tryggja þá. Það hefir einmitt 
verið höfuðgallinn á útsvarslöggjöfinni. 
að gjaldendur hafa ekki verið nægileg i 
trygðir. Mörg ákvæði, sem hv. þm. held- 
ur að sjeu til þess að tryggja heimilis- 
sveitina, miða í raun og veru að því að 
tryggja gjaldendur.

Þá held jeg, að jeg þurfi ekki að svara 
þessum hv. þm. fleiru. Hans brtt. eru ekki 
nýjar; hann hefir felt niður brtt.. en ekki 
bætt nýjum við.

Þá kem jeg að hv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald). Hann spurði, hvort ekki væri 
hætta á því eftir frv., að sú regla vrði 
tekin upp eftirleiðis, að hætt væri að 
leggja á fjelög og aðeins lagt á einstak- 
linga. Jeg álít á því enga hættu. Báðir 
aðiljar eru útsvarsskyldir. Annars breytir 
þessi brtt. hans ekki frv. Hann er þeirr- 
ar skoðunar, að ekki megi leggja bæði á 
fjelög og einstaka menn, en eftir frv., 
eins og það er frá mjer, vrði það alls ekki 
gert. Þetta ákvæði, sem hv. 2. þm. Reykv. 
vill nema burtu, er því sett sem varúðar- 
regla, og eins og háttv. 2. þm. Rang. vjek 
að, er skilvrðið fyrir notkun þess það, að 
gjaldendur gefi nægar upplýsingar sjálfir.

Þá vil jeg segja hv. 2. þm. Reykv. það, 
að það er af ókunnugleika í atvinnumála- 
ráðunevtinu, ef hann heldur, að atvinnu- 
jpáUráðherra færi að skifta sjer njikið af

útsvarskærum. Ilann hefir heiniild til þess. 
en honuni mundi aldrei dett:» í hug að 
gera mikið að því. Slík mál cru afgreidd 
eftir föstum reglu.n. og verður því hrein- 
asta skrifstofuverk, er skrifsto 'ustjóri ann- 
ast. Ef hv. 2. þm. Reykv. vill ekki trúa 
þessu, þá heldur hann bara fram sinni 
brtt., og svo sker atkvgr. úr.

Þá var hv. þm. Barð. (HK) mjög argur 
vfir frv. og finnur á því marga og mikla 
galla. Jeg er honum auðvitað þakklátur 
fyrir vinsamleg ummæli í minn garð per- 
sónulega. en jeg get varla tekið þau til 
mín, vegna viðbótarinnar. Iíann segir. að 
jeg sje ekki höfundur frv. Rjett er það. 
jeg hefi ekki sett það í letur. en .jeg hefi 
verið með í ráðum um samning þess og 
er samþykkur öllum ákvæðum þess. Ann- 
ars finst mjer ekki ástæða til að fara að 
tala um þau atriði. sem liann er óánægður 
með, en hefir ekki komið með neinar brtt. 
við. Ilann áleit skattskýrslurnar aðal- 
grundvöllinn. Ekki er svo sagt í frv., en 
niðurjöfnunarnefnd á að hafa þær til 
hliðsjónar. Sjeu þær rangar, á hún ekki 
að fara eftir þeim.

Annars verð jeg að segja það, að liv. 
þm. Barð. miðar sína andstöðu gegn þessu 
frv. við alveg sjerstakar ástæður, sem jeg 
veit hverjar eru, og get sagt honum, ef 
hann vill.

Þá get jeg ekki sjeð, af hverju hv. þm. 
er því svo mótfallinn að hafa reiknings- 
árið almanaksárið. Flestar hreppsnefndir 
eru þó sammála mjer. Jeg get ekki sjeð, 
að það sje ósanngjarnt að taka upp í lög- 
gjöfina vilja meiri hlutans. (HK-. Það er 
enginn þjóðarmeirihluti fram kominn).

Þá taldi hann þóknunina til skatta- 
nefndarmanna ósanngjarna. En hún er 
þannig til komin, að jeg bjóst við, að á 
næsta þingi kæmi fram frv., sem ákvæði 
hreppsnefn'dum þóknun fyrir störf sín.
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Það beyrast sterkar raddir um, að það 
þurfi að niinsta kosti að bæta laun odd- 
vita, því að þau bafa staðið óhrevfð síð- 
an 1905.

Hv. þm. spurði. bvort jeg mundi leyfa 
niðurjöfnun í október—nóvember, ef 
hreppsnefnd sýndi mjer frani á nauð- 
svnina til þess að gera það. Jeg get 
ómögulega skilið, að það sje ekki ger- 
legt fyrir hreppsnefndina að jafna niður 
á tímabilinu 1. janúar—1. júlí, en ef svo 
gæti staðið á í einstökum tilfellum, mundi 
jeg auðvitað ekki setja mig upp á móti 
því.

Þá var hv. þm. Barð. illa við nafnið 
niðurjöfnunarnefnd, og vill heldur halda 
hreppsnefndarnafninu. En sje honum þetta 
jafnmikið áhugamál og hann lætur. ætti 
hann að koma með brtt.

Ástæðan til þess, að þetta nafn var tek- 
ið upp í frv„ var sú. að losast við það að 
vera altaf að nota jöfnum höndum í frv. 
niðurjöfnunarnefnd og hreppsnefnd.

Hinsvegar mun það verða svo í reynd- 
inni, þó frv. þetta verði að lögum. að 
lireppsnefndin missir ekki sitt forna lieiti. 
(HK: Jú, jú). Hún mun áreiðanlega 
halda áfram að heita hreppsnefnd og 
verða kölluð það í daglegu tali, þó hún 
nefnist niðurjöfnunarnefnd þessa tvo eða 
þrjá daga á ári. sem hún er að jafna nið- 
ur útsvörunum.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Þar sem um-
ræðan hefir nii staðið í fjóra daga og 
menn eru eðlilega þrevttir orðnir, en hins- 
vegar nauðsyn á því, til þess að málið 
gangi fram, að þessari umr. verði lokið á 
þessum fundi, þá mun jeg, þótt jeg að 
visu hafi ærna ástæðu til að svara nokkr- 
um hv. þdm„ sem veist hafa að frv. og 
brtt. nefndarinnar á þessum fundi, eink- 
^nlega hv. þm. Mýr. (PÞ) og hv. þm.

^arð. (HK). láta það hjá líða að þessu 
sinni. Mun jeg fresta því til 3. umr. að 
drepa á það. sem máli skifti í ræðum 
þeirra. .

ATKVGK.
]. gr. sainþ. með 16 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18:1 atkv.
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Brtt. 124,1 tekin aftur.
— 183,3.a feld með 13:8 atkv.
— 124,2 saniþ. með 17:3 atkv.
— 183,3.b sjálffallin.
— 156.5 tekin aftur.
— 183,3.e feld með 14: 6 atkv.
— 183,3.d feld með 18:4 atkv.
— 156,6 tekin aftur.
— 183,3.e.a feld með 15:5 atkv.
— 183,3.e.p tekin aftur.
8. gr„ svo breytt. samþ. með 17 shlj. 

atkv.
Brtt. 124,3.a samþ. án atkvgr.

— 183,4 tekin aftur.
—■ 124,3.b samþ. án atkvgr.
— 125 feld með 14:12 atkv.. að við- 

höfðu nafnakalli. og sögðu
já: ÁÁ, BL, HK. JakM. -JAJ, JS, KIJ. 

MT, PO, SigurjJ, ÞórJ, BSv.
nei: BSt. IlStef. IngB, JBald, JK, JÞ, 

JörB. MG, MJ, PÞ, SvÓ, TrÞ, Þorl- 
J, ÁJ.

Tveir þm. (BJ, ÓTh) fjarstaddir.
Brtt. 124,3.c samþ. með 17: 4 atkv.

— 124,3.d samþ. með 16: 2 atkv.
9. gr., svo breytt, samþ. með 16:2 atkv.

Brtt. 183,5 tekin aftur.
— 124,4.a samþ. án atkvgr.
— 124,4.b samþ. án atkvgr.
10. gr., svo breytt, samþ. með 14 shlj. 

atkv.
Brtt. 124,5 samþ. með 16 shlj. atkv.

— 183,6 tekin aftur.
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atkv.
Brtt. 183,7 tekin aftur.

— 124,6.a samþ. með 14: 7 atkv.
■— 124,6.b samþ. án atkvgr.
12. gr„ svo breytt. samþ. með 16 shlj. 

atkv.
13. —15. gr. samþ. með 16:1 atkv.

Brtt. 183,8.a samþ. með 14:9 atkv.
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— 134,3 feld með 19:7 atkv.. að við- 
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já: KIJ. MJ. MT. ÞórJ. IIK, JakM. J- 

Bald.
nei: MG, PO. PÞ. SigurjJ. SvO. TrÞ, 

ÞorlJ, ÁJ, ÁÁ. BSt. BL, HStef, Ing- 
B, JAJ. JK. JS, JÞ. JörB. BSv.

Tveir ])m. ( B-I, ÓTh) fjarstaddir.
17. —20. gr. samj). með 15:1 atkv.

Brtt. 124.8 samþ. með 19:1 atkv.
21. gr„ svo breytt. samþ. með 18 slilj. 

atkv.
Brtt. 154 samþ. með 18:1 atkv.

— 169,2 sam]). með 18 shlj. atkv.
22. gr„ svo breytt. samþ. með 16 shlj. 

atkv.
Brtt. 134,4 feld með 16:5 atkv.

23. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
Brtt. 134,5 feld með 13:5 atkv.

24. gr. samþ. með 14:2 atkv.
25. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

Brtt. 134,6 sjálffallin.
26. gr. samþ. með 16 slilj. atkv.

Brtt. 124,9 samþ. með 19:1 atkv.
27. gr., svo brevtt. samþ. með 15 shlj. 

atkv.
28. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 183.9 tekin aftur.
29. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
30. —35. gr. saniþ. með 17 shlj. atkv. 
Fvrirsögn frv„ kaflaskifting og fyrir-

sagnir kaflanna samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18:3 atkv.
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A 48. og 53. fundi í Xd„ dágana 8. og
14. apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 55. fundi í Xd„ föstudaginn 16. apríl, 

var frv. enn tekið til 3. u m r. (A. 188, 
216. 226, 284. 287. 288, 296. 328, 334. 352, 
361, 362, 363).

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
352, 361, 362 og 363). — Afbrigði levfð 
og samþ. með 18 sblj. atkv.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Það er nú lið- 
inn alllangur tími frá 2. umr. þessa máls. 
Ilefir háttv. deildarmönnum því gefist 
kostur á að atliuga málið nákvæmlega, 
enda bafa nú komið fram brtt. á 9 þskj. 
Og svo bar við. að tveimur þeirra var ekki 
útbýtt fyr en á þeim sania fundi og mál- 
ið átti að koma til umræðu; sakir þess 
var það tekið út af dagskrá hjerna á 
dögunum.

Skal jeg þá minnast nokkrunt orðum á 
brtt. nefndarinnar. Eru þá fyrst brtt. á 
þskj. 287.

Við 2. umr. þessa máls hjer í deildinni 
var felt niður það ákvæði 16. gr. frv., að 
einn maður úr skattanefnd skyldi starfa 
með niðurjöfnunarnefnd. en þess var ekki 
g;ett þá. að í 1. gr. frv. var ákvæði í sam- 
bandi við þetta. Fyrsta brtt. nefndarinn- 
ar er því að fella niður úr 1. gr. orðin : 
„ásamt tilkvöddum skattanefndarmanni“.

Þá er 2. brtt. nefndarinnar, við 8. gr. 
frv. Ilún var tekin aftur við 2. umr., af 
þ>ví að hæstv. atvrh. mæltist til þess; þótti 
Iii'ni ekki nægilega skýrt orðuð. Brtt. þessi 
snertir ákvæðið um útsvarsálagningu á 
heimilislausa menn, sem lögskráðir eru á 
skip. Eftir t'rv. er talið vafasamt, að leggja 
megi útsvar á slíka menn. ef þeir eru 
lögskráðir á færeysk eða dönsk skip, því 
að ákvæði frv. um þetta atriði er á þá

leið, að þar skuli leggja á slíka menn. 
sem eigandi skips eða útgerðarmaður á 
heimili. Ur þessu er bætt með brtt. þess- 
ari. Þar er svo ákveðið, að leggja skuli á 
þá í útgerðarstað skips hjer á landi, ef 
eigandinn er útlendur.

Þá er enn brtt. frá nefndinni. Hún er 
á þskj. 296 og gengur í þá átt, að inn í 
ákvæði 9. gr„ þar sem rætt er um skift- 
ingu útsvara á milli sveita, skuli bæta 
orðinu „verslun“. Eftir frv. eins og það 
er nú er ekki heimilt að leggja útsvar á 
verslunarrekstur, sem rekinn er skemur 
en 8 vikur, en nefndinni fanst sanngjarnt, 
að um slíkan verslunarrekstur giltu sömu 
ákvæði og t. d. um síldarkaup, og það því 
fremur, sem hliðstætt ákvæði er í gildandi 
lögum.

Þá er 2. brtt. nefndarinnar á þskj. 296, 
við 30. gr. fi’v. Hún er í nánu sambandi 
við brtt. á þskj. 284, frá hv. 2. þm. Rang. 
(Kl.J). Brtt. hans fer fram á, að mánað- 
arlegir dráttarvextir iitsvara sjeu lækkaðir 
úr 1% niður í %%. Xefndin er þessum 
háttv. þm. sammála um, að það sje ef til 
vill of hátt að taka 1% mánaðarlega í 
dráttarvexti, eða sem samsvarar 12% á 
ári. En hinsvegar virðist henni ekki fært 
að lækka þetta til helminga, því að hún 
telur með því ekki nægilegt aðhald feng- 
ið fyrir greiðslu útsvara í tæka tíð. Vill 
nefndin því til samkomulags setja þessa 
dráttarvexti %% fyrir hvern mánuð eða 
hluta úr mánuði, sem líður frá gjalddaga, 
uns gjaldið er greitt.

Þó jeg ætli ekki að tala um brtt. ein- 
stakra þm., fyr en þeir hafa gert grein 
fyrir þeim, þá vil jeg þó taka það hjer 
fram, að nefndin fellst á tvær fvrstu brtt. 
háftv. 2. þm. Rang. á þskj. 284. Henni 
finst það ákvæði 6. gr. frv„ sem mest var 
um deilt við 2. umr„ koma skýrar fram 
eins og það er orðað í brtt. háttv. þm.
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Enda er skýringin alveg hliðstæð skiln- 
ingi nefndarinnar á ákvæðinn.

Þá er hin brtt. líka til skvringar. IIún 
er við 27. gr. frv. og hljóðar svo: ,,Eigi 
getur gjaldandi vegna kæru eða áfrýjun- 
ar losast undan að greiða útsvarið á 
ákveðnúm gjalddaga, en verði það fært 
niður, skal misniunurinn endurgreiddur 
honum.“ Xefndin hafði líka lagt þennan 
skilning í þetta ákvæði frv., en telur skýr- 
ara, að það komi svona fram. Fellst hún 
því á þessa brtt.

Þá á nefndin enn brtt. á þskj. 328, við 
6. gr. Er það heimild fyrir atvinnumála- 
ráðherra að undanþiggja útsvari björg- 
unarstarfsemi á sjó, hvort heldur einstak- 
lingar eða fjelög reka hana.

Það var eftir tilmælum sjávarútvegs- 
nefnda, að allshn. tók upp þessa breyt- 
ingu. Eins og kunnugt er, hefir björgun- 
arskip verið hjer við land mörg undan- 
farin ár, og hefir haft mikið að gera og 
oft komið að góðum notum. En svo hvarf 
skip þetta hjeðan mjög skyndilega, og 
eftir því, sem frá hefir verið skýrt, mun 
orsökin hafa verið ósamkomulag við 
Reykjavíkurbæ út af útsvarsgreiðslu.

Menn þeir, sem töluðu við allshn. um 
þetta, töldu mjög þýðingarmikið að hafa 
björgunarskip hjer við land. Meðal ann- 
ars sökum þess, að vátrvggingargjöld 
skipa myndu hækka, ef hjer væri ekki 
björgunarstarfsemi. Til þess að koma í veg 
fyrir þetta, er brtt. þessi fram komin. 
Annars býst jeg við, að einhver úr sjútvn. 
geri frekari grein fvrir þessu.

Þá vil jeg gera lítilsháttar greiu fyrir 
brtt. á þskj. 288, sem jeg er flm. að ásamt 
fjórum háttv. deildarmönnum. Till. þes'-i 
er um það, að útgerðarmaður sá, sem 
leggur afla á land utan heimilissveitar 
sinnar samfleytt fjórar vikur af gjaldár
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inu, skuli því aðeins útsvarsskyklur, aö 
hann láti sjálfur fullverka aflann á staðn 
um. Eins og mönnum mun kunnugt, er 
aðalstefna frv. þessa sú, að draga úr heim- 
ildinni til að leggja útsvör á menn utan 
heimilissveitar þeirra. En eins og jeg 
benti á við 2. umr. þessa máls lijer í 
deildinni, er ein undantekning frá þessu, 
og hún er einmitt tolgin í þessu ákvæði 
frv., þegar afli er lagður á land samtals 
mánaðartíma. Aðeins í þessu eina tilfelli 
er útsvarsskyklan færð út frá því, sem 
hún er í gildandi lögum.

Okkur flm. þessarar brtt. finst þetta 
mjög varhugavert atriði. því að það kem- 
ur niður á atvinnurekstri manna einmiií 
á þeim stöðum, þar sem aðstaða er til að 
leggja á hann ýmsa aðra þungbæra skatta. 
Að það sje mjög varhugavert að færa út- 
svarslöggjöfina út að þessu leyti, er hægt 
að sanna með skýrslum. sem liggja fyrir 
um kjör þau, er útvegsmenn eiga við að 
búa í verstöðvum víðsvegar um landið.

Við flm. brtt. á þskj. 288 viljum, að út- 
svarsskyldan í þessu tilfelli sje bundin því 
skilyrði, að jafnframt því. sem aflinn er 
lagður á land, þá sje hann einnig verk- 
aður þar, því að þá er töluvert öðru máli 
að gegna. Þá er um að ræða atvinnu- 
rekstur um lengri tíma. Jafnframt hefir 
það í för með sjer aukna notkun mann- 
virkja á staðnum, svo sem vega, fiskreita 
o. fl.

Jeg vænti nú. að háttv. deildarmenn 
geti verið sammála um, að hjer sje um 
nauðsynlega og sanngjarna tillögu að 
ræða, eins og nú er ástatt um kjör margra 
útvegsmanna úti um land, sem nevddir 
eru til að nota uppsátur eða viðlegu utan 
heimilis síns.

Skal jeg svo ekki fjölyrða um þetta 
frekar nú. Og jeg geymi að gera grein
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fyrir aðstöðu nefndarinnar til brtt. ein- 
stakra þm. þangað til síðar.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla aðeins að 
minnast stuttlega á brtt. niínar á þskj. 216.

Fyrsta brtt. mín. við 7. gr.. er aðeins 
orðabreyting. til þe.ss að það komi skýr- 
ara frani. undir hvaða kringumstæðum 
Jeggja eigi útsvar á með tilliti til dvalar- 
tíma, en ekki eftir efnum og ástæðum.

Onnur brtt.. við 9. gr.. er sömuleiðis 
orðabreyting til skýrari framsetningar.

í upphafi 9. gr. er sú höfuðregla sett. 
að þar í sveit skuli útsvar gjalda, sem það 
er Iagt á. En svo kemur undanþáguboðun 
með þessum orðum: „Þó skal skifta út- 
svari milli sveita“. — og undantekning- 
arnar svo taldar upp í 4 liðum á eftir.

Annar málsliður 1. töluliðs byrjar svo 
aftnr á sönni undanþáguboðun: ,,Þó skal 
skifta útsvari.“ — Þegar maður les þetta 
á síðari staðnum. finst manni það koma 
eins og fjandinn úr sauðarleggnum, en 
með því að lesa áfram má þó skilja, að 
þessi síðasta undanþága á aðeins við mis- 
munandi tímalengd, en það skilst ekki fyr 
en búið er að lesa liðinn til enda. Hjá 
þessari tvíræðu og óviðfeldnu framsetn- 
ingu má komast með þeirri framsetningu. 
sem brtt. mín á þskj. 216 leggur til. Ef til 
vill mætti til skýringar bæta við e.-lið, 
sem endar þannig: „þótt skemur sje rek- 
ið“ — að bæta þar við: „en 4 vikur.“ 
•Teg álít þó. að þess þurfi ekki, en mjer 
hefir verið bent á, að það væri skýrara, 
og get jeg fallist á það, og vilji hæstv. 
forseti taka við skriflegri brtt. í þá átt, 
mun jeg koma fram nteð hana.

Þá er 3. hrtt„ við 9. gr. Hún var rædd 
hjer í háttv. deild við 2. umr. og vel tek- 
ið. en þá var him borin fram við 8. gr„ 
en nú við 9. gr. Sje jeg ekki ástæðu til 
að fjölyrða um bana nú.

Þá er 4. og síðasta brtt., við 10. gr. 
Hún er bygð á því. að heimilissveit gjald- 
þegns á fyrsta rjettinn til þess að fá út- 
svar hans, því að á henni hvíla allar aðal- 
skyldurnar við gjaldþegn. Brtt. fer því 
fram á það, að lágmarkshluti heimilis- 
sveitar sje bundinn við l/2 en eklti eins 
og í frv. stendur. Þetta er í rauninnj lít- 
ill mitnur, en þó mundi þessi brtt. heldur 
draga út annmörkunum, sem af skifting- 
unni stafa, á þann hátt, að í færri tilfell- 
um en áðttr þyrfti að skifta útsvari.

Hákon Kristófersson: Jeg gat þess við 
2. umr. þessa máls, að jeg mundi leitast 
við að koma fram með brtt. við 3. umr. 
Jeg skal taka það fram, að mjer var það 
þegar ljóst, að þótt jeg vildi koma með 
ítarlegar brtt. við frv., þá er aðstaða mín 
svo ólík aðstöðu liáttv. nefndar, sem haft 
liefir málið til meðferðar langan tíma og 
þar af leiðandi þrauthugsað tillögur sín- 
ar, að mínar brtt. gætu aldrei orðið eins 
mikils grundvallarlegs eðlis og jeg hefði 
viljað. T. d. hefði jeg viljað fella niður 
þá ákvörðun frv., er jeg tel einna versta, 
að reikningsár sveita skuli vera almanaks- 
árið. Jeg verg því að sætta mig við það, 
þótt svo verði sagt, að færri rök hafi verið 
færð fram fyrir brtt. mínum og ekki svo 
vandað til þeirra sem skvldi. Þær miða 
þó allar í þá átt að gera frv. auðveld- 
ara í meðförum og framkvæmd.

Brtt. mínar eru á 2 skjölum, 334 og 
352. Jeg hafði fyrst samið brtt. á þskj. 
334, en við nánari athugun og með ráð- 
uth góðra manna komst jeg að þeirri nið- 
urstöðu, að samræmis vegna þyrfti einnig 
lirtt. við 9. og 10. gr.

Að gefnu tilefni skal jeg geta þess. að 
það var af gleymsku eða athugaleysi. að 
jeg legg til á þskj. 334. að 24. gr. frv. 
falli niður. Sú till. var feld lijer við 2.
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íirar., og mun því efasamt. livort hún get- 
ur komið tit atkv. Því vil jeg samt skjóta 
til úrskurðar hæstv. forseta. Falli úr- 
skurður hans í þá átt, að brtt. þe.ssi geti 
ekki þingskapa vegna komist að, neyðist 
jeg til að taka hana aftur.

Þá skal jeg snúa mjer að brtt. við 3. 
gr., þar sem eru þau ákvæði, að útsvör 
megi aldrei nema meira en meðaltali út- 
svara í sveitinni 3 síðustu árin, nema 
„sýslu.nefnd veiti hreppsnefndum til þess 
samþvkki sitt, en atvinnumálaráðherra 
bæjarstjórnum." Þetta ákvæði er gamalt, 
og mætti ef til vill segja, að það hefði 
mátt sætta sig við það. En óhætt mun að 
fullvrða það, að slík ákvæði sem þessi voru 
ef til vill nauðsvnlegri fyrir rúmum 20 
árum en nú, ef það hefir þá nokkurntíma 
verið nauðsynlegt, sem jeg tel líklegast. 
Hreppsnefndir eru nú orðnar .svo vanar 
sveitarstjórnarmálum, að það segir sig 
sjálft, að þær leggja engin aukagjöld á, 
nema brýn nauðsyn krefji. Jeg legg því 
til, að þessu ákvæði verði breytt þannig 
að í stað sýslunefnda og bæjarstjórna 
verði lögmætir borgarafundir að sam- 
þykkja slíka hækkun útsvara. Fæ jeg ekki 
betur sjeð en fullkomin sanngirni mæli 
með samþ. þessarar tillögu, hvernig sem á 
er litið. Jeg skal ekki deila neitt um þetta 
atriði; það er öllum svo ljóst, að óþarfi 
er að skýra það frekar.

Þá er b.-liður brtt., að í stað „stjórn- 
arvalda“ komi .,aðilja“. Það er aðeins 
nauðsvnleg leiðrjetting, ef a.-liðurinn verð- 
ur samþyktur.

Þá er 2. brtt., við 5. gr., sem jeg legg 
til, að falli niður. Eins og jeg hefi áður 
bent á, er greinin algerlega óþörf. l’m 
það efni, sem greinin ræðir um, hefir 
aldrei nein óánægja átt sjer stað. Og mjer 
yitanlega hafa Jivergi kotnið fram óskir

um sjerstök framtöl til útsvarsálagningar, 
enda mundu slík lagaboð, þó samþ. verði, 
aðeins verða pappírslög. Þessi grein gæti 
átt við um framtal til skatts, en um fram- 
tal til útsvars er hún alveg óþörf. Jeg 
býst og við því, að hv. þdm. viti, að fram- 
tal er svo á reiki, að á því er í rauninni 
ekkert græðandi; það er enginn grund- 
völlur til þess að byggja á. En þeir, sem 
hafa óbifanlega trú á slíkum skýrslum, 
geta látið sjer það nægja, að trygging 
fyrir rjettri upptalningu er komin eða 
á að vera komin í skattskýrslunum.

Þá er 3. brtt., við 6. gr„ og miðar hún 
að því að fella niður 5 króna útsvarslág- 
mark, en láta það vera komið undir dómi 
niðurjöfnunarnefndar, hvaða útsvör lnin 
álítur menn færa um að greiða.

Vitanlega getur mjer ekki verið það 
neitt kappsmál, hvort þessi tillaga verður 
sainþ. eða ekki. en mjer þykir gaman að 
vita, livort menn geta mælt í móti því af 
sanngirni, að enginn megi bera t. d. 4 
kr. útsvar, þó ekki væri sanngjarnt að 
leggja á hann 5 kr. Atriði þetta er þess 
eðlis, að það er engin grundvallarröskun 
á frv., og er þetta svo auðskilið. að jeg 
skal ekki fara frekar út í það. T’mkvart- 
anir um, að hreppsnefndir rjeðu því sjálf- 
ar, hvaða menn þær telja færa um að bera 
útsvar, hafa ekki átt sjer stað. Óánægjan 
um útsvörin er um alt annað efni. En tök- 
um t. d. fátækan hrepp. Þar geta verið 10 
—20 menn, sem eru færir um að bera 4— 
4,50 kr. útsvar, en þau útsvör gætu fall- 
ið undan eftir frv„ og hreppnum orðið 
að ]>ví talsvert óhagræði.

Þá er 4. brtt. mín. við 8. gr. stafl. b. 
Þar legg jeg til, að í staðinn fyrir „lax- 
veiði“ komi; „eignarrjettur yfir laxám“. 
Það má vera, að þetta sje ekki nógu ljóst 
orð.ið, og -kal jeg því reyna að skýra,



Lagafruravörp samþykt.
Utsvör.

2251 2252

livað fyrir nijer vakir. -Jeg álít, að með 
því fyrirkomulagi. seni nú er, megi skilja 
frv. svo, að ef t. d. einhver labbar upp í 
Elliðaár og veiðir þar með levfi, sem 
hann hefir borgað fyrir, þá megi leggja 
á hann útsvar í þeirri sveit, þar sem áin 
er. En þetta getur orðið tafsamt og erf- 
itt, jafnvel ómögulegt að ná útsvari lijá 
þeim mönnum, jafnvel samkv. frv. Fyrir 
mjer vakir það, að hægt sje að leggja út- 
svar á þá, sem eiga veiðirjett í ám eða 
vötnum, þótt ekki eigi þeir eignarrjett á 
jörðum í þeirri sveit. Það er sama að 
segja um þessa brtt. eins og liinar, að jeg 
legg það undir dómgreind háttv. þdm., 
hvort þeir vilja fallast á hana.

Þá eru 2 smávægilegar brtt. við 9. gr., 
önnur á þskj. 334, en hin á þskj. 352. 
Fyrri brtt.. um að á eftir orðinu ,,sel- 
veiði“ komi ..á þilskipi“, kemur til af 
því, að jeg vil ekki, að það misskiljist. 
hvað við er átt. Jeg býst við því, að hjer 
sje átt við Ishafsselveiði, og ef þessum 
orðum er bætt inn í greinina, þá leiðir 
]>að af líkum. að ekki getur verið átt við 
nótaveiði, sem lieyrir undir leiguliðaafnot. 
Býst jeg við, að þessi skilningur minn sje 
rjettur, enda byggi jeg það á umsögn 
eins virðulegs manns úr allshn.

Þá eru brtt. á þskj. 352. sem eiga'við 9. 
og 10. gr., og er seinni liðurinn aðeins til 
samræmis, ef hinn fyrri skyldi vera samþ. 
Þau- miða báðar að því að koma í veg 
fyrir, að hægt sje að leggja tvisvar sinn- 
um sama árið á mann. sem flyst bú- 
ferlum. eða að reglurnar, sem gilt hafa 
um þetta, gildi áfram. Jeg hefi mikinn 
vilja á því að samrýma mínar skoðanir 
við skoðanir annara hv. þdm.. en jeg get 
ekki sjeð. að það slyðjist við neinn rjett 
að hreyta fyrra fvi irkomulagi í þessu efni. 
Yið skulum taka t. d„ að lagt sje á matin 
j febrúar hæfilegt útsvar. miðað við þörf

sveitarinnar og gjaldþol mannsins. Svo 
flyst liann í aðra sveit í júní. Ef jeg skil 
nú frv. rjett, þá má leggja á manninn í 
þeirri sveit líka, ef þar eru meiri sveitar- 
þyngsli en í hinni sveitinni. Eins færi, 
ef hann flyttist í sveit, þar sem minni 
sveitarþyngsli væru, þá mætti hann búast 
við endurgreiðslu frá burtfararsveitinni. 
Er þá vafasamt. á hvaða grundvelli er 
bygt. Áður en hreppsnefndir fara að jafna 
niður útsvörum, gera þær altaf áætlun um 
allar tekjur og gjöld hreppsins vfir næsta 
reikningsár, og í flestum hreppum mun 
gjaldþol manna teygt og togað eins og 
framast má verða. Þetta hefir þó ekki 
valdið ágreiningi áður, og er betra að láta 
það atriði standa óhreyft, því að skifting- 
in verður altaf til erfiðleika.

6. brtt., við 12. gr., er í samræmi við 
þetta, að í staðinn fyrir niðurlag 1. máls- 
gr. komi: „Sömu meðferð skal hafa, ef 
gjaldþegn á lögheimili víðar en í einni 
sveit.“

Þá er 7. brtt., við 16. gr„ sem jeg vil 
breyta svo, að í staðinn fyrir „sýslunefnd“ 
komi hreppsfundir. sem boðað hefir ver- 
ið til á löglegan hátt. Þessa heimild, að 
ákveða þóknun fyrir niðurjöfnunarstörf, 
vil jeg fela sveitafundum, en ekki sýslu- 
nefnd. Þetta er einkamál hverrar sveitar, 
eins og sjest á því, að þessari lieimild 
verður ekki beitt nema eftir ósk úr hverj- 
um hreppi. Jeg mintist á það við 2. umr., 
að jeg teldi borgun óþarfa, því að þessi 
kvöð liefir nú verið á mönnum áður end- 
urgjaldslaust. og jeg álít, að minst af 
starfi hreppsnefnda fari í niðurjöfnun, 
heldur meira í annað. Og það er óþarft 
að launa menn bara fvrir það að sitja á 
niðurjöfnunarfundi. því að það tekur ekki 
marga daga.

Þá er 8. brtt., við 18. gr. Vil jeg, að 
síðasta málsgr. liennar orðist svo;
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„Niðurjöfnunarnefndarmönnum er bann- 
að, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 
mennra hegningarlaga um embættis- og 
sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi 
mönnum frá því, er þeir komast að sökum 
starfa síns um efnahag gjaldþegna.“

Jeg tek þarna upp orðrjett grein úr 
gildandi skattalöggjöf. Ef frv. verður sam- 
þykt, eiga niðurjöfnunarnefndir að kom- 
ast að hinu sama um efnahag manna og 
skattanefndir, og eiga því að vera bundn- 
ar sömu þagnarskvldu og þær. Vona jeg, 
að hæstv. atvrh., allshn. og háttv. deild 
fallist á, að það sje rökrjett hugsun í 
brtt. Hinsvegar skiftir mig það engu, þótt 
hún sje feld. Jeg hefi gert skyldu mína, 
að reyna að færa þetta til betri samrým- 
ingar.

Þá er 9. brtt., við 21. gr. Hún er lítils 
virði. að efni og skýrir sig sjálf. Jeg legg 
það til, að aðalniðurjöfnun fari fram á 
tímabilinu janúar—maí, í stað þess, að í 
frv. stendur febrúar—maí. Um hana má 
hið sama segja og aðrar brtt. mínar, að 
hún er þess eðlis, að hún raskar ekki rjett- 
argrundvelli frv., þótt hún verði samþ.

Þá kemur 10. brtt., við 22. gr., og er 
hún í tveim liðum. f a.-Iið Iegg jeg til. 
að orðin „eða nefndin hafi í hyggju .... 
borið sig saman við hann“ í fyrstu máls- 
grein falli burt. Þessi ákvæði eiga að 
falla niður. Þau eru óþörf og ótæk og 
eiga ekki í frv. að vera. Það getur verið 
háð dutlungum hverrar hreppsnefndar eða 
niðurjöfnunarnefndar, hvað hún eltir einn 
mann með álögum, svo framarlega sem 
þessi ákvæði frv. verða látin standa 
óbreytt. Yið skulum taka dæmi: Nri er 
lagt á einhvern gjaldanda, og þegar kom- 
ið er að því, að kærufrestur er úti, kemst 
nefndin að þeirri niðurstöðu, að hækka 
beri á honum, en þegar hann fær að vita 
það, er Romjð alveg að því, að kærufrest-

ur sje útrunninn, eða ef til vill liðinn, og 
getur hann þá ekki borið sig saman við 
aðra í sveitinni.

Jeg lield, eins og jeg hefi tekið fram, 
að engar umkvartanir hafi komið fram 
út af gildandi löggjöf hvað þetta snertir. 
Það er ekki nema eðlileg afleiðing, ef a.- 
liðurinn verður samþ., að jeg legg til í 
b.-lið, að 3. málsgr. falli niður.

Þá kemur 11. brtt., við 23. gr. frv. 
Þetta er grundvallarbreyting á frvgr. og 
grundvallast á því, að jeg vil, að í stað 
skattanefnda komi sýslunefndir. Þó verð 
jeg að viðurkenna, að talsverðir agnúar 
eru á því að fela þetta sýslunefndum; tel 
jeg það þó betra en að fela það skatta- 
nefndum, því að mínu áliti mælir flest á 
móti þeim. Þær þurfa að koma saman sjer- 
staklega til að úrskurða um útsvarskær- 
ur. Þær þurfa að fá borgun fyrir ómak 
sitt, og verða það tugir króna og eykur 
það útgjöld á sýslusjóðum, og þar sem 
sýslunefndir koma saman árlega, geta þær 
firt þessum kostnaði. Ef slá má því föstu, 
að betur sjái augu en auga, þá er síður 
hætt við ónákvæmni hjá þeim en hjá 3 
mönnum, eins og eru vanalega í skatta- 
nefnd. Auk þess gerir þessi grein hrepps- 
nefndum erfiðara fyrir, eykur skriffinsku, 
enda virðist sá mælir aldrei verða of full- 
ur, því að eftir greininni er skylt að láta 
í tje skrá yfir fitsvörin.

Jeg hefi ennfremur lagt til, að úrskurði 
sýslunefnda verði ekki áfrýjað og að í 
stað sýslunefnda komi í kaupstöðum bæj- 
arstjórnir. Jeg liefi heyrt það borið á 
móti till. minni, að bæjarstjórnir sjeu 
frekar hlutdrægar en skattanefndir, en 
valinkunnir menn býst jeg við. að sjeu 
valdir í bæjarstjórnir engu síður en skatta- 
nefndir, og þess vegna þetta atriði í brtt. 
óhioft. Jeg held nú, að ef slíkt getur kom- 
ið fyrir, geti það alveg eins átt sjer stað
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raeð skattanefndir. og jeg sje ekki, að rök- 
in á nióti rill. minni geti orðið veigameiri 
en þaÓ, seni nui'lir með lienni. Jeg sleppi 
að sinni fleiri orðiim um þessa brtt. Hún 
skýrir sig sjálf. og læt jeg liáttv. deild 
um það. livað um Jiana verður. Vitanlega 
hefi jeg ekkert vald um það.

Þá er loks 13. brtt.. við 26. gr.. um það. að 
jeg vil, að orðin ,,ekki má yfirskattanefnd'* 
til enda greinarinnar falli burt. I grein- 
inni stendur: Ekki má yfirskattanefnd 
eða atvinnumálaráðuneyti heldur breyta 
útsvari, nema svo reynist, að það bafi ver- 
ið a. m. k. lO'/c of hátt eða of lágt.

Jeg tel þetta ákvæði óhafandi og eigi að 
falla niður, og eins, að kærum, sem koma 
eftir kærufrest, verði ekki sint. Þá býst 
jeg t. d. við. að það sje svo í lögum, að 
inismunandi refsing sje lögð við liinum 
ýmsu brotum. en jeg býst ekki við því, 
að brotið þurfi að vera svo eða svo mik- 
ið til þess að það skuli tekið til meðferð- 
ar. Og ef maður hefir fengið 2000 kr. út- 
svar. þá er ekki rjett að meina skatta- 
nefnd að færa útsvarið niður, ef hún álít- 
ur, að útsvarið eigi að lækka um minna 
en 200 kr.

Jeg vil taka það fram, að jeg hefði vilj- 
að fara ítarlegar út í að koma fram með 
brtt. við frv., og einkuin livað snertir far- 
dagaárið og g.jalddagann. Jeg liygg. að þar 
mætist röksemdirnar. og jeg lield, að það 
s.je liara verra að hafa gjalddagana tvo, 
og jeg þori að fullyrða, að reynsla mín 
í þessu efni s.je fult eins trygg og dómar 
þeirramanna. sem hafa styttri æfingu en ,jeg 
í útsvarsálagningu og innlieimtu á sveitar- 
gjölduni. En .jeg get ekki verið að eltast 
við að koma með fleiri brtt. B:eði var það. 
að mig brast na-gilegan tíma til þess, og 
svo hitt. að jeg íaldi líklegt sökum þver- 
Úðiir ýmsra hv. deildarmanna, að óhug.s-

andi væri, að neinar grundvallarbreyting- 
ar á frv. yrðu samþvktar.

Ilvað viðkemur nefndinni, þá býst jeg 
við því, að hún liafi ráðið það við sig að
I. já ekki brtt. mínum liðsyrði, og það er 
ekki í niínu valdi að ráða við það. En 
eins og gefur að skilja, þá liefi jeg ekki 
farið ómildum orðum um þá, sem á móti 
þeim liafa talað. Jeg hefi stilt orðum mín- 
um í hóf, til þe.ss að hv. andmælendum 
mínuin mislíkaði ekki.

Jeg býst við, að erin komi fram and- 
mæli frá þeim, og get jeg þá látið staðar 
numið að sinni, en jeg mun þá ef til vill 
gera frekar grein fyrir brtt. mínum um 
leið og jeg svara þeim, sem jeg býst við, 
að eigi eftir að tala á móti mjer,

Klemens Jónsson: Jeg get verið stutt- 
oiðum um brtt. rnínar við frv., því að hv. 
frsm. allslin. hefir lýst yfir því, að hún 
geti aðhyllst þær. eða a. m. k. tvær þeirra. 
Eins og hv. þm. muna. orkaði það mjög 
tvímælis við 2. umr., hvort orðin í 6. gr.
II. 1 næðu tilgangi sínum. Það voru allir 
.sammála um það í hv. deild, að ekki væri 
r.jett að leggja bæði á fjelagið og fjelags- 
manninn vegna eignar hans eða tekna af 
því. En suinir liv. þin. drógu það í efa, 
að þessi skilningur gæti samrýmst orðum 
greinarinnar, eins og þau híjóðuðu.

En úr því allir eru sammála um þetta 
atriði. finst mjer það vera sjálfsögð skvlda 
þingsins að ganga svo frá þessu, að trygt 
væri. Það hefir oft farið svo, að þegar átt 
hefir að framkvæma lög Alþingis, þá hef- 
ir verið erfitt að fá einhverja meiningu 
út úr þeim og fljótt komið fram ýms vafa- 
atriði. Jeg tel það því skvldu þingsins 
að vanda sem best löggjöfina, og einkan- 
lega lög sem þessi, sem telja verður með 
þeim þýðingarmestu. Þess vegna hefi jeg
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komið með þessa brtt. á þskj. 284. við 1. 
lið II, sem tekur af allan vafa um það. 
að þegar lagt er á fjelag, má ekki leggja 
á eign manns í fjelaginu. Hefir hv. frsm. 
allshn. tekið þetta til greina, og vona jeg, 
að ekki verði ágreiningur urn þetta atriði.

2. brtt. mín er við 27. gr. frv. IIv. frsrn. 
gat um það viðvíkjandi þessari brtt., að 
hið sama hefði vakað fyrir nefndinni. og 
hefði hún því aðhyllst hana. Jeg vil nú 
ekki vjefengja það, að nefndin hafi litið 
svona á þetta, en vafalaust gera aðrir 
það ekki, og ekki heldur framkvæmdar- 
valdið. Það er nefnilega almenn venja í 
borgaralegum málum, að kæra eða áfrýja 
í hvaða mynd sem er hefir frestandi afl. 
stöðvar framkvæmd þeirrar athafnar, sem 
kært er yfir eða áfrýjað. Ef því útsvar 
er kært eða útsvarskæru áfrýjað, þá er 
það svo eftir almennum reglum, að út- 
svarið er ekki krafið inn á rjettum gjald- 
claga, heldur þá fyrst, þegar úrskurður er 
fallinn. Þessari sömu skýringu hefir verið 
fylgt hjer í Reykjavík. Jeg kærði einu 
sinni útsvar mitt og áfrýjaði og fjekk ekki 
útsvarsseðilinn fyr en útgert var um úr- 
skurðinn. Mjer finst, að þetta mætti ekki 
eiga sjer stað. Menn gætu. aðeins með þvi 
að kæra, skotið sjer undan því að greiða 
útsvarið í langan tíma, og eftir frestinum 
í frv. gætu liðið 6 mánuðir frá því að 
það er lagt á og þangað til úrskurður er 
fallinn um það í stjórnarráðinu. Ef til 
dæmis niðurjöfnun fer fram 15. apríl. þá 
er gjalddaginn þann I. maí, en innan þess 
tíma getur viðkomandi kært útsvar sitt. 
Þarf þá niðurjöfnunarnefnd að kveða 
upp úrskurð sinn innan tveggja vikna. 
Getur þá viðkomandi áfrýjað innan 2 
vikna þar frá til skattanefndar og hún 
kveður upp úrskurð sinn eftir tvær vikur. 
Eru þá liðnar 8 vikur frá því að útsvarið

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþin^).

var lagt á. Getur nú viðkomandi enn 
áfrýjað til atvinnumálaráðuneytisins eft- 
ir tvo mánuði frá því að úrskurður skatta- 
nefndar fjell. Þarf svo atvinnumálaráðu- 
nevtið ekki að kveða upp úr.skurð sinn 
fyr en eftir 2 mánuði. Það geta þannig 
liðið 6 mánuðir þangað til úrskurður er 
fallinn og útsvarið á að greiðast; það get- 
ur að vísu orðið eitthvað styttri tími, ep 
það fer eftir því, hvað hver einstakur 
aðili er fljótur með úrskurð sinn. Og ef 
ekki væru nein föst ákvæði um það, að 
útsvar verði að greiða strax, enda þótt 
kært sje, þá gætu menn sjeð sjer hag í 
því að kæra og áfrýja og borga ekki út- 
svör sín fyr en seint og síðarmeir. Það 
vakti fyrir mjer, þegar jeg kom með þessa 
brtt., að girða fyrir sig beint með lög- 
um, og þar sem hv. allshn. hefir fallist á 
það, þá vænti jeg þess, að það verði 
samþ. hjer í þessari hv. deild.

3. brtt. mín er um það, að í stað- 
inn fyrir l'/ komi þbG. Jeg veit, að 
þetta ákvæði hefir reynst sem gott að- 
halcl við gjaldendur lijer í Reykjavík, en 
samt hefir það vakið mikla óánægju, og 
er það næsta þungbært fyrir þá menn, 
sem eiga erfitt með að greiða útsvar sitt 
á rjettum gjalddaga. Og þótt menn hafi 
eitthvað umleikis, getur þeim verið um 
megn að greiða útsvar sitt í gjalddaga, 
og margir, einkum embættismenn, hafa 
neyðst til þess að greiða útsvar sitt seinna, 
og hefir þeim því verið mjög tilfinnan- 
legt að þurfa að borga háa dráttarvexti 
að auki. Þess vegna kom jeg fram með 
brtt. um að lækka þá um helming, og var 
reviidar í vafa um. hvort jeg ;etti ekki 
að fara hjer einhvern milliveg, t. d. lækka 
ekki nema niður í :?4- Get jeg því fallist á 
brtt. Iiv. allshn.. sem einmitt fer fram á 
það, og gengið inn á og tek jeg því
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brtt. mína á þskj. 284 aftur og greiði 
atkv. með brtt. allshn.

Jeg finn ekki ástæðu til þess að minn- 
ast á brtt., sem komið hafa fram frá öðr- 
um hv. þm. En jeg vil benda á það, að 
þegar um svona mikið og flókið mál er 
að ræða sem þetta, að þá er hætt við því, 
að fram komi ýmsar brtt., sem óviljandi 
geta raskað „principi“ og heildarsvip frv. 
Jeg legst því á móti mörgum brtt. ein- 
stakra hv. þm., og þótt jeg geti ekki í 
fljótu bragði sjeð, hvort þær muni raska 
nokkru, þó er jeg ekki viss um. nema svo 
kunni að vera.

Bernharð Stefánsson: Jeg á nokkrar 
brtt. við þetta frv. á þskj. 226. Eru þess- 
ar brtt. mínar í samræmi við þá skoðun, 
sem jeg hefi áður látið í ljós um þetta 
mál, og get jeg því að miklu leyti vísað 
til þess, sem jeg sagði um það við 2. umr. 
Jeg hefi haldið því fram, að frv. gangi 
of langt í því að skerða rjett atvinnu- 
sveitar. Jeg hefi að vísu viðurkent þörf- 
ina á því að takmarka hann að einhverju 
levti og samræma ákvæðin um útsvars- 
skvldu. en mjer hefir samt þótt fulllangt 
gengið í þessu. bæði frá hendi hæstv. 
stjórnar og eins og málið liggur nú fyrir.

Þessar brtt., sem jeg ber fram, miða að 
því að fara gætilegar í þessu efni en til 
er stofnað í frv. Fyrsta brtt., við 8. gr., 
er í tveimur stafliðum; a.-liðurinn er við 
b.-lið 8. gr„ sem jeg vil breyta þannig, að 
á eftir orðinu „laxveiði' ‘ komi: selveiði. 
Laxveiðin var sett í b.-lið 8. gr. samkvæmt 
tillögum hv. allshn., þv. að í fvrstu var 
þetta atriði í 9. gr. En ástæðurnar til 
þessarar till. voru þær, að laxveiði sjeu 
hlunnindi, sem metin sjeu til verðs í fast- 
eignamati. Svo er líka um selveiði, sem 
rekin er í áiu og frá landi. Ilinsvegar skal

2260

jeg viðurkenni, að rjett sje að undan- 
skilja selveiði rekna á skipi, og var það 
eiginlega af vangá, að jeg aðgreindi ekki 
þetta eða kom með sjerstakt ákvæði um 
það. En um selveiði frá landi gildir hið 
sama og um laxveiði, og á því þetta tvent 
að fylgjast að. B.-liður 1. brtt. minnar 
er um það, að á eftir b.-lið 8. gr. komi 
nýr liður, sem er um það að færa efni 1. 
liðs 9. gr. að mestu í 8. gr., þó með þeirri 
breytingu, að jeg hefi bætt inn í ákvæði 
um verslun. Jeg sje, að hv. nefnd hefir 
tekið þetta atriði till. upp, svo að jeg fjöl- 
yrði ekki meira um það. Sömuleiðis hefi 
jeg bætt inn í frvgr. nánara ákvæði um 
síldaratvinnurekstur, því að hann er rek- 
inn með fleira móti en fram er tekið í 
frv. Auk þess er það nýmæli í till. minni, 
að leggja megi á síldarafla, þótt veiðin 
hafi verið stunduð skemur en 4 vikur. 
Síldveiðunum er þannig varið, að mikil 
uppgrip geta verið á tiltölulega stuttum 
tíma, en jeg tel rjettara að miða útsvarið 
fremur við það, hve miklar tekjur eru af 
atvinnunni, heldur en við hitt, hve lengi 
hún er rekin. En tekjur af síldveiði geta 
verið eins miklar á 3 vikum eins og af 
annari veiði á 3 mánuðum.

Jeg vjek að því við 2. umræðu þessa 
máls, að skiftingu útsvaranna samkv. 9. 
gr. verði erfitt að framkvæma. Þessi till. 
mín dregur úr þessum erfiðleikum, þar 
sem hún leggur til, að þeim útsvörum, sem 
skifta á milli sveita, verði fækkað.

Mjer virðist það vera af handahófi, 
hvernig ákvæðunum um útsvarsskvldu er 
skift á milli 8. og 9. gr. í frv., eins og 
t. d. það, sem jeg hefi áður bent á, að 
laxveiði er höfð í 8. gr., en selveiði í 9. 
gr. Og margt fleira mætti nefna. En sam- 
kværnt till. mínum kæmist allur atvinnu- 
rekstur undir '8. gr„ en atvinnustundun
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undir 9. gr. Þetta finst mjer fastari og 
eðlilegri grundvöllur heldur en það handa- 
hóf, sem nú er í frv. í því efni.

Þá kem jeg að 2. brtt. minni, sem er 
við 9. gr. Þar er fvrst farið fram á, að 
1. liðurinn falli burt. Er það aðeins af- 
leiðing af till. við 8. gr., og þarf því ekki 
skýringar við.

í öðru lagi legg jeg til, að í stað „3 
mánuði“ komi „2 mánuði“ í 2. lið 9. gr. 
og einnig að í staðinn fyrir „3000 kr.“ 
komi: 1000 kr. Er þetta hvorttveggja bygt 
á því sama, að draga úr tekjumissi at- 
vinnusveitar. Ef þessi ákvæði verða sam- 
þykt óbrevtt eins og þau eru í frv. þá 
útilokar það t. d. alveg, að sveitirriar geL 
fengið útsvar frá kaupamönnum, sem 
dvelja þar allan hábjargræðistímann og 
vinna fyrir kaupi. Frekar mundu ver- 
stöðvarnar geta náð útsvari frá vermönn- 
um, er þar dvelja, en þetta útilokar alveg, 
að landssveitirnar nái því. Jeg vona því, 
að hv. þm. Borgf. sjái á þessu, að jeg 
er hjer engu síður að sjá fyrir hagsmun- 
um Oxnadals og annara landbúnaðarsveita 
en Siglufjarðar. Og þó Siglufjörður njóti 
ekki náðar hv. þm. Borgf.. þá er lionum 
óhætt að fallast á þessar till., vegna þess, 
að Siglufjörður hefir ekki iúeira gagn 
af því en t. d. Borgarfjörður. Annars 
skal jeg geta þess, að brtt. við 9. gr. skifta 
í rauninni minna máli en brtt. við 8. gr., 
og legg jeg því ekki eins mikla áherslu á 
þær.

Þá er 3. brtt. mín, sem er við 13. gr., 
um að fyrri málsgr. falli burt. Er hjer 
um frekar lítilfjörlega breytingu að ræða. 
og lield jeg henni því ekki fast fram. En 
jeg tel nægileg ákvæðin í síðari málsgr. 
13. gr., þar sem svo er kveðið á, að ef 
upphæð sú, sem greiða á af litsvari, nem- 
ur ekki 5 kr.. fellur útsvarið óskift til

heimilissveitar gjaldþegns. Skiftir till. því 
ekki miklu máli.

Hvað snertir aðrar brtt., er hjer liggja 
fyrir frá nefndinni og hv. deildarmönn- 
um, þá mun jeg sýna með atkvæði mínu, 
hvernig jeg lít á þær, þegar að því kemur. 
Þó get jeg ekki annað en minst lítilshátt- 
ar á brtt. á þskj. 288, frá hv. þm. Borgf. 
og fieiri þm. Till. gengur í sömu átt og 
till. frá þm. Borgf., er kom fram við 2. 
umr. og var þá feld. Annars vildi jeg 
spyrja hv. flm., hvað átt sje við með 
þessu: „4 vikur samfleytt af gjaldárinu.“ 
Það gæti hæglega orkað tvímælis, hvað 
hjer sje átt við. Við skulum hugsa okk- 
ur bát, sem gerður er út frá Sandgerði 
eða einhverri annari verstöð á Reykjanes- 
inu, og legði þar upp aflann. Ef báturinn 
yrði nú einhverntíma að leita til Vest- 
mannaeyja. eins og nýlega hefir komið 
fvrir, og seldi svo aflann þar í það sinn, 
— verður það þá ekki einmitt til þess að 
tíminn slitnar? (PO-. Nei, því að hann 
leitaði þangað af ósjálfráðum ástæðum). 
Það getur vel verið, enda var þetta að- 
eins spurning.

Mjer finst frv. þetta ganga nógu langt 
í því að bera fvrir borð rjett atvinnu- 
sveitanna, þó ekki sje gengið þar feti 
framar. En það gerir einmitt þessi till., 
og liggur því í hlutarins eðli, að jeg get 
ekki greitt henni atkvæði. Hv. þm. Borgf. 
sagði, að hjer væri aðeins verið að færa út 
ákvæði gildandi laga. Það kann nú að 
vera rjett að nokkru leyti, þar sem svo er 
fvrir mælt, að skip sjeu laus við útsvar í 
atvinnusveit, ef þau eru úr sömu sýslu 
eða frá sama firði eða flóa. En jeg verð 
að segja það, að jeg fvrir mitt leyti vil 
heldur hafa ákvæði núgildandi laga en 
að samþ. þessa brtt. Skal jeg svo ekki 
hafa fleiri orð bjer um að svo stöddu
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Jón Baldvinsson: Jeg á enga brtt. og 
þarf því ekki mikið að seg.ja. En jeg 
finn niig knúðan til að gera nokkrar at- 
hugasemdir við brtt. á þskj. 288, se»u er 
flutt af nokkrum þm., og brtt. á þskj. 
284, frá hv. 2. þm. Rang. (KIJ). Er jeg 
alveg samþykkur till. lians, að minsta 
kosti 1. og 2. till., enda er hin fyrri alger- 
lega í samræmi við skoðun mína, er jeg 
setti fram við 2. umr. þessa máls. Það 
hefir ekki verið ætlun mín, að leggja ætti 
bæði á fjelag og eign einstakra manna i 
fjelagi. En það, sem fyrir mjer vakti 
með till. minni við 2. umr., var að það 
væri ótvírætt, að fjelög gætu ekki sloppið 
við útsvar. Tekur till. hv. 2. þrn. Rang. 
þetta miklu skýrar fram en áður var.

Þá er hin till., við 9. gr., á þskj. 288. 
Við 2. umr. kom hjer fram till., sem gekk 
enn lengra í því að breyta ákvæðum frv. 
og draga úr því. sem hægt er að leggja 
á menn utan heimilissveitar. Þessi till. 
gengur þó ekki eins langt, en samt finst 
mjer rjett að láta ákvæði frv. haldast og 
fella þessa till.

Það er alveg rjett hjá hv. 2. þm. Eyf. 
(BSt), að orkað getur tvíinælis, hvort till. 
þessi sje svo skýr, að ekki verði vilst um, 
við hvað er átt. Er mikil spurning um 
það, hvort hún liefir nokkra þýðingu 
fyrir þá, sem hv. flm. bera fyrir brjósti. 
Mjer skilst, að aðalástæðan sje sú, að 
þeir vilja láta mótorbáta og togara, sem 
leggja upp afla sinn utan lögheimilis í 
tæpar 4 vikur af gjaldárinu, sleppa við 
að greiða útsvar eftir 9. gr. Ef nú t. d. 
togari, sem á lögheimili annarsstaðar, legg- 
ur upp afla sinn í Hafnarfirði í 3 vikur 
og einnig í Reykjavík jafnlangan tíma, þá 
hefir hann þannig verið samtals (i vikur 
utan sinnar sveitar og á þá eftir till. að 
sleppa við að greiða útsvar. En jeg efast

samt stórlega um, að lögin verði skilin 
svo. 1. tölul. 9. gr. tekur til allra þeirra, 
er reka atvinnu á fleiri en einum stað, 
og 2. tölul. til þeirra. er stunda atvinnu 
minst 3 mánuði í sömu sveit. Mjer skilst 
einnig, að ef skip stundar veiðar fjarri 
lögheimili sínu meira en 4 vikur, hljóti 
það að komast undir útsvarsákvæði. En 
hitt, sem fyrir flin. vakir, er ekki rjett. 
Þeir vilja láta leggja á útsvar, ef útgerð- 
armaður lætur verka fiskinn á staðnum, 
en ef liann er fluttur burtu, á ekki að 
leggja á útsvar. Þess má þó geta, að hjer- 
aðsmenn hafa atvinnu við það, að fiskur- 
inn er verkaður, en sje hann fluttur burt, 
bætist ofan á atvinnutapið það, að ekki 
má leggja á útsvar. Mjer finst því jafn- 
vel eðlilegast, að tekið sje fram, að greiða 
skuli útsvar, ef fiskurinn er fluttur burtu.

Háttv. þm. Borgf. drap á það, að lijer 
væru aðeins færð út ákvæði gildandi laga. 
En hann má ekki gleyma því, að ekki hef- 
ir áður verið gengið eins langt í því að 
leggja á útsvör og nú.

Háttv. 2. þm. Eyf. hefir miklar áliyggj- 
ur út af frv., og jeg get vel skilið, að 
Siglufjörður þykist verða hart úti, ef 
ákvæði frv. haldast óbreytt og till. verður 
samþykt. Jeg skil vel ástæðuna fyrir því 
að vilja leggja á á hverjum stað og skifta 
síðan milli heimilis- og atvinnusveitar. 
Hún er komin fram af þeirri togstreitu, 
sem mjög hefir verið tíðkuð hjer. Þetta 
frv. gengur út á það að draga úr liinum 
mikla eltingaleik í útsvarsálagningum, og 
hefi jeg gengið svo langt að offra fvrir 
mitt kjördæmi til þess að stuðla að því, 
að þessum eltingaleik hætti, sjerstaklega 
að því er verkafólkið snertir.

Jeg verð að telja mig samþvkkan sum- 
um brtt. háttv. þm. Barð. (IIK), eins og 
atkvgr. mun sýna, en að öðru leyti er jeg
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sammála liáttv. allshn. í aðalatriðunum, 
enda þótt :vtíð hljóti að vera einhver 
ágreiningur, þegar um svo stórt mál er að 
ræða sem þetta.

Sigurjón Jónsson: Jeg ætla að minnast 
hjer lítilsháttar á brtt. á tveim þskj. Það 
eru brtt. frá hv. 2. þm. Eyf. (BSt), á 
þskj. 226. og brtt. sú, er háttv. 2. þm. 
Reykv. (JBald) talaði um, frá háttv. þm. 
Borgf. (PO) og fleirum.

Jeg vil aðeins leggja áherslu á það, eins 
og háttv. 2. þm. Revkv. tók líka fram, að 
ástæðan til þess, að endurskoðun útsvars- 
laganna fór fram, var sú, að þingið liafði 
gengið alt of langt í því að veita at- 
vinnusveitunum rjett til þess að elta 
menn með útsvarsálagningu. Það kom 
fram á síðasta þingi og einnig á þinginu 
1924, að þm. var það fyllilega ljóst, að 
hjer var komið í óefni og menn voru 
hjer á hinni hættulegustu öfgabraut. Jeg 
hefi látið það í ljós fyr, og síðast við 
2. umr., að því glögglegar, sem menn 
geta horfið af þessari braut og fjarlægst 
hana, því betur gera þeir þessu máli. 
En sumir virðast eiga erfitt með að taka 
upp aðra og heillavænlegri stefnu, og 
skal þar fvrst telja háttv. 2. þm. Evf. 
Hann kom fram með brtt. við 2. umr„ og 
kemur nfi enn með þær, er ganga í sömu 
átt og áður, að ná sem mestu íitsvari í at- 
vinnusveit. Skil jeg það auðvitað vel, að 
atvinnusveitin er betur trygð með því að 
leggja sjálf á útsvörin heldur en að taka 
aðeins hluta af þeim og heimilissveitin 
ákveði þau. Og eins og hv. 2. þm. Reykv. 
tók fram. á þetta að nást með því að 
flytja ákvæðin frá 9. gr. yfir í 8. gr.

En það er annað í þessu sambandi, 
sem minna er hugsað um, og það er rjett- 
ur gjaldenda. Menn ættu ekki síður að 
at'huga þessa hlið málsins. Er rjettur

þeirra fyrir borð borinn eða er gjaldþoli 
þeirra misboðið ? Og jeg liika ekki við að 
.segja. að svo sje. Þeir eru misrjetti beitt- 
ir eins og sakir standa nú. En með því að 
gefa atvinnusveitinni útsvarsleyfi, eins og 
gert er í 9. gr., er gengið út frá því, að 
gjöld þau. er lögð verða á menn, hljóti 
að vera í samræmi við gjaldþol þeirra og 
ekki verði aðeins tekið tillit til atvinnu 
þeirra um þriggja mánaða tíma, heldur 
og til atvinnu þeirra alt árið.

Það þýðir ekki í þessu sambandi að vera 
að fara í neinn launkofa með það, sem 
fyrir háttv. 2. þm. Evf. vakir. En það er 
Siglufjörður og rjettur hans til þess að 
ná útsvari af mönnum, sem dvelja þar um 
stuttan tíma við vinnu. Hefir rjettur þessi 
verið misnotaður, og vil jeg fyrir mitt 
leyti, að kaupstaðurinn missi hann. Enda 
álít jeg það ekki skifta rniklu, þótt hann 
missi rjett sinn til þess að leggja á báta, 
sem eru þar aðeins stuttan tíma. En ef 
fiskurinn er lagður þar upp og verkaður, 
þá hefir kaupstaðurinn auðvitað tækifæri 
til þess að ná gjaldi af þeim mönnum, er 
aflann kaupa. Þannig er lagt á gjaldend- 
ur, sem búandi eru á Siglufirði, og er 
efnaliagur þeirra og ástæður allar mönn- 
um þar kunnar. En sjálfsagt verða þeir, 
er aflann kaupa, að taka tillit til þess í 
kaupunum, að þeir eiga að borga þar út- 
svar.

Það hefir mikið verið rætt um þetta 
mál við 2. umr., og er því engin þörf að 
ræða það frekar.

Jeg vil fara sem skemst inn á þá braut, 
að atvinnusveitirnar leggi á menn útsvör. 
Það eru einmitt heimilissveitirnar, sem 
þekkja best til og færastar eru að dæma 
um efnahag manna og ástæður, sem leggja 
eiga á útsvörin. Síðan eiga atvinnusveit- 
irnar að fá hluta af þeim, eftir nánari 
ákvæðum þar að lútandi. Hitt gæti frek-
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ar orkað tvímælis, ef bátar legðu upp afla 
sinn þrisvar sinnum á ári og liði langt 
á milli. Það gæti gert fjórar vikur sam- 
tals. og yrði þetta þá mjög óljóst. .Jeg 
vona, að hv. deild sjái samræmið í þess- 
ari till. á þskj. 28S við fyrri vilja deild- 
arinnar í þessu máli. Tillögunni á þskj. 
226. frá hv. 2. þm. Eyf. (BSt), mæli jeg 
mjög ákveðið á móti.

Þorleifur Jónsson: Það er engin furða, 
þó að ágreiningur geti orðið um jafnmikil- 
vægt mál og þetta, enda koma nú fram 
við þessa 3. umr. málsins milli 30 og 40 
brtt. Jeg á enga af þessum brtt., en vildi 
þó aðeins minnast á eina eða tvær þeirra. 
Jeg ætla fyrst að nefna brtt. á þskj. 288. 
frá hv. þm. Borgf. o. fl. Það hefir verið 
minst á hana frá ýmsum hliðum. I raun 
og veru fer hún í sömu átt og till. liáttv. 
þm. (PO) við 2. umr.. að undanskilja 
frá útsvari þá. sem stunda veiði utan 
heimilissveitar. Jeg sje ekki, að um mik- 
inn efnismun sje að ræða, þó að orðalagið 
sje dálítið öðruvísi. Það er síðasta setn- 
ingin, sem dregur svo mjög úr því, að 
hægt sje að leggja útsvar á þá. sem veiði 
stunda utan heimilissveitar. Það er víða 
svo, að þessir menn leggja upp aflann og 
salta hann á þeim stað, sem útgerðin er 
rekin frá, flytja hanu síðan heim til sín 
og fullverka hann þar. Svo mun það vera 
í Sandgerði. A Hornafirði er það svo, að 
aflinn er ýmist fluttur burtu eða seldur 
upp úr sjó eða salti. Jeg sje ekki ástæðu 
til að undanskilja þá menn útsvari, sem 
selja afla sinn á staðnum, fremur en hina, 
sem láta fullverka hann. Það er vitanlega 
mikill atvinnumissir fyrir þá veiðistöð, 
sem í hlut á, að aflinn sje fluttur óverk- 
aður hurtu, og mjer finst ekki ástæða til 
að verðlauna þá, sem slíku valda, með 
Jjyí að- undanskilja þá útsvari. í raun og

veru held jeg, að það sje alveg rangt að 
ganga svona langt, og vil mælast til, að 
þessi brtt. verði feld. Þar sem jeg fyrir 
mitt leyti er mótfallinn skiftingu útsvar- 
anna með þeim hætti, sem ákveðið er í 
frv., tel jeg, að brtt. á þskj. 226, frá hv. 
2. þm. Eyi'. (BSt), fari nokkurnveginn í 
rjetta átt. Eftir lienni er ætlast til, að at- 
vinnusveitin geti lagt á atvinnurekstur 
líkt og verið hefir. Jeg er hræddur um, 
að þessari skiftingu fylgi ýmsir vafning- 
ar og erfitt geti orðið um framkvæmdir. 
Að minsta kosti fylgja henni miklar 
brjefaskriftir og skriffinska á alla lund, 
eins og jeg liefi áður vikið að. Jeg get vel 
búist við, að svo kunni að fara, að at- 
vinnusveitin gefist alveg upp við að gera 
rjett sinn gildandi, vegna þeirra erfið- 
leika, sem henni eru skapaðir í þessu frv., 
og endirinn verði sá. að hún fái ekki 
neitt útsvar.

Fyrst er þess að gæta, að í 11. gr. er 
þeim, sem stundað hafa atvinnu utan 
heimilissveitar sinnar, gert að skyldu að 
gefa skýrslu um atvinnu sína og dvöl fvrir 
febrúarlok. En í 14. gr. er gert ráð fvrir, 
að sveitarstjórnir semji um áramót skrár 
yfir þá gjaldendur, sem útsvör ber að 
heimta frá úr annari sveit. Xú fer at- 
vinnureksturinn fram á vetrarvertíð, og 
skilst mjer þá, að nokkuð langt geti liðið 
þar til þessum málum er að fullu komið 
í kring, og jeg held, að það verði erfitt 
fyrir atvinnusveit að gera nokkra senni- 
lega áætlun um tekjur utansveitaratvinnu- 
rekenda. Jeg held, að þessu fylgi yfir- 
leitt miklu meiri vafningar en margur 
heldur. Þá finst mjer óþarfi að skjóta 
kærum til yfirskattanefnda í stað sýslu- 
nefnda. Jeg veit ekki til, að sýslunefndir 
liafi vfirleitt misbrúkað vald sitt í þessu 
efni. Þá er nýtt atriði í 23. gr„ um að 
yfirskattánefndir fái þóknun fyrir starf
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sitt, nijer skilst m. a. fvrir úrskurði uni 
útsvarskærur. Hjer er um nýjan kostnað 
að ræða fvrir sýslusjóðina. og þó ef til 
vill sje ekki um mikla upphæð að ræða. 
má vel benda á þetta.

Þetta frv. er svo merkilegt. að sjálf- 
sagt er. að það sje grandskoðað af þing- 
inu. Annars álít jeg málið svo vaxið. að 
rjett væri, að þingið legði ekki síðustu 
hönd á þetta frv. að svo koinnu, heldur 
væri það nú milli þinga sent út til sveit- 
arstjórna og þær látnar segja álit sitt um 
hin ýmsu nýmæli frv. Það er miklu hægra 
fvrir sveitarstjórnir að átta sig á málinu 
nú, þegar ákveðnar tillögur liggja fyrir. 
Jeg mun samt ekki koma með till. um, 
að þessi deild vísi málinu til stjórnarinn- 
ar nú þegar; rjettast, að hv. Ed. fái einn- 
ig að fjalla um það. En jeg áliti þó rjett- 
ara, að svo væri farið með frv. að lokum. 
að skorað væri á stjórnina að leita um- 
sagna sveitarstjórna um ýms atriði í frv. 
áður en málinu væri ráðið til fullra lykta.

•<

Svetnn Ólafsson: Jeg tók fram við 2. 
umr., að jeg mundi tæplega geta fylgt 
þessu frv. út úr deildinni, ef það tæki 
ekki verulegum breytingum. Við þá umr. 
lágu fyrir brtt. frá hv. þm. Mýr. (P- 
Þ), sem hann tók aftur, en jeg skildi það 
svo, að þær ættu að koma í breyttri mynd 
við þessa umr. Það hefir ekki orðið. En 
þær lutu einmitt að því, sem jeg tel mest 
um vert að brevta í frv. Jeg kannast við, 
að nauðsyn sje á að draga úr þeim elt- 
ingaleik, sem hafður hefir verið í frammi 
við aðkomandi atvinnurekendur í sumum 
veiðistöðvum. En það má líka ganga of 
langt í því að svifta þessar veiðistöðvar 
rjetti til tekna. Það er víst, að sumar veiði- 
stöðvar eru hreint og beint fótaskinn þess- 
arsi aðkomumanna. Þeir þrengja svo að

þeim, sem fyrir eru, að atvinna þeirra bíð- 
ur mikinn huekki af. Jeg skal t. d. benda á 
þá staði, þar sem að meira eða minna leyti 
er notaður krækliagur til beitu. Þar gera 
aðkomumenn oft svo rnikinn usla. að 
heimamenn hafa lítil not þessarar fjöru- 
beitu, og líkt er um notkun netlaga o. fl. 
Yfirleitt fylgja slíkum vermönnum oft 
kvaðir og átroðningur. Því ber að vísu 
ekki að neita, að nokkurt hagræði fyrir 
heimamenn fylgir einnig stundum að- 
komumönnunum, t. d. hagnaður af við- 
skiftum þeirra, en þau hlunnindi falla 
aðallega í skaut verslandi mönnum, og því 
aðeins óbeint og að litlu leyti atvinnusveit 
til stuðnings.

Jeg hafði hugsað mjer að bera fram 
rökstudda dagskrá þess efnis, að málinu 
vrði frestað til næsta þings og frv. bor- 
ið undir sýslunefndir og hreppsnefndir, og 
er jeg um þessa aðferð sammála hv. þm. 
A.-Sk. (ÞorlJ). En nú get jeg ekki borið 
dagskrána fram, fyrir þá skuld, að hjer 
liggja fvrir margar brtt., sem sumar eru 
til bóta. Búningur frv. mundi batna, ef 
þær næðu samþykki, en þá gæti dagskrá- 
in ekki komist undir atkv. samkv. þing- 
sköpunum, er gengin væru atkv. um brtt., 
eftir-venjulegum skilningi á 42. gr. þing- 
skapa. Hinsvegar geri jeg ekki ráð fyr- 
ir því, að deildin geti gengið að dagskrá 
áður en brtt. koma undir atkv., enda 
fengi frv. þá umbætur þær, sem felast í 
bestu tiU.

Mjer fyrir mitt levti finst vanta í frv. 
þau örvggisákvæði, sem best hefði fvrir- 
bvgt eltingaleik um útsvör. Mjer virðist 
ráðið einfalt og þó einhlítt, það, að láta 
atvinnusveitina hafa áfram rjett til álagn- 
ingar, en binda þann rjett við lágt hundr- 
aðsgjald af tekjum eða kaupi gjaldenda. 
Með því móti ættu gjaldendur að vera 
trýgðir gegn ásælni. en af ótfa vjð þana
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hefir þetta skriffinskiibákii utn skifti út- 
svars niilli lireppa verið sett i frv.

-Jeg býst við, að jeg verði neýddur til 
að greiða atkv. á tnóti frv. í lteild. þó að 
jeg geti stutt inargar af brtt. Verði frv. 
samþ.. sem jeg býst við. verð jeg að byggja 
á þeirri von. að hv. Ed. iáti það ekki 
verða að lögum fyr en hjeraðsstjórnir hafa 
látið í ljós álit sitt.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Jeg skal snúa 
mjer að þeim brtt.. sem hjer liggja fyrir. 
Það eru þá fyrst brtt. frá hv. 1. þm. X,- 
M. (HStef), á þskj. '216. Hann vill breyta 
upphafinu á 7. gr.. af því að honuin þykir 
orðalagið ekki nógu skýrt. Xefndin lítur 
svo á, að ekki sje þörf á þessari breytingu, 
því að skýrt konti fram síðar í greininni. 
hvað átt sje við. Santa er að segja um 
brtt. þessa hv. þm. við 9. gr. Það eru 
raunar aðeins orðabreytingar. sem nefnd- 
inni finst ekki ástseða til að taka tilgreina.

Þriðja brtt. er um vátryggingarfjelögin. 
og var þetta atriði dálítið rætt við 2. umr.. 
sem sje að skifta útsvari af tekjuin vá- 
trvggingarfjelaga. Þegar þetta kom til um- 
ræðu í annað sinn í nefndinni, var haft á 
móti þessari brtt. af þeirri ástæðu, að það 
væri rnjög erfitt að ákveða tekjur slíkra 
fjelaga nema á einum stað, þ. e. nema þar, 
sem þau hafa aðalbækistöð sína, og því 
var meiri hluti nefndarinnar á móti þess- 
ari brtt. Jeg fyrir mitt levti get þó greitt
henni atkvæði.

Þá kem jeg næst að þeirri brtt., sent 
leggtir til, að í stað lý. sem heimilissveit 
eigi að hafa óskert af útsvari gjaldþegns, 
sem verður útsvarssk.vldur utan heimilis- 
sveitar samkv. frv.. skuli koma helmingur 
útsvars. Með þessu er að vísu rjettur 
heimilissveitar enn betur trygður, en þó 
leit nefndin svo á, að svo gæti staðið á.

að þetta ákvæði yrði ekki sanngjarnt, t. 
d. ef gjaldþegn rekur nær alla atvinnu 
sína utan heimilissveitar. þá sje ef til vill 
fullmikið gengið á rjett atvinnusveitar, 
með því að hún fengi þá ekki nema Ig í 
stað helmings af útsvarinu, og þess vegna 
getur nefndin ekki fallist á þessa brtt.

Þá kem jeg að viðaukabrtt., um það, ef 
atvinna er rekin ekki skemur en 4 vikur; 
— þetta er mikil breyting frá því, sem 
brtt. hljóðaði áður um, því þar voru eng- 
in takmörk sett, ep aðeins tekið fram, ef 
um stvttri tíma en 8 vikur væri að ræða. 
Þetta hefir verið gert til að koma brtt. í 
samræmi við b.-lið greinarinnar. Mjer 
finst samt, að þetta greiði ekki úr þeim 
misskilningi, setn hætt er við, að brtt. geti 
valdið. og get því ekki fallist á brtt.

Þá ketn jeg næst að 1. brtt. háttv. 2. 
þnt. Eyf. (BSt), um að selveiði verði sett 
undir sömu ákvæði og laxveiði. Þegar 
þetta var rætt ltjer við 2. umr. um frv., 
benti jeg á. að undir 8. gr. hefðu verið 
fluttar allar tegundir atvinnu, sem bund- 
in var við fasteignaafnot. Að nefndin tók 
laxveiðiafnot með, kom til af því, að laxár 
eru metnar sjerstaklega til fasteignar- 
verðs, þar sem þær hafa oft verið seldar 
undan jörðunum. Þær eru því orðnar al- 
veg sjerstök fasteign, og hafa því viðkom- 
andi hreppar útgjöld af þessum sem öðr- 
um fasteignum, og þá var alveg sjálfsagt, 
að laxveiði kæmi undir þessi sömu ákvæði. 
En því verður vart mótmælt. að selveiði, 
ef hún er ekki stunduð af skipum, er einn- 
ig bundin við jarðarafnot, en til þess eru 
vart dæmi, að hún hafi verið seld sjer 
staklega undan jörðunttm. og þvt er það 
engin röskun á stefnu frv.. þó að selveiði 
verði ekki tekin með undir ákvæði 8. gr.: 
en þó skal jeg játa. að þetta eru allskvld 
mál.
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Þá kem jeg að aðalbrtt. þessa hv. þm., 
sem vill færa allan atvinnurekstur undir 
ákvæði b.-liðs '8. gr.. jafnvel þó styttri 
tíma sje rekinn en 8 vikur. svo að atvinnu- 
sveit hafi álögurjett á þennan atvinnu- 
rekstur.

Jeg verð að segja. að í þessari brtl. 
felst svo stórkostleg skerðing á þeirri 
miklu rjettarbót frv. frá núgildandi lög- 
um, að því leyti livað rjettur heimilis- 
sveitar og gjaldþegns er betur trvgður 
samkv. því, því að heimilissveitin, sem 
kunnug er efnum og ástæðum gjaldþegns, 
leggur útsvarið æfinlega á. Frv. trvggir 
rjett heimilissveitar margfalt betur en nú- 
gildandi löggjöf, vegna þess að frv. við- 
urkennir, að lieimilissveit viti best deili 
á högum gjaldþegns, en atvinnusveit þekk- 
ir þar lítið til, og því sje ekki rjett, að 
atvinnusveitir hafi rjett til útsvarsálagn- 
ingar. Það er þessi mikla örvggisráðstöf- 
un frv., sem brtt. hv. þm. miðar að að 
eyðileggja. Öryggisráðstöfun, sem reynsla 
sú, sem menn hafa haft af niðurjöfnun 
útsvara, hefir bent mönnum á. Menn hafa 
svo þráfaldlega fengið að þreifa á því, 
að útsvarsálagning í atvinnusveit er oft- 
ast ósanngjörn; menn eru mjög grátt 
leiknir jafnast í þessum viðskiftum við 
atvinnusveitirnar. Að vísu getur verið og 
er allmikill munur á sveitunum í þessu 
efni, en þetta mun þó vera aðalreglan. 
Mjer finst þessi brtt. fela í sjer svo mikla 
stefnubreytingu á frv., ef hún verður 
samþ.yað mjer virðist algerlega ófært, að 
þessi brtt. nái samþykki.

Þá nægir það ekki hv. þm. að ná út- 
svari af afla, sem lagður hefir verið upp 
4 vikur samtals af gjaldárinu; lionum 
þvkja þetta of rífleg takmörk, og ef um 
síldarafla er að ræða, vill hann láta leggja 
á hann útsvar. jafnvel þótt hann aðeins
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hefði verið lagður á land einn einasta dag 
á árinu. Hjer er farig út' í mikl-.i íueiri 
eltingaleik en dæmi eru til um áður, til 
þess að ná útsvari af mönnuni. og var 
þetta atluefi þó orðið nógu óvinsadt áður.

I annari brtt. sinni á sama þ-skj.. við !). 
gr. frv.. ræðst hann á um 20 ára gamalt 
ákvæði sveitarstjórnarlaganna og vill færa 
út og rýmka þetta ákvæði, og uppliæðirn- 
ar, sem útsvarsskvldar eru. vill liann 
hekka úr 3 þús. niður í 1 þús. kr., uni 
leið og dvalartíminn er styttur úr 3 í 2 
mánuði. Mig furðar þetta mjög; ekki 
sjerstaklega af ]iví, að svo langt er til 
seilst, heldur vegna þess, sem á undan er 
gengið í þessu efni hjer í þessari hv. deild. 
Eins og menn vita. var í stjfrv. ákveðið, 
að lágmark útsvarsskyklra tekria í at- 
vinnusveit skyldi vera 2 þús. kr. Nefnd- 
inni þótti þetta of lítið og gerði því til- 
lögu um að hækka lágmarksupphæðina 
upp í 3 þús. kr., og það var samþ. með 
vfirgnæfandi meiri hluta. Þess vegna furð- 
ar mig mjög, er þetta var svo nýlega und- 
an gengið lijer í deildinni, að hv. þm. 
(Bíst) skuli bera fram aðra eins brtt. og 
þessa. Enda vil jeg skjóta því til hæstv. 
forseta. að jeg.geri ráð fyrir því, að þessi 
till. sainrýmist ekki þingsköpum og geti 
því ekki komið til atkvæða.

Iláttv. þm. drap á skiftingu útsvaranna 
og taldi hana mundu verða erfiða í fram- 
kvæmd. Þegar þetta er borið saman við 
brtt. hans við 13. gr. frv., virðist mjer 
koma allmikið ósamræmi í ljós hjá liáttv. 
þm. í 13. gr. er svo ákveðið, að lægri út- 
svarsupphæðir en 20 kr. skuli ekki koma 
til skiftingar. og er þar augljós viðurkenn- 
ing þess. að þetta sje talsverðum erfið- 
leikum bundið í framkvæmdinni og svari 
því ekki kostnaði með lægri upphæðir en 
20 kr.; þess vegna eigi ekki að seilast eft-
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ir smáupphæðum. En nú vill liáttv. þm. 
eltast við skifti á livaða smáupphæð sein 
er. Það er þetta, sem jeg botna ekkert í 
hjá háttv. þm.

Þá sagði hann, að tilfærslan milli 8. og 
9. gr. frv. hefði verið af handahófi gerð. 
-Teg liefi þegar skýrt frá því, af hvaða 
ástæðum fasteignaafnot voru flutt undir 
þessa grein, og auk þess er það venjuleg- 
ast, að fasteignirnar sjeu nýttar alt árið. 
Það er einnig þetta, sem skilur á milli 
þess. sem flutt var yfir í 8. gr., og þess, 
sem eftir varð í 9. gr., að atvinna sú, sein 
lieyrir undir ákvæði 9. gr.. er venjulega 
aðeins rekin skamman tíma.

Iláttv. þm. beindi því til okkar sveita 
bændanna lijer í þessari liáttv. deild, að í 
sveitiinum væri ekki luvgt að leggja á 
kaupamennina. sein þangað kærnu um 
sláttinn, en í sjóþorpunum væri lagt á ]>á. 
sem þangað kæmu til að leita sjer at- 
vinnu. Jeg held jeg geti ekki gert upp á 
milli þessara aðilja, því í báðum stöðun- 
um eru ]>að aðeins heimilissveitirnar, sem 
geta lagt útsvar á menn, og jeg sje því 
ekki annað en að liáttv. þm. sje með þess- 
um orðum að reyna að þvo hendur sínar 
af þessum siglfirsku brtt.. sem hann hef- 
ir orðið til að flvtja hingað inn í deild- 
ina. Því að ]>að mun livort sem er ekki 
vera uiu að villast markið á þessum brtt.. 
þetta mark, sem skráð er í meðvitund 
allra þeirra. sem stungið liafa stafni við 
á Siglufirði, stigið hafa þar á land í at- 
vinnuleit eða rekið þar atvinnu að ein- 
hverju leyti. A þessum brtt. eru öll ein- 
kenni hinnar gömlu togstreitu, en raunar 
magnaðri en nokkru sinni liefir áður 
þekst.

Þá vjek háttv. þm. að brtt. niinni, sem 
og ýmsir aðrir hv, þm. hafa gert að um- 
talsefiii, og hann spurði að því, hvort 
dvalartíminn slitnaði ekki við það, ef bát-

ur hrektist undan ofviðri. svo hann næði 
ekki til þeirrar hafnar, sem hann hefði 
lagt upp aflann í, og ýrði þess vegna 
að leggja hann upp á öðrum stað í það 
skiftið. En háttv. 2. þm. Rang. greip þá 
fram í fyrir honum og benti á, að þetta 
kæmi ekki til mála, þó að bátar yrðu að 
leita nauðhafnar. og jeg þarf þess vegna 
ekki að svara þessu frekar. Það er til- 
gangur háttv. þm., ef brtt. hans verða 
samþ., að þá megi leggja útsvar t. d. á 
síldarafla. þótt hann sje aðeins lagður 
upp í eitt skifti á þeim stað. Þess vegna 
mætti gera ráð fyrir, ef t. d. eyfirskur 
síldarbátur hrektist til Siglufjarðar og 
losaði sig þar við aflann, þá yrði hann 
útsvarsskyldur þar samkv. þessum till., 
svo öfgafullar eru þær. Að vísu veit jeg 
ekki, livort þetta muni vera tilgangurinn 
með brtt., og eins er jeg heldur ekki viss 
um, að dómstólarnir mundu líta svo á, að 
þetta væri rjettmæt ástæða til útsvars- 
álagningar.

Iláttv. 2. þm. Revkv. (JBald) talaði um 
brtt., sem jeg ásamt nokkrum öðrum hv. 
þm. flyt, og kvað hann tilgang hennar 
óljósan; jeg held það orki ekki tvímælis; 
þar á að fara eftir orðanna hljóðan, sem 
er fullskýr. Þá sagði sami háttv. þm., 
að það væri síður ástæða til að leggja 
útsvar á afla, sem verkaður væri þar á 
staðnuin, því að það veitti svo mikla 
atvinnuaukning. Jeg tók það fram við 1, 
umr., að þess frekari ástæður væru til að 
leggja útsvar á afla, sem hann væri leng- 
ur á sama stað, og færði ástæður fvrir 
því. Til viðbótar því. sem jeg sagði þá, 
vil jeg aðeir.s benda á, að svo getur stað- 
ið á, þar sem afli er lagður upp, að þröngt 
sje um vergögn og erfitt að baúa við þau, 
og ef utansveitannenn færu að verka þar 
afla sinn, yrði það aðeins til þess að gei’fe 
þeim erfiðara fyrir, sem þar eiga heima,
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og draga ur atvinnurekstri innsveitar- 
manna, sem væri sveitinni ef til vill arð- 
meiri. Væri þó frekari ástæða til þess að 
leggja útsvar á þessa aðkomumenn heldur 
en ef þeir legðu aflann á land aðeins um 
stundarsakir. Iláttv. þm. í.JBald) lagði 
svo mikið upp úr því og bar kvíðboga fyr- 
ir hönd okkar flm. brtt.. að við naðum 
ekki tilgangi okkar með brtt. En þetta er 
gersamlega ástæðulaust; tillagan er skýr 
og ótvíræð. Hafi þessi hv. þm. samvisku 
af því að vera á móti till., getur hann 
ekki friðað hana með því, að tilgangur- 
inn muni ekki nást. Að öðru leyti erum 
við samherjar í þessu máli, háttv. 2. þm. 
Reykv. og jeg, og fer því illa á því, að við 
sjeum að deila í þessu máli, þar sem okk- 
ur ber ekki annað á milli en þessi eina 
brtt.

Þá vil jeg aðeins víkja fáeinum orðum 
til háttv. 2. þm. Rang. (KIJ). Jeg var bú- 
inn að lýsa því yfir, að nefndin fjellist á 
brtt. hans, og jeg skal bæta því við, að 
þær gera frv. skýrara og eru því til bóta. 
Hv. 2. þm. Rang. (KIJ) er athugull og 
reyndur maður í þessum efnum, og hefir 
því fundið, að frv. stóð til bóta að þessu 
leyti. Um brtt. vil jeg taka það fram, að 
þar sem gert er ráð fyrir, að í sveitum 
verði menn að greiða útsvör sín strax og 
geti ekki beðið með það þangað til úr- 
skurður-er fallinn, ef kært hefir verið, þá 
segir háttv. þm., að þetta sje öfugt í 
kaupstöðunum, og til þess að þetta verði 
skýrara framvegis, er brtt. hans borin 
fram.

Háttv. þm. Barð. (HK) á 13 brtt. við 
frv., en þær raska ekki stefnu þess og eru 
flestar fremur lítilvægar.

1. brtt. er við 3. gr. frv. Þar er svo 
ákveðið, að leita þurfi álits eða leyfis 
sýslunefnda til að hækka útsvar. Þessu

vill liv. þm. Barð. ekki Hlíta. en vill, að 
hreppsnefndirnar ráði þessu sjálfar, þ. e. 
a. s. leiti til borgarafundar um þessi at- 
riði. Þetta er gamalt ákvæði í lögum og 
háttv. þm. sagði. að þó að þetta hefðu 
fvrruin verið nauðsynleg 'ákvæði. væru 
þau það ekki lengur. En við þetta er það 
að atliuga, að ekki er óhugsandi, að enn 
gætu komið fyrir þau atvik, sem geri þessi 
gömlu ákvæði þörf aftur. eða að minsta 
kosti rjettmætt, að þau fái að standa 
áfram í lögum. Þá getur það líka farið 
svo. að hinn almenni borgarafundur. sem 
liáttv. þm. treystir á, verði andvígur 
hækkunum á útsvörum. þótt hreppsnefnd 
telji nauðsynlegt að hækka þau. En livað 
sem um þetta er, getur allslin. ekki fallist 
á þessa brtt. hv. þm. Barð.

2. brtt. er við 5. gr.. að greinin falli 
niður. Það eru ákvæðin um, að ef gjald- 
þegn telur ekki fram tekjur sínar til út- 
svarsálagningar. geti hreppsnefnd áætlað 
honum ’tekjur svo hátt. að víst sje, að 
gjaldþegn vinni ekki við það að láta und- 
ir höfuð leggjast að telja fram. Þetta er 
í samræmi við ákvæði tekjuskattslaganna, 
og allshn. getur ekki fallist á að fella 
þessa grein úr frv., því að það væri að 
ýta undir menn að telja ekki fram tekj- 
ur sínar.

Þá er brtt. við 6. gr. frv., sem nefndin 
getur lieldur ekki fallist á. Hún telur ekki 
skifta svo miklu máli að leggja á menn, 
sem ekki eru færir um að bera 5 kr. út- 
svar. Það svarar tæplega kostnaði og er 
aðeins til þess að auka á skriffinsku að 
vera að því. Háttv. þm. Barð. er kunnur 
að því að hafa horn í síðu skriffinskunn- 
ar, og jeg veit, að honum er það óvilj- 
andi að vera að stuðla að því að auka 
hana, en þó færi svo, ef þessi brtt. yrði 
samþ.
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I’á er brtt. við 8. gr. frv., við laxveiða-
ákva'ði frv. Þessa brtt. getur nefudin ekki 
aðbyllst, því hnn hefir áðnr tekið skýrt 
fram. hvernig bún lítur á laxveiðina. Það 
væri ósaniræmi í því að leggja á eigend- 
ur veiðiánna.* sem máske leigja árn ir út, 
en veiða ekki sjálfir, en þeir, sem afnotin 
liafa, yrðu þá útsvarsfríir. Það er alveg 
bliðstadt því, ef jarðareigandi ætti að bera 
útsvar, en ábúandinn að vera útsvarsfrí.

Jeg var kominn að 6. brtt. á þskj. 334. 
Ilún er við 12. gr.. að fyrir orðin „söniu 
meðferð skal bafa“ til enda málsgreinar- 
innar komi: Sömu meðferð skal hafa, ef 
gjaldþegn á lögheimili víðar en í einni 
sveit. Það er meining bv. þm. (HK) með 
þessari till.. að sú breyting verði gerð 
frá ákvæðum 12. gr. um skiftingu, að sá 
maður. sem flytur sig búferlum á reikn- 
ingsárinu. greiði alt útsvarið fyrir það ár 
í þeim hreppi, sem bann er í, þegar út- 
svarið er lagt á. En hreppurinn, sem hann 
t'Iyst í, fái ekkert útsvar hjá honum það 
ár. Aðalgrundvöllur fyrir skiftingu milli 
hreppa er aftur á móti sá, að í þessu til- 
felli njóti liver hreppur fyrir sig hlut- 
fallslega af því útsvari. er slíkur maður 
greiðir, miðað við sveitarþyngslin í hverj- 
um hreppi og tímalengdina. sem bann 
dvelur í hverjum hreppi fyrir sig. Þannig 
myndi fara eftir till. háttv. þm. Barð. í 
liessu tilfelli, að sá hreppur, sem gjald- 
andi hefði dvalið í meira en helming af 
árinu, fengi ekkert útsvar bjá honuin að 
því sinni. Skiftingin eftir frv. byggist á 
þeiin grundvelli, að þrætt er svo sem hægt 
er að revna að trvggja það, að hvert 
hreppsfjelag fái sinn hlutfallslega skerf. 
Þess vegna getur nefndin ekki fallist á 
þessa till. IIv. þm. sagði, að liann vildi 
koma í veg fvrir, að verið væri að leggja 
tvisvar á sama manninn. Þetta er mis-

skilningur hjá hv. þm. Hjer er ekki um 
það að ræða, því að hjer er einungis far- 
ið fram á, að útsvari mannsins verði 
skift milli tveggja lireppa. Aðeins í því 
tilfelli, að svo stæði á, að sveitarþyngsli 
væru ineiri í’ þeim hreppi, sem gjaldmdi 
flyst til, þá gerði nefndin það beinlínis 
af hagkvæmum ástæðum að brevta því 
þannig, að sá hreppur inætti bæta við út- 
svarið með aukaniðurjöfnun, í stað þess 
að hreppurinn, sem lagði á manninn út- 
svarið, ætti að leggja á viðbótina og 
greiða þeim hreppi. sem gjaldandinn er 
þá orðinn búsettur í. Það er auðveldara 
í meðferð. (HK-. Var þetta af „praktisk- 
um“ ástæðum?). -Já. og hv. þm. leggur 
svo mikið á móti óþarfa fyrirhöfn, að 
hann ætti að taka höndum saman við 
nefndina að gera þetta einfaldara og 
þægilegra í meðförum. IIv. þm. sagði; að 
það myndi gera því hreppsfjelagi erfitt 
fyrir, sem lagt hefir á mann og bygt á 
öllum tekjum hans. En það er oftast svo, 
þegar menn flvtja búferlum, að það er 
orðið vitanlegt á þeim tíma, sem lagt er 
á, ef maður ætlar að flytja sig í annan 
hrepp. Iljer er sennilega ekki um svo 
mikið að ræða. að það raski neinu veru- 
legu.

Þá hefir hv. þm. í sambandi við þessa 
brtt. flutt aðra brtt., á þskj. 352, um að 
fella niður síðustu málsgr. 9. gr. og síðari 
málsgr. 10. gr. Hv. þm. hefir ekki athugað. 
að ákvæði þessarar till. snerta önnur ákvæði 
í frv. heldur en þau, sem hann ætlar að 
breyta. Jeg vil benda á, að í 8. gr. er gert 
ráð fyrir, að ef maður á lögheimili á fleiri 
en einum stað, þá má hann ráða, hvort út- 
svar er lagt á hann þar, sem hann er, þegar 
lagt er á, eða á hinum staðnum. En það 
er vitanlegt. að skifting útsvarsins verður 
fremur eftir ákvæðum 4. gr. en 9. gr. Ef
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þessi till. verður samþykt, þá standa ekki 
eftir nein ákvæði um það í frv., hvernig 
skifting eigi fram að fara. Þetta kemur 
einnig fram í 2. málsgrein 10. gr. í sam- 
hljóða ákvæðum, sem stuðla að þessu. 
Það er þess vegna ótækt að fella þetta 
burtu. Þess vegna er ómögulegt að samþ. 
þessa brtt. á þskj. 352 og að óbreytt standi 
8. gr. frv.

Þá kem jeg að 7. brtt., við 16. gr. í 
16. gr. er ákveðið, að sýslunefnd sje heim- 
ilt að ákveða þóknun fyrir niðurjöfnun- 
arstörf í hreppum, þó ekki yfir 5 kr. á 
dag til hvers nefndarmanns. Það voru 
við 2. umr. færð rök fvrir því, að í sum- 
um stórum hreppum fer mjög mikill tími 
í niðurjöfnun. Vitanlega minni í fámenn- 
um hreppum. Mælir því full sanngirni 
með því, að þeir, sem eru marga daga að 
þessum störfum, þurfi ekki að vinna þau 
endurgjaldslaust.

Till. nefndarinnar. sem líka var samþ., 
hljóðaði um, að sýslunefndir skuli ákveða 
þetta. Það vakti fvrir nefndinni, að með 
því móti vrði meira heildarsamræmi held- 
ur en ef hver hreppur gerði það út af fvrir 
sig. Sýslunefndiun er fullkunnugt um, 
hvað mikið starf er í hverjum hreppi. 
Nó vill háttv. þm. Barð. láta hreppsfund 
annast þetta, sem boðað er til á lögmætan 
hátt. Mun samkv. núgildandi sveitar- 
stjórnarlögum sá fundur teljast lögmætur. 
sem boðað er til á lögmætan hátt. Nú get- 
ur viljað svo til. að slíkur fundur verði 
mjög fásóttur, og ef til vill yrði það í 
sumum tilfellum hreppsnefndin ein, sem 
skamtaði þetta. Ekki er jeg að segja, að 
farið yrði óvarlega í sakirnar, þó að svona 
vildi til. En jeg tel það heppilegra fyrir 
allra hluta sakir. að sýslunefnd verði fal- 
ið að ákveða þessa þóknun.

Þá er brtt. við 18. gr. I henni eru tekin 
upp viðvíkjandi þagnarskyldunni óbreytt

ákvæði skattalaganna. Við þessu er vit- 
anlega ekkert að segja, því að bæði brtt. 
og þessi gr. frv. stefna að þessu sama 
marki, að koma í veg fyrir það, að við- 
lagðri liegningu, að menn brjóti út af 
þessu. Nefndin leit raunar svo á, að 18. 
gr. eins og hún er nú myndi fullnægja, 
ef menn brvtu í þessu efni. Má því segja, 
að hvort sem brtt. verður samþ. eða frv- 
gr. látin standa eins og hún er nú. þá 
verði það alveg sama í framkvæmdinni.

Þá kemur 9. brtt., við 21. gr., um að 
niðurjöfnunartíminn, sem nú er ákveð- 
inn frá febróar til maí. verði frá janúar 
til maí. Það er grundvallarstefna þessa 
frv., að niðurjöfnunarnefndir eigi að 
hafa skattaframtalið til hliðsjónar við 
niðurjöfnun. Með tilliti til þessa annars- 
vegar, og hinsvegar að nefndinni virðist 
þetta ekki svo þýðingarmikið atriði. að 
færa niðurjöfnunartímann þetta fram. þá 
hefir hún ekki heldur getað fallist á þessa 
brtt.

Næst er brtt. við 22. gr. Frv. gengur út 
á það, að þegar kært hefir verið til 
hreppsnefndar og koma fram einhverjar 
upplýsingar, sem sýna, að á einhvern 
gjaldanda hefir verið lagt of lágt útsvar, 
samanborið við þarfir hreppsins og útsvör 
annara gjaldenda, þá sje hreppsnefnd 
heimilt að hækka útsvarið, þó að kærandi 
hafi ekki tekið hann til samanburðar, en 
bundið því skilyrði, að hlutaðeiganda sje 
tilkynt það áður. Þetta vill hv. þm. Barð. 
fella niður. En nefndinni virtist rjett að 
gefa hreppsnefnd þessa heimild til leið- 
rjettingar. þar sem nýjar upplýsingar 
geta komið fram óbeinlínis við kærur.

Þá sagði hv. þm., að afleiðingin af 
þessari brevtingu yrði sú, að niður yrði 
feld 3. málsgr. í 22. gr. Þar er gert ráð 
fyrir. að heimilt sje að kæra til yfir- 
skattanefndar. En það er eins með þessa
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till. og till. á þskj. 352, að hjer liefir hv. 
þm. ekki athugað það, að ákvæði þe.ssarar 
málsgreinar snerta fleira en þetta í 22. gr. 
Samkvæmt þessari málsgrein er mönnum 
heiinilt, sem teknir eru til samanburðar 
og hreppsnefnd hækkar á, að áf'ýja til 
yfirskattanefndar. Það mundi þá ef til 
vill mega líta svo á, að þeim væri þetta 
fyrirmunað, ef 3. málsgr. væri niður feld, 
eins og hv. þm. leggur til. Þess vegna tei 
jeg tryggara að láta þetta standa.

Þá er 11. brtt., sem fer fram á, að í 
staðinn fyrir, að í frv. er gert ráð fyrir, 
að skattanefnd eigi að kveða upp úr- 
skurð kærumála, þá sje það falið sýslu- 
nefnd. eins og nú er. Jeg lýsti því yfir 
við 2. umr. þessa máls, að jeg liti svo á. 
sem fremur væri það ókostur á frv. að 
taka þetta af sýslunefndum og fela skatta- 
nefndum. Jeg hefi átt tal við ýmsa hv. 
þm. hjer í deildinni. sem eru sammála 
mjer um þetta. En hinsvegar er það, að 
okkur virðist það óhjákvæmileg afleið- 
ing af öðrum breytingum að gera þessa 
bieytingu líka. Því að með þessum breyt- 
ingum. sem liggja fyrir, gæti það orðið 
alt að því lieilt ár frá því úrskurði 
hreppsnefndar væri áfrýjað þangað til 
sýslunefnd liefði gefist kostur á að úr- 
skurða í málinu, svo framarlega að ekki 
yrði aukafundur haldinn vegna þess. Af 
þessu leiddi það, að útsvarsbreytingin. ef 
um það væri að r;uða, g;eti vitanlega ekki 
komið á hreppsreikninginn á því yfir- 
standandi reikningsári, og er dálítill bagi 
að því. Þessi breyting er óhjákvæmileg, 
]>ótt jeg viðurkenni, að hún að öðru leyti 
sje ekki til bóta. Jeg minnist þess. að jeg 
átti tal um þetta við !iv. 1. þm. Arn. (M- 
T). Ilann er auðvitað sem garnall og 
reyndur sýslumaður kunnugur þessi.m 
máhim. og hann var andstæður breyting- 
linni. en sagðist ekki sjá annað en að þetta

væri nauðsynleg afleiðing af öðrum ákvæð- 
um frv.

Hv. þm. Barð. (HK) talaði um, að ver- 
ið væri að leggja ný gjöld á menn með 
þe.ssari breytingu, en jeg vil minna háttv. 
þm. á það, að það er ekki kostnaðarlaust 
að láta sýslunefnd — en hana skipa 10— 
20 manns — sitja yfir útsvarskærum kann- 
ske marga daga í röð. Sýslunefndarmenn 
fá 6 krónur á dag, og það er alkunna, að 
það tekur oft mikinn tíma að útkljá út- 
svarskærur í sýslunefnd. Það fer oft heill 
dagur í eitt einasta mál, svo að jeg held, 
að kostnaðaraukinn við breytinguna þurfi 
ekki að vera verulegt atriði.

Þá er 12. brtt., við 24. gr., um að sú 
grein falli niður. Ilún hljóðar um það, 
að úrskurði megi skjóta til atvinnumála- 
ráðuneytisins, þar til sett kynni að verða 
á stofn landsyfirskattanefnd. Þe&si till., 
eða till. samhljóða henni, var borin hjer 
fram við 2. umr. af hv. 2. þm. Revkv. (J- 
Bald). og var þá feld, svo jeg hugsa, að 
það sje tæplega hægt samkvæmt þing- 
sköpum að bera hana upp aftur, en ef 
svo er ekki. getur það ekki staðist, að 11. 
brtt. sje samþvkt, því að þar stendur: 
„Urskurði sýslunefnda og bæjarstjórna 
verður ekki áfrýjað.“ Þessi ákvæði geta 
ekki samrýmst, og virðist það því eðlileg 
afleiðing, að ef 12. brtt. verður vísað frá, 
sje ekki liægt að bera 11. brtt. upp.

Þá er 13. brtt., við 26. gr., um að fella 
niður það ákvæði, að vfirskattanefnd eða 
atvinnumálaráðunevti megi ekki brevta 
útsvari, nema svo reynist, að það hafi ver- 
ið að minsta kosti 10ý< of hátt eða of 
lágt. Þetta getur verið álitamál, en ef um 
lítilfjörlegt atriði er að ræða. er því minni 
ástæða til að brevta.

Jeg hefi þá minst á allar brtt. hv. þm. 
Barð. og gert grein fyrir ástæðunum fvr- 
ir því, að nefndin getur ekki aðhyllst
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þær. Eins og tekið liefir verið fram, breyta 
þær ekki meginatriðum frv. í neinu. 
Stærsta breytingin er í því fólgin, að 
sýslunefndir hafi áfram úrskurðarvaldið. 
Hv. þm. gat þess, að verra væri að hafa 
tvo gjalddaga. En það þvkir einmitt mik- 
ill kostur í kaupstöðunum, þar sem þetta 
hefir verið revnt, og það sama hlýtur að 
gilda um stóra hreppa eða kauptún.

Annars hefir hv. þm. Barð. verið svo 
sanngjarn, að þó að hann liafi ýmislegt 
við frv. að athuga, hefir hann þó lýst því 
yfir, að af því að í frv. felist verulegar bæt- 
ur, muni hann greiða frv. atkvæði sitt.

Þá ætla jeg aðeins með örfáum orðum 
að minnast á ræðu hv. þm. A.-Sk. (Þorl-T). 
Hann fór nokkrum orðum um brtt. mína 
og sagði, að hún væri að mestu levti sama 
tillagan og sú. sem áður hefði verið flutt. 
Þetta er ekki rjett, því að inikil breyting 
var á henni gerð. og einmitt sú breyting, 
sem að áliti þeirra manna. sem voru á 
móti tillögunni eins og hún upphaflega 
var, gerir hana aðgengilegri. IIv. þm. 
áleit ekki sanngjarnt, að menn væru ekki 
útsvarsskyldir, þó að þeir legðu snöggvast 
aflann upp á land. En það hefir verið 
bent á það af hv. þm. Isaf. (SigurjJ). að 
slíkt mundi vera hliðstætt því, að þegar 
bændur kæmu með framleiðsluvörur sín- 
ar í kaupstaðinn til að selja þær, væri 
lagt á þá útsvar þar, en það nær auðvitað 
engri átt. Hv. þm. sagði, að svo gæti stað- 
ið á, að þetta væri skaði fyrir útvegs- 
stöðvarnar. Að því er Hornafjörð snertir. 
vil jeg benda á, að þessu er tæplega svo 
háttað á þeim stað, því að eftir þeim 
gögnum, sem fvrir liggja um. hvaða skyld- 
ur menn eiga að inna af liendi við veiði- 
stöðvarnar, þá eiga þeir, sem reka útgerð 
á Hornafirði, samkvæmt upplýsingum full- 
trúa Fiskifjelagsins. að borga Vj., af afla 
livers báts og auk þess 1 skippund af stór-

fiski í Ijósagjöld. Þetta virðist nú all- 
nokkuð. enda mun það eitt af hæstu 
gjöldunum, sem viðlegumenn þurfa að 
greiða. Jeg held það sannist enn á þess- 
um stað, að sú heimild, sem slíkir staðir 
hafa til þess að ná inn gjöldum, sje notuð 
í fullum mæli. Hv. þm. sagði, að það gæti 
verið óhagur að því, að aflinn væri flutt- 
ur burtu. Þá er með öðrum orðum hagur 
að því, að aflinn sje lagður upp. Þá mint- 
ist hann lítilsháttar á skiftinguna. Jeg 
hefi minst á hana áður, og minnist kann- 
ske á hana nánar í svari mínu til hv. 1. 
þm. S.-M. (SvÓ). IIv. 1. þm. S.-M. kvaðst 
ta-plega geta aðhylst frv. óbrevtt og taldi 
fram ýmsa annmarka á því. Mjer er ekki 
kunnugt um, að hv. 1. þm. S.-M. hafi gert 
tilraun til þess að fá fram neina breyt- 
ingu til bóta. Hann sagði, að verstöðv- 
arnar væru sumstaðar orðnar að fóta- 
skinni fyrir aðkomumenn og að þeir tækju 
af mönnum beitu og annað. Jeg skil ekki. 
hvernig á þessu stendur. Það er vitanlega 
mjög leiðinlegt, sje það satt, að þeir menn, 
sem þarna hafa ráðin, láti aðkomumenn 
vaða þannig uppi, enda er þessi vitnis- 
burðu.r gagnstæður öllum upplýsingum. 
sem fram hafa komið í þessu máli og liggja 
hjer skjallega fyrir, svo mjer virðist ekkert 
upp úr þessu leggjandi. IIv. þm. mintist 
líka á skiftinguna og vildi láta vísa málinu 
frá. En það er nú tekið fram, að búið er 
að l.era mál þetta undir hreppsnefndir. 
Það kann að vera, að um einhver ákvæði 
frv. hafi ekki verið leitað álits hrepps- 
nefnda, en það er ekki bægt að girða 
fyrir, svo framarlega, sem málið var kom- 
ið inn á þing, að ekki kæmu fram ný 
ákvæði, enda mætti það æra óstöðugan, 
ef í hvert sinn ætti að bera öll ákvæði 
lagafrumvarpa undir hreppsnefndir áður 
en þau eru afgreidd frá þinginu. Það er 
ekki hægt að segja annað en að málið
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liafi fengið góðan undirbúning. Það er 
búið að vinna mikið að því á þingi og 
koina frani með margar brtt. Þá sagði hv. 
þm., að það vantaði öryggisákvæði í frv. 
og að heppilegra væri að ákveða hundr- 
aðsgjald af aflanum. Við ‘2. umr. kom 
fram tillaga um þetta, sem deildin gat 
ekki aðhylLst, enda færð fullgild rök fyrir 
því, að hún væri ekki til bóta, og virðist 
mjer ekki blása byrlegar, þó að samskonar 
tillaga kæmi fram á næsta þingi.

Þegar verið er að tala um ókosti skift- 
ingarinnar. ber þess að gæta, að skift- 
ingin er leið til þess að útiloka ranglæti 
í útsvarsálagningu, og deildin hefir ekki 
getað aðhyllst aðra leið til þess að kippa 
þessu í lag. '

Skal jeg svo ekki fjölyrða um þetta 
frekar, en þætti æskilegt, að hægt væri að 
ljúka þessu máli í kvöld.

Bernharð Stefánsson: .Jeg verð að taka 
undir það, sem hv. þm. A.-Sk. og hv. I. 
þm. S.-M. liafa látið í ljós um, að heppi- 
legt væri, að frv. gengi ekki fram nú. Jeg 
álít, að ef frv. gengi fram óbreytt eða lú- 
ið breytt. muni á sumnni sviðum verða 
svo mikil bylting í þessu efni, að ekki geti 
verið heppilegt að breyta svo hastarlega 
frá því. sem nú er. Annars sannf.erist j ••z 
æ betur og betur um það. eftir því sem 
málið er meira rætt hjer í hv. deild, að 
ekki mundi bafa verið vanþörf á. að sú 
tillaga, sem samþykt var í fyrra hjer í hv. 
deild uin skipun milliþinganefndar í þetta 
mál. hefði náð samþykki þingsins og kom- 
ist til framkvamidar. Jeg býst við, að þá 
mundu fleiri hagsmunir og fleiri skoð- 
anir liafa verið teknar til greina og reynt 
að samræma það.

IIv. þm. ísaf. (SigurjJ) og hv. frsm. 
(PO) hafa vikið að orðum mínum í dag

af miklum móði. Hv. þm. ísaf. sagði, að 
ástæðan fyrir nauðsvn á endurskoðun út- 
svarslöggjafarinnar hefði verið eltinga- 
leikur við menn, sem atvinnu stunda utan 
heimilissveitar sinnar. Þetta verð jeg að 
efast um. Aðalástæðan var ósamræmið í 
löggjöfinni og það, að önnur ákvæði giltu 
í sveitum en í kaupstöðum. Hv. þm. sagði, 
að því meira sem við fjarlægðumst elt- 
ingaleik þennan, því betra. En jeg býst 
við, að hjer sem annarsstaðar þurfi að 
gæta hófs, því að hóf er best í hverjum 
hlut. Jeg hefi áður sýnt fram á, að at- 
vinnusveitin á líka" sanngirniskröfur til 
útsvars af atvinnurekstri. Ef altaf færi 
saman heimilissveit og framfærslusveit, 
væri alt öðru máli að gegna, og þá væri 
rjett að líta meira á hag heimilíssveitar. 
En þetta fer ekki nærri altaf saman. 
Framfærslusveitin á mest á liættu um 
manninn. en oft fær hún ekki einn eyri 
í útsvar frá honum. Hv. þm. sagði, að 
rjettur gjaldþegns væri betur trygður, ef 
heimilissveitin legði á hann útsvar en þeg- 
ar útsvarið greiddist í atvinnusveit. Þetta 
verð jeg að efast um. Atvinnusveitin 
þekkir miklu betur þann atvinnurekstur, 
sem þar fer fram, og jeg verð því að ætla, 
að hún hafi meiri skilyrði til að geta lagt 
rjettmæt útsvör á atvinnureksturinn en 
heimilissveitin.

Þá vildi hv. þm. halda því fram, að 
það, sem vekti fyrir mjer, væru hagsmun- 
ir Siglufjarðarkaupstaðar. Þetta er að 
nokkru leyti rjett; jeg skal játa, að hags- 
munir Siglufjarðarkaupstaðar vaka fyrir 
mjer. en einnig hagsmunir annara staða á 
þessu landi. Jeg vil benda á, að á sama 
hátt og rjettur Siglufjarðar er skertur 
með þessu frv. er líka skertur rjettur 
Yestmannaeyja og Hornafjarðar. Enn- 
fremur gildir það sama um fleiri staði í 
mínu kjördæmi, t. d. Hrísey og Ólafsfjörð,
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Hv. þm. sagði, að sá rjettur, sem Sigl- 
firðingar hafa haft í þessu efni, hefði oft 
verið misbrúkaður, og því væri rjett að 
afnema hann. Þetta er fullyrðing, alveg 
órökstudd, og því ekkert tillit hægt til 
þess að taka. En jeg efast ekki um, að 
mörgum aðkomumanninum, sem lagt hefir 
verið á á Siglufirði, hefir sjálfum fundist 
útsvar sitt ranglátt. En slíkt er algengt, 
að mönnum finst sitt eigið útsvar of hátt, 
og þetta sannar alls ekki, að útsvörin 
þurfi að vera ranglát. Menn sjá eftir út- 
svari til sinnar eigin sveitar, og náttúr- 
lega enn meira til þeirrar sveitar, sem 
þeir eiga ekki heima í.

Jeg ætla þá að snúa mjer að hv. frsm. 
allshn., sem einnig vjek að minni ræðu. 
Hann sagði út af a.-lið 1. tillögu minnar, 
að laxveiði væri bundin við fasteignaaf- 
not og oft seld sjerstaklega, en selveiði 
væru engin dæmi til, að seld væri sjer. 
Jeg hygg, að þó að þetta kunni að vera 
rjett hjá hv. frsm., að þetta hafi aldrei 
verið gert, þá sje það ekki því til fyrir- 
stöðu, að hægt sje að selja selveiði sjer 
og láta það sama eiga við um selveiðar og 
iaxveiðar, og er því hugsunarlega rangt 
að aðskilja þetta tvent. Út af b.-lið til- 
lögu minnar, um að á eftir b.-lið 8. grein- 
ar komi nýr liður, eins og segir á þskj. 
226, sagði hv. frsm., að af því leiddi stór- 
kostlega skerðing á rjetti heimilissveitar- 
innar. Skerðing á rjetti heimilissveitar- 
innar frá því, sem er í gildandi lögum, er 
það ekki, heldur þvert á móti. Þó tillögur 
mínar vrðu samþyktar. mundi heimilis- 
sveitin samt sem áður standa miklu betur 
að vígi heldur en eftir núgildandi lögum, 
en jeg álít, að í frv. sje skertur um of 
rjettur atvinnusveitarinnar.

Hv. frsm. og hv. þm. ísaf. hjeldu því 
fram, að atvinnusveitin þekti ekki ástæð-

ur þeirra manna, sem hún væri að leggja 
á. Jeg verð að halda því fram, að hún 
þekki ástæður þess atvinnurekstrar, sem 
um er að ræða, betur en heimilissveitin; 
þær ástæður, sem jeg álít, að fvrst og 
fremst beri að taka tillit til. Hv. frsm. 
talaði um, að mjer nægði ekki, að afli, 
sem væri lagður á land 4 vikur samfleytt, 
væri útsvarsskyldur, heldur vildi jeg líka 
gera síldarafla útsvarsskyldan, enda þótt 
um skemri tíma sje að ræða. Þetta er 
rjett, en það byggist á því, sem jeg tók 
fram í fyrri ræðu minni og hv. frsm. 
gerði enga tilraun til að hnekkja, að síld- 
araflanum er þannig háttað, að hann gef- 
ur oft af sjer afarmiklar tekjur á skömm- 
um tírna, og meiri en önnur veiði. En 
mjer skilst það vera rjettara að leggja á 
þær tekjur, sem maðurinn hefir, heldur 
en á þann tíma, sem hann er að afla 
þeirra, því maður getur jafnvel verið 
lengi að afla lítilla tekna.

Þá mintist hv. frsm. á brtt. mína við 9. 
gr. og hjelt því fram, að jeg hefði með 
till. minni um að lækka tímatakmarkið 
úr 3 mánuðum niður í 2 mánuði ráðist 
á 20 ára gömul lagaákvæði. Onnur rök 
fa-rði hann ekki fvrir máli sínu en að 
ákvæðið væri gamalt. En jeg álít, að ald- 
ur laga sje engin trygging fyrir rjett- 
læti þeirra. Ef þessi röksemdafærsla hans 
móti brtt. minni væri rjett, þá mætti hið 
sama segja um frv. og brtt. hans og ann- 
ara hv. þdm.: Það er alt árás á gömul lög 
og lagavenjur.

Þó sagði hv. frsm.. að sig furðaði enn 
meir á síðari lið brtt.. er jeg lagði til að 
færa lágmarkið niður í 1000 kr., þar sem 
svo hefði farið við 2. umr., að þetta 
hefði verið hækkað úr 2 þús. upp í 3 þús. 
kr. Það er að vísu rjett, að þetta var 
samþ. við 2. umr. En það er ekkert ósam-

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing), 144
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ræmi hjá mjer að bera fram þessa brtt., 
því jeg greiddi atkv. á móti hækkuninni. 
Og þó að hv. deild gerði rangt þá, er 
ekki ástæða til að örvænta um, að hún 
geti gert rjett nú. Jeg verð að álíta alla 
hv. þdm. svo samviskusama, að ef hægt er 
að sannfæra þá um rjettmæti einhvers 
máls, láti þeir það ekki í vegi standa um 
að fylgja því, þó þeir hafi áður verið á 
móti því. Hann gat þess, sem rjett er, að 
jeg hefði lýst því yfir, að jeg teldi rjett, 
að takmarka þyrfti nokkuð útsvarsálagn- 
ingu atvinnusveitar, en kvaðst þó liins- 
vegar ekki koma þessari yfirlýsingu minni 
heim við brtt. En þetta er auðvelt, því 
verði frv. samþ. með brtt. mínum, þá er 
samt um nokkrar takmarkanir að ræða 
frá því, sem nú er. Aður var ekkert lág- 
mark tekna, sem atvinnusveit mætti leggja 
á, heldnr aðeins um tímatakmark að ræða.

IIv. frsm. mintist á, að jeg hefði lialdið 
því fram, að skifting útsvara samkvæmt 
9. gr. yrði erfið þegar til framkvæmdanna 
kæmi. Það er rjett, að jeg liefi lialdið 
þessu fram. Iíinsvegar taldi hann ekki 
samræmi í því, að jeg legði til, að fvrri 
málsgrein 13. gr. yrði feld niður. Þetta 
er lítilfjörlegt atriði, sem jeg læt mjer í 
ljettu rúmi liggja, hvernig fer um, enda 
hygg jeg, að skiftingin vrði lítið marg- 
brotnari, þó að hún yrði samþvkt. Aðal- 
brtt. mínar eru við 8. gr., og tel jeg þær 
miklu meira en vega upp á móti þessari, 
hvað þetta sjerstaka atriði snertir. Og 
yrðu þær allar samþyktar ásamt hrtt. 
niínum við 9. gr., yrði skifting útsvar- 
anna miklu óbrotnari og ljettari í vöfum 
heldur en efíir frv. Og ef ekki stæði ann- 
að í vegi fvrir samþykt þeirra, ga-ti jeg 
vel gengið ii n á að taka brtt. við 13. gr. 
aftur.

Hv. frsm. vildi ekki kannast við. að 
ekkert ósamræmi væri milli gjaldstofn-

anna í 8. og 9. gr. Hann sagði, að í 9. 
gr. væri atvinnurekstur miðaður við stutt- 
an tíma, en í 8. gr. væri um langan tíma 
að ræða, og aðallega þann rekstur, sem 
stæði árlangt. Þetta virðist mjer ákaflega 
hæpið. Jeg býst t. d. við, að enginn stundi 
laxveiði árlangt, eða annað þess háttar. 
Sama er og um leiguliðaafnot að segja, 
þar sem ekki fylgir ábúð, eins og t. d. 
upprekstur í afrjett o. fl. Jeg verð að 
halda mjer við það, sem jeg hefi áður 
sagt, að þetta sje nokkuð af handahófi 
sett í frv., en hinsvegar er úr þessu bætt 
og því komið fvrir á fastari og tryggari 
grundvöll með brtt. mínum.

Þá var hv. frsm. eitthvað að gefa í 
skvn, að jeg vildi þvo hendur mínar af 
Siglufjarðartill. Þetta er ekki rjett. Jeg 
flyt aldrei nema rjett og sjálfsögð mál 
fvrir Siglfirðinga, t. d. um að koma upp 
sjúkrahúsi o. s. frv., svo þess vegna þarf 
jeg aldrei að þvo hendur mínar af nein- 
um órjettmætum Siglufjarðartill.

Annars býst jeg við. að þessum hv. 
þm. liafi dottið þetta í hug af því, að 
hans eigin samviska hafi rumskað við 
honum og mint hann óþ:ugilega á, að nú 
væri korninn tími til þe.ss, að hann þyrfti 
að þvo hendur sínar af Akranestill. Jeg 
hefi t. d. aldrei farið fram á það fyrir 
Siglufjörð, að Alþingi breytti flóum og 
fjörðum frá því, sem verið hefir, en þetta 
liefir liv. þm. Borgf. gert vegna Akurnes- 
inga. og fjekk það samþvkt. Þegar drott- 
inn skóp landið með flóum þess og fjörð- 
um, hefir hann eflaust ekki ætlast til að 
gera Faxaflóa eins stóran og hv. þm. 
Borgf. hefir nú tekist. Faxaflói nær ekki 
og hefir aldrei náð nema að Garðskaga. 
(PO: Jú, jú, jú, frá upphafi veraldar).

Jeg hefi heldur aldrei farið fram á, 
að Siglfirðingum væri gefin upp rjettmæt 
skuld. enda munu þeir greiða sjálfir
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skuldir sínar, og það refjalaust. En þetta 
hefir hv. þm. Borgf. gert fyrir Akurnes- 
inga nú nýlega. (MT: Batnandi manni er 
best að lifa). Annars þykir mjer það und- 
arlegt, að þessi sami hv. þm. skuli altaf 
vera að tala um þennan eltingaleik við að 
ná útsvörum af mönnum, sem stunda at- 
vinnu -utan heimilissveitar, því jeg man 
ekki betur en að hann hafi sjálfur tekið 
fullan þátt í slíku. Eða hvernig var það 
hjerna um árið, þegar hann var að koma 
því í kring, að hægt væri að leggja útsvör 
á slægjuafnot? Var það ekki gert fyrir 
hans elskulegu kjósendur í Borgarfirði? 
(PO : Það var gert fyrir alt landið). Jeg 
skal nú ekki karpa lengur um þetta. Fyrir 
mitt leyti hefði jeg helst kosið, að mál 
þetta hefði verið afgreitt með rökstuddri 
dagskrá og frv. borið undir sveitarstjórn- 
ir landsins, svo að þeim hefði gefist kost- 
ur á að segja álit sitt um það fvrir næsta 
þing. En till. til rökstuddrar dagskrár 
liggur ekki fvrir, svo um það þýðir ekki 
að tala. Hinsvegar vil jeg geta þess, að 
jeg mun ekki fylgja dæmi hv. þm. Barð. 
(HK), að greiða frv. atkv., þótt brtt. 
hans falli. Verði brtt. minar feldar, mun 
jeg greiða atkv. móti því, að frv. komist 
út úr deildinni.

Magnús Torfason: Jeg hefi ekki lagt 
hjer til mála síðan við 1. umr., að jeg 
sagði nokkur orð, og það sakir þess, að 
málið hefir verið í meðferð nefndar og 
deildin nú gert mun rneiri umbætur á 
því fvrirkomulagi, sem við höfum búið 
við, en jeg hefi nokkru sinni levft mjer 
að vonast eftir.

Jeg lít svo á, þó að deilt sje um ýms 
atriði, þá eigi ekki að setja það fyrir sig. 
og samþykkja heldur frv. sem breytinga- 
minst, því það er víst, að fyrir allflest

sveitarfjelög er það til stórra bóta. Þess 
vegna mundi illa þegið af fjöldanum, ef 
eitthvað það yrði nú gert, að lagabót 
þessi næði ekki fram að ganga, eins og 
hún er þó vel á veg komin.

Annars stóð jeg upp til þess að fylgja 
úr hlaði smábrtt., sem jeg hefi borið 
fram við brtt. á þskj. 288. í sjálfu sjer 
er þar ekki um neitt nýmæli að ræða, 
heldur er hún aðeins fram komin til 
varúðar. Eins og brtt. á þskj. 288 er orð- 
uð, þá er gert ráð fvrir, að útgerðarmað- 
ur þyrfti sjálfur að vera á staðnum og 
sjá um verkun á afla sínum. En þetta er 
ekki meiningin með henni, því aðkomu- 
menn fara þegar vertíð er lokið.

Jeg tók eftir, að úr einu horni var sagt, 
að þetta gæti komið illa við að því leyti, 
að menn flyttu fisk burt af höfn til verk- 
unar. Þetta eru víst sjerstakar undan- 
tekningar, því að ekki eiga þær sjer stað 
þar, sem jeg þekki til, t. d. í verstöðvun- 
um austanfjalls, og það af þeirri einföldu 
ástæðu, að það borgar sig ekki að flvtja 
fiskinn; það er svo dýrt.

Jeg sagði, að þetta hljóð hefði komið 
úr einu horni. Jeg trúi ekki, að það geti 
skaðað þá sveit neitt, þó brtt. mín sje 
samþ. Fisknr úr Hornafirði mundi aldrei 
verða fluttur til stórra muna austur á 
fjörðu til verkunar. Jeg man eftir, að í 
landafræði þeirri, sem jeg lærði í skóla 
og Halldór Friðriksson, sá mæti mann. 
hafði saniið, var það tekið fram. að á 
Djúpavogi væru 300 þokudagar á ári, svo 
jeg get varla trúað, að neinn geri það að 
gamni sínu að flytja þangað fisk til 
verkunar.

Halldór Stefánsson: Jeg ætla ekki að 
fara að karpa um brtt. mínar, enda ekki 
von, að menn geti gert upp öll ágrein-

1 14’



Lagafrumvörp aamþykt. 
Útsvör.

2295

ingsatriði sín við umr., svo um þæi- verð- 
ur að fara við atkvgr. eins og verkast vill.

En jeg ætla að minnast nánar á 2. brtt. 
mína, c.-liðinn. Hv. frsm. sagði, að slitið 
væri sambandið milli fvrri stafliða og 
síðasta stafliðs, og á hið sama hefir hæstv. 
atvrli. bent mjer. Við nánari athugun 
get jeg fallist á, að svo sje, og ætla því 
að bera fram skriflega brtt. til þess að 
bæta úr þessu, sem jeg vona, að hæstv. 
forseti taki til greina. Undanþágan frá 
höfuðreglunni er bundin því skilj’rði, að 
atvinnan sje rekin utan heimilissveitar. 
Þetta kemur fram í a,- og b.-lið, en er 
ekki tekið fram í e.-lið. Þess vegna vil jeg 
skjóta inn á milli orðanna ,,verið“ og 
,,selveiði“ (í 1. línu e.-liðs) orðunum 
„utan heimilissveitar“. Vona jeg, að hv. 
þdm. geti fallist á, að þetta nægi, og sömu- 
leiðis að aftan við liðinn bætist ..en 4 
vikur' ‘.

Að lokum skal jeg taka það fram, sem 
jeg gleymdi áður, að ef brtr. 1. a. og b. á 
þskj. 226, frá hv. 2. þm. Eyf. (BSt), 
verða samþ., þá er mín brtt. óþörf, og 
tel jeg, að hún þurfi þá ekki að koma til 
atkvifða. Brtt. á þskj. 226 fer fram á að 
færa þetta alt undir 8. gr. Því fylgdi jeg 
við 2. umr., og geri eins nú. Þess vegna 
mæli jeg með því. að það nái fram að 
ganga.

Um 3. brtt. mína þarf jeg ekkert að 
tala, því ekkert hefir komið fram henni 
til andmæla.

Þá er það 4. brtt. og síðasta, að í stað 
1;> komi l/2, þegar skifta á iitsvari milli 
heimilissveitar og atvinnusveitar. Háttv. 
frsm. sagði. að þetta gæti orðið órjettlátt 
í einstaka tilfellum, t. d. ef stunduð væri 
atvinna alt árið, þá væri lítið, að atvinnu- 
sveitin fengi ekki nema helming útsvars- 
ins. En jeg held. að jafnvel í slíkum til-
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fellum sje þetta ekki ósanngjarnt, því að 
eins og oft hefir verið tekið fram, eru 
skyldurnar við gjaldþegn almennast bundn- 
ar við heimilissveitina — og þó að ekki 
fari saman framfærslusveit og heimilis- 
sveit, þá á lieimilissveitin að gæta hinna 
árlegu skyldna við gjaldþegninn, svo sem 
um barnafræðslukostnað og fleira. Og 
þar sem atvinnusveitin nýtur hins beina 
og óbeina liagnaðar af vinnu hvers manns, 
er stundar þar atvinnu um lengri eða 
skemri tíma, sem kemur fram í aukinni 
framleiðslu og íitsvarsálagningu á liana, 
þá virðist % hluti útsvarsins nóg í hennar 
hlut, svo mjer virðist langt frá því, að 
hlutur atvinnusveitar sje fyrir borð bor- 
inn, þó að mín brtt. sje sarnþ. Jeg fyrir 
mitt levti gæti vel gengið lengra í þessa 
átt.

Atvinnumálaráöherra (MO): Jeg ætla 
að vera mjög stuttorður, enda eru umr. 
orðnar langar. Jeg skal því ekki fara 
mikið út í einstakar brtt., heldur láta 
mjer nægja að vísa til þess, sem hv. frsm. 
hefir um þær sagt. enda er jeg honum í 
flestu sammála.

Ut af því, sem hv. 1. þm. X.-M. (H- 
Stef) sagði um þessa nýju brtt. sína, sem 
hann hefir nú flutt, þá skal jeg taka það 
fram, að jeg get nieð ánægju greitt henni 
atkvæði mitt.

En það var aðallega út af orðum hv. 
1. þm. S.-M. (SvÓ). sem jeg vildi segja 
nokkur orð. Hann virtist halda því fram. 
að frv. ætti ekki að verða að lögum á 
þessu þingi. Jeg vil nú segja lionum það, 
að frv. á alllangt í land, þótt það yrði 
samþ. nú. Jeg fyrir mitt levti dreg enga 
dul á það. að jeg vil, að það verði að 
lögum, þó mjer hinsvegar blandist ekki 
hugur um það, að það eigi eftir að koma
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að hv. Ed. fallist á það óbreytt. En ef til- 
gangurinn er, að frv. eigi að sendast út 
uin sveitir og gjaldendurnir að láta uppi 
skoðun sína á því, þá er mikilsvert, að 
það hafi að minsta kosti komist í gegnum 
2. umr. í hv. Ed. Annars held jeg enga 
bót í því að spyrja allar hreppsnefndir 
og sýslunefndir á landinu um álit sitt á 
frv. Við vitum, að þar vill hver ota sín- 
um tota og erfitt að greina á milli svai- 
anna, hvar sanngirnin sje mest.

Þá er því haldið mjög á lofti, að skift- 
ing útsvara eftir frv. hafi mikla skrif- 
finsku í för með sjer. Því skal ekki neit- 
að, að hún verði nokkur, en ekki get jeg 
líkt því við þá skriffinsku, sem leiðir af 
berklavarnalögunum, og þykir þó ástæða 
til að halda þeim uppi. Það er ekki með 
neinum rökum hægt að finna frv. til for- 
áttu, þó að kosti dálitla fyrirhöfn að 
framkvæma ýms ákvæði þess. Og eigi að 
keppa að því að auka rjettlæti í landinu. 
þá má ekki horfa í það, þó að það kosti 
nokkrar brjefaskriftir. Það hefir þótt við 
brenna. að ekki væri auðvelt að finna rjett- 
látan mælikvarða á rneðan atvinnusveit 
hefir óbundnar hendur til þess að leggja 
á eftir eigin geðþótta. Og þótt þær raddir 
sjeu ekki eins sterkar nú og áður, þá hef- 
ir þó heyrst, að legið hafi við borð, að 
sumir atvinnurekendur hafi hugsað til 
að flýja á brott undan ósanngjörnum álög- 
um atvinnusveitarinnar.

Því skal ekki neitað, að umr. eru nii 
orðnar miklar um þetta mál. En það hefði 
líka orðið, þó að milliþinganefnd hefði 
samið frv. Þetta mál snertir svo marga 
menn, að hjá því getur ekki farið, að 
mikið sje um það rætt. Auk þess eru 
skoðanir manna svo skiftar í þessu efni. 
að óhugsanlegt er að setja lög um það, 
sen} aUjr v»ru fúsir á að uudirskrifa.
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Að minsta kosti gæti jeg ekki hugsað 
mjer að finna þann meiri hluta í þinginu. 
sem gæti fallist einhuga á öll ákvæði frv.

Þá hefir því verið lialdið fram af hv. 
2. þm. Eyf. (BSt ), að atvinnusveit eigi 
kröfur um hlutdeild í útsvari þeirra 
manna, sem þangað sækja atvinnu. T frv. 
eru einmitt ákvæði. sem tryggja þetta. 
En það má ekki gleyma því, að heimilis- 
sveit á líka heimting á þessu. í frv. er 
revnt að- vega. hve mikið atvinnusveit 
eigi að bera úr býtum gagnvart heimilis- 
sveit, án þess þó að gjaldandanum sje 
misboðið, því einnig hann á heimting á. 
að honum sje sýnd fullkomin sanngirni 

Jeg mun nú ekki segja margt fleira. 
þar sem áliðið er orðið fundartímans, en 
mikilsvert að ljúka málinu í kvöld. Þó vil 
jeg bæta við einu atriði, út af því, sem 
hv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ) sagði. Það er 
hreinn misskilningur hjá honum, að það 
sje vantraust á sýslunefndir að taka af 
þeim úrskurðarvaldið um útsvarskærur, 
heldur vil jeg, að það sje gert af alt öðr- 
um ástæðum. Útsvör eru ekki lögð á fyr 
en í fyrsta lagi í febrúar. og hljóta þá 
kærurnar venjulega að koma eftir þann 
tíma, er sýslufundur er afstaðinn. Verður 
þá annaðhvort að fá öðrum úrskurðar- 
valdið eða bíða næsta árs um úrskurðinn. 
— Austur-Skaftafellssýsla er að vísu und- 
antekning um þetta, því að sýslufundur 
er haldinn þar mun síðar en í öðrum 
hjeruðum. Gæti jeg vel gengið inn á það 
til samkomulags við hv. þm. A.-Sk. (Þorl- 
J), að ef sýslufundur væri ekki afstaðinn, 
mætti hann úrskurða um þær kærur, sem 
komnar væru. En ástæðan til þess að hafa 
sjerstaka nefnd til að úrskurða þetta 
er nauðsynin að fá úrskurð sama ár, en 
alls ekki vantraust á sýslunefndum. En 
jeg verð að álíta það of kostnaðarsamt að 
kalla s'aman aukafund í sýslunefujfl ttíU
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ekki stærra mál en útsvarskærur eru oft- 
ast nær. Og jeg held því fram, að ekki 
verði sagt. að það sje ónóg að hafa 3 menn 
til að dæma um útsvarskæru, alla þá stund, 
sem við höfum aðeins 3 menn í hæsta- 
rjetti, svo stór mál sem þar koma stund- 
um. (ÓTh -. En það er líka alt of lítið ).

Þorleifur Jónsson: Jeg skal nú ekki 
fara neitt út í þá aths.. sem hæstv. atvrh. 
gerði nú síðast. um ásta’ðuna fyrir því, 
að skjóta \erði útsvarskærum til yfir- 
skattanefndar. og hann tók það fram. að 
það væri ekki af því. að stjórnin hefði að 
neinu vantreyst sýslunefndum. En það er 
skiftingin á útsvörunum. sem fyrir mjer 
er aðalatriðið, og jeg býst við, að það 
verði erfitt að verja það, að hún verði 
ekki altaf til klúðurs og baga fyrir sveit- 
arstjórnirnar.

Þá vildi hv. frsm. revna að verja þá 
brtt., að utansveitarmenn skvldu undan- 
þegnir útsvari. En mjer virðist ákaflega 
ósanngjarnt, að atvinnusveitin fái engan 
þátt í ágóða þeirra, sem reka eða stunda 
þar atvinnu máske hálf eða heil missiri. 
En jeg tala ekki meira um það, því að jeg 
lofaði að vera stuttorður. — En það var 
fyrst og fremst eitt atriði, sem hv. fr.sm. 
mintist á, sem gefur mjer tilefni til and- 
svara. Það var sem sje það, að vermenn, 
sem ^stunda sjó á Hornafirði á vetrarver- 
tíðinni, yrðu fyrir mjög þungum búsifj- 
um, með því að borga V12 af afla sínum 
í húsaleigu. Það mun nú vera rjett, að 
Þórhallur Daníelsson kaupmaður í Horna- 
firði tekur yi2 hluta í leigu af vermönn- 
um, ef þeir salta sjálfir afla sinn, en V2-r 
ef þeir selja honum hann blautan. En 
þess er að gæta, að verstöðin er afarfull- 
komin og bygð á dýrustu tímum, svo að 
mjög mikið fje liggur í henni. En þrátt 
fyrir þ'að. þótt leig.jandinn hafi fengið
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umrædda húsaleigu, held jeg, að liann hafi 
ekki spunnið silki á stöðinni. Jeg hefi 
ekki heldur heyrt neina umkvörtun um 
það frá Austfirðingum, sem stunda sjó 
á Hornafirði, að þeir sjeu óánægðir með 
leiguna á stöðinni. Þvert á móti er þetta 
stór hagur fvrir þá, að eiga þarna athvarf, 
í stað þes.s að áður urðu þeir að liggja 
aðgerðarlausir yfir vetrarvertíðina. En 
það. að Þórhallur Daníelsson rjeðist í 
þetta stórvirki. liefir orðið til mjög mikils 
stuðnings fyrir sjávarútvegsmenn á öllum 
Austfjörðum. Er því leitt, er hann fær 
slíkar aðdróttanir. sem jeg þóttist heyra 
á ummælum hv. þm.

Sje jeg ekki ástæðu til að fara um þetta 
fleiri orðum og vona, að senn megi ganga 
til atkvæða.

Hákon Kristófersson: Jeg skal revna 
að vera stuttorður og ekki fara að þrátta 
við hv. frsm. allshn. meira en minst verð- 
ur komist af með. Jeg geri ráð fyrir því, 
að við gætum staðið hjer dag út og dag 
inn í marga mánuði og karpað um þetta, 
og sannfærði þó hvorugur annan. Þó get 
jeg ekki stilt mig um að benda á, hvílík 
díemalaus firra það var, sem hann sagði 
um 1. brtt. mína, að þótt boðað væri til 
sveitarfundar, þá gæti það komið fyrir, 
að hreppsnefnd eða bæjarstjórn einsömul 
kæmi á þann fund, og rjeði því úrslit- 
unum.

Þá vil jeg benda á það, í sambandi við 
11. brtt. mína, við 23. gr., að þótt feld 
hafi verið við 2. umr. brtt. um, að 24. gr. 
fjelli burt, þá lít jeg svo á, að það hljóti 
að vera afleiðing af 11. brtt. minni, ef hún 
verður samþ., að þessi breytingartillaga 
megi komast að. Vil jeg því leggja það 
undir úrskurð hæstv. forseta, hvort 12. 
brtt. mín verði ekki tekin til greina, et’ 
hin verður samþvkt.
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Þá vil jeg mótmæla því, að skattafram- 
talið verði undirstaðan undir útsvars- 
álagningu, heldur á að leggja á eftir efn- 
um og ástæðum. Tel jeg óþarft að fara 
nú að hnekkja því, sem fram hefir verið 
borið gegn minni skoðun og sumir hafa 
kallað ,,rök“ ; það hefi jeg marggert áður.

Jeg vil leyfa mjer að leiðrjetta, að jeg 
liafi sagt, að ekkert væri leggjandi upp 
úr hreppsnefndabrjefunum. Hafi jeg sagt 
nokkuð í þá átt, hefir það verið alveg 
óviljandi. — Eins er það, að jeg miði 
alt við Barðastrandarsýslu; þvi vil jeg 
algerlega mótmæla. En jeg vil aðeins segja 
það, að menn, sem eru eins ógurlega víð- 
sýnir eins og t. d. hv. þm. Borgf., eiga 
ekki að vera að bregða meðbræðrum sín- 
um og vinum um þröngsýni, þó þeir hafi 
ekki eins víðan sjóndeildarhring og hann 
sjálfur. — Jeg læt hjer staðar numið, því 
að jeg býst við, að hver sitji við sinn 
keip, þótt við hjeldum áfram að karpa 
um þetta. — Jeg hefi víst fvr í umræðun- 
um tekið það fram, að jeg mun greiða 
atkv. með frv., þótt einhverjar misfellur 
kunni að verða á því, sakir þess, að það 
á eftir að fara gegnum hreinsunareldinn 
í hv. Ed„ og þár vona jeg, að sviðni af 
því verstu vankantarnir.

Jeg er alveg sammála hæstv. atvrh. um 
það, að ekki verði hneykslast á, þótt 
nokkrar umræður verði um annað eins 
mál og þetta, þegar stundum fara heilir 
dagarnir í að tala um allskonar rusl, ejns 
og sjá hefir mátt dæmin stundum á síðari 
tímum.

Jeg hefi það ekki á mínu valdi, hvort 
brtt. mínar verða samþvktar, en hefi gert 
þessa tilraun til að endurbæta frv., í 
þeirri von, að góðir menn mundu l.já mjer 
fylgi sitt,
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Frsm. (Pjetur Ittesen); Xú get jeg
verið afarstuttorður, enda ekki ástæða til 
að svara inörgu. Raunar væri þörf að 
segja fáein orð við hv. 2. þm. Eyf. (BSt), 
út af því, sem liann sagði um rjett heim- 
ilis- og atvinnusveitar. Hæstv. atvrh. hef- 
ir nú svarað honum að mestu leyti. Þó 
get jeg ekki komist hjá að benda honum 
á. að það er muntir á að leggja á eftir 
efnum og ástæðum þar, sem maður dvel- 
ur aðeins stuttan tíma og er öllum ókunn- 
ugur, eða þar, ,sem hann er heimilisfastur 
og liægt er að taka tillit til allrar afkomu 
hans. (BSt: Atvinnusveitin veit best um 
afkomu hans þar). En það er aðeins lítill 
hluti af allri afkomu mannsins og getur 
gefið alveg ranga niynd af raunverulegu 
gjaldþoli hans.

Hv. þm. hneykslaðist á því. sem jeg 
sagði um 20 ára gömul ákvæði í lögunum. 
En þó veit hann, að grundvallarástæðan 
til að menn vilja breyta útsvarslögunum. 
er. að þeir vilja takmarka heimildina til 
að leggja útsvar á utansveitarmenn. Hv. 
deild hefir nú þegar lýst sig þeirri stefnu 
fylgjandi. Hv. 2. þm. Evf. sagði, að hún 
væri þar á rangri leið, og vill víst gefa 
henni kost á að sjá að sjer. En nú hefir 
ekkert nýtt komið fram, sem gæti stuðlað 
til þess, nema þá það væri árangur af 
sendiförinni miklu frá Siglufirði. Því að 
eins og ýmsir hv. þm. hafa líklega orðið 
varir við, kom hjer fyrir skemstu hið 
fríðasta lið frá Siglufirði, með sjálfan 
bæjarfogetann í broddi fylkingar. Jeg þyk- 
ist stundum hafa sjeð þetta vörpulega lið 
hjer á göngunum, og væri varla ólíklega 
til getið, að þeir hefðu nefnt útsvarslögin 
við einhverja hv. þm. — Það væri ekki úr 
vegi að benda í þessu sambandi á ósköp 
iítið dæmi um útsvarsálagningarnar á
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Siglufirði. — Þó að jeg geti ekki lijer í 
umræðunni lesið upp allar sannanir fyrir 
þessu. þá hefi jeg þær þó með höndum. 
og er fús til að sýna hv. 2. þm. Eyf. þær. 
ef hann vill rengja sögusögn mína. — 
Þessi saga var þannig. að við aukaniður- 
jöfnun í haust var þar lagt útsvar á tvo 
aðkomukaupmenn. Annar hafði haft litla 
verslun. sakir þess að liann vantaði oft 
vörur, og fjekk hann 650 kr. útsvar. Hinn 
hafði verslað nokkru meira. enda lagðar 
á hann 800 kr. Þetta virtust nú vera sæmi- 
legar upphæðir til þess að sjá Siglufirði 
fvrir sínu. En viti menn! Þegar útsvörin 
eru birt, kemur fram kæra frá kaup- 
mönnum á staðnum. og krefjast þeir þess, 
að útvarið sje fimntfaldað. Xiðurjöfnun- 
arnefnd sá sóma sinn í að synja þessu, 
en hinir áfrýjuðu til bæjarstjórnar. Þar 
var hækkunartillagan feld með jöfnum 
atkvæðum. En af hverju? Af því að einn 
bæjarfulltrúinn. sem var með hækkuninni. 
var að sjá um afgreiðslu á skipi og kom 
of seint á fund til að geta greitt atkvæði! 
Þá hefi jeg og gögn fyrir því, og get sýnt 
þau liv. 2. þm. Eyf.. að í sumar voru lögð 
útsvör á utanbæjarmenn sem svaraði 83 
auruni á hverja síldartunnu. sem þeir 
söltuðu á Siglufirði, en útsvör innanbæj- 
armanna námu sem svaraði tæpum 30 
aurum á hverja síldartunnu. — Þetta er 
svona ofurlítill spegill af ágæti þessarar 
heimildar til að leggja á aðkomumenn 
eins og Siglfirðingar nota.

ITv. 2. þm. Eyf. var hinn reiðasti út af 
því, að jeg sagði, að hann einblíndi nokk- 
uð mikið á Siglufjörð í þessu máli. Þótti 
honum mjer varla farast að mæla digurt, 
því að ekki væri jeg barnanna bestur með 
hreppapólitíkina. Xefndi hann tvent til. 
Amnað var það, að jeg hefði farið fram 
á að fá uppgjöf á láni til fátæks hrepps. 
o" hitt, að jég hefði fengið því fram-
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gengt, að færð voru út takmörk Faxaflóa 
til hagsmuna fvrir Akurnesinga. Hann 
sagði, að frá sköpun lieimsins (BSi: 
landsins!).— Jæja, landið er hluti af heim- 
inum og hefir nú líklega verið skapað um 
svipað leyti, — já. hann sagði, að frá 
sköpun landsins hefðu takmörk Faxaflóa 
verið ákveðin. Jeg er því nú hjartanlega 
sammála, og skal í því sambandi benda á, 
hvernig forfeður vorir litu á það mál. t 
2. kap. Landnámu segir svo um siglingu 
þeirra Hrafna-Flóka og fjelaga hans að 
landinu:

,,Þeir kvámu austan at Horni, ok sigldu 
fyrir sunnan landit. Enn er þeir sigldu 
vestr um Reykjanes, ok upp lauk firðin- 
iini, st'á at þfir sá Snafellsnes, þá ræddi 
Faxi um: .Þetta mun vera mikit land. er 
vér höfum fundit; hér eru vatnföll stór.‘ 
Síðan er l»at kallaðr Faxaóss."

Jeg held, að þetta skeri sæmilega úr um 
takmörk Faxaflóa að sunnan, svo að eng- 
inn þarf að bera kinnroða fyrir að hafa 
veitt mjer fylgi í því máli. — Jeg man 
nú ekki betur en að þessi ágæti háttv. 
2. þm. Eyf. hafi fylgt mjer að báðum 
þeim málum, sem hann nefndi til að sanna, 
að jeg væri að þessu leyti haldinn sama 
sjúkdómi og hann. Raunar segist hann 
ekki fylgja öðrum málum en þeiid, sem 
góð eru og nytsamleg (gagnstætt flestum 
öðrum þingmönnum!), og fyrst hann 
fylgdi mjer þarna, þarf víst ekki frekar 
vitnanna við um, að þessi mál hafa verið 
að hans áliti góð mál og nytsamleg, og 
stendur hann því illa að vígi með að fella 
þungan áfellisdóm yfir mjer fyrir að hafa 
flutt þau.

Eiginlega þyrfti jeg að svara hv. þm. 
A.-Sk. (ÞorlJ) nokkru, en verð að sleppa 
því, til þess að atkvgr. geti orðið sem 
fyrst.
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Bernharð Stefánsson: Þetta er aðeins 
stutt aths., enda mun jeg láta alt annað 
niður falla en að bera af mjer sakir. IIv. 
þm. Borgf. sagði, að jeg hefði greitt atkv. 
með þeini Akranestill., sem hann liefir 
borið fram. .Jeg liefi aldrei greitt atkvæði 
með sta'kkun Faxaflóa; jeg vil leyfa mjer 
að neita ]>ví algerlega, að jeg hafi fylgt 
því máli. (l’O-. Það er ómögulegt annað 
en að háttv. þm. liafi verið með þessu: 
það er svo gott og sanngjarnt). Jeg lield. 
að tilvitnunin í Landnámu sanni lítið í 
þessu efni. En allir þeir, sem hafa sjeð 
íslandskort, vita, að landfræðislega sjeð 
nær Faxaflói ekki lengra en að Garð- 
skaga. Einnig vildi hv. þm. Borgf. lialda 
því fram. að jeg hefði greitt atkvæði með 
uppgjöf á dýrtíðarláni Akraneshrepps. 
Jeg liefi vitni að því, að þetta er misskiln- 
ingur. Jeg greiddi atkvæði á móti því við 
2. umr. fjárl. En við 3. umr. var það ekki 
borið upp sjerstaklega, heldur með tveim 
öðrum liðum. Jeg ætlaði að mótmæla því, 
að atkvgr. færi fram á þann hátt, en 
hæstv. forseti heyrði ekki mál mitt Mundi 
jeg hafa greitt atkvæði á móti þessum lið 
eins og við 2. umr.. ef hann liefði verið 
borinn undir atkv. sjerstaklega.

Um frásögn hv. þm. Borgf. um Siglu- 
fjörð og útsvörin þar get jeg ekkert sagt. 
Hv. þm. bar ekki fram neinar sannanir 
fyrir máli sínu, og meðan þær vanta, 
verður að líta á þetta sem skáldsögu. Ut 
af þessari kröfu, sem hv. þm. nefndi, um 
að fimmfalda útsvarið, gæti manni ein- 
mitt dottið í hug, að niðurjöfnunarnefnd 
hefði farið nokkuð vægt í sakirnar. Og 
það, að fimmföldunarkrafan var feld, sýn- 
ir einmitt sanngirni bæjarstjórnarinnar og 
að Siglfirðingar hafa viljað fara varlega 
gagnvart aðkomumönnuin.

ATKVGIL 
Fram kom skrifleg brtt. (verður þskj.

370). — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 
shlj. atkv.
Brtt. 287,1 samþ. með 21 slilj. atkv.

— 334,l.a feld með 15:5 atkv.
— 334,l.b sjálffallin.
— 334,2 feld með 18:1 atkv.
— 334,3 feld með 15:10 atkv.
— 284,1 saiiij). með 21 slilj. atkv.
— 328 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 216,1 feld með 14:8 atkv.
— 287,2 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 334,4 feld með 15 8 atkv.
— 226,1.a feld með 14:12 atkv.
— 226,1.1) fehl með 16 : 6 atkv.
— 226.11.1 tekin aftur.
— 370 samþ. með 20 slilj. atkv.
— 361 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 216,2 samþ. með 16:4 atkv.
— 296.1 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 334,5 feld með 14:11 atkv.
— 362 samþ. með 16 shlj. atkv.
— 363 tekin aftur.
— 288 feld með 14: 10 atkv., að við- 

liöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MG, MT. PG, SigurjJ. ÁÁ, BL, JA- 

J, JS. JörB, KIJ.
nei-. MJ, ÓTh. SvÓ. TrÞ, ÞorlJ, ÞórJ, 

ÁJ, BSt. IlStef, IIK. TngB, JBald, 
JK, JÞ.

PÞ, JakM, BSv greiddu ekki atkv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.

Brtt. 226,II.2.a feld með 17: 2 atkv.
— 226,11.2.1) feld með 18:1 atkv.
— 352,1 feld með 15:2 atkv.
— 216.3 samþ. með 14:12 atkv.
— 216,4 t'eld með 14:10 atkv.
— 352.2 tekin aftur.
— 334.6 feld með 14:2 atkv.
— 226,III tekin aftur.

AI|>t. 1926, B. (28. löggíjafarþlnp). 113
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Brtt. 334.7 feld með 18:3 atkv.
■— 334,8 samþ. með 18: 2 atkv.
— 334,9 feld með 14:9 atkv.
— 334,10.a fekl með 16:9 atkv.
— 334,10.b tekin aftur.
— 334,11 fekl með 17:0 atkv.
— 334,12 tekin aftur.
— 334.13 fekl með 15: 7 atkv.
— 284,2 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 284,3 tekin aftur af flm.,. en tekin 

upj) af þm. X.-Þ. og samþ. með 15: 
10 atkv.

— 296.2 sjálffallin.
Frv.. svo breytt, saniþ. með 20:3 atkv. 

<>g afgr. til Ed.

Á 53. fundi í Ed., laugardaginn 17. 
apríl, var frv. útbýtt eins og það yar 
samþ. við 3. umr. í Xd. (A. 371).

Á 54. fundi í Ed.. mánudaginn 19. apríl. 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (MG): Á síðasta 
þingi var samþ. áskorun til stjórnarinnar 
um að leggja fyrir þetta þing frv. um út- 
sviir. Þetta var gert þegar í þingbyrjun, er 
frv. þetta var lagt fyrir hv. Xd., sem nú er 
komið þaðan liingað til 1. umr. Það er ekki 
annað hægt að segja en að Xd. hafi tekið 
þessu frv. vel. Afgreiðsla þess þar hefir 
að vísu gengið seint, bæði vegna þess, að 
allniargar brtt. komu þar i'ram við frv.. 
og vegna þess, að frv. varð að sitja á 
hakanum fyrir fjárlagafrv.

Frv. var ekki lengur í nefnd bjá Xd. 
en vænta mátti: niestur drátturinn á af- 
greiðslu þess stafaði af fjárlagafrv.. sem 
var þar til umræðu samtímis útsvarsfrv.. 
en ef svo befði ekki viljað til, mundi frv. 
liafa gengið tiltölulega greitt gegnum Xd. 
Þótt tíminn sje nú orðinn naumur, vil jeg

l. tsvör.

biðja háttv. allslin. þessarar deildar að 
taka þetta mál til eins gagngerðrar at- 
hugunar og föng eru á. Jeg er ekki í nein- 
um vafa um, að frv. felur í sjer inikla 
rjettarbót og bætir mjög úr því vandræða- 
ástandi. sem nú er og ekki virðist vera 
viðunandi lengur. Það hefir jafnvel farið 
svo, að í sumum stöðuin á landinu hafa 
menn liaft í hótunum um að flytja á brott 
vegna þess, hve harðlega þeir væru skatt- 
aðir í útsvörum, bæði af atvinnu- og heini- 
ilissveitum, og sumstaðar hafa menn jafn- 
vel flutt brott af þessum sökum.

Eins og kunnugt er. er mest kvartað 
undan því. að útsvör eru lögð á menn á 
2—3 eða fleiri stöðum á sama ári, og var 
mikil óánægja orðin yfir þessu fyrir 
nokkrum árum. En þó keyrði alveg um 
þvert bak, er Reykjavíkurbær fjekk heirn- 
ild til að leggja útsvör á sjómenn, sein 
voru lögskráðir á skip, sem gerð voru út 
þaðan. Síðan hefir óánægjan yfir þessu 
magnast stórum. enda er hún á rökum 
bygð. í þessu frv. er bent á leið til þess 
að komast hjá þeirri tvísköttun á mönn- 
uin með útsvörunum, þannig, að gert er 
ráð fyrir. að ekki megi leggja á menn 
nema á einum stað, þ. e. í heimilissveitinni. 
Þetta er þó þeim vandkvæðum bundið, að 
sjá verður fyrir því, að atvinnusveitirnar 
verði ekki of mikið fyrir barðinu á þess- 
um ákvæðum í lögunum. Til þess að fvrir- 
bvggja þetta eru sett í frv. ákvæði um 
skifting útsvaranna. Það er viðurkent, að 
heimilissveitin á mestan rjett til útsvar- 
anna, en þegar atvinna er rekin langan 
tíma ársins utan heimilissveitar, þá er það 
ósanngjarnt að neita atvinnusveit um 
hluta af útsvarinu. Ef nú á að sameina 
þetta tvent, að leggja ekki útsvar á nema 
í einum stað og láta bæði atvinnusveit og 
dvalarsveit fá sinn hluta. þá þarf að skifta 
útsvörunuin á einhvern hátt, og sú regla
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hefir verið tekin upp í 8. og 9. gr. frum- 
varpsins. Ilvort það er sii rjettasta eða 
besta regla, skal jeg ekki fullyrða um. En 
það er víst, að víða á Xorðurlöndum hafa 
verið teknar upp svipaðar reglur og gefist 
vel. Jeg er í engum vafa um, að þetta 
verður talsverð fyrirhöfn, að minsta kosti 
fvrst í stað. En þar sem hjer er um að 
ræða rjettláta skattalöggjöf, er vitanlega 
til töluverðs að vinna, og dugir því ekki 
að telja eftir nokkra fyrirhöfn. Það má 
ekki heldur einblína á hag heimilissveitar 
og atvinnusveitar, því til er þriðji aðili í 
þessu máli, og það er gjaldandinn sjálfur, 
sem greiða á gjaldið.

Af breytingum þeim, sem gerðar voru 
á frumvarpinu í neðri deild og snerta 
stefnu þess, er ekki liægt að telja nema 
eina. sem sje flutning milli 8. og 9. grein- 
ar. En þar sem málið er nú til 1. umr., 
sje jeg ekki ástæðu til að fara út í ein- 
stök atriði frumvarpsins.

Það er nú svo. þegar búa á til löggjöf 
sem þessa, þá kemnr margt fyrir, sem 
getur verið álitamál. Iljer getur það t. d. 
verið álitamál, hvað heimilissveitin á að 
fá minst, ef maðurinn rekur atvinnu ann- 
arsstaðar alt árið.

Það hefir farið svo í neðri deild, þrátt 
fyrir töluverðan skoðanamun, að tillög- 
ur stjórnarfrumvarpsins hafa orðið lið- 
sterkastar í flestum atriðum. Að vísu var 
upphæð sú, sem menn þurfa að vinna sjer 
inn í atvinnusveit til þess að verða út- 
svarsskvldir, hækkuð. Þó var það ekki 
arert með eindregnum vilja deildarinnar. 
því að líka komu fram tillögur um að 
lækka hana.

Geri jeg svo ekki ráð fvrir. að rjett sje 
að tala meira um málið á þessu stigi, og 
legg til, að því verði vísað til allshn. að 
umræðunni lokinni,

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. 

og til allshn. með 8 shlj. atkv.

Á 70. fundi í Ed., laugardaginn 8. maí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 371, n. 495 
og 523, 522, 537).

Afbrigði um brtt. 537, sem of seint var 
útbýtt, leyfð og samþ. í e. hlj.

From. meiri hl. (Eggert Pálsson): Jeg
skal byrja á því að geta þess, að það er 
prentvilla í nál. meiri hlutans, á bls. 2, 
10. línu að ofan. Þar stendur ,,hnoða“, en 
á að vera: bræða. Jeg hefi gert ráðstaf- 
anir til þess að skrifstofan leiðrjetti það.

Það hefir fallið í minn hlut að verða 
frsm. meiri hl. allshn., og skal jeg nú lofa 
því að verða ekki langorður, enda munu 
hv. deildarmenn vera orðnir æðiþreyttir. 
Jeg skal nú viðurkenna það, að jeg hefi 
ekki mikið vit á sveitarstjórnarmálum: 
jeg hefi ekki mikið fengist við þau um 
dagana, þótt jeg að vísu hafi komið nokk- 
uð mærri þeim. Jeg reiði því hvorki þekk- 
ingu nje vit í þverpokum í þessu efni. En 
slíkt hið sama verður tæplega sagt um 
meðhefndarmann minn. hv. þm. Seyðf. 
(JóhJóh). Ilann hefir um langt skeið ver- 
ið sýslunefndaroddviti og bæjarstjóri á 
Seyðisfirði, og hefir því fyrir það öðlast 
mikla revnslu og þekkingn á þessum mál- 
um. Jeg hygg því. að jeg standi á traust- 
um grundvelli, er jeg fvlgi honum að mál- 
um í þessu efni. En hvað sem okkar þekk- 
ingu líður, þá býst jeg þó við, að þeir, 
sem frv. sömdu í upphafi, taki okkur þó 
fram í þekkingu á þessum efnum. Það má 
að minsta kosti segja, að reynslan hafi 
sýnt það, T Nd. komu margar brtt. fram

145
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v:ð frv. En revnslan varð sú, aú þær 
fj ’lln flrstar. IIv. minni iil. (GuðmO) 
segir, að höfund eða höfunda frv. muni 
haf i skort kunnugleika á þesstun mál- 
um, eða þá að sjónarhringur þeirra liafi 
ekki náð ne.tt að gagni út fyrir kaup- 
staðina. Þetta er harðlega að orði komist 
og ekki sanngjarnt, þar sem jeg veit, að 
hæstv. atvrh. imfir nokkuð liaft liönd í 
bagga n eð samningu frv. En hann hefir 
iengi vepið sýslunefndaroddviti í einu 
stærsta L ndbúnað.irhjeraði þessa lands 
og hlýtur bví að lmfa mikla þekkingu á 
þessu sviði. Jeg get og vel fyrirgefið hv. 
minni hl. slettur hans í garð okkar með- 
nefndarmanna sinna. Við vitum, að hann 
á það til að vera nokkuð glettinn, og því 
fúsari erum við að fyrirgefa það, þar sem 
við vitiun, hvað samkomul.igið hefir altaf 
verið gott í nefm’inni. Ilonum finst það 
rekast á, að við t.ljum eðldegt, að Xd. 
hafi þurft langan tíua til að athuga þetta 
frv„ en við treystum >kkur til þess að af- 
greiða það á svona stu'tum tíma. En það 
er nú svo. að mál þurfa venjulega lengri 
tíma í Xd., og kemur þae af því, að hún 
er mannfleiri. Keinur það í Ijós lijer sem 
annarsstaðar, að betra er fá.nenni en fjöl- 
menni til rólegrar athugunar. Vm þetia 
frv. er það að segja, að allshn hefir lagt 
venjulega vinnu í það. Ilún i efir lesið 
það gaumgæfilega yfir og borið jiað sam- 
an við stjfrv. og athugað breytirgarnar. 
svo ekki er hægt að seg.ja, að hún hafi 
kastað til þess höndunum. En að því er 
sneitir afstöðu okkar meiri hlutans. þá 
teljum við kosti þessa frv. marga. Aðal- 
kostur þess er, að það safnar öllum lagn- 
ákvæðum um þetta saman í eitt og sam- 
raunir þau. Yegna kosta frv. erum við 
tilleiðanlegir til að bera hlýjan hug til 
þess í heild sinnj, Svo er líka gnumur

gefandi fordæminu í Xd. Brtt. þær, sem 
þar komu fram, voru flestar feldar og 
gerðu ekki annað en tefja fyrir málinu. 
Ekki er líklegt, að betur færi hjer, eða 
]>á að Xd. gengi að þeim brtt., er hjer 
yrðu samþyktar. Þess vegna má það vera 
skiljanlegt, að við þvrftum minni tíma 
til að athuga frv. þetta heldur en hv. 
minni hluti, sem var fyrirfram ákveðinn 
í því að vilja gera brevtingar. En þó hafa 
þær orðið færri en jeg hafði ástæðu til 
að búa.st við.

Jeg sje svo ekki ástæðu til þess að vera 
langorðari að svo komnu, þar sem ekki 
liggja fyrir neinar brtt. frá okkur. Ef 
mjer finst ástæða til þess að tala um brtt. 
liv. minni hl., þá getur það komið til 
greina seinna. Annars býst jeg við, að 
hæstv. atvrh. taki af mjer ómakið um það.

Frsm. minni hi. (Guðmundur Ólafsson):
Það er mi að mestu leyti tekið fram 
i nál. á þskj. 523, sem jeg þarf að segja 
um þetta mál alment. Þess er getið í 
nál.. að fleiri breytingar hefði þurft á 
frv. en jeg liefi treyst mjer til að koma 
með við þessa umræðu. Jeg hefi fært þau 
rök fyrir því, að það hefir verið of naum- 
ur tími til þess að athuga þetta vanda- 
sama mál svo vel sje. Jeg leit því svo á, 
að þótt jeg sæi mjer ekki fært að koma 
fram með svo gagngerðar breytingar, sem 
jeg hefði talið nauðsynlegt, þá væri þó 
betra en ekki að koma fram með nokkr- 
ar. Vamti jeg, að liáttv. deild sjái, að þær 
breytiiigar, sem jeg hefi komið með, sjeu 
til bóta. Jeg hefði t. d. gjarnan viljað, 
að því lmfði verið lialdið -að hafa far- 
dagaárið fyrir reikningsár i lireppum, í 
stað almanaksársins, og hefi jeg fært gild 
rök fyrir því í nál., að slíkt sje að öllu 
leyti hentugra fvrir sveitirnar. Mjer finst
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jeg og hafa fært nokkuð gild rök fyrir 
því, að höfundar frv. hafi meira haft 
fyrir augum kaupstaðina en hreppana, er 
þeir sömdu frv. Hv. frsm. meiri hl. vildi 
láta það líta svo út, sem hæstv. atvrh. 
væri aðalhöfundur þessa frv. En eftir því 
sem jeg þekki til hæstv. atvrh., þá kann- 
ast jeg lítið við hans fingraför á því. Jeg 
gæti því best trúað, að hann hefði mjög 
lítið að því komið. Orðalag frv. er víða 
mjög klaufalegt og ósmekklegt. Nægir í 
því efni að benda á 3. tölul. 4. gr. Þar 
er verið að gefa gjaldendum leiðbeining- 
ar eða reglur um, hvernig þeir eigi að 
láta hreppsnefndir eða bæjarstjórnir 
vita um ástæður sínar. Vil jeg, með leyfi 
hæstv. forseta, lesa upp kafla úr grein- 
inni. Þar stendur svo, að til greina skuli 
taka:

„Ástæður aðilja að öðru levti, svo sem 
fjölskvldu hans, lieilsufar hans eða þeirra, 
sem á vegum hans eru. höpp eða óhöpp, 
sem hann hefir orðið fyrir, svo sem shjs, 
dauðsföll, fjárskaða af sjó" — og fleira, 
sem þar er talið. Það er ekki hægt að 
skilja þetta á annan veg en að fvrstu 
höppin, sem að höndum geti borið, sjeu 
slvs, dauðsföll og fjárskaðar af sjó! Jeg 
á bágt með að trúa því, að slíkt orðalag 
sem þetta sje verk hæstv. atvrh., og þótt 
jeg tryði því, að hann hefði samið það, 
þá gæti jeg ekki verið sá hræsnari að lofa 
það. Þar sem hv. frsm. meiri hl. gat þess, 
að jeg hefði verið fyrirfram ákveðinn í 
því að koma fram með brtt. við frv., þá 
má eins segja um hann og hv. meiri hl.. 
að hann hafi verið fyrirfram ákveðinn í 
því að samþykkja frv. óbreytt, hvernig 
sem það væri. Hv. frsm. meiri hl. byrj- 
aði á því að skýra frá prentvillu, sem 
stæði í nál. meiri hl. Jeg vil í þess stað 
benda á, að það eru að minsta kosti tvær 
prentvillur í sjálfu frv. Á bls. 4 í niður-

lagi 7. gr. er orðfæri, sem jeg felli mig 
ekki við og veit ekki til, að sje móðins, 
og hygg því, að hljóti að vera prentvilla. 
Mjer finst vera ofaukið a. Þar stendur 
„þessa árs“ í stað „þess árs“. Þá er á 
bls. 5 í upphafi 9. gr. Þar stendur „út- 
varið“, á að vera „útsvarið“. Jeg vona, 
að jeg móðgi hæstv. ráðherra ekki með 
þessu, en jeg man eftir því, að hann tók 
það illa upp fyrir mjer í öðru máli, er 
jeg mintist á prentvillur, og kallaði það 
útúrsnúninga. Jeg er ekki með þessu að 
gera mikið úr því, þótt prentvillur komi 
fyrir, en mjer finst rjett að vekja athvgli 
á þeim, fremur ef þær standa í frv. en 
þótt þær standi í nál.

Þá sagði háttv. frsm., að meiri hlutinn 
hefði ekki haft neitt verulegt að athuga 
við frv.. vegna hinna mörgu kosta, sem 
prýddu það. Mjer hefði nú fundist við- 
kunnanlegra, að hann hefði bent á ein- 
hvern þessara mörgu kosta. (EP: Jeg 
talaði um samra*mið). Jú, hann nefndi 
samræmið. Það er gott að samræma þar, 
sem það er hægt, en frv. sýnir, að hjer 
liefir verið færst meira í fang en fært er. 
Þetta frv. er að mínu viti mjög óglögt 
og þvælingslegt. Meiri hluti þess eru und- 
antekningar. Það er oft, að aðalreglan í 
greinunum er ein lína, en svo geta grein- 
arnar verið nokkuð langar, en alt, sem á 
eftir kemur, eru undantekningar. Eftir 
frv. er ein af breytingum þeim, sem það 
gerir á fyrirkomulagi þessara mála. að 
vfirskattanefnd er ætlað að úrskurða út- 
svarsk.ærur. Jeg býst nú kannske við, að 
sii breyting stafi af þe.ssari breytingu með 
reikningsárið, því að kærurr.ar verða orðn- 
ar ársgamlar. ef ætti að úrskurða þær á 
venjulegum sýslufundartíma, og sjerstak- 
lega af því, að niðurjöfnun á að fara 
fram á öðrum tíma en nú. Jeg skal ekk- 
ert seg.ja um það, hvort yfirskattanefnd
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er ekki fult eins vel íær uin þetta, en jeg 
er viss um, að meiri kostnaður fylgir því, 
að það verður að halda sjerstakan auka- 
fund í ýfirskattanefnd. og þeir geta meira 
að segja, ef einhver lireppur vill nota sjer 
þessa nýju rjettarbót, orðið einir fjórir 
á ári, og getur það orðið nokkur kostnað- 
ur fyrir sýslusjóði, því að þeir munu 
eiga að borga. Jeg vona, að hæstv. ráðh. 
(MG) leiðrjetti mig, ef jeg fer ekki rjett 
með. Þetta er í mínum augum enginn 
kostur, og vil jeg ekki fullyrða, að þessu 
væri öðruvísi betur fyrir komið. Það má 
vel vera, að yfirskattanefnd sje alt eins 
vel fær til að gera það, en þarna er auð- 
sjáanlega stofnað til nýs kostnaðar, og tel 
jeg það ekki neinn kost, því að þar, sem 
jeg þekki til, hafa sýslusjóðirnir nóg að 
borga án þess.

Þá kann jeg ekki við ákvæðið í 26. gr.. 
þar sem um úrskurði er sagt, að h'vorki 
yfirskattanefnd eða atvinnumálaráðuneytið 
megi breyta útsvari. nema þessi stjórnar- 
völd sjeu vi.ss um. að það hafi verið að 
minsta kosti 10',' of hátt eða of lágt. 
Þetta þykir mjer ekki mikill kostur, því 
að hvorki yfirskattanefnd nje ráðunevtið 
hefir þá vahl til að breyta útsvari, nema 
það ViVri þá svona lnvfilega vitlaust; það 
getur þó munað nokkru. að minsta kosti 
á háum útsvörum. þó að það sje ekki nema 
10'of hátt eða of lágt. og ekki er þetta 
betra en í sveitarstjórnarlögunum nú. því 
að þar er þó ekki verið að setja nein tak- 
mörk um það. hve mikið þurfi að vera 
skakt til þess að megi leiðrjetta það.

Jeg veit nú ekki. hvort hv. fr.sm. meiri 
hl. telur þetta alt kosti. sem jeg hefi bent 
á í frv„ en ef svo er. þá lít jeg alt öðr- 
um augum á það. — Þá sagðist hv. frsm. 
meiri hl. ekki hafa mikið vit á sveitar- 
stjórnarmálum; jeg skal nú náttúrlega 
ekki segja um þetta. þótt mjer satt að

segja þyki það ekki vel trúlegt um mann, 
sem búið hefir í sveit svo tugum ára skift- 
ir, og því líklega ekki sloppið hjá að vera 
í hreppsnefnd og kannske oddviti. Það er 
ekki vanalegt, að menn sjeu svona af 
hjarta auðmjúkir og lítillátir, og að minsta 
kosti óvanalegt, að menn byrji á fram- 
söguræðu sinni með því að lýsa yfir því 
hátíðlega, að þeir hafi ekkert vit á mál- 
inu, en aðeins treysta á þann ágæta mann, 
hv. þm. Seyðf. (JóhJóh), sem hafi verið 
sýslunefndaroddviti og hafi því svo gott 
vit á því. Þykir mjer undarlegt, ef hv. 
þm. (EP) getur þannig gengið undir 
hönd hv. meðnefndarmanns síns með skoð- 
un sína á málinu, og skal jeg ekki trúa 
því nema hv. þm. endurtaki það, en jeg 
tók þetta svo, að hv. þm. væri að þagga 
niður samvisku sína um það, að það gerði 
ekkert til hvað það snerti, hvernig not- 
aður hefði verið tíminn af allshn. til þess 
að athuga málið. því að það skiftir auð- 
vitað ekki máli, hvort haldnir eru margir 
fundir eða fáir, ef maður slær því föstu 
með sjálfum sjer í byrjun, að maður 
hafi ekkert vit á málinu. Þá sagði háttv. 
frsm. meiri hl„ að komið hefðu margar 
brtt. við þetta frv. í hv. Xd., sem ekki 
hefðu náð samþykki, og taldi það benda 
á, að þeirra hefði ekki verið þörf, frv. 
hefði verið svo gott frá stjórnarinnar 
liendi og hv. deild sjeð, að það hefði ekki 
verið nema til þess að spilla frv. að hleypa 
þeim að. Þó munu vera nokkrar undan- 
tekningar á þessu, því að eitthvað var 
samþykt af þeim, og að brtt. komu frá 
mörgum þm., sýnir, að margir eru óá- 
nægðir með frv. En það er rjett hjá hv. 
frsm. meiri hl„ að margt af þeim var 
felt, en ætli það geti ekki farið líkt hjer, 
því að mjer finst, að ef meiri hl. þessarar 
hv. deildar væri líkur meiri hl. hv. alls- 
hn„ að þvkjast ekki þurfa að athuga
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málið og þvkja nóg að samþykkja það. 
þá myndu mínar brtt. feldar, enda liefir 
hv. meiri lil. lýst yfir því í nál. sínu. að 
hann ætli ekki að samþ. neinar brtt., sem 
fram koini, og þá ekki heldur þær, sem 
honum þættu til bóta. ()g þótt ekki væri 
nema annar nefndarmaðurinn, sem lítið 
eða ekkert vit hefði á málinu. þykir mjer 
það samt hreystilega sagt að gefa þá yf- 
irlýsingu, að hann ap sjálfsögðu yrði á móti 
öllum'brtt.. því að hv. þm. (EP) gæti þó 
hugsað sjer, að einhverjar af þeim væru 
td bóta, þótt liann náttúrlega skilji ekk- 
ert í þeim. En það er nú svo. að liáttv. 
þm. eru nú orðnir svo ringlaðir í höfðinu 
hjer í þessari háttv. deild. af því að kom- 
ið er svo nærri þingslitum. þá er sama 
þótt háttv. deild hafi ekkert athugað mál- 
ið; það er sanit sjálfsagt að drífa það 
fram, og ínenn varðar ]>á ekki svo mikið 
um það, hvort fleiri eða færri stórir agn- 
úar eru á því, og það er þá líka besta at- 
vinnuvon fyrir næsta þing að sitja þá 
mánuðum saman við að lagfæra þessi lög 
og önnur líkt vönduð. Það verða ekki 
ómyndarlegri Alþingistíðindin eða Stjórn- 
artíðindin fvrir það. Jeg hugsaði satt að 
segja ekki, að svona fáránleg yfirlýsing 
hefði vfir höfuð getað komið frá þessum 
tveim háttv. meðnefndarmönnum mínum, 
ef þetta hefði ekki fyrir þeim vakað, en 
jeg hefi aldrei álitið, að það borgaði sig 
að gera mikilsverð frv. að lögum á sein- 
ustu dögum þingsins, aðeins til þess að 
hafa afgreitt mörg lög, og jeg held, að 
þingið hefði verið í eins miklu áliti og 
að maklegleikum, þótt það sum árin hefði 
afgreitt færri lögin og þótt minna hefði 
þurft að leiðrjetta af nýjum lögum held- 
ur en venjan hefir verið. Þá gat hv. frsm. 
meiri hl. um einhverja glettni hjá mjer í 
nál. til hv. meðnefndarmanna minna. Mjer 
þykir leitt að heyra það. því að jeg ætl-

aði ekki að móðga þá. en mjer finst, að 
jeg hafi fulla ástæðu til að segja þetta um 
þá hvað þetta mál snertir, því að mjer 
finst það vera hvað á móti öðru hjá þeim. 
að telja það ekki of langan tíma fyrir liv. 
Xd. að liafa þetta mál í því nær 10 vik- 
ur, en þessa deild ekki nema hálfan 
mánuð. og geta þó ekki sint málinu nema 
helminginn af þeim tíma vegna fjárlag- 
anna, og jeg verð að gera miklu minna 
úr þessu starfi allshn. við frv. heldur en 
hv. frsm. gerði, sein sagði, að við hefðum 
borið frv. nákvæmlega sainan við núgild- 
andi lög uin þetta efni, því að jeg full- 
Vrði, að við höfum aldrei lokið við Jiann 
samanburð. Við höfðum fjóra fundi. mjög 
stutta, í ínálinu. Þá sagði hv. frsm.. að 
]>að væri eðlilegt. að það þyrfti meiri 
vinnu við málin í hv. Nd. Það getur 
náttúrlega verið, að ]>að sje eðlilegt, en 
meira fer það þó eftir því, fyrir hvaða 
deild málið er lagt fyrst. Jeg get .játað, 
að líklega þurfi minni vinnu í málinu 
fyrir þá deild. sem seinna fær það til at- 
hugunar. Jeg vil taka það upp aftur, að 
það er hreint ekki rjett, að allshn. þess- 
arar hv. deildar hafi lagt venjulega vinnu 
í þetta frv., samanborið við önnur frv., 
sem hún hefir haft til meðferðar; jeg 
hugsa t. d., að hv. frsm. meiri hl. vilji 
ekki ábyrgjast það, eftir þá vinnu, sem 
liann hefir lagt í frv., hvort það er rjett, 
að allar þær lagagreinar, sem taldar eru 
upp í enda frv., falli burt. Við bárum 
þær aldrei saman; líklega hefir hv. Nd. 
gert það, eða jeg get að minsta kosti 
hugsað mjer það, en skekkja kom fram 
hvað það snerti í frv. um kosningar í mál- 
efnum sveita og kaupstaða. Þá sagði hv. 
frsm.. að það þýddi ekki að koma með 
brtt. hjer. því að þær myndu fara eins 
og í háttv. Xd. Jeg vil nú ekki fara eftir 
því. hvort það þýðir mikið eða lítið að
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koma með brtt., heldur eftir því, hvort jeg 
álít það rjett eða ekki. En að hinu leyt- 
inu furðaði hv. frsin. nieiri hl. á því. að 
minni hl. skyldi ekki koma með fleiri brtt 
heldur en orðið hefði. Jeg v;eri nú kann- 
ske hissa á því líka. ef ekki het'ði staðið 
svo á, eins og jeg tók fram. að jeg hafði 
ekki nægilegan tíma til þess; það var 
liert á mjer með nál. og jeg athugaði frv. 
ekki lengur en liv. meðnefndarmenn mín- 
ir, á fjórum stuttum fundum. og jeg liefi 
líka tekið það fram, að þó að jeg liafi 
ekki komið með fleiri brtt. en ]>etta, þá 
er það ekki af því, að jeg ekki teldi ;eski- 
legt, að fleiri hefðu verið gerðar.

•Jeg skal þá fara nokkrum orðum um 
þessar brtt. mínar. Fyrsta brtt. mín er. 
eins og hv. deildarmenn inunu hafa sjeð, 
við 3. gr. frv. Þar legg jeg til. að í stað- 
inn fyrir sýslunefnd komi sýslumaður. ef 
sveitarstjórn þarf að sækja til sýslunefnd- 
ar um leyfi til þess að hækka útsvörin. 
Jeg álít, að það sje heppilegra. og það 
er að minsta kosti í meira samræmi við 
það, sem samþvkt var viðvíkjandi kosn- 
ingum í málefnum sveita og kaupstaða. 
Jeg álít, að það sje nægilegt að snúa sjer 
til sýslunefndaroddvita, því að það getur 
sparað kostnaðinn við aukasýslunefndar- 
fund, en mjer þvkir sá kostnaður óþarfi. 
því að sýslufund er ekki hægt að halda 
öðruvísi en svo, að það kosti sýsluna þó 
dálítið.

Jeg hefi áður tekið fram, livað mjer 
þótti óhæfilega orðaður 3. liðurinn í 4. 
gr., en samt kom jeg nú ekki með brtt. 
við hann, en aftur á móti með brtt. um 
að fella nokkuð úr 1. lið þeirrar greinar. 
Nú hljóðar hann svo, með levfi hæstv. 
forseta:

„Útsvar skal leggja á eftir efnuin og 
ástæðum. Skal þá til greina taka :

1. Eignir aðilja, hverjar þær eru og

hversu verðmætar, hversu miklar 
skuldir livíla á aðilja og hversu mikl- 
ar eignir hann á afgangs skuldum

Jeg kann nú ekki við þetta, því að jeg 
býst ekki við, að hvorki nokkur hrepps- 
nefnd eða bæjarstjórn geti nú ekki sjeð 
það með ljettu móti, live mikið verður af- 
gangs skuldum, þegar hún veit bæði um 
eignir og skuldir gjaldþegns. eða að minsta 
kosti eru henni ætlaðir erfiðari útreikn- 
ingar lijer síðar í frv., svo að hún ætti 
hæglega að geta reiknað þetta.

Þá legg jeg til, að viðbót komi aftan 
við 9. gr., 1. b., að aftan við liðinn bæt- 
ist: enda láti útgerðarmaður fullverka 
aflann á staðnúm. Eftir þessum lið getur 
skip orðið útsvarsskvlt, sem leggur upp 
afla sinn utan heimilis.sveitar útgerðar- 
manns að minsta kosti samtals 4 viknr af 
gjaldárinu, og vil jeg þá láta þetta koma 
aftan við. Mjer finst nefnilega, að þessi 
atvinnurekstur, eins og hann er tilfærður 
í frv.. sje svo lítilfjörlegur, að varla sje 
vert að gera skip útsvarsskylt, ef það t'ylgir 
ekki með. að þarna eigi að verka afl- 
ann. Sumir hafa líka haldið því fram sem 
kosti á þessu frv., að það vildi draga úr elt- 
ingaleiknum með útsvarsálagningar utan 
heimilissveitar, en þetta atriði frv. miðar 
jafnvel til þess að auka eltingaleikinn við 
þessa menn. Eins er það líka í núgildandi 
lögum, að menn verða ekki útsvarsskyldir, 
þótt þeir stundi bátfiski og leggi upp afla í 
öðrum hreppi, ef það er innan sýslunnar 
eða við sama fjörð eða flóa. Þarna er út- 
svarsskyldan því aukin við það, sem nú er. 
Jeg hefi því miður ekki haft nægilegan 
tíma til að kynna mjer þetta, frekar en 
margt annað í frv., en heyrt hefi jeg það 
sagt, að einmitt allmikil harðdrægni sje 
oft viðhöfð í svona tilfellum.

Þá kemur nú stærsta brtt. Það er sú,
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að jeg legg til, að 12. gr. falli niður. Jeg 
býst nú við, að hv. deildarmenn að minsta 
kosti liafi frv. fyrir frarnan sig og hafi 
jafnvel lesið það yfir, flestir þeirra. og 
jeg skil varla, að þeir að minsta kosti 
sjái það ekki fljótt, að þessi grein er þó 
nokkuð margbrotin, og eftir þeirri fyrir- 
höfn, sem hún bakar, mun þurfa að ía 
eitthvað í aðra hönd. Það er nefnilega í 
þessari grein reglan fyrir því, hvernig 
á að skifta niður útsvörum á milli heim- 
ilissveitar gjaldþegns og atvinnusveit- 
ar. Það er nokkuð margbrotið og á líka 
sitt við í hverju tilfelli, nefnilega eftir 
því, livort það eru meiri sveitarþyngsli í 
atvinnusveitinni eða heimilisveitinni. Jeg 
vildi, með leyfi liæstv. forseta, mega lesa 
upp niðurlag hennar, því að hún er svo 
löng og leiðinleg, að jeg býst ekki við. að 
nokkur forseti vildi leyfa- mjer að lesa 
liana alla. Xiðurlagið er þannig:

„Finna skal, livort útsvör verði tal- 
in hlutfallslega hærri eða lægri í einni 
sveit en annari, með því að leggja saman 
í hvorri sveit eða hverri hlutfallið milli 
skuldlausra eigna gjaldþegna sveitarinn- 
ar eftir síðasta skattframtali og útsvara 
þar, hlutfallið milli skattskyldra tekna 
þeirra og útsvara og hlutfallið milli gjald- 
endatölu sveitarinnar og útsvara, og deila 
síðan með 3. Skera þær tölur, er þá koma 
fram, úr því, í hvorri sveit eða hverri sje 
hlutfalLslega hærra eða hæst útsvar.“

Þetta skilja nú allir; það er aðeins 
tekið meðaltal og alveg rjett, að það er 
hægt að sjá mismun sveitarþyngsla af 
þessu. En svo kemur rúsínan:

„Atvinnumálaráðuneytið getur sett regl- 
ur til leiðbeiningar um þetta atriði, og er 
heimilt, ef það kemur í ljós, að fyrst- 
nefnjda hlutfallsins gætir of mikið, að draga

úr gildi þess með því að deila eignum 
samkvæmt skattframtali með tölu, er telst 
hæfileg, þó ekki liærri en 10.“

Jeg gæti nú liugsað mjer, að liann mætti 
vera nokkur ár í hreppsnefnd eða yfir- 
skattanefnd, hv. frsm. meiri hl„ til þess 
að hann yrði flinkur í þessu verki, eftir 
þeim vitnisburði, sem hv. þm. (EP) gef- 
ur sjálfum sjer um þekkingu í útsvars- 
málum, auk þess sem jeg veit, að í liv. 
Xd. urðu þó nokkrar deilur um þessa 10, 
sem átti að nota seinast svona eftir tilfinn- 
ingu, og sumum liáttv. þm. í Xd. þótti 
liæfilegra að liafa hámarkið 7. Það mun 
liafa verið háttv. þm. Alýr. (PÞ), sem 
hj.elt því fram í liáttv. Xd„ að 7(7 myndi 
hæíilegt, og hæstv. atvrli. heíir enn ekki 
getað sagt, hvort 10(i væri hæfileg tala. 
Ilinsvegar hefir liann vafið þetta og flækt 
í ræðu sinni, án þess nokkuð verulegt væri 
upp úi' því að hafa.

Þegar nú þess er gætt, að nokkuð af 
útsvarinu þarf heimilissveit að greiða at- 
vinnusveit,. þá þarf hún að fá skýrslur 
þar að lútandi, sem skifting útsvarsins 
miðast við, svo slíkt getur vel farið fram 
með einföldum hætti, ef 12. gr. fellur nið- 
ur, milli hreppsnefndanna, og ekki sýnt, 
að þess rjettlætis verði ver gætt, sem mest 
er talað um, að frv. eigi að skapa. Mjer 
virðist rjettara, að jafnað sje niður eftir 
þörfum heimilissveitarinnar og atvinnu- 
sveit borgað samkvæmt því, og þó að það 
kæmi á daginn, að það yrði vitund óná- 
kvæmara í stöku tilfelli en þeir menn 
gera ráð fyrir að verði, sem halda fram 
þessari skiftingu samkv. 12. gr„ þá væri 
það vel til vinnandi, til þess að vera laus 
við allar þær flækjur og vafninga, sem 
verða mundu í framkvæmd hennar. Enda 
næst með þessari skiftingu, eins og grein-
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in er orðuð, ekki það rjettlæti, sem af er 
gumað, eins og jeg er margbúinn að sýna 
fram á.

Annars lielcl jeg, að þeir háu lierrar, er 
þessa 12. gr. hafa samið, hafi lagst of 
djúpt og ekki gert sjer ljóst, livað þeir 
voru að fara, enda er hún með því versta 
í frv., og sú aðferð. sem þar er svtla.st til 
að nota, miklu lakari en það, sem nú 
tíðkast. Að minsta kosti virðist mjer við 
nánari athugun, að með gömlu aðferðinni 
náist meira rjettlæti. Eftir lienni munar 
það þó aldrei meira en þessuni ÍOA', sem 
ranglega má leggja á samkv. frv.

Þá kem jeg að næstu hrtt. minni, við 
16. gr. Jeg held það sje rjett hjá mjer, 
að það hafi komist inn í frv. í hv. Xd.. 
að þeir, sem sæti eiga í niðurjöfnunar- 
nefnd í hreppum, skuli taka borgun fyrir 
.starf sitt úr lireppssjóði. Þetta er nýmæli, 
því fyrir það er engin þóknun ákveðin í 
lögum nú. Hinsvegar virðist mjer, ef það 
á að dragast fram á slátt, að nefndar- 
mennirnir þurfi að svara útsvarskærum. 
sjeu þeir ekki of sælir af því. þó að þeir 
fengju 5 kr. á dag fyrir þá vinnu, en til 
þess vil jeg ekki láta koma, enda engin 
borgun ákveðin í því augnamiði. Felli jeg 
mig Jiví ltest við. að frv. hafi engin ákvæði 
að geyma í þessu efni. og legg því til, að 
seinni hluti greinarinnar falli niður. Þeir, 
sem vita, hvað útgjöldin eru orðin liá, 
sem jafna þarf árlega niður í hreppun- 
um, munu tæplega telja nauðsynlegt að 
ætla niðurjöfnunarnefnd dagkaup. Allur 
fundahaldakostnaður vegna niðurjöfnun- 
ar er líka greiddur nú úr hreppssjóði, svo 
að frá sjálfum sjer leggja nefndarmenn 
ekki annað til en tíma þann, sem starfið 
tekur.

Þá er það næst brtt. mín við 17. gr., uin 
að fella niður, að konur geti skorast und- 
an því að taka sæti í niðurjöfnunarnefnd.

Þessi brtt. er í samræmi við það, sem jeg 
og fleiri hv. þm. hafa haldið fram. Hæstv. 
atvrh. mæltist til, að brtt. þessi biði til 
3. umr., og get jeg eftir atvikum fallist á 
það, þótt jeg hinsvegar megi ætla, að hv. 
deild sje sama sinnis um Jietta efni og 
áður.

Þá kem jeg að þeirri brtt. minni, sem 
er við 21. gr. og fer fram á að fella bæði 
framan og aftan af þeim tíma, sem jafna 
megi niður útsvörum á.

I frv. er ætlast til, að niðurjöfnun 
byrji með febrúarmánuði. En þar sem 
mjer skilst, að bæði hreppsnefndum og 
bæjarstjórnum sje ætlað að hafa aðgang 
að skattaframtali gjaldenda til hliðsjónar 
við niðurjöfnunina, þá virðist mjer illa til 
fallið að taka febrúarmánuð með, þar sem 
vitanlegt er. að skattaframtalsskýrslum 
þarf ekki að skila fyr en í febrúarmánað- 
arlok. (Atvrh. MG■: í Reykjavík). Xei, í 
Reykjavík þurfa sumir gjaldendur ekki að 
skila framtalsskýrslu fyr en í lok mars- 
mánaðar, að mig minnir, svo J)að er út í 
loftið og ekki á neinum rökum bygt að 
reikna með febrúarmánuði einnig hvað 
Reykjavík snertir. Annars vil jeg í sam- 
bandi við það. sem liæstv. atrvh. greip 
fram í fyrir mjer, benda á. að það með- 
al annars sannar þetta, sem jeg og fleiri 
hafa hahlið fram, að J)eir, sem lagt hafa 
hönd að samning Jiessa frv., liafa fremur 
haft kaupstaðina fyrir augum, en tekið 
minna til athugunar, hvernig liagar til 
úti um sveitir. (Atvrh. MG: Þetta er út- 
úrsnúningur!). Hann um það, liæstv. at- 
vrh., hvort liann kallar það útúrsnúning 
eða ekki, en jeg skýt því til þeirra hv. 
þm., sem eitthvað þekkja til í sveitum, 
livort það sje ekki rjett lijá mjer, að ekki 
sje ætlast til, að skattaframtalsskýrslur 
liggi frammi til notkunar fyr en í febrúar- 
mánaðarlok.



Lagafrumvörp samþykt.2325

Jeg fer líka fram á að stytta tímabilið 
aftan frá. Mjer þykir óþarft, að niður- 
jöfnunin dragist langt fram á vor. Þess 
vegna legg jeg til með brtt. minni, að 
tímabilið, sem jafna má niður útsvörum 
á, reiknist frá 1. mars til 15. apríl. Það,- 
sem fyrir mjer vakir með því að stytta 
aftan frá, er það, að ekki lendi það í vor- 
önnum að svara kærum, því nóg er vinn- 
an samt, sem þetta liefir í för með sjer, að 
ástæða sje til að auka mönnum meiri 
óþægindi en þörf gerist. Enda finst mjer, 
að þessi tími sje nógu langur til niður- 
jöfnunar, einkuni þó með tilliti til þess, 
að síðar í greininni er heimilað, að nið- 
urjöfnun megi fara fram síðar á árinu. 
ef sjerstakar ástæður eru fyrir liendi. en 
um það verður að sækja til atvinnumála- 
ráðuneytisins.

Jeg fer nú líklega að stytta mál mitt 
úr þessu, enda lield jeg, að hv. þdm. þurfi 
ekki að hlusta á aðfinslur mínar. ef þeg- 
ar er ráðið, að frv. skuli ná fram að 
ganga. hversu ilt sem það er. Vona jeg 
þó, að ýmsir skilji, að það margir gallar 
sjeu á frv., þó að hv. meiri hl. skilji það 
ekki. eða vilji ekki skilja það, og þeir 
svo stórir og varhugaverðir. að varlegt 
sje, að slíkt festist í löggjöf okkar.

Einar Árnason: Jeg skal fúslega játa 
það, að það mun erfitt að gera frv. svo 
úr garði, að öllum líki. Það er alkunna, að 
þegar minst er á útsvör, þá er það við- 
kvæmt mál, því að það tekur til svo 
margra, og hverjum einuin finst þar stefnt 
að sjer að einliverju leyti.

Jeg er einn í tölu þeirra. sem ekki eru 
ánægðir með þetta frv. Skal jeg þó ekki 
halda langa ræðu um smáatriði nje fara út 
í neitt skæklatog. Það er stutt síðan þetta

l’tsvör.
2326

frv. kom fyrir deildina ; hefir síðan verið 
annriki mikið og ekki tök á fyrir deildar- 
menn að lesa það svo niður í kjölinn. sem 
þörf er á, til þess að gera sjer ljóst hvert 
atriði.

Það, sem jeg meðal annars finn að frv., 
er, að það er nokkuð flókið, svo að jeg er 
hræddur um, að framkvæmd þess verði 
erfið. Þar kemur fyrst og fremst til 
greina, að reikningsárinu er breytt. M.jer 
virðist, eftir þeirri reynslu. er jeg liet'i í 
sveitarstjórnarmálum, að fardagaárið >je 
hentugra eins og lijer hagar til. En með 
því að miða við almanaksárið breytist 
tíminn, sem útsvörum er jafnað niður á. 
svo og gjahldagi þeirra. Xú fara flutningar 
manna milli sveita mest fram á vorin, og 
mun þetta því valda óþægindum og erfið- 
leikum. Maður, sem flyst búferlum. er 
ekki í sömu sveit. er honum ber að greiða 
útsvar, og zi' það var lagt á hann. Þetta 
yrði til óþæginda bieði fyrir manninn og 
sveitarstjórnirnar. En yfir liöfuð er frv. 
þannig bygt. að ef þessu er breytt með 
almanaksárið, verður að bylta því öllu 
við. En jeg treysti mjer ekki til þess 
sakir naums tíma, enda bjóst jeg ekki 
við nægu fylgi í deildinni til þess.

Jeg gat þess áðan. að frv. væri flókið, 
og jeg er hræddur um, að svo reynist, að 
Jireppsnefndum muni veitast erfitt að átta 
sig á ýmsum ákvæðum þess. En jeg tel 
nauðsynlegt. að þau lög, sem almenning- 
ur þarf að nota jafnmikið og þessi lög, 
sjeu gerð svo einföld og óbrotin sem hægt 
er. Jeg held. að þetta frv. myndi auka 
til rnuna skriffinskuna og rekistefnur milli 
sveita. en þær eru jafnan vandræðamál.

I þessu frv. kemur fram sú stefna. að 
það sje aðallega heimili-sveit g.jaldþegna. 
sem leggi á útsvör. er síðan skiftist milli 
heimilLssveitar og atvinnusveilar. ÞeÞa er
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alveg nýinæli, og það ekki alllítið. En 
hræddur er jeg um, að af því mundi 'eiða, 
að áætlanir sveitarstjórna yrðu óábyggi- 
legar, tekjur allar óvissari sökum erfið- 
leika á innheimtu. Það fer ekki li.já því, 
að ineira tapast af útsvörum með þessu 
fyrirkomulagi lieldur en nú. Má búast við, 
að heimilissv^tir innheimti ekki eins ræki- 
lega. er þær vita, að þær eiga að skila 
kannske nieiri hluta innheinitufjárins í 
hendur annarar sveitar. I frv. er að 
sönnu gerður nokkur munur á, hvort menn 
stunda atvinnu eða reka. Um þá, er at- 
vinnu stunda, má gera ráð fyrir, að und- 
antekningar sjeu, ef útsvör þeirra þurfa 
að skiftast, nema í því tilfelli, að atvinna 
þeirra hafi gefið þeim óvenju miklar tekj- 
ur. Aftur á móti um þá, er atvinnu reka 
utan heimilissveitar, þá er eftir núgild- 
andi lögum lagt á þá í sveit, þar sem at- 
vinnureksturinn fer fram. Eftir frv. á að 
leggja á þá í heimilissveit þeirra. Þetta er 
ákaflega mikil breyting frá því, sem nú 
er. Er jeg hræddur um, að kvartað verði 
undan þessu, ef til framkvæmda kemur.

Því hefir verið Iialdið fram, að lögð 
hafi verið útsvör þyngri en góðu hófi 
gegndi á utansveitaratvinnurekendur. Eft- 
ir þessu frv. virðist ekki hætta á. að slíkt 
kæmi fyrir, þótt atvinnusveit fái að lialda 
rjettinum til útsvarsálagningar, vegna 
þess, að úrskurðarvaldið um upphæð út- 
svarsins er tekið frá aðiljum, sem það 
hafa liaft, og flutt til þeirra, er geta 
litið óhlutdrægari augum á málavöxtu.

Nú á seinni árum ber mikið á því, að 
atvinnurekendur sjeu á sífeldu flökti milli 
landsfjórðunga og flytji sig til atvinnu- 
rekstrar til ým.sra staða, og er ákaflega 
hætt við því, þegar heimilissveit á að ann- 
ast innheimtu útsvara, að það verði næsta 
erfitt. Getur farið svo, að sumt náist 
aldrei.

2328

Jeg liefi því leyft mjer að koma með 
brtt., sem stefnir í þá átt að gera atvinnu- 
rekstur útsvarsskyldan á þeim stað, sem 
liann er rekinn. Tel jeg það með því trygt, 
að þau hjeruð, þar sem atvinnurekstur 
fer frain, eigi ekki á liættu tekjumissi, með 
því að þau hafa betri aðstöðu til innheimtu 
en heimilissveitir. Stefnubreytingar í út- 
svarslöggjöfinni yrðu Jieldur ekki eins 
stórar og snöggar með því að samþykkja 
þessa brtt.

líeynsla er fyrir því, t. d. á Siglufirði, 
að menn geta á örskömmum tíma, kannske 
1—2 vikum, rekið atvinnu, sem gefur þeim 
feikna arð. Virðist ekki nema sanngjarnt, 
að lijerað, sem veitir þeim aðgang til að 
afla sjer slíkra tekna, liafi rjett til að 
leggja á þá útsvar, en þurfi ekki að eiga 
alt undir heimilLssveit þeirra, livað lienni 
þóknast að skamta atvinnusveitinni.

Jeg hefði nú álitið rjett að fresta fram- 
gangi frv. í þetta sinn. Hinsvegar getur 
það verið þægilegur grundvöllur fyrir 
þjóðina til að átta sig á málinu, láta sjer 
verða ljóst, livað þurfi að endurbæta og 
hvert beri að stefna. Mjer er að vísu 
kunnugt, að leitað var álits og umsagnar 
sveitarstjórna um útsvarsmálið. En þótt 
einhverjar þeirra liafi sent svör, er vara- 
samt á þeim að byggja að svo stöddu. 
Hlýtur alt að vera í óvissu og molum enn, 
Þarf bæði tíma og undirbúningsgrund- 
völl til að átta sig á þessu máli. Jeg teldi 
því vel til fallið, að frv. lægi til athug- 
unar til næsta þings.

Það er ekkert óeðlilegt við það, þó að 
svo stórt og flókið mál, sem grípur svo 
mjög inn í fjárhagsmál landsmanna, verði 
ekki afgreitt á einu þingi.

Jeg lofaði að fara ekki út í einstök at- 
riði, enda hefi jeg ekki gert það. Mest 
almennar athugasemdir, sem jeg hefi gert 
við frv. — Jeg tel stefnu þess svo gerólíka
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því, sem við höfum átt við að búa, að þess 
er ekki að vænta, að menn geti felt sig 
við það. Það liefir verið talinn kostur við 
frv., að þar væri gerð tilraun til að sam- 
ræma útsvarslöggjöfina um land alt. Kann 
að vera, en jeg efast um, að það sje hægt, 
síst að koma á samræmi milli sveita og 
kaupstaða. Því hafa sumir stungið upp á 
að hafa sjerstakt form fyrir kaupstaðina. 
En heldur ekki í þeim hagar eins til al- 
staðar. Það er einmitt mjög ólíkt ástatt í 
hinum ýmsu kaupstöðum landsins. Þetta 
ásamt fleiru sýnir, að þörf er á að athuga 
þetta mál nánar en þegar hefir verið gert.

Ingibjörg H. Bjamason: Að svo komnu 
ætla jeg ekki að taka til máls, en gevmi 
mjer til 3. umr. að gera athugasemd við 
17. grein.

Björn Kristjánsson: Jeg hefi leyft mjer 
að bera fram eina brtt. við þetta frv. Ef 
jeg hefði haft tíma til að setja mig inn 
í málið svo sem vert var, hefði jeg borið 
fram fleiri brtt., því margar umkvartanir 
og óskir um brevtingar liafa komið úr 
kjördæmi mínu. Jeg skal þó geta þess, að 
sú brtt., sem jeg ber fram, er ekki til 
orðin vegna ó.ska úr mínu kjördæmi. Eins 
og hv. deild er kunnugt, eiga kaupfjelög 
að greiða útsvar af arði söludeilda sinna. 
Xú er það vitanlegt, að hið opinbera get- 
ur ekkert eftirlit haft með bókfærslu 
fjelaganna eða vitað, hve mikið þau selja 
utanfjelagsmönnum. Það er því algerlega 
undir ráðvendni kaupfjelagsstjóranna kom- 
ið, hve rjettar upplýsingar eru gefnar 
um þetta. .Teg hygg, að gera megi ráð fyr- 
ir, að flestir gefi nokkurnveginn rjetta 
skýrslu um þetta. Þó liggur hjer fyrir 
kæra frá einni hreppsnefnd, þess efnis, að 
kaupfjelagsstjórinn í hennar hreppi, sem 
vera mun nokkuð harðgerður maður, gefi

ekki rjettar upplýsingar um þetta efni og 
hafi jafnvel gerst svo djarfur aið hafa í 
hótunum við hreppsnefndina, ef hún legði 
ekki 8x13 og svo lítið á fjelagið, og látið 
í veðri vaka, að hann mundi finna aðra 
leið til þess að komast hjá gjaldinu, ef 
hún færi ekki að vilja sínum. Jeg fer 
ekkert út í það, hvernig hann mundi fara 
að þessu, og les ekki heldur upp kæruna, 
skýri aðeins frá þessu.

Þessi hreppur er bláfátækur og hefir eng- 
in ráð að afla nauðsynlegra tekna. Kemur 
honum því mjög bagalega, að kaupfjelagið 
skuli skjóta sjer undan því að greiða lög- 
maút útsvar. Brtt. mín fer fram á, að 
þegar grunur leikur á um svona undan- 
brögð, sje hreppsnefndum gefið meira 
vald til að áætla þennan tekjulið heldur 
en frv. gerir ráð fyrir. Það ætti auðvit- 
að að vera auðvelt að kæra þetta, en af 
skiljanlegnm ásta’ðum getur oft staðið svo 
á, að hreppsnefndir vilji hliðra sjer hjá 
því og kjósi heldur að líða en stríða. Xú 
er tækifæri til að laga þetta.

Eins og jeg tók fram, hefi jeg ekki haft 
tíma til að koma fram með þær brtt., sem 
kjördæmi mitt hefir óskað eftir. En aðal- 
krafan þaðan er sú, að haft sje sama reikn- 
ingsár og verið hefir. Ef sú breyting verð- 
ur ekki á gerð, get jeg ekki greitt frv. at- 
kv. -Teg þarf svo ekki meira um þetta að 
segja. Mjer er sama. þó frv. fari til 3. umr., 
ef von er um, að þessu verði breytt þá.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg er
þakklátur hv. meiri hl. allshn. fyrir af- 
greiðslu þe.ssa frv. Jeg get líka að vissu 
leyti verið ánægður með brtt. hv. þm. A.- 
Ilúnv. (GuðmO), því þær snerta ekki mjög 
mikið kjarna málsins, eins og jeg kem að 
síðar. En ummæli hans, sem fylgdu, og 
þau, sem í nál. standa, er jeg mjög óá- 
nægður með. Minni hl. kvartar yfir því,
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afi lítill tími liafi gefist til að athuga 
málið. En þó að frv. væri ekki vísað til 
nefndar í þessari deild fyr en 19. apríl. 
þá hefir frv. Icgið fyrir þinginu frá því 
í þingbyrjuii. og jeg hygg, að hv. þni. 
diníiraOi liafi ekki verið þess óvilandi. 
að það niiindi koma fyrir þes<a deild. 
Hann hafði því fulla ástæðu til að set.ja 
sig ínn í efni þe-s framan af þingtímanum. 
meðan lítifS var að gera. Það er ekki liægt 
að álasa mjer fyrir það, ]>ó frv. væri lengi 
: Xd. Það tafðist þar af því. að f.járliig- 
in vii! u á dagskrá um sama leyti. og 
var þá þetta mál látið sit.ia á hakanum. 
Annars verð .jeg að seg.ja. að málið hef- 
ir grætt talsvert við að vera svona lengi í 
Xd. Frv. var athugað þar vandlega. Marg- 
ar brtt. komu fram. en voru flestar feld- 
ar. En þegar 2S menn víðsvegar af 'land- 
inu legg.ja sig í bleyti um þetta mál og 
bera fram brtt. sínar. sein svo eru flestar 
feldar. þá er ekki líklegt. að meiri hluti 
almennings s.je á bak við þær lirtt. Það 
er iillum Ijóst. og liefir verið játað í um- 
ræðunum, að ekki s.je lítill vandi að semja 
liígg.jiif um þetta efni. og skattamál vfir- 
leitt. svo öllum líki. Af beinum sköttum 
ei u útsvörin þyngsti skatturinn og verða 
jafnan deiluefni. þó huginyndin. sem á 
bak við liggur. að jafna niður eftir efnum 
og ásta’ðum. sje sanngjörn. En reyn.slan 
mundi verða sú, að þó allir þingmenn- 
imir. 42 að tiilu, lsvmu með sitt frv. hver 
um þetta efni og ættu kost á að bera sig 
saman. þá myndu engar tvær skoðanir 
falla sanian að öllu leyti. Ut af því. sem 
Ii.jer hefir verið rninst á. að vafasamt 
v;eri, hvort r.jett væri að láta gilda siimu 
reglur um þetta efni á öllu landinu, vil jeg 
benda á. að útsvarslöggjöfin er skattalög- 
g.jöf. en ein tekjuskattslög gilda fyrir alt 
land. og ætti þá hið sama að geta gilt um 
útsvörin. Iláttv. frsm. minni hl. hjelt, að

best færi á. að ein liig giltu fyrir kaup- 
staði og þau kauptún. sem eru sjerstakir 
hreppar. en önnur fyrir aðra hreppa. 
En þegar hv. 1. þm. Eyf. (EA) mintist á 
þetta atriði. h.jelt hann fram. að aðstað- 
an í kaupstiiðunum væri m,jög misinun- 
andi og varla gætu gilt siimu reglur í 
öllum kaupstöðum. Svona eru skoðanirnar 
skiftar. Það er áreiðanlegt. að það verður 
aldrei liægt að ganga frá frv. um þetta 
efni svo. að allir þingmenn geti skrifað 
undir hvert einasta ákvæði. Það Iiefir ver- 
ið talað um. að óheppilegt mundi vera að 
breyta reikningsárinu. Þó liggur engin 
brtt. fyrir í þá átt. og virðist því tilgangs 
lítið að vera að ræða um það. -Jeg skal 
taka fram. að leitað var álits lirepps- 
nefnda landsins um þetta atriði. og voru 
einar átta á móti því að brevta til af 
þeini. sem svarað hafa. Mjer finst heldur 
ekki vera h.jer uin mikla breytingu að 
ræða. M.jer er kunnugt um. að lialdið er 
áfram að taka á móti tekjum og greiða 
g.jöld síðasta fardagaárs langt fram yfir 
gjalddaga, og oft er hreppsreikningurinn 
ekki fnllgerður fyr en í nóvember. Þó sá 
siður væri tekinn að gera upp um nýár, 
munaði það ekki miklu. I nál. minni hl. 
segir. að óheppilegur gjalddagi á útsvör- 
nnum sje ákveðinn í frv. Því er til að 
svara. að það ákvæði var sett í Xd.. og 
þar eru líka sveitamenn ekki síður en 
lijer, svo jeg get ekki gert mikið úr því, 
sem hv. minni lil. segir um þetta. Mjer er 
kunnugt um það frá eldri tímum. að 
sýslusjóðsg.jöldin voru ekki altaf borguð í 
júnímánuði. og jeg lield, að ekkert hafi 
verið kvartað undan því, þó það væri ekki 
gert fyr en á síðari hluta sumarsins. Um 
þurfamannaframfærið er það að seg.ja, að 
það er ekki frekar borgað í fardögum 
heldur en á öðrum tímum. Það mun oft 
koma upp í útsvör og greiðist þá með
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reikningsjöfnuði. Minni lil. segir, að lítið 
tillit sje tekið til sveitanna í þessu frv.. 
en hann nefnir ekki nein chemi. Mjer sýn- 
ist brtt., sem fram eru komnar, vera á 
báða bóga, snerta bæði kaupstaði og sveit- 
ir. Ummæli hv. frsm. minni lil. um böf- 
unda frv. læt jeg mig litlu skifta. Þeir 
eru kunnugir í sveitunum. ekki ósvipað 
l»ví, sem bann sjálfur. Hv. 1. þm. Eyf. 
sagðist ekki bafa komið með brtt. um 
reikningsárið af því, að bann byggist ekki 
við, að bún befði fylgi í þinginu. En 
bvaða ástæða er þá til að vera móti frv. 
þess vegna .’ Ilver á að afgera þessi mál, 
ef ekki þingið, eftir óskum hreppsnefnda ? 
Minni lil. þykir meira dreginn taumur 
kaupstaða, eins og jeg drap á, en það er 
ekki rjett, enda kemur bv. 1. þm. Eyf. 
með brtt., sem sýnir óánægju fyrir hönd 
kaupstaða og er veigameiri en nokkur brtt. 
bv. frsm. minni hl. Hv. frsm. minni bl. 
bjelt, að jeg liefði lítið komið nærri frv. 
og gaf í skyn. að það mundi þá hafa 
verið betra. Jeg á nú ekki þessi rósa- 
,,kompliment“ skilið. (GuðmÓ: Það er 
víst ný sort). Já, gefin undir rós. Það 
kemur oft ýmislegt undir rós bjá þessum 
bv. þm. Því, sem hann segir um orðalag 
frv.,. að það sje ósmekklegt, neita jeg al- 
gerlega. Það er mikill smekkmaður á ís- 
lenskt mál, sem setti frv. í stílinn, og bv. 
frsm. minni bl. kemst áreiðanlega ekki 
með tærnar þangað, sem hann liefir hæl- 
ana í því efni. Hv. þm. vildi gera veður út 
af orðalaginu á 3. málslið 4. gr., þar sem 
stendur: „Ástæður aðilja að öðru leyti. 
svo sem fjölskylda hans, beilsufar bans og 
þeirra, sem á vegum hans eru, böpp eða 
óhöpp, sem bann hefir orðið fyrir, svo sem 
slys“ o. s. frv. Hv. þm. skilst, að slvs vera 
talin lijer með böppum og læst ekki sjá 
orðið „óhöpp“ rjett á undan. Þó bjer sjeu 
ekki talin dæmi upp á liöpp, býst jeg

ekki við. að neinn villist á því, og finst 
m.jer bv. þm. bafa verið fremur óbeppinn 
í þessu bappdrætti sinu. Þá hefir þessi bv. 
þm. fundið tvær prentvillur í frv. Jeg 
hefi ekki athugað, livort þær eru í upp- 
runalega frv., enda skifta þær litlu máli. 
Annars er ekkert ótítt, að prentviliur 
komi fyrir og ritvillur líka. Má mikið 
vera, ef hv. þm. befir aldrei gert sig sekan 
í slíku. IIv. þm. sagði um frv. yfirleitt, að 
það vsvri ógliigt og þvælingslegt. Það er 
ekki undarlegt, þó bonuni finnist það, 
fyrst liann befir gefist upp við að skil.ja 
á l»ví málið. Hann talaði um, að ekki 
mundi vera rjett að flyt.ja úrskurðarvald- 
ið um útsvarskærur frá sýslunefndum yfir 
til yfirskattanefnda. ITann áleit þó víst. 
að málunum væri ekki ver komið þar. 
lieldur yrði þetta fyrirkomulag dýrara. 
En kostar þá ekkert að láta sýslunefndir 
úrskurða kærur, láta 15—16 menn sitja 
yfir þeim úrskurði ? Allir vita. að útsvars- 
mál eru bitamál og tef.ja stundum sýslu- 
nefndir dögum saman. Það mundi einmitt 
verða sparnaður fyrir sýslusjóðina að 
losna við þetta. Þá bneykslast bv. þm. á 
26. gr. frv.. þar sem gert er ráð fyrir. að 
ekki megi breyta útsvari, ef skekkjan er 
álitin nema minna en 10U. Þetta snertir 
ekki grundvöll frv. En það kemur oft fyr- 
ir, að þrætugjarnir menn gera rekistefnu 
út af smáuppbæðum, og getur orðið löng 
deila út af 5—10 kr. kæru. Þetta vill 
stjórnin fyrirbyggja með 26. gr.

IIv. þm. A.-IIúnv. sagði. að það væri 
sjálfsagt meiningin að láta samþ. frv. nú 
til þess að fá sjer atvinnu við að breyta 
því á næsta þingi. (GufimÓ: Þetta er 
ekki rjett tekið eftir; bæstv. ráðh. má 
ekki rangsnúa mínu máli). Xei. ekki vil 
jeg gera það. — en bvort beldur bv. þm. 
að sje byggilegra upp á vinnubrögðin. að 
samþ. frv. nú. eftii* að búið er að leggja
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þá miklu vinnu í það, sem gert liefir ver- 
ið, eða geyma alt til næsta þings, þótt svo 
kynni að fara, að breyta þyrfti einhverju, 
sem jeg ekki bý.st við ’

Jeg skal þá koma að brtt. hv. minni hl. 
Það er fyrst við 3. gr., þar sem hann vill 
láta koma „sýslumaður“ í staðinn fyrir 
,,sýslunefnd.“ Eftir því sem hv. frsm. 
mælti fyrir till., er þetta eintómur mis- 
skilningur. Það er einmitt tilgangurinn, 
að sýslumaður úí kl.jái málið upp á vænt- 
anlegt samþykki sýslunefndar á næsta 
sýslufundi. Þetta er alveg eins og í gild- 
andi sveitarstjórnarlögum; þar er víða til 
tekið. að þetta og þetta eigi sýslunefnd 
að gera. ITefir ]>að verið „praktiserað“ 
Jiannig. að oddviti afgerir málin til bráða- 
birgða og leggur síðan fyrir sýslunefnd 
til samþykkis. Eitt dæmi mjög glögt er 
samþykki til lántöku. ábyrgðar eða slíks. 
Þetta liefir 20 ára „praksis“ á bak við sig. 
Þessi brtt. er því alóþörf, sjálfsagt bygð 
á Jieim misskilningi, að kalla þurfi sýslu- 
nefnd saman í hvert skifti, enda mælti hv. 
frsm. J>annig fvrir henni. Get jeg, ef hann 
vill. sýnt honum í sveitarstjórnarlögunum 
fjölmörg dæmi um þetta. (GuflmÓ: -Teg 
kannast við þau). Jeg veit þá ekki. livers 
vegna hv. ]>m. misskilur þau svo.

ITv. fi'sm. breiddi sig talsvert yfir breyt- 
inguna við 4. gr. og sagði, að ekki mundi 
vera til svo lieimsk hreppsnefnd á ]>essu 
landi, að hún gaúi ekki dregið skuldir frá 
eignum til þess að sjá, hvað mikið er eft- 
ir. Jeg viðurkenni, að þetta er rjett. En 
hv. þm. hefir ekki fundið það, sem liggur 
bak vig þetta, sem sje, að það er ekki 
einungis að finna, livað mikið er afgangs 
skuldum, lieldur þarf að taka tillit til 
þess, þegar jafnað er niður, hvaða hlut- 
fall er á milli eigna og skulda. Það er oft 
svo, að þeir, sem skulda mikið, eiga erfið-

ara að öðru jöfnu; því að skuldirnar bera 
háa rentu án þess að víst sje, að tilsvar- 
andi fje sje upp úr eigninni að hafa. 
Þetta hefir hv. þm. ekki athugað, að það 
er alveg sjálfstætt atriði, hlutfallið milli 
skuldlausra eigna og skulda annarsvegar 
og eigna hinsvegar.

Jeg skal bæta því við um 2. brtt., að 
þótt þetta væri ekki, sem jeg sagði, að 
þetta lægi sjerstaklega á bak við, þá sje 
jeg ekki ástæðu til að breyta frv. bara 
vegna þess. Það getur ekkert gert til, þó 
að þetta standi.

Þá er brtt. við 9. gr. Það er gamall 
kunningi úr Xd. og náði ekki samþykki 
þar. Jeg var satt að segja ekki á móti 
þessari brtt., en meiri hlutinn var á móti 
henni. Gæti jeg í raun og veru gengið inn 
á hana nú. ef jeg vildi annars ganga inn 
á að breyta frv. hjer.

Þá kem jeg að 12. gr„ sem hv. þm. A,- 
Ilúnv. var allharðorður um. Ilann sagði. 
að hún væri della og vitlevsa. (fíulímÓ: 
Ta>plega sagði .jeg svona mikið). Ennfrem- 
ur sagðist hann alls ekki hafa getað skil- 
ið hana. svo flókin væri hún. Ástæðan til 
þessarar greinar er sú. að þegar skifta á 
útsvari milli tveggja sveita. eru allar lík- 
ur til, að þær s.jeu misþungar. Getur það 
munað alt að 100G. Þá sje jeg ekki ann- 
að en það sje rjetthætiskrafa, að sú sveit. 
sem meiri sveitarþyngsli hefir, eigi að fá 
að öðru jöfnu meira af útsvarinu lieldur 
en hin. Það er sem s.je einn af ókostum 
þeim. sem gjaklendur eiga við að búa, að 
þurfa að borga þvngra útsvar þar. sem 
útsvör eru tiltölulega hærri. En það verð- 
ur að ganga jafnt yfir, hvort sem maður- 
inn aðeins rekur atvinnu í þeirri sveit 
eða á þar heima. Þetta er það, sem liggur 
til grundvallar fyrir greininni. og er hún 
þess vegna ekkert annað en bein tilraun til
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að láta heimasveitina og atvinnusveitina 
bera sem rjettlátast hlutfall úr býtuin. 
þegar útsvari er skift.

Hv. þm. A.-Húnv. sagði, að komið liefði 
fram till. í Xd. um að breyta þeirri tölu, 
sem nefnd er í niðurlagi 12. gr., úr 10 og 
niður í 7. Þar hefir hann misskilið eitt- 
hvað. Það, sem rætt var um í Nd., var 
það, að hafa yfirleitt þá reglu við útsvars- 
álagningu, að leggja 1 á móti 7 á eignir 
og tekjur, eða 1 á eignir þegar 7 væri á 
tekjum. En það er alt annað en það. sem 
um er að ræða í þessari grein. Jeg sje 
ekki, að liv. þm. hafi að neinu leyti sýnt 
fram á, að þessi grein sje ósanng.jörn. Jeg 
tel hana mikla rjettarbót og nauðsynlega. 
En jeg viðurkenni, að hún er ný; og það 
er það, sem ýmsir hnjóta um. Þeir vilja 
ekki breyta neitt frá því, sem nú er. þótt 
í rjettlætisáttina sje.

Xæst er brtt. við 16. gr., um það. að 
ekki sje nein heimild til að borga fyrir 
niðurjöfnun útsvara. Þetta ákvæði var 
sett inn í Xd., og jeg verð að segja. að jeg 
get ekki t'undið. neitt athugavert við að 
lofa 'sýslunefnd að ákveða þetta. Þetta 
aðeins heimild. Jeg get gjarnan sagt. að 
jeg geri ekki ráð fyrir. að hún verði not- 
uð nema þar. sem niðurjöfnunin er tals- 
vert mikið verk. Það er hart. að menn 
þurfi að sit.ja við þessi stiirf kannske viku. 
eins og er á hinum stau'ri .stöðum, og ætla 
þeim enga borgun.

fm brtt. við 17. gr. þarf jeg ekki að 
ræða, þar sem hv. þm. A.-IIúnv. hefir 
gengið inn á að taka hana aftur til 3. 
umr.

Þá er brtt. við 21. gr., sem hv. þm. var 
m.jög svo harðorður um. eins og fleiri 
greinar. Honum fanst það svo ákaflega 
heimskulegt að leyfa niðurjöfnun frá 1. 
febrúar til maíloka, vegna þess. að skatt-
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skýrslurnar á að hafa til hliðsjónar, en 
þær komi ekki fyr en í febrúarlok. Jeg 
skaut því þá fram í fvrir lionum, að þetta 
væri ekki þannig í Reykjavík, lieldur væru 
menn skyldaðir til að láta sínar skýrslur 
af hendi fvrir janúarlok. en þá ærðist hv. 
þm. ennþá meir og kvað þetta vera svo 
ágæta sönnun fyrir því. að hjer væri ein- 
göngu verið að hugsa um kaupstaðina. 
En jeg er viss um, að það skilur hver 
maður, að hjer í Reykjavík. þar sem þarf 
að jafna niður á fleiri þúsund gjaldend- 
ur, er nauðsynlegt að geta byr.jað á því 
svo fljótt á árinu og unt er. Iljer í 
Revkjavík er byrjað síðast í janúar og 
ekki lokið fyr en í apríllok. Xú segir í 21. 
gr., að sýslunefnd geti ákveðið. hvenær 
eigi að jafna niður útsvörum á tímabil- 
inu frá 1. febr. til 31. maí. Og jeg er alls 
ekki hræddur um, að nokkur sýslunefnd á 
landinu sje svo skyni skroppin. að hún 
fari að fyrirskipa niður.jöfnun í febrúar, 
þegar annarsstaðar í frv. er fyrirskipað 
að hafa skattaskýrslur til hliðsjónar. sem 
koma ekki fyr en í febrúarlok. En ]ietta 
er afleiðing af því, að lögin eiga að gilda 
fyrir alt landið. Sá tími. sem hv. þm. A,- 
Húnv. tiltekur, er alt of stuttur, að minsta 
kosti fyrir Revkjavík. Getur verið. að 
það sje eina undantekningin: en þess ber 
vissulega að gada, að lögin eiga líka að 
gilda fvrir Reyk.javík.

Þá kem jeg að hv. 1. þm. Eyf. (EA). 
sem tók undir það, að frv. væri flókið og 
erfitt að átta sig á. En liann áleit ágætt 
að fá það sem grundvöll til þess að láta 
þjóðina segja um það álit sitt. Sje það 
nú svo flókið og torskilið sem hann vill 
vera láta. þá held .jeg þjóðin skil.ji það 
ekki mikið og þnrfi því að fá einhvern 
til að þýða það á betra mál og skiljan- 
legra. Annars get jeg vísað til þess, sem
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jeg áður sagði, að jeg er viss um, að það 
verður ekki hægt að fá nein samstæð svör 
í heild frá hreppsnefndum og sýslunefnd-
um. Það lítur hver sínum augum á hlut- 
ina.

Hann sagði, að það mundi aukast 
skriffinska út af þessu frv. Xú vil jeg 
minna á það, að ástæðan til, að farið var 
að skipa fyrir að endurskoða þessa lög- 
gjöf, var sú, að hún þótti ranglát og ekki 
viðunandi. Ranglætið sögðu menn í fyrra 
væri í því fólgið, að þegar lagt er á út- 
svar annarsstaðar en í heimasveit gjald- 
anda, væri hann beittur rangindum. Það 
hafa verið nefnd mjög átakanleg dæmi 
um það. En svo þegar á að fara að lag- 
færa þetta, þá eru menn alveg búnir að 
glevma, að þeir hafa beðið um endurskoð-
un, og barma sjer út af því, að það þurfi 
að skrifa nokkur brjef til þess að leið- 
rjetta þetta. Til hvers er verið að búa til 
lög? Ætli það sje ekki til þess að koma 
fram rjettlæti, þó að það kosti örlitla 
fyrirhöfn.

Brtt. hans miða að því að halda við 
þessum gömlu lögum um það að láta 
leggja á menn þar, sem þeir hafa atvinnu, 
þrátt fyrir það, að einmitt þetta atriði 
var þess valdandi, að heimtuð var endur- 
skoðun á útsvarslöggjöfinni. Þessi brtt. er 
svo sem ekki nýr gestur. Hún kom fram í 
Xd. tvisvar sinnum, að jeg ætla, en þar 
var ekki litið við henni, því að hún kæmi 
í veg fvrir, að bót yrði ráðin á misrjett- 
inu. Jeg þarf ekki að fara út í að nefna 
dæmi til þess að sýna fram á, hvernig 
farið er með menn, sem lagt er á utan 
heimilis síns. En það eru dæmi, sem sýna 
það virkilega, að það er ekki að ástæðu- 
lausu verið að firrast þetta nú.

Það er rjett hjá háttv. þm. (EÁ), að 
það er nýmæli, að heimasveitin jafni nið- 
pr öllu útsvarinu, þótt hlutaðeigandi
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stundi atvinnu annarsstaðar svo og svo 
lengi. En það er einungís gert til meira 
rjetthvtis. Það hefir verið svo, að menn 
hafa svo að segja varla mátt vinna fyrir 
eyrisvirði á sumum stöðum hjer á landi 
til þess að verða ekki útsvarsskyldir. Og 
þótt þeir hafi meira að segja tapað á at- 
vinnu sinni tugum þúsunda króna, hafa 
þeir samt orðið að greiða svo þúsundum 
króna skiftir í útsvar. Jeg get vel, — ef 
iiv. 1. þm. Eyf. vill, — nefnt honum 
dæmi upp á það, en ætla ekki að gera 
það nema þann gefi sjerstakt tilefni til 
þess.

IIv. þm. lijelt, að heimasveitin mundi 
ekki innheimta útsvörin fyrir atvinnu- 
sveitina, — myndi verða einhver slóða- 
skapur með það. Jeg get ekki ímyndað 
mjer það, þar sem hún á líka sjálf að 
fá að minsta kosti þh af útsvarinu. Ilann 
viðurkendi það. háttv. f. þm. Eyf., að 
það myndi verða sjaldgæft að skifta út- 
svörum þeirra, sem atvinnu stunda ann- 
arsstaðar. Það hefir nú verið svo, að þeir 
hafa verið eltir svo rækilega, að það má 
ekki lengur ganga. Það hafa t. d. þing- 
menn Arnessýslu sagt mjer, að menn vildu 
flytja burt frá Eyrarbakka, sem stunda 
atvinnu hjer, því að þeir fengju svo hátt 
útsvar hjer í bænum fyrir sína atvinnu- 
stundun.

Annars er það um þessa skiftingu að 
segja, að þetta er regla, sem hefir verið 
tekin upp erlendis og þótt gefast vel. Þar 
hefir lika það sama átt sjer stað og komið 
var fram hjer, er aðrir leggja á en heima- 
sveitin, að þá urðu menn fyrir svo miklu 
ranglæti. að það þótti ekki fært annað en 
taka upp þessa reglu, — að skifta svipað 
því, sem hjer er farið fram á. Það er 
regla, sem gefst vel erlendís, og jeg sje 
ekki ástæðu til að ætla, að hún gefist 
ekki vel hjer.
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Þegar verið var að lögleiða tekjuskatt- 
inn, sögðu menn þetta sama um skriffinsk- 
una og að enginn mvncli botna í þessu 
Öllu saman, aldrei myndu verða neinar 
tekjur og ekki neitt, alt færi þetta í vit- 
leysu. Xú kvartar enginn um, að neitt af 
þessu eigi sjer stað, síðan menn eru komn- 
ir á lagið með það.

Hv. þm. sagði, að flutningur milli 
sveita yrði oft því valdandi, að sveitin 
tapaði útsvarinu. Þetta mun vera alveg 
rjett. *að menn fara úr einum stað í ann- 
an að leita sjer atvinnu, og svo er ekki 
hægt að ná af þeim útsvari. En úr þessu 
bætir frv. Það er lagt á manninn þar, sem 
hann á heimili, síðan skift milli þessara 
atvinnusveita, svo framarlega. að skifting 
geti eftir reglum frv. komið til greina, og 
heimilissveitin stendur skil á hluta at- 
vinnusveitar af útsvarinu. Þá sagði hann, 
að stefna frv. væri gerólík því, sem nú 
á sjer stað. Það finst mjer ekki vera. Það 
eru teknar upp nokkrar nýjar reglur, en 
meginreglan er sú gamla regla að jafna 
niður eftir efnum og ástæðum. Grund- 
völlurinn er sá sami. Þessar nýju reglur 
ganga sumpart út á það að leggja á 
gjaldendur sem allra mest í lieimasveit- 
inni, og einnig eru þar reglur gefnar í 
sambandi við að skifta útsvörum milli 
heimasveitar og atvinnusveitar. Þetta er 
þungamiðjan í nýbreytninni.

Þessu, sem liv. þm. sagði um kaupstaði 
og sveitir, hefi jeg áður svarað, þegar jeg 
sýndi fram á, að þeir væru ekki lieldur 
sammála hv. þm. A.-Ilúnv. og hv. 1. þm. 
Eyf. Og eftir því, sem jeg lievri nú á 
hv. 1. þm. Eyf., þá er hann ekki lieldur 
sammála háttv. þm. A.-Húnv. um allar 
hans brtt. Svona er þetta sitt á hvað í 
útsvarsmálunum.

Þá kem jeg að lokum að hv. í. þm. G,-

K. (BK). Hann sagði, að kvartanir hefðu 
komið úr hans kjördæmi yfir þessu frv. 
•Jeg rengi það ekki. En mjer er kunnugt 
um, að það hefir einnig komið þakkar- 
ávarp þaðan yfir þessari miklu rjettarbót, 
sem felst í frv. Annars skal jeg segja um 
hans brtt. eins og um aðrar brtt., að jeg 
mun ekki fylgja henni. Mjer sýnist full- 
rækilega hugsað fyrir þessu í frv., því að 
samvinnufjelög og kaupfjelög eiga að gefa 
glöggar skýrslur um sína verslun við ut- 
anfjelagsmenn. Sjeu þær ekki glöggar, þá 
er niðurjöfnunarnefnd heimilt að leggja 
á það, sem hún telur hæfilegt. Að ekki 
sje hsægt að hafa eftirlit með þessu, er 
ekki rjett. Þessi fjelög eru skyld til að 
hafa bókfærslu eins og aðrir, sem versla, 
sem á að sýna þetta. En jeg skal viður- 
kenna, að það er erfitt þar, sem hönd 
selur liendi, en þó er það alls ekki ókleift. 
Það má altaf segja, að grunur sje á um 
það, að ekki sje rjett með farið; 2 eða 3 
hreppsnefndarmenn geta borið því við, að 
ekki sje rjett frá skýrt, en það dugir ekki 
að straffa fjelögin fyrir það, það verður 
að vera á rökum bygt, það sem fram e? 
borið í því efni. Ilann sagði, að fyrir 
lægi kæra. Um það veit jeg ekkert, en sje 
svo, verður hún að sjálfsögðu tekin til 
greina, svo framarlega. sem hún er á rök- 
um bygð.

Jeg geri ráð fyrir því, að mjer gefist 
tækifæri til að taka aftur til máls, og get 
jeg þá svarað því, sem jeg kynni að hafa 
gleymt. Að svo stöddu sje jeg ekki ástæðu 
til að lengja umr. frekar.

Frsm. minni hl. (Guðmundur Ólafssún):
Hv. 1. þm. Eyf. (EÁ) og hv. 1. þm. G.-K. 
(BK) taka í líkan streng hvað frv. snert- 
ir og jeg, að það sje ekki eins gallalaust 
og þeir vilja láta líta út, hæstv. atvrh. og
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hv. frsni. meiri lil. Hv. 1. þm. G.-K. tók 
það beinlínis fram, að úr hans kjördæmi 
hefðu komið fram allmiklar umkvartanir 
yfir frv. og óskað eftir. að það najði ekki 
fram að ganga í því formi, sem það er.

Þá verð jeg að snúa máli mínu til 
lnrstv. atvrli. Mjer kom nú ekki óvart, 
þótt hann reyndi að andmæla mjer, en 
hitt þótti mjer undarlegt, að iiann er 
ekki jafnsleipur skrifari og jeg liafði bú- 
ist við. Það kom fyrir — og það nokkr- 
um sinnum, — að liann tilfivrði í ræðu 
sinni orð. sem hann kvaðst hafa ritað nið- 
ur eftir mjer, en sem jeg liefi aldrei sagt.

Hæstv. atvrh. hóf mál sitt á því að 
flytja meiri hl. þakkir fyrir, hve vel lninn 
hefði tekið í frv. Þetta er ekki nema von- 
um framar ánægjulegt, þegar maður er 
með jafngallað frv., að fá 2 nefndarmenn 
— háttvirta. vildi jeg sagt hafa — af 
þremur til þess að samþykkja frumvarp- 
ið óbreytt. Ilonuin þykir þetta mikilsvert 
og finst það litlu skifta, hvort jeg er með 
eða móti. enda skildist mjer, að hann 
vilja láta það skína í gegn. að jeg hefði 
lítið vit á þessu máli.

Hann sagði. að frv. hefði legið í allan 
vetur fyrir þinginu, og átti víst að skil.ja 
það sem svo, að nógur tími liafi verið til 
að athuga það. En jeg veit ekki til. að 
frv. hafi tafist lengur en þörf gerist — 
og ef til vill tæplega það — hjer í þessari 
háttv. deild. Enda hefi jeg haft nóg að 
gera að athuga þau frv.. sem vísað hefir 
verið til þeirra nefnda, sem jeg á sæti í, 
þó að jeg færi ekki sjerstaklega að ba*ta á 
mig að athuga frv.. sem ligg.ja fyrir hv. 
Xd. Annars þykja mjer þessar skoðanir 
undarlegar, því eftir þeim að dæma ætti 
að hadta við að vísa málum til nefnda 
hjer, sem koma úr hv. Xd., og líklega þá. 
að sama eigi að gilda um frv.. sem hjeðan

fara, að engin þörf sje á að vísa þeim til 
nefnda í hv. Xd., nema það eigi að skilj- 
ast svo. að háttv. Xd. sje svo óskeikul í 
sínum athugunum, að Ed. sje skyldug til 
að gleypa við öllu. sem þaðan kemur.

Þá sagði hæstv. atvrh., að dregist hefði 
að taka málið á dagskrá hjer. Það kann- 
a.st jeg nú ekki við, þegar litið er á þann 
tíma, sem hv. Xd. þurfti til að athuga 
það. En það er vitanlega satt, að það 
þarf ekki langan tíma til athugunar, ef 
svo er farið að, eins og hv. meiri hl. lýs- 
ir yfir, því helst er svo að skilja, að 
meiri hl. liafi verið ráðinn í því að ganga 
að frv. áður en það kom til deildarinnar. 
Ilann sagði líka, liæstv. ráðli., að 28 menn 
í Xd. liefðu lagt sig í bleyti að atliuga 
málið og komið með brtt., sein flestar hafi 
verið feldar, og átti það að vera sönnun 
þess. að þeirra liefði ^kki verið nein þörf. 
En hafi nú 28 hv. þm. þurft að leggja sig 
í bleyti til að athuga frv., þá virðist mjer 
það bending um. að eitthvað hafi nú ver- 
ið athugavert við það. En jeg held þeir 
lmfi nú aldrei verið svo margir, svo þetta 
er víst eitthvað orðum aukið. (Atvrh. M- 
(1 ■. Þetta er víst ekki útúrsnúningur!) — 
Sje það útúrsnúningur, þá var komið svo 
mikið af slíku í minn garð, að jeg þykist 
ekki þurfa að bið.ja neinnar afsökunar. — 
ITann sagði líka erfitt að bera fram frv., 
þegar skoðanir 42 manna væru svo skift- 
ar. að engir tveir ættu samleið um, hvað 
rjettast og best væri í þessu efni. Þess 
vegna v:vri ómögnlegt að gera alla ánægða. 
-Teg ætlaði nú samt að sætta mig við frv. 
í bili, þó að allar breytingar kæmust ekki 
fram að þessu sinni, sem jeg hinsvegar tel, 
að hefði þó verið full þörf á. Annars 
vona jeg að verða ekki borinn því af 
þæstv. í'áðh., að koma með útúrsnúning. 
],ó .ieg hafi eftir honum. að það sje ótrú-
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legt, að jeg viti ekkert í sveitarstjórnar- 
lögum. Hæstv. atvrh. sagði ágætt og nauð- 
synlegt að hafa ein útsvarslög um land 
alt, og tók þar dæmi at' skattalögunum. 
En það er alt annað að hafa ein skatta- 
lög. Þar gefa allir upp sínar tekjur og 
eignir, hvort lieldur er um kaupstað eða 
sveit að ræða, svo þessu tvennu er ekki 
hægt að jafna saman.

Þá sagði hann, að jeg væri óánægður 
með að breyta til um fardagaárið, og 
jafnvel fleiri, en fanst þó, að við hefðum 
átt að bera fram brtt. um að breyta því. 
Jeg tók það fram, að vegna tímaleysis 
hefði jeg ekki sjeð mjer fært við þessa 
uinr. að breyta því, enda leiddi sú breyt- 
ing til töluvert margra annara breytinga. 
Hinsvegar hefi jeg lýst því yfir, að jeg 
mundi lofa frv. að ganga fram, þó að alt 
fengist ekki, sem jeg vildi. En það kalla 
jeg fullmikla nýjungagirni, að vilja ekki 
lofa fardagaárinu að gilda fvrir sveitirn- 
ar, þó að upp sje tekið almanaksár fyrir 
kaupstaðina.

Þá sagði liann, að leitað liefði verið 
álits hreppanna um þetta efni, og aðeins 
8 hefðu verið á móti almanaksári. Jeg 
hefi hvorki haft tíma nje tækifæri til þess 
að kynna mjer þes.si svör, en býst við. 
að þetta sje rjett, en líklega vantar þá 
svör úr allmörgum hreppum. Annars þyk- 
ir mjer ekkert undarlegt, þó að nokkrar 
hreppsnefndir glæpist á þessu, þar sem 
hæstv. ráðh. gerir það. En það er ekki 
frambærileg ástæða, sem hann færði fyrir 
því, að almanaksárið sje hentugra sveit- 
unum, þar sem hann hjelt því fram, að 
hreppsreikningurinn væri gerður í nóvem- 
ber og allar tekjur og gjöld taldar til 
þess tíma. Jeg þekki ekki þetta, enda er 
þarna gert ráð fyrir, að reikningarnir 
sjeu gerðir á ólöglegum tíma. Þar, sem 
jeg þekki til. eru tekjur og gjöld miðuð

við fardaga, þó að reikningurinn sje 
sjaldnast gerður fyr en í nóvember. Iljer 
virðist því um óþarfa hótfvndni að ræða, 
að ákveða með lagasetningu það, sem gert 
er ráð fyrir, að ekki verði farið eftir í 
neinu.

Þá sagði hæstv. atvrh.. að gjalddaginn. 
15. júlí. hefði verið settur inn í frv. í 
hv. Xd.. og mun það rjett vera, en þó að 
það sje sett inn þar. verð jeg að álíta 
það jafnóheppilegt. Hann sagði líka, að 
greiðslur hreppanna væru sjaldnast int- 
ar af liöndum á rjettum gjalddaga. Þetta 
kannast jeg nú ekki við, að sje rjett að 
öllu leyti, því þar, sem jeg þekki til, er 
revnt að standa í skilum með þessi gjöld 
á manntalsþinginu, þó eitthvað standi 
eftir, svo það er engin bót, að gjalddag- 
inn sje mánuði seinna. Enda þarf ekki að 
gera ráð fyrir því eftir þessu frv.. að 
gjöldin greiðist á þinginu, því lítil lík- 
indi eru .til, að neinn eyrir sje í kassan- 
um, s.je gjalddaginn miðaður við 15. júlí. 
Þetta stríðir því algerlega á móti þeim 
kenningum hæstv. ráðh., að hentugra sje, 
að gjaldárið sje almanaksárið. Eftir þessu 
þarf þá að leggja á þá gjaldendur útsvar, 
sem flytja inn í sveitina fyrri lduta árs- 
ins, þó að búið væri að leggja á hann 
fyrir alt árið í þeirri sveit, er hann flyt- 
ur sig úr. Ef t. d. jafnað er niður í fe- 
brúar, vita menn lítið, hvort bóndi fer úr 
sveitinni með vorinu eða ekki. (Atvrh. M- 
G: Þá kemur skiftingin til greina). Jú, 
mikið rjett, en jeg er ekki hrifinn af 
henni. Jeg álít heppilegra að leggja sem 
oftast á gjaldendur í einum og sama stað. 
Sama er að segja um þurfamenn, að þeim 
er ráðstafað frá fardögum til fardaga, og 
geta því verið á tveim stöðum um reikn- 
ingsárið eftir frv. Xei, hvernig sem jeg 
athuga rök hæstv. ráðli. og velti þeim 
fyrir mjer, þá get jeg ekki fundið neitt í
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þeim, sem mæli með því, að almanaksár- 
ið sje heppilegra fyrir sveitirnar en far- 
dagaárið.

Þá áttu það víst að vera mikil með- 
mæli með frv., að höfundar frv. væru 
jafnkunnugir í sveitum eins og jeg. Frv. 
hefir nú ekki verið feðrað, svo jeg viti 
með vissu, hverjir að því standa, en þó 
finst mjer ýmislegt benda til, að þeir 
muni þó tæplega eins kunnugir, hvernig 
hagar til úti í sveitum, eins og jeg. Ilann 
sagðist líka sjálfur liafa komið nærri frv., 
og efast jeg ekki um það ■ að minsta kosti 
hefir hann látið sjer ant um það í þing- 
inu. En fátt finst mjer bera vott um 
það, að hann hafi verið með í ráðum um 
að semja það, enda tók hann það fram um 
höf., að hann væri makalaus smekkmaður 
á mál. Þau orð á jeg bágt með að trúa, að 
hann hefði haft um sjálfan sig.

Þá þótti hæstv. atvrh. óþarft hjá mjer 
að kunna illa við orðalag 3. liðs 4. gr., þar 
sem verið er að skýra fyrir gjaldendum 
að telja fram höpp og óhöpp og byrjað 
svo á slysum og lialdið áfram. Jeg held, 
að það sje rjetf hjá mjer að þvkja skrít- 
ið, þegar byrjað er að telja upp höpp, að 
fara þá að nefna slys og halda áfram að 
telja upp eintóm óhöpp. Eftir því að 
dæma gæti það talist sly.s, ef frv. slamp- 
aðist í gegnum þingið. Og máli sínu um 
þetta atriði lýkur hæstv. ráðh. með því 
að segja, að minni hl. liafi skilið svo við 
frv., að hann liafi ekki skilið það. Jeg 
verð nú að telja það lítil meðmæli með 
stjfrv., að það sje svo úr garði búið, að 
jeg hafi ekki botnað upp nje niður í því. 
Jeg hefi þó átt nokkur ár sæti í hrepps- 
nefnd, verið oddviti, sýslunefndarmaður 
og gegnt ýmsum fleiri sveitarstörfum. Og 
þessum störfum held jeg, að mjer liefði 
ekki verið trúað fvrir, ef jeg hefði ekkert 
skilið í þeim. En hinu held jeg að sje

óhætt að slá föstu, að fleirum en rnjer 
mundi reynast stirt að nota 12. gr. eins 
og hún er nú í frv.

Þá kom hæstv. atvrh. með það, að jeg 
væri því mótfallinn, að yfirskattanefndir 
úrskurði um útsvör manna, í stað sýslu- 
nefnda. Þó að það sje rjett hjá lionum, 
að sýslunefnd skipi fleiri menn en að 
jafnaði eiga sæti í yfirskattanefnd, þá 
getur sanit svo farið, að dýrara reynist 
að fela skattanefnd að úrskurða um út- 
svarskærur lieldur en að leggja það fvrir 
sýslufund. sem þarf að halda livort sem 
er. vegna svo margra mála, sem fyrir 
liann eru lögð. En það gæti verið, að 
halda þyrfti fleiri fundi í yfirskattanefnd, 
og það kostaði jafnvel meira, þó að nefnd- 
armennirnir sjeu ekki nema þrír.

Þá kunni liæstv. ráðherra illa aðfinsl- 
um mínum um 10% skekkjuna og sagði, 
að það breytti ekki grundvelli frv. Um 
það skal jeg ekkert deila, en viðvíkjandi 
því. að jeg hefði ekki komið með brtt. 
við þetta. þá er því að svara, að jeg játa. 
að það var yfirsjón af mjer, en þó ekki 
meiri en það. að úr því má bæta enn. Ef 
þessum fáu hrtt. mínum verður tekið vel, 
hefi jeg liugsað mjer að bera fleiri fram 
við 3. unir. frv. llinsvegar vona.jeg. að 
lnestv. ráðli. geti fallist á, að frv. versni 
ekki, þó að þessari 10% skekkju verði 
slept, sem hann vill löghelga með sam- 
þykt frv.

Jeg vil, með leyfi hæstv. forseta. lesa 
lijer upp 26. gr. Hún er stutt, ekki nema 
3 línur, og hljóðar á þessa leið :

„Kærum, sem koma eftir kærufrest, 
verður ekki sint. Ekki má yfirskattanefnd 
eða atvinnumálaráðuneyti lieldur brevta 
út.svari, nema svo reynist, að það hafi 
verið að minsta kosti 10% of hátt eða of 
lágt.“

Þá spurði hæstv. ráðli., hvort heppilegra
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væri að samþ. frv. nú eða geyma alt til 
næsta þings. en ljet þess þó jafnframt get- 
ið, að mikið hefði það kostað að koma því 
þetta á leið, sem orðið er. Það mátti þó 
skilja á lionum, að hann' hefði nokkuð 
unnið að því sjálfur, svo það hefir ekki 
kostað ríkissjóð sjerstaklega. En hefir 
hann reiknað út, hvað kosta muni að breyta 
jafngölluðum lögum á næstu þingum og 
gera þau svo, að sem flestir megi við þau 
una ?

Þá vjek hæstv. ráðh. að brtt. mínum 
og kvaðst vera á móti þeim öllum, nema 
einni.

Þá var það ákvæði, að þegar hrepps- 
nefnd þarf að hækka útsvörin fram úr 
meðaltali síðustu þriggja ára, að viðbætt- 
um %, þarf hún að sækja um það til 
sýslunefndar. Taldi hæ.stv. atvrh. það kost 
á þessu ákvæði, að því væri ekki breytt 
frá núgildandi lögum. Það er nú raunar 
sjaldsjeður kostur á þessu frv., því að vf- 
irleitt má heita, að í því sje reynt að 
brevta öllu, sem hugsanlegt er, sem mest 
frá núverandi skipulagi. — Þetta mun nú 
vera svo í lögum, og það vissi jeg áður 
en hæstv. ráðh. tók það fram, en mjer 
þykir óviðfeldið að sækja um þetta til 
sýslunefndar, þegar sýslunefndaroddvitinn 
sker úr því í raun og veru samt. Því að í 
frv. til laga um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða var þetta vald fært 
yfir á sýslunefndaroddvitann, og man jeg 
ekki, að liæstv. atvrh. hefði neitt við það 
að athuga. Veit jeg ekki, hvað á að þýða 
að skjóta þessu til sýslunefndar, þegar 
valdið er alt í eins manns hendi.

Um aðra brtt. mína á þskj. 371 fór 
hæstv. ráðh. nokkrum orðum, þótt mjer 
væri ekki vel ljóst, livað hann var að 
fara. Sagði hann, að þau orð, sem jeg fer 
fram á, að feld sjeu niður — sem sagt að 
til greina skuli taka, hve miklar eignir

maður eigi umfram skuldir — mættu 
ómögulega missa sig. Jeg var nú ekki vel 
heima í rökunum, sem hann færði fyrir 
því. Ilann sagði, að eignir og skuldir væru 
sjálfstæð atriði. Jeg geri nú ekki ráð fyr- 
ir, að það breytist mikið, þótt mín till. 
verði samþ. En það er nú svona, að þeg- 
ar á að hafa á móti öllum brtt., er ekki 
von, að sum rökin verði góð.

Inn á 3. brtt. mína þóttist hæstv. atv- 
rh. geta gengið fyrir sitt leyti, svo að 
hv. þdm. mega þá kannske samþykkja 
hana, ef þeir halda, að hún sje til bóta.

Síðan talaði hæstv. ráðh. um 12. gr. Þar 
ber okkur ekki á milli, af hverju hún er 
inn komin. En það er eftir að vita, hvort 
meira rjettlæti næst með lienni eða nú- 
gildandi skipulagi. Mjer kemur ekki til 
hugar, að hægt sje að ná fullu rjettlæti, 
hvort sem hún stendur eða ekki. En jeg 
álít, að hún sje alt of fvrirhafnarsöm og 
komist lítið eða ekkert nær markinu. Hitt 
hefi jeg aldrei sagt, að jeg vissi ekki, að 
tilgangur þess, sem samdi, var góður. Það 
virðist ekki heldur altaf vera verið að 
hugsa svo mikið um rjettlætið í þessu frv. 
Erns og t. d. þetta, sem jeg nefndi áðan, 
að ekki má breyta áfrýjuðum útsvars- 
úrskurði nema skekkjan sje minst 10%. 
Maður, sem ætti að hafa 1000 kr. útsvar, 
yrði þá að sætta sig við að borga 99 kr. 
framyfir, og hefði ekkert nema útlátin, 
ef hann vildi fá það leiðrjett. Það má 
ekki einu sinni láta liann njóta rjettar 
síns.

Þá hafði liæstv. ráðh. á móti 5. brtt. 
minni. Þótti honum hart, að hreppsnefnd- 
ir þyrftu að starfa að þessu vikum sam- 
an, ef þær fengju ekki túskilding fvrir. — 
Jeg lield nú, að það sje ekki ákaflega 
víða, sem hreppsnefndir eru margar vikur 
að jafna niður, og hvorki styttir það set- 
una nje ljettir álögurnar, ef þær þurfa
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líka að skrapa sanian í kaupið. Það flýtir 
a. m. k. ekki fyrir.

l’t af 7. brtt. niinni sagði liæstv. ráðh.. 
að jeg liefði sagt. að það væri „heimsku- 
legt“ að taka febrúar nieð. Jeg býst nú 
varla við, að jeg liafi verið svona orð- 
ljótur, en hitt nnm jeg hafa sagt. að jeg 
kynni ekki við að hafa febrúar nieð, því 
að þá væru engin framtöl komin. En úr 
því liæstv. atvrh. er nú svona ant um fe- 
brúar. get jeg vel gengið að því til sam- 
komulags. að ekki sje ákveðið tímatakmark 
]>eim niegin skert. en liinu takmarkinu. 15. 
apríl. vil jeg halda. svo að útsvarskaTiir 
sjeu um garð gengnar. þegar útivinna byrj- 
ar til sveita. Vil jeg því spyrja lia-stv. for- 
seta, hvort jeg niætti ekki breyta brtt. minni 
þannig. að hún yrði: febrúar—15. apríl. 
(Forseti: Það má gera til 3. umr.). Jeg 
held raunar. að ekki kæmi að sök. þótt 
brtt. mín væri samþ. eins og hún er nú, 
því að samkv. frv. má levfa. að niður- 
jöfnun fari fram síðar á árinu, ef ríkar 
ástæður mæla með því. Ileld jeg ]>á verði 
hægurinn lijá fyrir Reykjavík — en liana 
bar hæstv. ráðli. mest fyrir brjósti — að 
fá framlengingu út apríl.

Hefi jeg þá ekki fleira að segja að sinni.

Einar Árnason: Jeg get verið afarstutt- 
orður. enda eru aðeins örfá atriði, sem 
jeg þarf að minnast á. Það er þá fvrst 
reikningsárið. Ilæstv. atvrh. hjelt því 
fram, að þægilegra væri að hafa alman- 
aksárið reikningsár heldur en fardagaár- 
ið. Sagði hann. að nú væri altítt, að sveit- 
arstjórnir færðu ýmsar upphæðir á lirepps- 
reikninga löngu eftir að fardagaárið væri 
liðið. Jeg þekki nú ekki til þessa, en þó 
má vera, að einhverjar sveitarstjórnir geri 
slíkt. En það er eigi að síður rangt. En 
þótt almanaksárið væri notað, geri jeg

ráð fyrir, að því fremur verði færðar á 
það ár upphæðir. seni þar eiga ekki heima, 
ef menn vilja komast hjá því að skifta 
þeim á tvö reikningsár. t. d. kostnaður við 
ómagaframfærshi. sem altaf er reiknaður 
milli fardaga, eða fræðslumálakostnaður, 
því að fræðsluárið er frá liausti til hausts.

En þetta er ekkert aðalatriði. Iljer 
liggur ekki fyrir nein brtt. um þetta. En 
jeg get ekki .stilt mig um að segja, að jeg 
befi livergi rekist á í fi'v., að sagt væri, 
hvenær hreppsnefnd á að hafa lokið 
hreppsreikningi, hvenær hann á að liggja 
framnd. nje livenær á að skila lionum til 
sýslumanns. Get jeg trúað, að einhver 
hreppsnefnd yrði í vafa um þetta.

Þá virtist hæstv. ráðh. leggja óþarf- 
lega mikið í þau orð mín. að frv. væri 
óskiljanlegt. Yirtist hann halda, að jeg 
liefði ekki skilið það sjálfur, og væri því 
til lítils að senda það til hreppsnefnda til 
umsagnar til næsta þings. Jeg hafði aldrei 
kvartað undan, að mjer gengi illa að 
skilja frv.. en sagði hinsvegar. að ýmsum 
hreppsnefndum mundi ganga illa að átta 
sig á því. því að það er víða flókið.

Ilæstv. ráðli. mintist á rjettlæti í frv. í 
sambandi við brtt. mínar, og hjelt liann. 
að ómögulegt væri að ná því nema með 
aukinni skriffinsku og fyrirhöfn. Jeg er 
nú hræddur um. að einhverntíma gangi 
illa að ná rjettlæti með þeirri rekistefnu 
milli sveitanna. sem stofnað er til með 
frv. Vil jeg efast um. að heimilissveit 
manns hafi altaf nægileg gögn til að geta 
lagt rjettilega á utansveitaratvinnurekstur 
manna, og er það mín skoðun, að þar 
standi atvinnusveitin best að vígi.

Ilæstv) atvrh. tók það fram, að fvrir 
gæti komið, að menn. sem skaða hefðu 
beðið. yrðu útsvarsskyldir. Það er nú ekk- 
ert nýtt. heldur er svo altaf. Sveitin verð-
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ur að fá sitt, þótt tap liafi orðið á at- 
vinnurekstri öllum á árinu. — Þá lield 
jeg, að jeg liafi ekki ástæðu til að fara 
út í fleiri atriði í ræðu hæstv. atvrh.

En jeg verð að segja nokkur orð út af 
ræðu hv. 1. þm. G.-K. (BK). Hvgg jeg, 
að hún .sje bvgð á misskilningi. Ilann 
virtist halda, að kaupfjelögin yfirleitt 
gætu ekki gert greinarmun á því, livað 
fjelagsmenn hefðu verslað við þau og 
hvað utanfjelagsmenn. (BK: Það sagði 
jeg ekki, heldur einstöku fjelög). Jeg veit, 
hvernig þetta er í því fjelagi, sem jeg 
þekki best, Kaupfjelagi Eyfirðinga. Þar 
er velta upp á miljónir króna, en samt er 
hægt að sjá upp á liár, hve mikið fjelags- 
menn versla við fjelagið. Það er alt skrifað, 
smátt og stórt, með sínu útsöluverði. Þá 
er Ijóst, að afgangurinn af því, sem inn 
kemur, þegar þetta er dregið frá, er versl- 
unin við utanfjelagsmenn, sem síðan verð- 
ur lagt á, Þetta veltur því ekki eingöngu 
á ráðvendni kaupfjelagsstjórans, eins og 
hv. 1. þm. G.-K. sagði. Það veltur á því, 
livort reikningar kaupfjelagsins eru fals- 
aðir eða ekki. Auk þess er orðalag till. 
meingallað. Þar er talað einungis um 
hreppsnefnd, en vitanlegt er, að kaupfje- 
lög eru einnig í kaupstöðum, þar sem 
engar hreppsnefndir eru. Svo er orðalag 
till.: ,,ef lireppsnefnd fær gntn um, að 
samvinnufjelag beiti undanbrögðum til 
að komast hjá rjettmætu útsvari,“ tæpast 
frambærilegt. Hæstv. atvrh. tók rjettilega 
fram, að ómögidegt er að samþykkja þetta, 
því að þá þarf hreppsnefnd ekki að færa 
neinar ástæður fvrir þessum griin sínum. 
IIv. þm. (BK) mintist á kæru, sem hefði 
komið frá einhverri hreppsnefnd um það, 
að kaupfjelagsstjóri hafi beitt hana harð- 
ræði, svo að ekki var hægt að leggja út- 
svar á kaupfjelagið. Mig undrar ekki, þótt

þetta hreppsfjelag sje illa statt, eins og 
hv. þm. skýrði frá, þegar það liefir svona 
dæmalaust úrræðalausa hreppsnefnd. Því 
að vitanlega þurfti hún ekki annað en að 
leggja á fjelagið svo hátt útsvar sem henni 
sýndist. Þá varð fjelagið sjálft að sanna, 
að of mikið væri á það lagt, ef það íor 
að kvarta á annað borð. Þetta er ofur 
einfalt mál, og mesti óþarfi fvrir hrepps- 
nefndina að láta kúga sig í því. Ef hjer 
eru þá ekki einhverjar staðleysur á ferð- 
inni.

Frsm. meiri hl. (Eggert Pálsson:) Hv.
frsm. minni hl. hneykslaðist á því, að jeg 
sagði, að jeg hefði ekki grundvallaða 
þekkingu á útsvarsmálum. En það er samt 
svo. Fyrst er jeg kom í embætti niitt 
eystra, kusu sóknarbörn mín mig í hrepps- 
nefnd, en mjer þóttu þau stört' ekki svo 
skemtileg, að mig langaði til að liafa þau 
á hendi lengur en jeg þurfti. Þegar kos- 
ið var aftur, bað jeg því hreppsbúa að 
láta mig lausan, og gerðu þeir það að 
óskum mínum. Gg þótt jeg hafi langan 
tíma setið í sýslunefnd, hefi jeg ekki þurft 
þar á að halda svo óttalega víðtækri 
þekkingu í sveitarstjórnarniálum. Þes.s 
vegna hefi jeg orðið að stvðjast við 
reynslu annara í þessum málum. Hefir 
mjer ekki dulist, að þeir liafa þar róttæka 
þekkingu, og ber jeg því fult traust til 
þeirra. A jeg þar sjer í lagi við höfunda 
frv. og hæstv. atvrh., auk hv. samnefndar- 
manns míns, þm. Seyðf. (JóhJóh). Ilversu 
oft bvggja þm. ekki á nál.? Þegar nefnd- 
ir klofna ekki, þá sökkva einstakir þm. 
sjer oft ekki niður í málin, en treysta 
nefndinni. Frsm. ininni hl. gat um það, 
að tíminn, sem allshn. hafði til þess að 
athuga frv.. hafi verið stuttur. Því hefir 
nú ekki verið neitað af okkur. En það
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mætti segja líkt um fleiri mál, ef ætti að 
fara að bera slíkt fyrir sig. Tíminn er oft 
alt of stuttur og mörg merk mál daga 
uppi vegna þess. En annars lield jeg, að 
ekki hafi verið svo sjerlega hrapað að 
athugun þessa máls. Xefndin la.s frv. yfir 
og bar það saman við gildandi lög. enda 
var hún vel sett að því leyti, að það var 
ágætur lögfræðingur í nefndinni. Xefndin 
liafði fjóra fundi um málið, og getur það 
tæplega talist lítið um eitt mál. Ef fjórum 
funduin hefði verið varið til hvers máls, 
sem fyrir nefndina kom, þá liefðu fundir 
liennar þurft að vera margir. En því er 
ekki svo varið. Stundum eru 3 og 4 mál 
afgreidd á sama fundinum. IIv. frsm. 
sagði, að það liti út fyrir, að við vildum 
samþykkja þetta frv. nú til þess að næsta 
þing hefði nóg að gera við að breyta því. 
En ef þetta frv. verður ekki samþykt nú, 
þá er enginn grundvöllur til þess að 
byggja á. Að vísa frv. til sveitarstjórn- 
anna nú, held jeg að væri verra en að 
samþykkja það og láta þær glöggva sig á 
því sem lögum. Athugunin verður skarp- 
ari í framkvæmdinni en við yfirlestur. En 
ef tekin væri upp leið hv. minni hluta. að 
fresta samþvktinni til næsta þings, þá 
mundi þetta mál taka upp mikinn tíma á 
næsta þingi, án þess að betri niðurstaða 
fengist. Það er óhugsandi, svo skiftar sem 
skoðanirnar eru lijer á þinginu, að sveitar- 
stjórnirnar yrðu sammála eða ánægðar. 
Alstaðar ka*mi fram einliver óánægja. Það, 
sem mjer þvkir einkennilegast lijá hv. 
minni hl., er, hve fáar breytingar hann 
kemur fram með, úr því hann fór að koma 
með brevtingar á annað borð. Jeg vissi, 
að hann hafði hug á fleirum, og þá varð 
það ekki síður ljóst af ræðu hans. Jeg 
get nii leitt hjá mjer að gera athugasemd- 
ir við þessar brtt. Það hefir liæstv. atvrh. 
gert og sýnt fram á, að þær eru ekki
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bráðnauðsynlegar. Háttv. frsm. hefir bor- 
ið það fyrir sig, að sig hafi skort tíma til 
þess að bera fleiri brtt. fram. Það má 
vera, að svo sje. en með sum atriði, sem 
liann vildi breyta, livgg jeg, að ekki hefði 
þurft langan tíma til að koma fram með 
brtt. um, svo sem t. d. almanaksárið. Það 
liefði ekki þurft langan tíma til brtt. í þá 
átt. Jeg get ekki neitað því, að grunur 
minn er sá, að úr því að brtt. eru ekki 
fleiri eða merkilegri en þetta, þá sje til- 
gangurinn með þeim aðallega sá, að fresta 
málinu, svo það nái ekki fram að ganga 
nú. Það þurfti ekki nema eina eða tvær 
brtt. til þess. Jeg finn svo ekki ástæðu til 
að fara fleiri orðum um þetta. Ilæstv. at- 
vrh. hefir tekið brtt. til athugunar, og svo 
sje jeg líka, að tveir liv. þm., sem flutt 
hafa brtt., standa hvor á móti öðrum.

Björn Kristjánsson: Jeg tók það fram 
áðan, að jeg byggíst við því, að flest 
stærri kaupfjelög hjeldu sæmilega reikn- 
inga yfir það. sem þau selja til utanfje- 
lagsmanna, svo atliugaseind háttv. 1. þm. 
Eyf. (EA) var með öllu ástæðulaus, því 
að jeg bar engar sakir á kaupfjelögin. 
Jeg heyrði því miður ekki ræðu hæstv. 
atvrli., en mjer er sagt, að hann hafi sagt, 
að í frv. fælist það vald, sem jeg ætlast 
til, að hreppsnefndunum verði veitt. En í 
frv. er það miðað við, ef kaupfjelögin gefi 
ekki glögga skýrslu. En hver dæmir um 
það, hvort skýrslan er glögg eða ekki? 
Það er miklu sterkara að orði kveðið í 
till. minni, því eftir lienni er lireppsnefnd- 
unum fengið þetta vald, ef þær hafa grun 
um, að samvinnufjelag beiti undanbrögð- 
um til þess að komast hjá rjettmætu út- 
svari. Hæstv. atvrh. hlýtur að sjá, að eft- 
ir till. minni hafa hreppsnefndirnar meira 
vald en þær fá samkv. frv.

Jeg gat þess í fyrri ræðu minni, að það
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væri ekki að ástæðulausu, að jeg ber fram 
þessa brtt., og skal jeg nú skýra háttv. 
deild frá því, livers vegna jeg geri það. 
Svo er mál með vexti, að einn kaupfje- 
lagsstjóri kemur því svo fyrir lijá sjer, að 
hann lætur utanfjelagsmenn taka alt út í 
sinn reikning, sem þeir taka út, og borga 
alt inn í sinn reikning, sem þeir borga 
inn. Iíann býr þannig til einn stóran 
reikning fyrir sjálfan sig. Og þetta er 
gert í svo stórum stíl, að liann hefir prent- 
uð eyðublöð með nafni sínu sem úttak- 
anda. Jeg hefi hjer eina slíka nótu, sem 
jeg ætla að sýna hv. sessunaut mínum. 
Þetta eru hrein og bein svik, en hrepps- 
nefndin hefir ekki bolmagn til þess að 
reka þau af sjer. Þannig sjest, hvernig 
fara má í kringum þetta, og farið er í 
kringuin þetta, ef ekki er liaft nákvæmt 
eftirlit og strangt. Þess vegna er þessi 
brtt. mín bæði rjettmæt og nauðsvnleg. 
Jeg tel. áríðandi að setja undir þennan 
leka strax. Þetta er alls ekki sprottið af 
andúð gegn kaupfjelögunum. Það er við- 
komandi hreppsnefnd, sem hefir beðist 
hjálpar og stendur á bak við þetta.

Frsm. minni hl. (Guðmundur Ólafsson);
Jeg þarf að svara liáttv. fr.sm. meiri hl. 
nokkrum orðum. Hann byrjaði á því að 
segja. að jeg hafi hneykslast á því, að 
hann hefði sagt, að þekking sín á sveitar- 
stjórnarmálum væri ekki 'mjög grundvöll- 
uð eða djúptæk. Ilann komst nú ekki svo 
að orði í fyrstu ræðu sinni, enda liefði 
jeg ekki hneykslast á því, þótt liann hefði 
gefið sjer svofeldan dóm. En liann sagði 
þá, að hann hefði ekkert vit á þeim málum. 
En það kom nú fram í ræðu lians, að 
hann hafði sæmilegt meðalvit á sveitar- 
stjórnarmálum, sem og ekki er að furða, 
því hann hefir lengi verið í hreppsnefnd,

og þá sennilega einhverntíma oddviti, og 
sá maður, sem liefir verið hreppsnefndar- 
oddviti, getur ekki verið alveg blár í þess- 
um efnum. Auk þess mun hann vera með- 
al stærstu gjaldenda sinnar sveitar, og mun 
því vilja vita, með hve mikilli sanngirni 
á liann er lagt, en það getur hann ekki 
nema að liafa nokkurt vit á málinu. Jeg 
held, að það hafi oft komið fyrir, að 
ungir sýslumenn liafi verið ver að sjer í 
sveitarstjórnarlögum en gamlir sýslunefnd- 
armenn. Af því að honum þótti leiðinlegt 
að sitja í hreppsnefnd stafaði sú kórvilla, 
að hann vildi ekki skylda konur til þess 
að taka á móti kosningu. h’r því að hon- 
um þykir leiðinlegt að fást við slíkt, þá 
finst mjer, að hann liefði heldur átt að 
ýta undir það, að konur væru skyldaðar 
til að taka við kosningu, svo að það sje 
því fremur hægt að lofa þeim karlmönn- 
um að sitja hjá, sem leiðist að skifta sjer 
af þessum málum. Þá gat hann þess, að 
þó að hans þekking væri takmörkuð, þá 
hefði hann haft reyndan og góðan mann 
að styðjast við. Jeg skal nú ekki gera 
lítið úr þekkingu þessa Iiáttv. meðnefnd- 
armanns okkar á þessu efni. en mjer fanst 
óþarft af háttv. frsm. meiri hl. að gera 
svona lítið úr sinni þekkingu. En enginn 
getur haft mikla þekkingu á máli. sem 
hann athugar lítið. Þá gat hann þess, að 
sumir þm. fylgdu nefndum að málum. 
Það er nú ekkert við því að segja. ef það 
sjest af náh, að nefndirnar hafa athugað 
málin rækilega. En jeg vil ekki ráða nein- 
um til þess að greiða atkvæði eftir nál. 
meiri hl. allshn. í þessu máli. Það er ekki 
hægt að byggja á því. Þar er talið líklegt. 
að frv. sje gott og hótað að greiða atkvæði 
á móti öllum brtt. Þá sagði hann. að rnjer 
hefði ekki þótt meðferð málsins í allshn. 
fullkomin. Það er rjett; mjer þótti tíminn
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of lítill til góðrar athugunar, þótt nefndin 
hjeldi 4 fundi uin málið. Þó sum mál sjeu 
svo auðveld, að hægt sje að afgreiða þau 
á einum fundi, eða jafnvel 2—3 á sama 
fundi, þá er því ekki svo varið um þetta 
mál. Það er mjög vandasamt, og það hefir 
liv. meiri hluti líka játað með því að 
þykja eðlilegt, hve lengi það var í nefnd 
í Xd. og lengi þar í deildinni. Þá vjek 
liann að þeim ummælum mínum, að það 
yrði vinna fyrir næsta þing að lagfæra 
missmíðin, ef þetta frv. yrði samþykt nú. 
En liann sagði, að ef það yrði ekki sam- 
þykt nú, þá fengist enginn grundvöllur til 
þess að byggja á, en það mundi betra, að 
hreppsnefndirnar fengju að reyna þetta 
sem lög heldur en þeim væri sent frv. til 
yfirlestrar. Jeg kann nú ekki við það, að 
Alþingi láti hreppsnefndirnar kenna sjer 
að búa til lög; það er ekki vani í öðrum 
niáluni. Þeir, sem áliuga hafa á þessum 
málum. hafa sama gagn af frumvarpinu 
eins og þó það væri gert að lögum. Jeg 
held. a§ flestum muni finnast, að heppi- 
legast sje að vanda sem best til lagasmíð- 
innar í upphafi. Þá sagði hann, að óhugs- 
andi væri, að allar sveitarstjórnir vrðu 
ánægðar; altaf mundi einhverjir hafa 
eitthvað að atliuga við frv. En því betur 
sem lögin eru úr garði gerð fvrst, því 
meiri líkur eru til þess, að færri verði 
óánægðir.

Þá tók hann fram, eins og líka hæstv. 
atvrh., að sig furðaði á því, live fáar brtt. 
jeg hefði borið fram, þar sem jeg hefði 
þó haft margt við frv. að athuga. En er 
það ekki eðlilegt, að jeg komi ekki fram 
með svo mjög margar brtt., þegar meiri 
hl. lýsir því vfir, að hann sje staðráðinn 
í því að greiða atkvæði á móti öllum brtt., 
sem fram kunni að koma? Það er ekki 
venjulegt að sjá þvílíkar yfirlýsingar í

nál., og slíkt dregur kjark úr mönnum. 
Því aðeins ber jeg fram brtt., að jeg ætl- 
ast til, að þær nái fram að ganga. En það 
er ekki liægt að sannfæra mig um það, að 
þó brtt. verði samþvktar nú, þá komist frv. 
ekki í gegnum þingið. Þá finst honum, að 
jeg hefði ekki þurft langan tíma til þess 
að koma fram með brtt. um reikningsárið. 
En jeg veit, að það þyrftu að vera fleiri 
brtt. samfara þeirri brtt., sem hann hefir 
ekki mælt á móti að væri til bóta, en úr 
þeirri vöntun mun jeg geta bætt við 3. 
umræðu. Það hefir hæstv. atvrh. ekki gert, 
og hv. frsm. meiri hl. vill heldur ekki gera 
það, eða talar ekkert um það. Svo finst 
hv. frsm. öll framkoma mín gagnvart mál- 
inu í heild sinni benda til þess, að fyrir 
mjer muni ekki vaka annað en að jeg 
vilji hindra, að það gangi fram á þessu 
þingi. Það væri nú ekki svo vítavert af 
mjer, ef jeg áliti það svo slæint eins og 
hv. meðnefndarmenn mínir segja; en ef 
það væri til þess eins að ónýta alla þá 
vinnu. sem í það hefir farið, þá væri það 
ekki fallega gert af mjer. En ef meiri 
hlutinn af brtt. mínum yrði samþvktur, 
þá inyndi jeg að sjálfsögðu samþykkja 
frv., svo að jeg held, að jeg eigi ekki fvrir 
('illum þessum tilgátum hv. frsm. meiri hl. 
Líka mundi jeg bæta við 1—2 brtt. við 3. 
gr. En svo fór hv. frsm. meiri hl. að tala 
um, hvernig það mundi fara, ef þetta frv. 
yrði ekki samþvkt á þessu þingi, og næsta 
þing þvrfti að taka til þess aftur. Sú lýs- 
ing var svo, að þá fengist ekkert gott upp 
úr því og að frumvarpinu mvndi þá stór- 
um spilt. Það er nú ekki beinlínis heiður 
fyrir Alþingi, þetta, að við að sjálfsögðu 
fengjum ekki frv. bætt og lagað með því 
að fá tækifæri til þess að athuga það bet- 
ur, heldur mvndi það versna mikið, en 
það er mín skoðun, og jeg held meira að
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segja, að hún sje rjett, að hefðum við í 
allshn. þessarar hv. deildar fengið frv. 
nógu snemma, svo að við hefðum getað 
gert nauðsynlegar brtt. við það, þá hefði 
frumvarpið miklar bætur fengið og nefnd- 
in ekki klofnað, en af því að nú er komið 
svo nærri þingslitum, þá skal drífa það i 
gegn, hvernig sem það er.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
revna að vera ekki margorður, og jeg skal 
revna líka að hafa ekki rangt eftir hv. 
frsm. minni hl., þótt honum þætti jeg gera 
það áðan, en þar til er því að svara, að 
jeg hefi ekki gert það viljandi, og jeg get 
heldur ekki fundið, að liv. þm. hafi getað 
bent á, að jeg hafi farið með rangfærslur 
eftir honum. (GuðmÓ: Jeg benti á þær 
jafnóðum með því að grípa fram í). Hv. 
frsm. minni hl. kveðst ekki hafa haft 
tíma til þess að athuga frv. Jeg get ekki 
verið honum samþykkur í þessu, því að 
hv. þm. sagði nijer löngu áður en frv. 
kom bingað, að hann væri óánægður með 
það, svo að eitthvað hefir hv. þm. lesið 
það, og svo get jeg heldur alls ekki viður- 
kent, að málin sjeu óviðkomandi þeim hv. 
þm., sem eiga sæti í annari deild en þeirri, 
sem þau eru borin fram í, og jeg veit líka, 
að hv. þm. var búinn að kynna sjer frv. 
mjög mikið áður en það kom hingað, og 
þingið gæti sjálfsagt orðið nokkuð langt, 
ef enginn hv. þm. teldi sjer skylt að at- 
huga málin áður en þau koma í hans 
deild. Jeg veit að minsta kosti, að hv. 
fjvn. hefir ekki þann sið, því að hún 
byrjar strax að athuga málin og fvlgjast 
með þeim eftir að þingið er bvrjað. Þing- 
in verða held jeg nokkuð löng, ef enginn 
þingmaður telur sjer skylt að athuga stór 
mál fyr en þeim er vísað til þeirrar nefnd- 
ar. sem hlutaðeigandi þm. á sæti í, eða er 
að minsta kosti komið til þeirrar deildar,

2362

sem hann er í. Jeg er steinhissa á, að hv. 
þm. skuli telja efri og neðri deild sem 
tvo aðskilda heima. Og jeg held því hik- 
laust fram, að honum hafi borið skylda 
til að athuga frv. meðan það var í Xd. og 
að hann hafi haft nógan tíma til þess á 
þessu nærri 100 daga þingi.

Jeg sagði aldrei, að það hefði komið 
brtt. frá 28 þm. í Xd., því að það er 
fyrst og fremst, að um þingtímann hafa 
þar ekki verið nema 27 þm., og sá, sem 
er veikur, hefir ekki borið fram brtt., og 
ekki allir hinir, en þessir þm. komu með 
brtt. að því leyti, sem þeir voru óánægðir. 
en jeg geng út frá því, að þeir, sem ekki 
komu með brtt., hafi verið nokkurnveg- 
inn ánægðir. Jeg skil ekki annað en að 
þetta sje nokkuð skýrt, og annað sagði jeg 
ekki áðan. Jeg fæ ekki sjeð, að ilt sje að 
hafa sömu reglu um alt land, og að minsta 
kosti get jeg ekki skilið, að það sje ófært. 
Þetta eru þó skattamál, og jeg þekki ekki 
til þess í öðrum löndum, a$ mismunandi 
reglur sjeu fvrir einstök hjeruð. að minsta 
kosti ekki um almenna skatta. En við 
samningu slíks frv. verður líka að taka 
tillit til þess, að það á að gilda fyrir staði, 
þar sem öll ákvæði þess geta ekki átt við.

Það er alveg rjett, sem hv. frsm. minni 
hl. tók' fram, að svör komu ekki frá öll- 
um hreppsnefndum; en það er nú svo um 
þær, sem ekkert svar kom frá, að það get 
jeg alveg eins tekið mjer til inntekta eins 
og hv. frsm. minni hl., og jeg er alveg 
sannfærður um það, að í mörgum sveitum 
er það siður að færa á reikning síðastlið- 
ins fardagaárs þær tekjur og þau gjöld, 
sem innheimst liafa eða verið greidd eftir 
fardaga það ár, sem reikningurinn er 
gerður, svo framarlega sem þau tilhevra 
því reikningsári. Jeg þekki það vel, því 
að jeg var ekki nema 14 ára þegar jeg 
bjó til fyrsta sveitarsjóðsreikninginn, og
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hefi liaft talsvert með það að gera síðan. 
Einnig sá jeg meðan jeg var sýslumaður, 
hvenær reikningarnir eru dagsettir. Sami 
liv. þm. vildi halda því fram, að sýslu- 
sjóðsgjöld væru að miklu leyti borguð á 
manntalsþingum, en það er upp og niður 
þar sem jeg þekki til. Jeg hygg, að sýslu- 
nefndaroddvitar hafi ekki gengið hart eft- 
ir, að hreppsnefndir borguðu alt á þing- 
um. Þá finnur hv. þm. að því, að gjald- 
dagi sje eftir að sýslusjóðsgjöld eru fall- 
in í g.jalddaga, — en hvernig er það þá 
níi'? Gjalddagi á sveitarútsvörum er 31. 
desember, og lengra er það frá gjalddaga 
sýslusjóðsgjaldanna en frv. ráðgerir, og jeg 
þekki ekki, að hreppsnefndir bíði með 
peninga í kassa frá 31. desember þangað 
til manntalsþing eru haldin.

Faðerni frv. get jeg sagt hv. þm.. ef 
hann er þá ána’gðari; við Einar prófessor 
Arnórsson erum höfundar að því. Við 
komum okkur saman um efnið, og svo 
setti hann það í stílinn. Það er því ekkert 
vafasamt faðerni að frv. (fíuííinÓ: II;vstv 
ráðh. taldi vafasamt. að jeg skildi nokkuð 
í frv.). Það er ekki rjett. Jeg sagði ekki 
að hv. ]im. hefði farið frá frv. án þess 
að skilja það: jeg sagði það aðeins um
12. gr.. að hv. þm. hefði farið frá henni 
án þess að skilja hana. og einmitt þess 
vegna útskýrði jeg hana, og mjer hevrðist 
svo, að hv. þm. gengi inn á. að það væri 
ekki mikið verra, að yfirskattanefnd úr- 
skurðaði kærur heldur en sýslunefnd. Þá 
var hv. þm. mjer ekki samdóma um tölu 
sýslunefndarmanna. Mjer er vel kunnugt 
um, að þeir eru misjafnlega margir, en 
þeir eru þó sumstaðar 16, eins og jeg gat 
um áður, og það er auðsætt, að það er 
dýrara að kveðja saman sýslunefndarfund 
í sýslum. ]ió að sýslunefndarmenn sjeu 
ekki nema 8—9, heldur en að kalla sam- 
an yfirskattanefnd, 3 menn. Svo talaði

hv. þm. um það, að útsvörin mættu ekki 
vera rjett, en það er ekkert nema hártog- 
un á orðalagi frv. Það stendur aðeins, að 
það megi ekki breyta útsvari, nema það 
hafi verið að minsta kosti 10% of hátt 
eða of lágt, en það er gert til þess, að 
ekki sje verið að áfrýja og eyða miklum 
tíma og fvrirhöfn út af mjög lítilfjörlegri 
upplnæð, enda er það oft gert eins mikið 
til þess að skaprauna hreppsnefndum eins 
og til að koma.st hjá því að greiða þessa 
upphæð. sem um er að ræða. En ákvæðið 
um 10% er bygt á því. að þar sem jafnað 
er niður. er altaf álitamál. hversu hátt 
útsvarið skuli vera. Það getur t. d. eng- 
inn sagt um það með vissu. hvort maður, 
sem hefir 200 kr. útsvar, skuli ekki hafa 
t. d. 220 kr.. og það er ómögulegt, eins 
og hv. þm. sagði, að vita neitt fyrir víst, 
livað rjett er í þessu. en meiningin með 
þessu ákvæði er, að þegar álitið er. að ekki 
muni meiru, ]iá skuli ekki brevta neinu.

I’á var hv. þm. að tala um vinnu við 
frv. og að hún mundi vera dýr. Það var 
ekki það. sem jeg átti við; jeg átti við 
kostnaðinn á þinginu. því að það hefir 
farið langur tími í það og mikið í prent- 
kostnað. Jeg átti alls ekki við kostnaðinn 
við samningu frv. IIv. ]im. sagði, að jeg 
hefði sagt, að jeg mundi verða við brtt. við
3. gr. frv.; en það er ekki rjett. Jeg sagði 
það í Xd., að jeg gæti samþvkt breytingu á 
þeirri grein; jeg sagði, að jeg vildi helst 
fá frv. óbreytt hjer, og þess vegna gæti 
jeg ekki lagt til með brtt., enda þótti 
mjer líklegt, að hún fjelli, þegar frv. kæmi 
aftur til Xd. M.jer þykir leitt, ef jeg hefi 
verið svo óskýr, þegar jeg talaði um brtt. 
hv. þm. við 4. gr., að hann hefir ekki 
skilið mig. en jeg átti við það. að það er 
ekki alt fengið með því að vita, hve mik- 
ið maðurinn skuldar. Þarf ekki annað en 
að benda á, að sá maður, sem á 50 þús.
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kr. skuldlausar, er venjulega færari um 
að greiða hærra útsvar heldur en annar, 
sem á 200 þús. kr. og skuldar 150 þús. kr. 
Jeg veit nú ekki, hvort jeg hefi sett þetta 
svo fram, að hv. þm. hafi skilið mig. Bf 
svo er ekki, þá bið jeg hv. þm. að gefa 
mjer merki, svo að jeg geti skvrt það á 
ný. Hv. þm. gefur mjer ekkert merki, svo 
að jeg geri ráð fyrir, að hann hafi skilið 
það, sem jeg sagði. (GuðmÓ: Ætli maður 
láti það ekki gott heita, sem komið er). 
Þetta er það, sem liggur í orðunum og á 
ekki að falla niður, og vona jeg því, að 
hv. þm. taki þessa brtt. sína aftur. IIv. 
þm. liagaði þannig orðum sínum um 
brtt. við 16. gr., eins og það hlvti endilega 
að vera svo, að það vrði borgað fvrir nið- 
urjöfnun útsvara; en það er ekkert ann- 
að en heimild til að borga, og verður 
aldre'i borgað neitt, nema sýslunefnd 
ákveði það. Mjer finst rjett að fela sýslu- 
nefndum að gera þetta, en þar sem ekki 
er sjerstök ástæða til að gera það, geri 
jeg ráð fyrir, að það verði ekki gert.

Svo er niðurjöfnunartíminn. Jeg vona, 
að það viðurkenni allir hvað Revkjavík 
snertir, að hjer þarf alllangan tíma, enda 
er hann hjer frá 1. febrúar og til apríl- 
loka, því að það er orðin svo mikil vinna 
við þetta verk. En það er eins með þessa 
grein, að hjer eru það sýslunefndir, sem 
ákveða, nam niðurjöfnun skuli fara fram, 
og að sýslunefndum sje ekki trúandi til 
að ákveða hentugastan tíma til niðurjöfn- 
unar, fæ jeg ekki sjeð, eða að þær endilega 
þurfi að hnjóta á því að ákveða niður- 
jöfnun strax í febrúar, þegar á að hafa 
nýjustu skattskrár við hendina. Og eins 
má gjarnan búast við því, að þær liafi 
vit á að setja tímann ekki svo seint, að 
útsvarskærur geti ekki verið komnar áður 
en vorannir eru bvrjaðar. Bæði þessi at- 
riði eru lögð á vald sýslunefnda og bæj-

arstjórna, til þess að þær geti valið þann 
tíma, sem eftir öllum ástæðum er hentug- 
astur á hverjum stað, og mjer er ekki unt 
að sjá, að hægt sje að sýna meiri lipurð 
í löggjöfinni heldur en þetta, og ekki 
unt að sjá neina ástæðu til að meina 
þessum stjórnarvöldum að hafa þetta vald 
í sínum höndum.

Út af orðum hv. 1. þm. Eyf. (EÁ) 
hefi jeg lítið að segja. Hv. þm. talaði 
ósköp hógvært og rólega og mintist á al- 
manaksárið, en jeg sje enga ástæðu til að 
fara að minnast á það, þar sem engin 
brtt. liggur fvrir, en jeg vil aðeins geta 
þess, að það er ekki annað að sjá en að 
það sje vilji meiri hluta hreppsnefnda
li.jer á landi að hafa almanaksárið reikn- 
ingsár. Og þó að skiftar sjeu skoðanir um 
það, þá er þó ómögulegt að gera svo, að 
öllum líki. IIv. þm. benti á. að fræðslu- 
árið væri frá hausti til hausts, og þetta 
er alveg r.jett, — en hvernig er hægt að 
komast þar af án þess að liafa fardaga- 
árið, og enginn hefir þó kvartað yfir ]>ví ? 
Það er þá ekki alveg nauðsynlegt að hafa 
fardagaárið, eftir því. Uin ómagameðlag 
er ]>að að segja, að það er venjulega greirt 
í einu lagi, og líka er venjan sú, að j-ið 
er látið koma upp í útsvar, svo framar- 
lega sem þurfalingurinn á heimili í fram- 
færslusveitinni, sem venjulegast er. Það 
er rjett, að í þessu frv. er ekkert sagt um, 
hvenær á að hafa sveitarsjóðsreikninga til- 
búna, en það er engin glevmska n.je galli, 
]>ví að þetta atriði á heima í sveitarstjórn- 
arlögunum og kemur til greina við endur- 
skoðun þeirra laga. sem talað liefir verið 
um, að fara skuli fram fyrir næsta þing. 
Þá var hv. þm. ennþá að tala um það, 
hvað frv. væri flókið. Jeg get ekki viður- 
kent, að það sje flóknara en skattalöggjöf 
yfirleitt hlýtur að vera. Það er ekki hægt 
að búa til lög, sem við fyrsta yfirlestur
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virðast ekki dálítið flókin, því að þá 
mundu þau verða svo löng, og mjer er til 
efs, að þó að þau væru lengri, yrðu þau 
nokkuð skýrari fyrir því. Þá sagði hv. 
þni.. að rjettlæti fengist ekki ineð auknum 
skriftum. Það er rjett, að það fæst ekki 
með auknum skriftum eingöngu, en það 
er oft fyr.sta meðalið til að ná rjettlæti, 
og jeg álít, að ekki sje unt að vernda rjett 
heimilissveitar. atvinnusveitar og gjald- 
þegns, nema með því að láta sem oftast 
jafna niður á gjaldþegn í heimilissveit 
og skifta svo útsvarinu í rjettum hlutföll- 
um á milli sveitanna. þótt það kosti nokk- 
uð auknar skriftir. Þá talaði hv. ]. þm. 
Eyf. um. að það niiindi verða rjettlátust 
niðurjöfnun á mann þar, sem liann rekur 
atvinnu, en jeg skal nú sýna liv. þm. fram 
á það með einföldu dæmi: Maður, búsett- 
ur í Keykjavík, rekur atvinnu á Siglufirði. 
Þar veit niðurjöfnunarnefnd ekki um neitt 
annað af hans atvinnu en það. sem gerist 
á Siglnfirði, og vantar því að taka alt 
tillit til þess annars. sem gerist heima 
fyrir hjá honum. sem hest verður gert í 
heimilissveit. þar sem hann teþir fram 
eignir sínar og tekjur og þar sem hægt 
er að leggja það best til grundvallar, sem 
mestu skiftir hans ástæður. Háttv. þm. 
nefndi útsvar af tapi, og mjer dettur ekki 
í hug að neita því, að oft þarf að lesrsrja á 
mann, sem beðið hefir stórt tap á atvinnu- 
rekstri sínum. Kemur það einkum fvrir, 
ef lagt er á mann á atvinnustað, sem hefir 
grætt þar. en tapað stórkostlega heima 
fyrir. A atvinnustaðnum er lagt á liann 
að öllu leyti eins og það væri tómur gróði 
á hans atvinnu, en það getur í heildinni 
verið mikið tap, svo að út.svarið eigi að 
vera iniklu lægra.

Jeg get lokið máli mínu með því að 
segja hv. 1. þm. G.-K. (BK), af því að

hann var ekki inni í deildinni, þegar jeg 
talaði síðast, að mjer þykir of langt geng- 
ið í hans brtt., að ekki þurfi að vera nema 
um grun að ræða. Og hvað það snertir, 
að hv. þm. segir kvartanir úr sínu kjör- 
dæmi yfir þessu frv., þá get jeg aftur 
svarað hv. þm. því, að jeg hefi fengið 
talsvert miklar þakkir einmitt úr hans 
kjördæmi fyrir þær rjettarbætur, sem í 
frv. eru fólgnar. og vona jeg, að það geti 
dálítið vegið salt í huga liv. þm., enda 
hefir mjer aldrei dottið í hug að geta búið 
til frv. um svona efni án þess að það 
kæmu kvartanir einhversstaðar frá. Jeg 
veit, að það eru miklar rjettarbætur í 
þessu frv.. sem hjer liggur fyrir, og þó 
að ekki sje langt síðan þetta frv. kom 
fram. hefi jeg heyrt margar raddir um, 
að ]>að er beðið með talsverðri eftirvænt- 
ingu eftir ]>ví. bvort frv. nær fram að 
ganga eða ekki.

Frsm. minni hl. (Guðmundur Óiafsson):
Jeg skal nú ekki flytja langt mál. enda 
á jeg vist ekki rjett til þess, og ]>ví síður 
er líka ástæða til þess. því að jeg liefi nú 
átt svo mikið orðastað við hæstv. atvrh. 
út af þessu máli, að það er svo sem auð- 
lieyrt. að hann ætlar ekki að láta sannfær- 
ast. Hæstv. ráðh. bvrjaði á því að segja, 
að mál væru ekki þm. óviðkomandi, þótt 
í annari deild væru. Það hefi jeg heldur 
ekki sagt. en hitt mun vera venjan, að 
það mun vera heldur lítið athugað á með- 
an það er í hinni deildinni, enda oft eng- 
inn tími til þess. Svo segist hæstv. ráðh. 
vita, að jeg hefði athugað málið, — hafa 
hevrt það á mjer. Það er að vísu rjett, að 
jeg las frv. yfir, en það getur naumast 
heitið mikil athugun. Svo liefir hæstv. 
ráðh. játað, að það hafi vantað svör frá 
ýmsum hreppsnefndum, eins og jeg bjóst
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við. En það var ekki skakt hjá mjer, að 
hæstv. ráðh. nefndi þessa 28 þm. í hv. Nd., 
sem gert hefðu brtt. við frv., en jeg hefi 
kannske tekið það of bókstaflega, að þeir 
hafi allir gert brtt., en jeg skrifaði það 
eftir hæstv. ráðh., að þessir 28 þm. hefðu 
lagt sig í bleyti við að gera breytingar 
við frv. Jeg mótmælti því, að tekjur og 
gjöld væru tekin í sveitarreikning fram 
að þeim tíma, er hann væri gerður, en 
þetta getur verið venja þar, sem hæstv. 
atvrh. þekkir til, en jeg þekki það ekki.

Þá sagði hæstv. atvrh., að jeg hefði 
gengið fast eftir faðerni frumvarpsins. 
Það þóttist jeg nú ekki gera, en það verð- 
ur varla sagt um höfunda frv., að þeir 
sjeu kunnugri í sveit og högum sveita- 
manna heldur en jeg. Líka sagði hæstv. 
atvrh. það, að hentugra mundi vera að 
láta yfirskattanefnd úrskurða útsvör 
manna heldur en sýslunefnd, vegna þess 
að það fvrirkomulag mundi verða ódýr- 
ara. Það held jeg, að ekki sje rjett.

Svo talaði hæstv. ráðb. um það, að 
nauðsynlegt vauú að samþvkkja frv. níi 
þegar, og bar því við, að það mundi 
spara mikið, svo sem prentunarkostnað 
og annað. En frómt frá að segja finst 
mjer málinu ekki liggja svo afskaplega 
mikið á, að mjög miklu gæti skift, þótt 
það yrði ekki afgreitt nú, því að mörg 
mál liggja enn fvrir hinu háa Alþingi, 
t. d. fyrir hv. Nd. En það lítur nú svo 
út, að ekki þurfi að vanda þau lög, er 
liv. Alþingi setur, og mjer finst, að nú 
sje tekið það nýmóðins ráð að samþykkja 
hjer alt.

Þá talaði hæstv. atvrh. um það, hve 
nauðsvnlegt væri að taka tillit til eigna 
manna og skulda. Þetta vita nú allir, að 
sá, sem á t. d. 200 þús. krónur, en skuldar 
150 þús. kr.. stendur ver að vígi en hinn,

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing).

sem á 50 þús. kr., en skuldar ekki neitt. 
Er því óþarft að fjölyrða um þetta. 
(Atvrh. MG: Ekki hefir hv. þm. sjeð 
þetta). Hvenær hefir hann sýnt það, að 
hann hafi ekki sjeð þetta? (Atvrh. MG : 
Brtt. hans bera það með sjer).

Jeg álít, að það sje óþarfi að áskilja 
hreppsnefndum sjerstaka borgun fyrir 
störf sín, enda mundi það draga dilk á 
eftir sjer, alveg eins og með embættis- 
mennina, að þegar einum var veitt upp- 
bót, kom öll strollan á eftir.

Að svo mæltu skal jeg ekki lengja umr. 
meira um þetta mál að þessu sinni.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 523,1 feld með 7 : 5 atkv
3. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 523,2.a—b feld með 8: 4 atkv.
4. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 537 feld með 8:4 atkv.
6. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
7. gr. samþ. með 10 slilj. atkv.

Brtt. 522,1 feld með 7: 5 atkv.
8. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 522,11 tekin aftur.
— 523,3 feld með 8: 3 atkv.
9. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
10. —11. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 

Brtt. 523,4 feld með 7: 6 atkv.
12. gr. samþ. með 8: 6 atkv.
13. —15. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. 

Brtt. 523,5 feld með 7: 5 atkv.
16. gr. samþ. með 10:2 atkv.

Brtt. 523,6 tekin aftur af flm., en tekin
upp af 1. landsk. og feld með 8: 6 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: JJ, SE, GuðmÓ, GunnÓ, IHB, IP.
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nei: JJós, JóhJóh, JM, ÁH, BK, EP, EÁ,
HSteins.

17. gr. samþ. með 8: 6 atkv.
18. —20. gr. samþ. með 8 shlj. atkv. 

Brtt. 523,7 feld með 8:6 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu 

já: GuðmÓ, GunnÓ, IHB, JJ, SE, BK. 
nei: EÁ, IP, JJós, JóhJóh, JM, ÁH, EP,

HSteins.
21. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
22. —26. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
27.—31. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
32.—35. gr. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla

þess samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 slilj. atkv.

Á 71. fundi í Ed., mánudaginn 10. maí.
var frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 72. fundi í Ed., næsta dag, var frv.

aftur tekið til 3. u m r. (A. 371, 557, 558,
566, 568).

Frsm. minni hl. (Guðmundur Ólafsson):
Við 2. umr. þessa máls var mjer fremur 
láð það, hvað jeg hefði komið með fáar 
brtt. við þetta frv., en jeg þóttist hafa 
reynt að gera grein fyrir því, þar sem 
hv. meiri hl. lýsti yfir því, að hann ætlaði 
að greiða atkv. á móti öllum brtt., og svo 
gerði það líka mikið, að jeg hefi ekki 
haft góðan tímá til að koma með fleiri 
brtt. En jeg þykist nú hafa bætt úr því 
við þessa umr., því að nú liefi jeg komið 
með nokkrar brtt. í viðbót og fyllilega 
staðið við orð mín hvað það snertir.

Jeg skildi hæstv. atvrh. svo, að það, 
sem gerði, að hann setti sig á móti öllum 
brtt., væri það, að málið hefði ekki tíma 
til að fara til Nd. aftur. Það sýnist nú,

sem breyting liafi orðið á því síðan, því 
að í gær var málið hjer á dagskrá, en var 
þá tekið út, svo að ekki lá því mikið á 
þá, og nii var hæstv. forsrh. (JM) að 
segja okkur, að þinginu mundi ekki verða 
slitið fyr en á laugardag, svo að jeg sje 
ekki annað en að tíminn sje nógur, þó að 
málið færi til Nd. aftur.

Þá vil jeg segja nokkur orð um brtt. 
mínar. Hin fvrsta er við 1. gr. Þar legg 
jeg til, að aftan við 7. málslið („Sveit: 
Bæði hrepp og kaupstað“) komi: neina 
annað sje tekið fram. Þetta er reyndar 
ekki nema skýring, en þó nauðsvnleg með 
tilliti til þeirra breytinga, er á eftir fara. 
Svo er önnur brtt. mín um það, að reikn- 
ingsár hreppanna sje fardagaárið, eins og 
verið hefir. Jeg færði nægileg rök fyrir 
því í nál. mínu, og af því að engin rök 
komu í móti því þá, að annað væri 
heppilegra en að hafa fardagaárið fyrir 
reikningsár hreppa eins og verið hefir, 
þarf jeg ekki að fjölyrða frekar um það 
nú. Svo er 3. brtt. mín, við 6. gr. Hún 
er við ákvæðið um, að leggja skuli útsvar 
á alla, sem taldir verða færir að borga 
útsvar, en þó ekki, ef það þarf að vera 
minna en 5 krónur. Jeg held, að þetta 
ákvæði megi gjarnan fara, og að það 
megi vera á valdi hreppsnefnda og niður- 
jöfnunarnefnda, hvenær þær telja gjald- 
anda færan um að greiða útsvar. Jeg veit, 
að það hefir verið til, að lagt hefir ver- 
ið á lægra útsvar en 5 kr., og það getur 
verið það enn, svo að mjer finst þetta 
takmark alveg óþarft. Þá er næst brtt. 
mín við fyrri málsgr. 10. gr.: þar er 
ákveðið. að heimilissveit megi aldrei fá 
minna en % af útsvari gjaldþegns, en jeg 
vil breyta því svo, að í staðinn fyrir 
þriðjung komi helmingur. Hvað sem þess- 
um skiftum líður að öðru leyti, verður að 
teljast sanngjarnt, að heimilissveitin fái
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aldrei minna en helming af fitsvari hans, 
og það, sem fyrir mjer vakir, er það, að 
jeg vil altaf gera heimilissveit lieldur 
hærra undir höfði en atvinnusveit, þar 
sem hún verður að greiða ýms gjöld fyr- 
ir gjaldþegninn vegna heimilisfangsins, og 
líka finst mjer, að þessi skifting milli 
hreppanna sje heldur ekki svo nákvæm, 
að það hljóti endilega að vera rjett, sem 
framkvæmt er eftir henni. Þá vil jeg bæta 
aftan við 22. gr. nýrri málsgrein, þann- 
ig, að kærum, sem komi að kærufresti 
liðnum, skuli ekki sint. Mjer finst, að það, 
sem talað er um kærur í þessari grein, 
fari vel á, að þessu sje bætt aftan við. 
En það, sem kom mjer einkum til að 
koma með þessa breytingu hjer, var, að 
þetta stendur síðar í frv., í 26. gr., en 
jeg vil láta hana falla að öllu levti í 
burtu. Það var talað allmikið við síðustu 
umr. um þessa málsgrein, sem jeg vil 
fella niður, og sem (með leyfi hæstv. for- 
seta) ldjóðar þannig:

,,Ekki má yfirskattanefnd eða atvinnu- 
málaráðuneytið heldur breyta útsvarí. 
nema svo reynist, að það hafi verið að 
minsta kosti 10% of hátt eða of lágt.“

Þessi málsgrein þykir mjer heldur óvið- 
feldin, því að jeg kann hreint ekki við 
þessa takmörkun fyrir rjettlæti, sem með 
henni er sett. en auðvitað sagði hæstv. 
atvrh.. að þetta þyrfti til þess að draga 
ofurlítið úr þrætugirni þeirra manna, sem 
altaf eru að kæra útsvör sín. .Teg er sjálf- 
ur argur út í þessa menn, eins og hæstv. 
atvrh., en kann þó ekki við að setja þessi 
ákvæði í lög, enda þvkir mjer það athuga- 
vert, því að niðurjöfnunarnefnd gæti þá 
lögum samkvæmt vel verið 10% neðan 
við rjettlæti og sanngirni með þá menn, 
sem hún vildi gera vel til, en 10% fyrir

ofan það, sem sanngjarnt væri, við þá, 
sem hún væri óvinveitt, og ef þessi málsgr. 
er látin standa í lögunum, þá er ekkert 
því til fyrirstöðu, að það verði 20% 
munur inilli þeirra, sem vægast er farið í 
sakirnar við, og hinna, sem harðast verða 
úti. í sambandi við þetta legg jeg til, að 
öll greinin falli niður og að fyrstu máls- 
grein hennar verði bætt aftan við 22. gr. 
Svo kem jeg með brtt. um gjaiddagana. I 
hreppum eru ákveðnir tveir gjalddagar, 
15. júlí og 15. október, en það getur ekki 
staðist, þegar gert er ráð fyrir, að far- 
dagaárið verði reikningsár, og þess vegna 
hefi jeg bent á, fyrir utan það, sem jeg 
tók fram áður, að fyrri gjalddaginn væri 
mánuði seinna en aðallega þarf á tekjun- 
um að halda til greiðslu, og því hefi jeg 
lagt til, að fyrir 15. júlí komi 15. apríl, 
og fyrir 15. október komi 15. júní. Það 
verður sjálfsagt ekki búið að greiða öll 
útsvörin þá, en það munar svo litlu, að 
jeg álít, að það geri ekkert til, þó að það 
verði ekki fvr en fáum dögum eftir að 
reikningsárið er úti, því að jeg býst við, 
eftir öðrum ákvæðum í frv., þá reyni 
menn að vera að mestu eða öllu leyti búnir 
að greiða útsvarið á síðari gjalddaga, áð- 
ur en hægt er að fara að taka dráttar- 
vexti af því, sem eftir stendur óborgað. 
í sambandi við þessa brtt. um reiknings- 
árið er seinasta brtt., um að 32. gr. frv. 
falli niður. Þar er nefnilega gert ráð 
fvrir því, að fyrsta reikningsárið verði, 
ef þetta frv. nær fram að ganga óbrevtt, 
frá fardögum í vor til ársloka 1927, en 
sú grein er að sjálfsögðu rjett feld niður, 
ef hinar brtt., er snerta reikningsárið, 
verða samþyktar.

Jeg vænti þess nú jafnvel, að hv. deild 
taki fleiri af þessum brtt. mínum til
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grema heldur en þær, sem jeg bar fram 
við 2. umr., sem margar höfðu þó fyllsta 
rjett á sjer.

Jóhann Jósefsson: Jeg hafði ætlað mjer 
að tala um þetta mál við 2. umr., en þá 
var svo liðið á nótt, að jeg vildi ekki 
halda því til streitu að lengja umr.

Síðan hefi jeg komið fram með brtt. 
við frv., á'þskj. 566, og liefir þeim verið 
útbýtt hjer i háttv. deild. Þær miða að 
því að færa frv. frekar í þá átt, er stjórn- 
in hafði upphaflega útbúið það.

Þótt hjer í þinginu hafi verið tekin 
upp sú leið að gera helst ekki hægt að 
leggja á menn í atvinnusveit — enda þótt 
þeir hafi dvalið þar svo lengi, sem nú- 
gildandi lög mæla fyrir til þess að heim- 
ila útsvarsálagningu — þá er það ekki 
ætlun mín með 1. brtt. að brjóta þá meg- 
inreglu. Það er heldur ekki meining mín 
með 2. brtt. að brjóta bág við þessar 
reglur, heldur að færa þær nær sanni, 
þannig að atvinnusveit fái eittlivað í 
sveitarsjóð frá þeim mönnum, er stunda 
þar atvinnu í 4—5 mánuði á árinu. Stj- 
frv. tiltekur, að menn skuli útsvarsskyld- 
ir í atvinnusveit, ef þeir hafa dvalið þar 
3 mánuði og haft að launum 2000 kr. 
Þessi upphæð er það allra mesta, sem til- 
tækilegt er að setja, ef ákvæðið á að ná til 
vermanna. En við meðferð frv. í liáttv. 
Nd. breyttu menn þessu svo, að ákvæðið 
skyldi gilda um þá, sem ráðnir eru á 
báta, og setti inn 5000 kr. lágmark fyrir 
þá og 3000 kr. fyrir aðra. Með þessu er 
útilokað, að útsvar náist hjá einum ein- 
asta manni.

Það virðist á stjfrv., að með því hafi 
verið reynt að stilla svo í hóf, að vel 
hefði mátt við una, en upphæð þessi var þó 
of há. Og það er svo með marga sjómenn, 
er flytja sig eftir vertíðum, að í mörgum

tilfellum er erfitt að vita, hvar þeir eiga 
lögheimili. Og jeg er ekki viss um það, 
þó atvinnusveit missi rjett sinn til þess að 
leggja á þessa menn, að þeir greiði allir 
útsvar jafnvel í heimilissveit. En þótt sú 
stefna sje nú ef til vill ofan á í þinginu, 
að ekki skuli leggja á menn í atvinnu- 
sveit, þá finst mjer þó mikið mæla með 
því, að menn komist þar ekki undan út- 
svari, ef þeir dvelja í sama stað —-14i 
úr ári, eða jafnvel lengur. Og sjerstak- 
lega verða sta>rri verstöðvar hart leiknar, 
ef þær missa tilkall til þess að leggja á 
slíka menn. T þessu atriði mætti svna 
meiri sanngirni, ef kaupupphæðin væri 
færð niður í þa*r tölur, seni jeg hefi lagt 
til í brtt. ínínum á þskj. 566. Jeg liefi 
ekki viljað breyta skiftingu útsvara milli 
heimasveitar og atvinnusveitar, til þess að 
brjóta ekki í bág við meginreglu frv., en 
jeg hefi reynt að færa ákvæði þess í 
sanngirnisáttina að því er stærri verstöðv- 
ar snertir. Mjer finst, að þeir menn, sein 
flytja í verstöð til þess að reka þar kaup 
á fiski, síld eða öðrum afurðum, eigi að 
sjálfsögðu að vera útsvarsskvldir þar. 
En jeg get ekki sjeð, að það verði með 
frv. eins og það nú er. Þess vegna hefi 
jeg flutt brtt. mína, sem er lík brtt. hv.
1. þm. Eyf. (EÁ), er borin var fram við
2. umr., en þó nokkuð fvllri á sumum 
sviðum og ekki að öllu leyti eins. Mjer 
finst, að með frv., eins og það er nú, sje 
of lítillar sanngirni gætt gagnvart þeim 
verstöðvum, þar sem þessi ákvæði skifta 
máli, eins og jeg hefi fyr drepið á, og 
það er áberandi, livað frv. hefir verið fært 
til verri vegar síðan það kom frá stjórn- 
inni.

Jeg skal svo ekki orðlengja meira um 
brtt. mínar. Þær eru sanngirniskrafa af 
hálfu atvinnusveita, og jeg vona, að hv, 
þingdeild taki þær til greina.
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Ingibjörg H. Bjarnason: Það hefir nú
verið rætt svo mikið um frv., bæði ágalla 
þess og kosti, að jeg býst ekki við að geta 
bætt þar miklu við, er til lagfæringar 
horfði.

En það er einn liöfuðgalli á frv. eins 
og það nú er, og þeim höfuðgalla ætlast 
jeg til, að kipt sje á burtu með brtt. 
minni á þskj. 558. Það getur engum hv. 
þdm. komið á óvart, að jeg flyt þessa 
brtt. enn einu sinni; jeg mun altaf flytja 
svipaðar brtt. við þau frv., er líkt stendur 
á um.

I frv. á nú enn að undirstrika það, hver 
munur sje á skyldum og rjettindum 
kvenna. Þetta hefir komið fyrir oft áður, 
en jeg mun ekki láta neitt tækifæri ónot- 
að til þess, að slíkri kórvillu verði kipt 
burtu úr lögum, þar sem hún stendur. 
Og jeg vænti þess skilnings af hv. þdm., 
að þeir standi ekki á móti kröfum kvenna 
í þessu efni, enda þótt nokkurrar mót- 
spyrnu hafi gætt, sem jeg veit ekki, hvort 
fremur er sprottin af vantrausti á konum 
eða misskilinni hlífð.

Hið háa Alþingi hefir fengið áskoranir 
frá 2260 konum hjer í Revkjavík, sem 
sýnir það, að undanþáguákvæðið í 3. gr. 
frv. er ekki að vilja kvenna. En þótt 
slíkar áskoranir hafi ekki komið víðar að 
ennþá, finst mjer, að þingið verði að 
taka tillit til þeirra. Og það er jeg sann- 
færð um, að hvernig sem fer með þessa 
brtt., þá mega hv. þdm. vera vissir um, að 
það koma fleiri og ákveðnari kröfur frá 
konum um að fella úr öllum lögum þau 
ákvæði, er gera mun á skyldum og rjett- 
indum karla og kvenna.

Það er heldur enginn ábyrgðarhluti 
fyrir háttv. þdm. að láta að vilja kvenna 
í þessu efni. Ef óánægja skyldi koma upp 
síðar, þá geta þeir sagt sem svo við kon-

ur: Þetta er ekki okkur að kcnna! Þetta 
vilduð þið!

Mjer hefir verið bent á það, að þetta 
ákvæði um undanþágu kvenna stæði í 
öllum sambærilegum lögum, og það hefir 
verið sagt, að úr því þetta stæði í lögum, 
þá væri sjálfsagt að hafa það í þessu 
frv., enda væri það enginn rjettindamiss- 
ir fyrir konur. Jeg stæði nú ekki hjer og 
krefðist þess hvað eftir annað, að þessi 
ákvæði væru feld úr lögum, ef við kon- 
urnar litum ekki þannig á, að rjettindum 
er haldið fyrir okkur í þessu eina atriði. 
Og konur vilja nú nota tækifærið, þegar 
verið er að endurskoða þessi og önnur 
lög, að láta fella þessi ákvæði burtu, svo 
að ekki þurfi að endurskoða þau aftur á 
næsta þingi eða næstu þingum.

Jeg mun flytja slíka brtt. sem þessa 
við hvert það mál, þar sem hún á við, og 
mun jafnan færa fyrir því sömu rök og 
jeg hefi gert, að þetta er eindregin ósk 
kvenna, að sömu skyldur fylgi sömu rjett- 
indum. Og þó það eigi ef til vill að vera 
af hlífð hjá sumum, að þær skuli undan- 
þegnar skyldunum, þá gæti líka verið, að 
eins mikið rjeði um, að þeir vildu sem 
minst breyta gamalli venju.

Jeg vona, að hv. þdm. tefji ekki fyrir 
málinu hjer og að hv. Nd. setji ekki 
ákvæði þetta inn aftur. Það má vera, að 
þetta sje hjegómaatriði í augum sumra 
þdm., en fyrir mjer og konum yfirleitt 
er það ekki hjegómamál, heldur stefnumál. 
Og jeg hvgg, að við höfum ekki efni á 
því að draga úr starfsgetu þjóðarinnar 
með öðrum eins ákvæðum og því, er í frv. 
stendur. Vænti jeg þess því, að hv. þdm. 
greiði brtt. minni atkvæði.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg skal 
fara að dæmi annara að tala stutt og ró-
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lega, því að það eru mörg mál á dagskrá 
og margt eftir ógert. Jeg skal því aðeins 
tala um brtt. þær, er hjer liggja fvrir, 
og tek þá fvrst brtt. hv. þm. Ve.stm. (J- 
Jós).

Um 1. brtt. er það að segja, að jeg lít 
svó á, að innihald hennar sje hið sama 
og í brtt., sem hv. 1. þm. Eyf. bar hjer 
fram við 2. umr., og samþingismaður hans 
í Nd., en báðar voru feldar. Jeg get því 
ekki annað en lagt á móti þessari brtt. og 
vona, að hv. deild verði þar sjálfri sjer 
samkvæm. Jeg segi þó ekki með þessu, 
að það eigi að vísa brtt. frá, því að hún 
er frábrugðin hinni brtt., þótt efnið sje 
hið sama.

2. brtt. er afleiðing af hinni 1., og þarf 
jeg því ekki um hana að tala.

Um 3. og 4. brtt. er það að segja, að 
jeg get ekki lagt með þeim, vegna þess, að 
í hv. Nd. kom fram ákveðinn og sterkur 
vilji um það að hafa tölurnar svo háar 
sem í frv. er, og litlar líkur til þess, að 
hv. Nd. mundi þar vilja skifta um skoðun. 
Akvæði þessi voru ekki þannig í stjfrv.; 
þeim var breytt í Nd. og þar var svo 
mikill meiri hl. með breytingunni, að jeg 
tel alveg vonlaust, að þessar brtt. geti 
komist í gegnum þá hv. deild, þótt þær 
væru samþ. hjer. Jeg vona, að hv. þm. 
virði mjer það til vorkunnar, þó að jeg 
geti ekki mælt með þessum brtt., er hljóta 
að verða frv. að falli í hv. Nd. Jeg get 
tekið það fram, að hægt mun að deila um 
það, hvort alt sje rjettmætt í frv. eins 
og það kom frá hv. Nd., en það vrði of 
langt mál að telja upp alt það, sem rjett- 
lætir frv., eða það, sem hafa má á móti 
því. En það virðist svo, sem í umr. nú 
hafi oft glevmst það, sem talið hefir ver- 
ið höfuðgallinn á útsvarslöggjöfinni, sem 
sje það, að heimilt er að leggja á menn 
í atvinnusveit. Margir telja þetta versta

gallann á núverandi löggjöf, og það tel 
jeg líka, vegna þess, að með því að leggja 
ó menn útsvar í atvinnusveit er ekkert 
tillit tekið til efna og ástæðna og oft lagt 
heldur freklega á.

Jeg mæltist til þess við 2. uinr., að brtt. 
liv. 4. landsk. (IHB) væri tekin aftur til
3. umr. Það gerði hv. flm., en brtt. var 
nú samt tekin upp. Astæðan til þess, að 
jeg vildi ekki, að hún kæmi til atkv. við
2. umr., var sú, að jeg vildi geyrna hana 
þangað til farin væri frani í hv. Nd. sams- 
konar atkvgr. Hún fór nú fram í gær- 
kvöldi, og þar var samþ., að konur skyldu 
ekki geta skorast undan kosningum í 
lireppsnefndir og bæjarstjórnir. Þessi brtt. 
liv. 4. land.sk. er í samræmi við þá sam- 
þykt Nd., og þess vegna er mjer ekki unt 
að vera á móti henni, því að hún verður 
ekki frv. að falli í hv. Nd. eftir atkvgr. 
þar í gærkvöldi.

Þá eru brtt. hv. þm. A.-IIúnv., á þskj.
557. Jeg skal tala í sama dúr og hann 
talaði fyrir þeim brtt. Við síðustu umr. 
um málið fór hann hörðuin orðum um 
frv., og svaraði jeg þá hvast; en nú hefir 
hann aðeins talað um brtt., og skal jeg 
því gera hið sama. Um 1. brtt. er það að 
segja. að jeg hefi ekkert að athuga við 
hana. Það er aðeins skýring, og ef brevt- 
ingar verða gerðar á frv., þá get jeg ekki 
haft neitt á móti því, að hún sje samþ.

Aftur á móti hlýt jeg að vera á móti .2. 
brtt., um reikningsárið, því að það er 
engin von til þess að koma henni í gegn 
hjá hv. Nd. Það var svo sterkur meiri hl. 
þar á móti þessari breytingu, að það væri 
sama sem að fella frv., ef hún væri samþ. 
Og eins og jeg hefi tekið fram áður, sje 
jeg ekki ástæðu til þess, að haldið sje 
fast við þetta atriði.

Jeg gæti til samkomulags gengið inn á
3. brtt., en jeg álít, að sjaldgæft muni

land.sk
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vera, að lagt sje á lægra útsvar en 5 kr. 
Meðan jeg var í sveit, var aldrei lagt á 
lægra útsvar en 2—3 krónur, og með nú- 
verandi gildi peninga ætti það að sam- 
svara 5 kr. lægsta út.svari nú.

Þá get jeg ekki heldur gengið inn á að 
hækka útsvarshluta heimasveitar úr þg í 

því að sú breyting er ekki sanngjörn.
Jeg skal þar taka sem dæmi, að banka- 
stjóri í Islandsbanka á lögheimili utan 
Reykjavíkur, en í þeirri sveit stundar liann 
enga atvinnu. Mjer finst það því fyllilega 
nóg, að sú sveit fái % af útsvari hans. 
Vitanlega má deila um þetta, en þess ber 
þó að gæta, að hjer er um „minimum“ að 
ræða, sem heimasveit á að fá.

Þá er 5. brtt., en hún er ekki annað 
en afleiðing af 6. brtt., um að 26. gr. frv. 
falli niður.

Þá er 6. brtt. Jeg gæti gengið inn á 
hana til samkomulags, ef hún stofnaði 
ekki málinu í voða. En jeg vil undir- 
strika það, að öll útsvarsálagning er mat. 
Og það, hvort útsvar er úrskurðað um 
10% of hátt eða of lágt, er einnig mat. 
En jeg held, að það mundi ekki vera neitt 
órjettlæti í 26. gr. frv.

Þá er 7. brtt., sem fer fram á breytingu 
á gjalddögum útsvara, þannig, að í sveit- 
unum verði gjalddagarnir 15. apríl og 15. 
júní, en í frv. eins og það er nú eru þeir 
15. júlí og 15. okt. Mjer þvkir undarlegt, 
að háttv. þm. skuli vilja hafa þessa gjald- 
daga fvrir bændur. Jeg býst við, að þeir 
hafi þá einna minst peningaráð. En ein- 
mitt í júlí selja þeir ull sína og í október 
kjötið, og því ættu gjalddagar á þessum 
tímum að koma sjer miklu betur en í 
apríl og júní. Það voru líka bændur í 
Nd., sem settu þetta inn í frv. Jeg get því 
ekki sjeð, að það sje nokkur bót að 
brevta þessu. Auk þess kemur seinni gjald- 
daginn til að falla utan við reikningsárið,
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þar sem hv. þni. A.-Húnv. gerir ráð fyrir 
fardagaárinu. I'aíúagar eru fyrst í júní,
3.—5. júní, og falla því útsvörin í gjald- 
daga eftir að reikningsárið er á enda. Er 
þá nauðugur einn kostur að telja helming 
útsvara í eftirstöðvum eða að halda reikn- 
ingnum lengur opnum, eins og jeg reynd- 
ar sagði við 2. umr., að gert mundi nú, 
en háttv. þm. mótmælti þá harðlega.

8. brtt. er afleiðing af breytingunni á 
reikningsárinu, og sje jeg ekki ástæðu að 
tala frekar um hana.

Þá vil jeg taka upp það, sem jeg hefi 
sagt, að til samkomulags get jeg gengið 
inn á 1., 3., 5. og 6. brtt., svo fremi hv. 
þm. A.-Húnv. vill fylgja frv. út úr deild- 
inni, af því að jeg geri mjer von um að 
koma málinu í gegn, þótt þessar till. verði 
samþ. (GuðmÓ: Það eru þær, sem minstu 
máli skifta). Það er ekki rjett hjá hv. 
þm., því að hann talaði einna mest um 
þessi 10%, sem voru honum 'mestur þyrn- 
ir í augum við 2. umr. Jeg vona, að háttv. 
þdm. virði mjer það til vorkunnar, þótt 
jeg geti ekki mælt með brtt. hjer, er 
verða mvndu frv. að falli í Nd. En það 
er alls ekki orðinn tími til þess að láta 
málið koma fyrir Nd., síðan hingað #ft- 
ur og loks í Sþ. Það vita hv. þm. ofur vel.

Ingibjðrg H. Bjamason: Jeg vil votta 
hæstv. atvrh. þakklæti mitt fyrir það, 
hversu vel hann tók í brtt. mína á þskj.
558. Hefi jeg því bestu vonir um, að 
hún muni ekki valda neinum deilum eða 
tefja fyrir frv., sem í sjálfu sjer er mjög 
þýðingarmikið og mun hafa verulegar 
bætur í för með sjer.

Jeg get heldur ekki látið hjá líða að 
lýsa ánægju minni yfir meðferð háttv. 
Nd. á frv. til laga um kosningar í mál- 
efnum sveita og kaupstaða, þar sem meiri 
hluti deildarinnar sá sjer þó fært að verða
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við ósk okkar kvenna um að fella burtu 
undanþáguna, sem felst í síðustu málsgr. 
3. gr. frv. Vænti jeg þess fastlega, að eins 
giftusamlega megi þetta ganga hjer í 
þessari háttv. deild.

Forsætisráðherra (JM)s Jeg vil láta 
þess getið, að jeg var á móti till., er gekk 
í svipaða átt og till. liáttv. 4. landsk. 
(IHB), við 2. umr. Mjer virtist málið 
þá svo langt komið, að jeg sá mjer ekki 
fært, enda þótt þetta væri áríðandi at- 
riði, að stofna frv. í hættu vegna þess. Jeg 
gerði ekki grein fyrir atkv. mínu þá, en 
jeg vissi, að hv. þdm. skildu, livers vegna 
jeg var á móti till., þótt jeg væri henni 
annars alveg samdóma. En síðan hefir 
málið tekið breytingum, og ætla jeg þess 
vegna að fylgja því, sem jeg álít rjettast 
vera. En það kemur nú stundum fyrir, 
að menn eru í efa um, hvorn eiðinn þeir 
eigi heldur að rjúfa.

Frsm. minnl hl. (Guðmundur Ólafssons)
Jeg verð að vera þakklátur hæstv. atvrh. 
fvrir það, hve liðlega hann tók í brtt. 
mínar, mun betur en í till. þær, sem jeg 
flutti við 2. umr. (Atvrh. MG: Jeg svar- 
aði í sama dúr og háttv. þm.). En jeg 
talaði þó ekki kuldalega til hæstv. atvrh., 
heldur aðeins um málið sjálft. Og fyrst 
málið er athugavert, get jeg ekki hælt því, 
hver svo sem að því stendur.

Hæstv. atvrh. sagðist ekkert hafa á 
móti því, að 1. brtt. mín verði samþ. Þá 
er hann nú kominn á þá skoðun, að frum- 
varpið megi fara til háttv. Nd. En við 2. 
umr. mátti engu breyta, eins og meiri hl. 
allshn. hjelt einnig fram. En það hefir 
nú reynst svo, t. d. í gær, þegar frv. um 
kosningar í málefnum sveita og kaupstaða 
var til einnar umr. í hv. Nd,, að hún er

ekki eins hættuleg og Ed. hefir verið 
talin trú uin, enda gekk hún þegar að 
breytingu Ed.

Hæstv. atvrh. var mótfallinn því að 
breyta til um reikningsárið. En hann 
færði þó enga frambærilega ástæðu fvr- 
ir því, að hentugra væri fyrir sveitirnar 
að hafa almanaksárið fyrir reikningsár. 
Hann var yfirleitt á móti þeiin breyting- 
um, sem mjer eru aðalkappsmál. Jeg liygg, 
að engum hafi getað annað en skilist það 
við 2. umr., að jeg lagði aðaláhersluna á 
það að fá 12. gr. út. Og nú er það reikn- 
ingsárið. En jeg get ekki verið hlvntur 
málinu, þó að þær till., er minstu máli 
skifta, verði samþ., en aðaltill. feldar, að- 
eins af ótta við Nd.

Viðvíkjandi brtt. á þskj. 558 hefir 
liæstv. ráðh. skift um skoðun, eftir atkvgr. 
í Nd. í gær. (Atvrh. MG: Jeg sagði ekk- 
ert um hana við 2. umr.). Mig minti það 
nú samt, og fyrir tilmæli hæstv. atvrh. tók 
jeg hana aftur, en háttv. 1. landsk. (S- 
E) tók hana upp, og var hún þá feld.

Kem jeg þá að 3. brtt. minni, er ráð- 
herrann er ekki mótfallinn. Jeg tel í 
rauninni óþarft að hafa þetta lágmark, 
þar sem altaf mun lagt á útsvar, ef niður- 
jöfnunarnefndin álítur, að gjaldþegn sje 
á annað borð fær um að greiða nokkuð. 
En annars skiftir þetta ekki miklu máli. 
En jeg er sammála hæstv. atvrh. um það, 
að sjaldan muni lagt á minna en 5 kr. nú 
orðið, en reyndar getur það brevst aftur

Jeg hefi líklegast tekið skakt eftir, er 
niig minti, að hæstv. atvrh. hefði talað 
á móti 6. brtt. (Atvrh. MG: Hún er af- 
leiðing af 5. brtt.). Að nokkru leyti, en 
þar fer jeg fram á, að þessi 10% falli 
niður. Hann ætlar þá að vera með henni. 
ef það væri hættulaust að því er snertir 
Nd. (Atvrh. MG: Til samkomulags ætla 
jeg að vera með henni).
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Jeg get ekki fallist á það, sem liæstv. 
atvrh. sagði um úrskurði yíirskattanefnda 
og ráðuneytis. En jeg fellst hinsvegar á, að 
öll útsvarsálagning sje mat. En þá á líka 
að fara eftir því mati, en ekki að draga 
10% frá því, eða bæta þeim við.

Nú er hæstv. atvrli. farinn, en þá verö 
jeg bara að láta deildina hafa svör mh: 
í staðinn.

Jeg vildi mótmæla því, sem liann sagði 
um gjalddagana. Það er auðvitað rjett, 
að 15. júní er liðugri viku eftir fardaga. 
Það ætti ekki að gera svo mikið til, eins 
og jeg hefi áður tekið fram. Er óþarft 
að hafa þau orð um, að reikningnum þurfi 
þess vegna að halda opnum í svo og svo 
langan tíma. Það er ekki rjett, að þetta 
ákvæði hafi verið sett inn í frv. af bænd- 
um í hv. Nd., því að það var upphaflega 
í stjfrv. Því var haldið fram, að þetta 
væri hentugur tími. Bændur hefðu frek- 
ar peninga um 15. júlí og 15. október en 
ella. En þessu þarf enginn að halda fram 
við mig hvað fyrri gjalddagann snertir, 
því að enda þótt bændur selji t. d. ull- 
ina í júlí, eru þeir oftast búnir að taka 
út á hana og fá því lítið eða ekkert út- 
borgað í peningum. Allar þessar mótbárur 
eru í rauninni einskis virði. Hæstv. atvrh. 
færði ekki minstu rök fyrir því, að þetta 
væri alment hentugra, sem ætlast er til í 
frumvarpinu.

Nú er máli þessu svo komið, eftir ráð- 
leggingum hæstv. atvrh., að jeg get alls 
ekki verið með því, þótt brtt. mínar, er 
minstu máli skifta, yrðu samþ. Ef brtt. 
mínar við 2. umr. hefðu verið samþvktar, 
mundi öðruvísi hafa farið. En málið kemst 
nú líklega í gegn, hvað sem atkv. mínu 
líður. En jeg á bágt með að trúa öðru en 
að lög þessi sæti almennri óánægju, er til

framkvæmda kemur, og verði jafnvel 
þinginu til minkunar.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg gat
ekki heyrt niðurlagið á ræðu hv. þm. A,- 
Ilúnv., þar eð jeg þurfti að vera við at- 
kvgr. í Nd. Mjer skildist, að hann vildi 
ekki sveigja neitt til til samkomulags til 
þess að fá frv. fram, því að hann er mót- 
fallinn frv. Jeg kæri mig þá ekki um að 
láta neitt eftir lionum og legg á móti till. 
lians.

Frsm. minni hl. (Guðmundur Ólafsson):
Mjer þótti gott að heyra orð hæstv. at- 
vrh. Hann komst svo langt að játa það, 
að brtt. mínar væru til bóta. En hann 
vildi ekki vera með þeim, af því að jeg 
vildi ekki gera mig ánægðan með það, ef 
aðalbrtt. mínar yrðu feldar.

Atvinnumálaráðherra (MG)s Jeg liefi 
aldrei sagt, að jeg teldi brtt. til bóta. En jeg 
vildi ganga að sumum þeirra til samkomu- 
lags, þar eð þær eru þannig vaxnar, að 
þær raska ekki grundvelli frv., svo aC 
málið þarf ekki að daga uppi af þeim 
sökum.

ATKVGR.
Brtt. 557,1 feld með 7: 6 atkv.

— 557,2 feld með 8:6 atkv.
•— 557,3 feld með 7: 5 atkv.
— 566,1 feld með 7: 5 atkv.

Vatill. 568,1—2 teknar aftur.
Brtt. 566,2 sjálffallin.

— 566,3 feld með 7:6 atkv.
— 566,4 feld með 8: 5 atkv.
— 557,4 feld með 7 : 5 atkv.
— 558 samþ. með 9:3 atkv.. að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing). 150
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jú ■ GunnÓ, IIIB, IP, JJós, JóliJóh, JM. 
SE, BK, HSteins.

iiri: ÁH, EP, EÁ.
GuðmÓ og JJ greiddu ekki atkv.

Brtt. 557,5 feld með 7:4 atkv.
— 557,6 feld með 7: 3 atkv.
— 557,7 feld með 7 : 5 atkv.
— 557,8 sjálffallin.
Frv., svo breytt, samþ. með 8:5 atkv. 

og endursent Nd.

Á 76. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 574).

Á 77. fundi í Nd., miðvikudaginn 12. 
maí, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 slilj. atkv.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Þetta mál 
kemur nú frá hv. Ed., og ber þess líka 
merki. Það hefir verið talsvert um það 
deilt hjer á þessu þingi, hvort konur ættu 
að halda þeim rjetti, sem þær hafa nú, að 
vera undanþegnar því að taka þátt í 
nefndarstörfum, þegar þær vilja undan 
því skorast. Og í niörgum tilfellum er því 
þannig farið, að þeim er illkleift að inna 
slíkar skyldur af hendi. Það hefir verið 
rakinn meiri hluti með því hjer í hv. 
deilcl að láta konur halda áfram þessum 
rjetti. Þegar atkvgr. fór hjer síðast fram 
um þetta atriði í sambandi við þetta frv., 
þá voru víst 19 eða 20 atkv. með því. 
(JBald: Menn hafa mi sannfærst síðan!). 
Það er nú svo, að alt er háð brevtingum, 
og sannast þetta átakanlega á afstöðu 
manna hjer til þessa máls. Síðan þetta 
gerðist hefir orðið stefnubreyting í þessu 
máli. Hv. Ed. setti breytingu inn um

þetta í frv. um fræðslu barna, sem þá 
var búið að ganga gegnum báðar deildir, 
og þegar það kom svo í annað sinn hing- 
að, þá glúpnaði hv. Nd. og ljeði þessu 
samþykki sitt. En þó kom þessi stefnu- 
breyting enn átakanlegar í ljós í fyrra- 
dag, þegar hjer var til einnar umr. frv. 
til laga um kosningar í málefnum bæja 
og sveita. Það lá fyrir yfirlýstur vilji hv. 
deildar um að láta þar í engu undan síga. 
Allsherjarnefnd gaf út meirihlutaálit gegn 
breytingunni í fullu trausti þess, að deild- 
in mundi standa vel á verði. En það undar- 
lega skeður, að einmitt þeir sömu menn, 
sem skarpast töluðu á móti málinu, glúpn- 
uðu alveg þegar til atkvæðagreiðslunnar 
kom og greiddu nri atkvæði þvert ofan í 
sjálfa sig, og breytingin var samþykt. 
Það er svo um þetta mál, að það sannast 
á því, að hver syndin býður annari heim, 
IIv. Ed. var ekki lengi á sjer, þegar liún 
sá, hvernig málunum var komið í þessari 
hv. deild, en greip strax tækifærið til þess 
að koma þessu sama að í frv. um iitsvörin. 
Hvað þetta frv. snertir skiftir það ekki 
miklu máli, hvort þetta ákvæði er í þessu 
frv. eða ekki, úr því að það er komið inn 
í lögin um kosningar í málefnum sveita 
og kaupstaða. Að minsta kosti skiftir það 
ekki miklu máli til sveita, því að þar hafa 
hreppsnefndir jafnframt niðurjöfnunina 
á hendi. Það er aðeins í kaupstöðum, að 
kosnar eru sjerstakar niðurjöfnunarnefnd- 
ir. Ur því sem komið er er því ekki ástæða 
til að láta það valda neinum ágreiningi 
um afgreiðslu þessa máls, þó svona hafi 
tekist til. En mjer sárnar, að neðri deild 
skuli hafa kvikað frá fyrri samþyktum 
sínum um þetta ágreiningsefni deildanna, 
og það fremur, þar sem henni var í lófa 
lagið að bjarga þessum sjerrjettindum 
kvenfólksins með því að láta málið fara í 
sameinað þing.
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til máls fvr í útsvörunum, og er það af 
því, að jeg liafði svo miklar annir í fjvn., 
þegar þau komu fram, að mjer vanst ekki 
tími til að fara til hlítar í gegnum þetta 
mikla mál. Jeg var ekki að öllu leyti 
ánægður með frv., en fylgdi því þó, með 
það fyrir augum, að það mundi fá með- 
ferð í báðum deildum og breytast við það 
til bóta. Hinsvegar áleit jeg, að þó að gall- 
ar væru á frv. frá mínu sjónarmiði, væru 
þó í því miklar rjettarbætur. Xú er frv. 
komið aftur frá Ed. og liefir tekið nokkr- 
um breytingum, og þó að jeg sje enn ekki 
ánægður með það, álít jeg, að svo mikil 
bót sje að því, að jeg álít, að það eigi 
að ganga í gegn; en það væri ekkert und- 
arlegt með þessi lög, þó að reynslan gæfi 
fljótlega tilefni til breytinga. Jeg býst við 
því. að jeg muni greiða frv. atkv. mitt, 
en get hinsvegar ekki komist hjá að minn- 
ast á þetta mesta deiluatriði, um konurn- 
ar. Það er kallað rjettur, sem er órjettur. 
Jeg hefði þó leitt þetta atriði hjá mjer, 
ef ekki hefðu fallið ýms ummæli um það 
í umræðunum um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða, sem jeg tel algerlega 
óviðeigandi og óverðug. En þá voru af 
forseta skornar niður umræður, svo ekki 
varð svarað.

Það var háttv. 2. þm. X.-M. (ÁJ), sem 
hafði orð fyrir sjálfum sjer, því að hann 
var að gera grein fyrir atkv. sínu. En 
það fyrsta, sem mjer datt í hug, þegar 
jeg hafði hlustað á þessa ræðu, var það. 
sem umskiftingurinn sagði, að aldrei hefði 
hann sjeð svo langan gaur í svo lítilli 
grýtu. Því að eftir alla þessa greinargerð 
varð ekkert atkvæðið. Það kom aldrei. Jeg 
hefi hjerna hjá mjer skrifað það helsta, 
sem hv. þm. (ÁJ) sagði, og skal jeg fara 
nokkrum orðum um það og bvrja á hin-

um vægari ummælunum. Hv. þm. segir, að 
heimilin missi af hæfustu konunum. Jeg 
tel, að aðalstarf konunnar sje á heimil- 
inu, en vil ekki, að hún ,sje svo einangr- 
uð við heimilisstörfin, að hún megi ekki 
koma nálægt öðru, og jeg skil ekki í því, 
að konur geri heimilin ómöguleg, þó þær 
eyði 4—5 dögum á ári til annars. Það 
ætti líka ekki að vera lakara fyrir konuna 
að sjá önnur störf heldur en eingöngu heim- 
ilisstörfin. Enda eru störf í hreppsnefnd- 
um að vissu leyti sama eðlis og heimilis- 
störfin; þar er t. d. um töluvert uppeldis- 
starf að ræða, svo sem ómagaframfæri. 
Konur hafa líka oft lagt það til þeirra 
mála, sem ekki var ómannúðlegra en till. 
karlmannanna. og hefir stundum síst verið 
vanþörf á því. Það ætti ekki að spilla fyr- 
ir uppeldisstarfi konunnar á heimilinu, 
að hún kynnist slíkum störfum. Þvert á 
móti, við það eykst víðsýni hennar og 
dómgreind. Hitt er hrein einangrun.

Hv. þm. sagði sögu, og við það datt 
mjer í hug önnur saga. sem jeg ætla að 
segja honum, og það er sönn .saga. Það 
var maður í hreppsnefnd, sem var ein- 
faldur en ljet mikið yfir sjer. en átti 
skynsaina konu og vel þekta. Einu sinni 
kom hann lieim af lireppsnefndarfundi og 
var ekkert ölvaður, — jeg vil taka það 
fram, því að ekkert mark er takandi á 
því, sem menn kunna að seg.ja í slíku 
augnabliksástandi. — Konan spyr hann 
frjetta af fundinum, og hann svarar: „Það 
gekk alt vel. Omagarnir voru boðnir 
upp“. „Ómagarnir boðnir upp?“ spurði 
konan. „Já. Annars er ekki til neins að 
tala um þetta við þig. þú liefir ekkert vit 
á þessu“. segir maðurinn. Konan sagði 
þá aðeins þetta : „Osköp er það lítið. sem 
getur skygt á konuna“. Þarna var farið 
þannig með ómagana, að þeir voru fengn-
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ir þeim, seni gerðu lægst boð í þá. Ætli 
konur hefðu verið þarna lakari en karlar ’ 
Jeg segi nei.

Þá sagði hv. 2. þni. X.-M., að liroki 
kvenna minti sig á það, þegar þrælar voru 
gefnir lausir. Þetta álít jeg algerlega 
óverðskuldað og óviðeigandi. Eða liver 
ætli hafi þá sett þrælsmerki á konuna.’ 
Svona umniæli eiga alls ekki við, og jeg 
álít það beinlínis heppilegt, að konur taki 
þátt í þessum störfum, og að það geti á 
engan hátt spilt lieimilunum. Auk þess 
þori jeg að fullyrða það, að hvergi þar, 
sem jeg þekki til, mundi kona vera kosin 
nauðug í hreppsnefnd.

Hv. þm. (AJ) varð svo skrafdrjúgt um 
þetta, að liann hófst á loft og mintist á 
hugsjónir og sagði, að þær gætu verið 
góðar, þó að menn næðu aldrei í þær, og 
hafði það eftir Guðmundi á Sandi. En 
nú mundi það liafa atvikast svo, að kven- 
rjettindamenn liefðu rekið bát sinn á hug- 
sjónina og brotið hann. En jeg held nú, að 
hugsjónir sjeu ekki svo efniskendar, að hætt 
sje við, að menn brjóti bát sinn á þeim. 
Hitt hygg jeg rjettari skýringu, úr því að 
svo er komið, að þessir kvenrjettindamenn 
hafa rekist á hugsjónina, þá sje það af 
því, að þeir liafi nú náð henni heilu og 
liöldnu. Hinsvegar held jeg, að menn muni 
ekki sjá glæsta sigling, þar sem fley hv. 
þm. er á ferðinni, og að það muni stranda 
á útskerjum undir Svörtuloftum eða Stiga- 
hlíð, eða einhverjum slíkum stað. Og jeg 
fullyrði, að þó að flakið finnist. mun 
aldrei verða nötaður nagli eða fjöl úr 
því í nýtt fley. Jeg vil ekki fara út í 
sögu hv. þm., því að fvrir mjer er þetta 
mál ekkert hlægilegt. Eins og frv. er nú, 
finst mjer að ætti því fremur að samþ. 
það, og jeg vona, að hv. deild sje nú bú- 
in að fá skilning á þessu, þó að hún hafi

litið svo á áður, að um einhver rjettindi 
væri að ræða fyrir konur, að geta skorast 
undan kosningu. Það væri aðeins grímu- 
khvtt vantraust, og þær mundu finna það, 
að slíkt ákvæði væri sett aðeins af því, 
að þeim væri ekki trúað fyrir þessum 
störfum.

Árni Jónsson: Jeg bjóst ekki við því, að 
jeg inundi þurfa að segja mikið um þetta 
mál nú. Það var aðallega út af ummælum 
hv. þm. Borgf. (PO), að jeg bað um orð- 
ið. Hann talaði um stefnubreyting, sem 
hefði komið fram í kosningalögunum, og 
að jeg og fleiri hefðu þar gefið eftir. 
Jeg vil bera þetta af mjer, þó að jeg hafi 
áður gert grein fyrir minni framkomu í 
málinu. Jeg vildi ekki hleypa málinu í 
strand vegna þessa eina ákvæðis. Jeg er 
nefnilega þeirrar skoðunar, að það hefði 
verið mjög tvísýnt um málið, ef menn 
liefðu barið höfðinu við steininn og hald- 
ið fast við þetta ákvæði, en geng hinsveg- 
ar út frá því, að hægt muni vera að færa 
þetta í lag á næsta þingi, og hygg jeg, að 
hv. þm. Borgf. muni þá ekki þurfa að 
livetja mig til áræðis. Jeg hefi litið þann- 
ig á þessi tvö mál, að þau væru mjög 
tengd hvort öðru. Orlög þeirra hefðu ekki 
verið ákveðin. ef breytingin hefði ekki 
verið samþ. Og það hefði getað farið 
svo um þetta frv. um útsvörin, sem hæstv. 
stjórn og þingið hefir lagt í mikla vinnu, 
að það hefði einnig getað strandað á því 
sama. Hv. þm. (PO) sagði, að ein synd- 
in bvði annari heim og að hv. Ed. hefði 
nú sjeð sjer færi á að koma þessu ákvæði 
inn í útsvarsfrv. líka.

Eiginlega finst mjer hv. Ed. ekki geta 
bvgt mikið á þessu, vegna þess að við, 
sem gáfum eftir, „mótiveruðum“ okkar 
aðstöðu greinilega og gátum þess, að við
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gerðum það aðeins vegna þess, að við 
vildum halda okkur við þetta gamla og 
góða, að sá eigi að vægja, sem vitið hefir 
meira. Jeg held, að Ed. hafi unnið lítinn 
sigur og þetta verði henni skammgóður 
vermir. Jeg vil ekki vera að amast við 
því að hafa þingið tvískift, en reynsla 
þessara síðustu daga er nú orðin svo 
slæm, að jeg fer að efast um rjettmæti 
þess og tilverurjett hv. Ed. Þegar Ed. 
þverskallast við vilja meira en helmings 
allra hv. þm., þá finst mjer hún vera að 
smíða nagla í líkkistu sína. (TrÞ: Hevr!).

Þetta var aðaltilefnið til þess, að jeg 
stóð upp, en svo var veist allharðvítuglega 
að mjer úr annari átt. En jeg ætla nú 
samt að stilla skap mitt, með því að jeg 
á því láni að fagna að eiga hjer við 
miklu ósanngjarnari mann og ofstopafyllri 
en jeg er sjálfur. Jeg held, að ef jeg hefði 
átt tal við kunningja minn eftir svona 
langan umhugsunartíma, þá hefði verið 
dregið úr ofstopanum. En jeg hefi sjeð það 
fvr, að hv. þm. V.-Húnv. (ÞórJ) er harð- 
skeyttur. Hv. þm. fjekk að láni hjá hv. 
2. þm. Arn. (JörB) þessa fyndni um um- 
skiftinginn í grýtunni, og er það heiður 
fyrir háttv. 2. þm. Arn. að vera „síter- 
aður“ þarna. Háttv. þm. hjelt því fram, 
að konur tefðu sig ekkert frá heimilun- 
um með því að sitja í hreppsnefnd. En 
þetta er ekki rjett. Þær tefjast vitan- 
lega minst við það að sitja á fundunum 
sjálfum, en jeg geri ráð fvrir, að þær 
myndu taka þetta alvarlega og setja sig 
inn í málin, og er það auðvitað aðal- 
atriðið. Hv. þm. talaði um víðsýni, og 
þykir mjer vænt um að heyra það, að 
hann nú ætlar að gerast postuli víðsýnis- 
ins. Ilann hefir verið mjög nýtur þm. öll 
þessi ár, og jeg hefi metið hann mjög 
mikils, en ekki svo mjög fyrir það, að 
hann sýndi sjerstaklega mikið víðsýni í

meðferð mála. Jeg veit ekki, hvort nokkur 
hefir tekið eftir þeirri lilið á manninum 
fvr en hann góðfúslega benti á hana 
sjálfur. Hv. þm. nefndi dæmi um hrepps- 
nefndarmann, sem hefði verið heimskari 
en konan hans. Jeg get ekki sjeð, hvað 
þetta kemur málinu við, þó að þessi kona 
gæti tekið þátt í sveitarstjórnarstörfum. 
Það bannar henni það enginn. (ÞórJ: 
Sania sem). Nei, alls ekki. Enda sitja kon- 
ur bæði í hreppsnefndum og hæjarstjórn- 
um hjer á landi.

Þá hneykslaðist háttv. þm. á því, að jeg 
hefði talað mn hroka hjá konum, og að 
hann minti á gamlan þrælahroka. Jeg 
sagði, að þetta minti á það, þegar þrælum 
var gefið frelsi. — Jeg vil líka minna á 
það, að það eru ekki konurnar í heild, 
sem standa fyrir þessu. Það eru nokkrar 
konur hjer í Reykjavík, sem ekki þekkja 
þau kjör, sem kynsvstur þeirra úti um 
land eiga við að búa. Og þegar sagt er í 
öðru orðinu, að enginn muni kjósa konu 
nauðuga í hreppsnefnd, þá finst mjer 
þetta vera aðeins að fara í kringum efnið. 
Til hvers er þetta þá? Er það aðeins 
til þess, að Ed. geti sýnt sitt mikla vald? 
Jeg hefði haft fulla ástæðu til þess, út af 
ýmsum orðum hv. þm., að snúa mjer per- 
sónulega að honum eins og hann að mjer. 
en jeg ætla að láta mjer lynda það sem 
vngri manni, að hann tugti mig til frammi 
fyrir háttv. deild, þó að jeg álíti það í 
alla staði óverðskuldað.

Atvinnumálaráðherra (MG): Jeg vildi 
fyrst minna á það, að stutt er til þingslita, 
og ætti því vel við, að hv. þm. takmörk- 
uðu mál sitt. Jeg skal líka vera stuttorður 
og byrja á því. að mjer finst engin ástæða 
til þess að vera að ámæla þeim hv. þm., 
sem ætla s.jer að greiða atkv. með frv., 
þótt í því sje eitt atriði, sein þeir eru
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óánægðir með. Það verður að meta meira 
alt frv. en þetta eina atriði. Því að hversu 
oft verður maður ekki að telja sjer skylt 
að gera það, þegar annars eru kostir frv. 
yfirgnæfandi yfir galla þess.’ Enda er það 
sjaldgæft, að hægt sje að afgreiða stóra 
lagabálka án þess að einstakir þingmenn 
sjeu óámegðir með einstök ákvæði þeirra. 
I tilefni af breytingu þeirri. sem hv. Ed. 
hefir gert á frv., vona jeg, að enginn líti 
svo á. að það sje svo stórt atriði, að hann 
geti ekki þar fyrir greitt atkv. með frv. 
En á hvaða skoðun, sem jeg annars væri 
um það atriði, þá gæti .jeg ekki látið ann- 
an eins lagabálk og þennan velta á því 
eina ákva-ði. Og jeg vil benda á það. að 
þe.'.si breyting hv. Ed. hefir fvrir þetta 
mál enga þýðingu. því að inn í liigin um 
kosningar í málefnum sveita og kaupstaða. 
sem urðu að lögum fyrir 3 dögum. er 
komið ákvæði um það, að konur megi 
ekki skora.st undan kosningu. Kæmi svo 
ákvæði inn í þessi lög um, að þeim væri 
ieyft að skorast undan kosningu. kæmi til 
að standa í öðrum lögunum, að þær mættu 
skorast undan. en í hinuni, að þær mættu 
það ekki. Það væri meiningarlaust að af- 
greiða málið á þann liátt. sjerstaklega þar 
sem hreppsnefndir og niðurjöfnunar- 
nefndir er hið sama í sveitum. Þetta kom 
fram í ræðu hv. þm. Borgf. Hann hefir 
athugað þetta og getur nú vonandi greitt 
atkv. með frv., þótt hann sje óánægður 
með þetta ákvæði.

•Teg vil benda á það, að komið hafa 
fram frá mörgum hv. þm. brtt., sem hafa 
verið feldar. en ]>eir hafa samt greitt atkv. 
með frv. Sýnir þetta. að ekki eru allir 
ánægðir. -Teg vona, að það verði álit meiri 
hl. hv. deildarmanna. að þrátt fvrir galla. 
sem á frv. kunna að vera. verðskuldi þó 
þetta frv. að verða að lögum. Vona jeg, 
gð það verði ofan á við atkvgr. Ennfrem-

ur vona jeg, að umr. verði ekki lengdar 
mikið úr þessu. þar sem mörg önnur mál 
eru á dagskrá.

Þorleifur Jónsson: Þegar þetta mál var 
til 3. umr., hafði jeg margt við það að 
atlmga, en vildi hinsvegar ekki beita mjer 
fvrir því að stöðva það, þar eð jeg vildi, 
að báðar deiklir þingsins fengju að fjalla 
um þetta mál, sem jeg verð að játa, að er 
talsvert mikilvægt. Xú hefir það verið 
rætt í báðum deildum, og liefir það sýnt 
sig, að skoðanir þingmanna á því eru ærið 
sundurleitar. Það sýna m. a. hinar mörgu 
brtt. í báðum deildum. sem fram hafa 
komið. og þær sýna. að margir þm. eru 
óámvgðir með ýms ákvæði frv. Þeir hafa 
haft sundurleitar skoðanir um ýms meiri 
háttar ákva’ði frv., svo sem um breyting- 
una á reikningsárinu. úrskurðarvöldin, 
álagningaraðferðina o. fl. Og þótt meiri 
lil. hafi fengist með frv., þá er víst. að 
mjiig margir eru óánægðir með ýms 
ákvæði þess, og það sýna líka þeir. sem nú 
hafa talað í málinu. Tveir þm. hafa lýst 
megnri óánæg.ju sinni yfir því ákvæði. sem 
sett var inn í hv. Ed. síðast. og hv. 2. 
þm. N.-M. ÍÁJ) liefir sagt. að það ætti 
að verða nagli í líkkistu hv. Ed.. svo að 
ánægjan er ekkert almenn.

Það var talið víst í gær, áður en atkvgr. 
fór fram um frv. í Ed.. að það næði ekki 
að "anga fram. vegna þess að það hefði 
ekki nægilegt fylgi. En svo var það sam- 
þykt með eins atkvæðis mun, (Atvrh. MG: 
með 8:5 atkv.), en með það fyrir augum, 
að það færi ekki lengra að þessu sinni 
en til neðri deildar aftur. Jeg verð að 
telja það sómasamlega afgreiðslu. á frv.. 
þótt það verði ekki að lögum nú, heldur 
verði borið undir álit allra sveitarstjórna 
og svo borið fram á næsta þingi. með þeim 
hreytingum, sem kunna að verða gerðar
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á því. Og í trausti þess, að svo verði gert, 
vil jeg leyfa mjer að bera fram svo hljóð- 
andi rökstudda dagskrá:

Með þvi að i frv. um útsvðr eru mörg 
nýmæli, sem þjóðinni hefir ekki gefist 
tækifæri til að segja álit sitt um, þá virð- 
ist deildinni rjettast, að málið sje borið 
undir sveitarstjórnir i landinu áður en þvi 
er ráðið til fullra lykta — og tekur þvi 
fyrir næsta mál á dagskrá.

Fjölyrði jeg svo ekki meira um þetta 
mál og afhendi hæstv. forseta dagskrána.

Hákon Kristófersson: Jeg skal verða 
við ósk hæstv. atvrh. að vera ekki mjög 
margorður um þennan gamla kunningja. 
Eins og liv. þm. er kunnugt, lýsti jeg yfir 
því með brtt. mínum og allri aðstöðu 
til frumvarpsins, að jeg var því mjög and- 
vígur að ýmsu leyti. Og það leiðir að lík- 
um, að sú aðstaða er óbreytt. Xú hefir 
frv. farið í gegnum hv. Ed. og er komið 
hingað óbreytt frá því, sem það fór hjeð- 
an, nema hvað ein lítil brtt. hefir komist 
inn í það, og gerir hún hvorki til nje frá, 
er í mínum augum hvorki nein veruleg 
skemd á frv. nje heldur nein rjettarbót. 
Því eins og tekið hefir verið fram, liafa 
konur þennan rjett, en það var talin 
ruddaleg framkoma við þær að undan- 
þiggja þær að taka við kosningu. En þótt 
þetta ákvæði verði í þessum lögum, þá 
hýst jeg ekki við, að farið yrði að kjósa 
konur til opinberra starfa að þeim nauð- 
ugum. Og þeir, sem telja þetta rjettar- 
skerðingu fvrir þær, verða að fallast á 
það, að þetta ákvæði verður aldrei notað 
á móti vilja þeirra. En jeg læt hinsvegar 
ekkert uppi um það, að þá væri betur 
farið með rnálin, ef konur fjölluðu um 
þau, en karlar ekki. En jeg vil láta þess 
getið, að jeg tel verkahring þeirra veg- 
legri á öðrum sviðum en að atast í opin- 
berum málum.

Mig furðar á því, ef fylgismenn þessa 
máls telja þetta atriði vert þess að fella 
frv., því að eins og hæstv. atvrh. og hv. 
þm. Borgf. bentu á, þá er þetta ákvæði 
komið inn í önnur samskonar lög.

Jeg verð að mótmæla því, sem liv. þm. 
V.-Húnv. (ÞórJ) sagði, að gildandi ákvæði 
væri grímuklætt vantraust á konurnar. 
Jeg segi að vísu ekki, að minn skílningur á 
því sje rjettur, en jeg held það þó, að 
ltann sje rjettari en hv. þm. V.-Húnv.

Það er rjettilega fram tekið af hæstv. 
atvrli., að margar brtt. hafa komið fram 
við þetta frv. Jeg er nú þess minnugur, 
að jeg átti margar brtt., sem flestar voru 
feldar, og gerði hæstv. atvrh. alt, sem hann 
gat, til að fella þær. Jeg læt hann um 
það, hann hefir eflaust talið það s.jálfsagt.

Hæstv. ráðh. taldi menn oft verða að 
ganga inn á frv., þótt mörg atriði væru 
í þeim, sem þeir væru óánægðir með. Jeg 
befi nú ekki langa þingsögu að baki mjer, 
en jeg veit það, að þótt fyrir komi mál, 
sem þm. eru óánægðir með, þá fylgja þeir 
þeim af því þau bafa mikla rjettarbót í 
för með sjer. Því er það, að þótt mín að- 
staða í þessu máli hafi verið sú, að hafa 
komið fram með margar brtt., sem jeg 
hefði viljað fá samþyktar, en voru feldar, 
þá álít jeg rjettarbæturnar, sem í frv. 
felast, vera svo mikilvægar, að jeg þori 
ekki að taka þá ábyrgð á mig að fella 
málið, heldur greiði atkv. með því út úr’ 
deildinni. En verði jeg á næsta þingi. 
mun jeg að sjálfsögðu taka höndum sam- 
an við þá menn, sem þá væru fúsir á að 
gera grundvallarbreytingar á lögunum, 
því stórlega tel jeg illa bafa tekist til með 
þessa lagasmíð, þó nokkrar rjettarbætur 
sjeu í henni.

Þórarinn Jónsson: Aðeins örfá orð. 
Mjer finst hv. 2. þm. XAM. (AJ) vera
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nokkuð viðkvæmur, að ekki skuli mega 
tala svo um alment mál, að hann taki það 
ekki til sín, enda veit jeg ekki betur en 
að það viðgangist altaf að beina orðum 
sínum til einstakra þm., þegar talað er 
um einhver málsatriði, sem hann hefir 
minst á. En slíkt kemur ekki nærri þeim 
persónulega, enda viðurkenni jeg ekki að 
hafa beinst neitt að hv. þm. persónulega. 
Jeg vil taka þetta fram, ef einhver kynni 
að hafa litið svo á. Jeg er eins geðríkur 
og hver annar, en verð þó aldrei reiður, 
þótt eitthvað sje sagt við mig undir umr. 
Það, sem hv. þm. var að tala um víðsýni 
o. þ. h., er ekki svaravert. Jeg hefi ekkert 
tilefni til að svara neinu; hann hefir ekk- 
ert hrakið af því, sem jeg hefi sagt.

Ut af því, sem hv. þm. Barð. (HK)

sagði, að jeg hefði sagt, að þetta ákvæði 
væri grímuklætt vantraust á konur, vil 
jeg segja það, að konur liafa sjálfar álit- 
ið, að svo væri.

ATKVGR.
Rökst. dagskráin frá þm. A.-Sk. feld 

með 22:5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu
já: SvÓ, ÞorlJ, BSt, HStef, JakM. 
nei: MG, MJ, JIT, ÓTh, PO, PÞ, SigurjJ,

TrÞ, ÞórJ, ÁJ, ÁÁ, BL, HK, IngB, 
JAJ, JBald, JK. JS, JÞ, JörB, KIJ, 
BSv.

Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Frv. samþ. með 18:5 atkv. og afgr. 

sem lög frá Alþingi (A. 587).



Onnur mál
I. Lát ekkjudrotningarinnar.
Á 3. fundi í Sþ., mánudaginn 22. mars, 

mælti

forsætisráðherra (JM): Hans hátign 
konungurinn hefir lagt fyrir mig að til- 
kynna hinu háa Alþingi lát móður kon- 
ungs, hennar hátignar ekkjudrotningar 
Lovísu, Jósefínu, Eugeníu, ekkju Friðriks 
konungs hins áttunda. Hún andaðist eftir 
tveggja daga legu úr lungnabólgu síðasta 
laugardagskvöld, 20. þ. m.

(Þingmenn hlýddu standandi á til- 
kynningu forsætisráðherra).

Forseti (JóhJóh): Jeg vil láta þess 
getið, að forsetar Alþingis munu senda 
hans hátign konunginum skeyti til þess 
að votta samhygð þingsins út af láti 
ekkjudrotningarinnar.

Á 4. fundi í Sþ., fimtudaginn 8. apríl, 
mælti

forseti (JóhJóh): í tilefni af samúð- 
arskeyti frá Alþingi til konungs vors og 
drotningar vegna fráfalls hennar liátignar 
ekkjudrotningarinnar hefir mjer borist svo 
hljóðandi skevti;

Alþt. 1926, B. (38. löggjafarþing),

„Dronningen og jeg udtaler vor var- 
meste tak over den af althinget udviste 
deltagelse.

Christian R.“

II. Minning Sigurðar Sigurðs- 
sonar ráðunauts.

Á 7. fundi í Nd., mánudaginn 15. febr., 
áður en gengið væri til dagskrár, mælti

forseti (BSv): Um miðdegi í gær and- 
aðist að heimili sínu hjer í bænum fyr- 
verandi alþingismaður Sigurður Sigurðs- 
son, ráðunautur Búnaðarfjelags íslands. 
Hann var fæddur 21. okt. 1864 og því lið- 
lega 61 árs að aldri. Sigurður heitinn var 
lengi þingmaður Árnesinga og átti jafnan 
sæti hjer í Nd. Árið 1901 var hann 2. þm. 
Árn., og sömuleiðis árin 1909—1911, en 1. 
þm. þeirra var hann árin 1912—1919. 
Hann var ötull talsmaður landbúnaðarins, 
bæði utan þings og innan, vinsæll bæði 
meðal þingmanna og eins meðal bænda 
víðsvegar um sveitir landsins, enda hafði 
hann víða farið til þess að fræða bændur 
og leiðbeina þeim.

15t
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Bið jeg háttv. deildarmenn að standa 
upp til virðingar minningu þessa látna 
alþingismanns.

(Deildarmenn stóðu upp úr sætum sín- 
um).

. III. Málshöfðun gegn 
þingmanni

Á 74. fundi í Nd., laugardaginn 8. maí, 
mælti

forseti (BSv): Eins og hv. þdm. muna, 
lýsti hæstv. fjrh. (JÞ) því á fundi fyrir 
nokkrum dögum, að hann mvndi beiðast 
leyfis deildarinnar til þess að mega lög- 
sækja hv. þm. Str., Tryggva Þórhallsson, 
fyrir ummæli, sem þingmaðurinn hafði haft 
um hann og ráðherra taldi meiðandi fyrir 
sig1). Hefir hæstv. ráðherra nú skrifað 
mjer brjef um þetta, sem jeg levfi mjer 
að lesa upp fyrir hv. deild:

„Alþingi, 8. maí 1926.
Á þingfundi háttvirtrar neðri deildar 

Alþingis liinn 27. f. m. bar þingmaður 
Strandamanna, hr. Tryggvi Þórhallsson, 
fram meiðandi aðdróttanir til mín í þing- 
ræðu um frv. til laga um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til að ákveða einkasölu 
á tilbúnum áburði. Þau ummæli þing- 
mannsins, sem jeg tel sjerstaklega meið- 
andi fyrir mig, eru þessi, eftir handriti 
þingskrifaranna:

„Það er upphaf þessa máLs, að áðnr -n 
núverandi landsverkfræðingur tók vi'.ð 
embætti sínu var hjer annar maður lands-

*) Sbr. ræðu fjármálaráðherra (JÞ) við 3. 
umr. um frv. til laga um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til að ákveða einkasölu á tilbúnum 
áburði, C. 125—126,

verkfræðingur um alllangan tíma. En áð- 
ur en hann hætti, setti hann upp stóra 
verslun og verslaði með þau efni, er þarf 
til bryggju- og brúargerða, t. d. sement, 
járnpípur o. fl. Jeg vil nú spyrja liæstv. 
atvrh. (MG) : Mun þessi maður hafa 
byrjað að versla eftir að hann varð lands- 
verkfræðingur? Gæti mönnum ekki dott- 
ið í hug, að hann hefði byrjað að versla 
meðan hann gegndi embættinu, þar sem 
hann setur upp stóra verslun er hann 
hættir? Ef hann hefir þá rekið verslun, vil 
jeg spyrja: Yar það heppilegt? Yar það 
heppilegt, að hann verslaði þannig við 
sjálfan sig, þar sein hann annaðist allar 
verklegar framkvæmdir og kaup, sem 
heyrðu undir það opinbera? Og ef um 
ágóða hefir verið að ræða, var þá heilbrigt 
að reka slíka verslun?“

Xálægt því síðasta í ræðunni segir 
þingmaðurinn ennfremur, sömuleiðis eft- 
ir handriti þingskrifaranna:

„Jeg spyr því, hvort það liafi átt sjer 
stað, þegar núverandi hæstv. fjrh (JÞ) 
var landsverkfræðingur, að hann þá hafi 
verslað við sjálfan sig f. h. ríkissjóðs, eða 
livort hann nú versli við firmað -Jón Þor- 
láksson og Xorðmann, þegar liann er 
orðinn fjrh., fyrir liönd fjánnálaráðu- 
neytisins' ‘.

Jeg tel, að í hinum tilvitnuðu ummæl- 
um felist aðdróttanir til mín um það, að 
jeg hafi, meðan jeg var landsverkfræðing- 
ur (en það var jeg frá 1. febr. 1905 til 
1. febr. 1917), misbrúkað stöðu mína til 
ólevfilegra hagsmuna fyrir sjálfan mig, 
með því að gerast verslunarmilliliður í 
hagnaðarskyni milli seljenda efnis til op- 
inberra verka, er jeg veitti forstöðu, og 
landssjóðsins. Og með því að jeg vil ekki 
liggja undir því ámæli, að jeg hafi framið 
slíkt afbrot, er varðar þungri refsingu 
samkvæmt hinum almennu hegningarlög-
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um, leyfi jeg mjer að beiðast leyfis hinn- 
ar háttvirtu þingdeildar til þess að mega 
lögsækja þingdeildarmanninn Tryggva 
Þórhallsson fyrir meiðandi aðdróttanir 
hans í framangreindum ræðuköflum. Jafn- 
framt leyfi jeg mjer áð beiðast þess, að 
þjer, hæstvirti forseti, takið þessa beiðni 
mína á dagskrá þingdeildarinnar sem 
fyrst.

Virðingarfyllst 
Jón Þorláksson,

alþm., fyrv. landsverkfræðingur.
Til forseta Xd. Alþingis.“

Á 75. fundi í Xd., mánudaginn 10. maí, 
áður en gengið væri til dagskrár, mælti

Tryggvi Þórhallsson: Fyrir 8 árum 
barst til þessarar hv. deildar ósk um að 
mega höfða mál móti einum þm. deildar- 
innar. Sú varð meðferð málsins þá, að sá 
háttv. þm.. Jón Magnússon forsætisráð- 
herra, kvaddi sjer hljóðs 18. júlí 1918 og 
óskaði, að forseti bæri beiðnina undir at- 
kvæði. Xú kom fram sú ósk í lok síðasta 
fundar þessarar hv. deildar frá hæstv. 
fjrli. (JÞ) að mega liöfða mál gegn mjer. 
Jeg vildi grípa fyrsta tækifæri til að 
óska þess, að málið fengi samskonar með- 
ferð nú. Jeg þarf ekki að segja neitt um 
tilefni til þessa; öllum er það kunnugt. 
Stuttu eftir að jeg hafði þessi ummæli 
barst mjer ósk um að fara yfir ræðu 
mína svö fljótt sem jeg gæti. Ilafði jeg 
góða aðstöðu til þess, þar sem jeg hafði 
áður skrifað aðaluppistöðu þeirrar ræðu 
minnar, og hefi nú leiðrjett ræðuna. Levfi 
jeg mjer að óska, að deildin verði við 
þeirri ósk hæstv. fjrh. (JÞ) að mega lög- 
sækja mig, ekki aðeins fyrir þau ummæli, 
sem hjer er um að ræða, heldur og fyrir 
Öll önnur ummæli mín í garð hans á þessu

þingi. Óska jeg, að allir þdm., bæði flokks- 
bræður mínir og aðrir, greiði atkv. með 
þeirri till., er jeg ætla að bera lijer fram. 
Hún hljóðar svo:

„Xeðri deild Alþingis gefur fult leyfi 
til þess af sinni hálfu, að Jón Þorláksson 
fjármálaráðherra megi lögsækja Tryggva 
Þórhallsson, þingmann Strandamanna, 
fyrir eitt og sjerhvert orð, sem hann hefir 
mælt í ráðherrans garð á þessu þingi“.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg vil leyfa 
mjer að fara þess á leit við hæstv. forseta, 
að hann beri aðeins upp beiðni þá, er jeg 
hefi afhent honum.

Sveinn Olafsson: Fyrir mitt levti vildi 
jeg helst óska þess, að liæstv. fjrh. fjelli 
frá þessari ósk sinni um levfi deildarinn- 
ar til málshöfðunar, vegna þess, að hon- 
um hefir verið boðið af háttv. þm. Str. að 
endurtaka ummæli þau utan deildarinnar, 
sem hæstv. ráðh. telur móðgandi fyrir sig. 
Það virðist því allsendis óþarft að ónáða 
deildina með atkvgr. um þetta má’.

f till. háttv. þm. Str., sem hann hefir 
beint til hv. deildar, liggur áskorun til 
þingsins um að veita þetta leyfi, og jafn- 
framt einskonar upphvatning um að fara 
þessa leið eftirleiðis, þegar líkt stendur á. 
Annars finst mjer ófyrirsynju vera farið 
fram á þetta málshöfðunarleyfi við deild- 
ina, úr því að hv. þm. Str. hefir boðist til 
þess að endurtaka ummæli sín utan deild- 
arinnar. Það er sannarlega óviðfeldið að 
þurfa að taka fvrir á Alþingi svona mál, 
og sjerstaklega þegar engin nauðsyn kref- 
ur.

Jeg hefi einu sinni áður verið við at- 
kvgr. um slíkt mál og þetta, og jeg skal 
láta þess getið, að jeg greiddi atkv. móti 
levfisveitingunni. Jeg mundi gera það

151*
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eins nú, ef ekki stæði svo á, að háttv. þm. 
Str. leggur svo mikla áherslu á, að leyfið 
verði veitt. Jeg get virt þá beiðni hans og 
gert það fyrir hann að styðja hana, en 
óviðfeldið þykir mjer að fara með leyfi 
til málshöfðunar inn á Alþingi.

Annars sje jeg, satt að segja, ekki í 
þessum ummælum hv. þm. Str. um hæstv. 
fjrh. nokkurt frekara tilefni til móðgunar 
en í svo mörgum öðrum orðahnippingum, 
sem hjer hafa orðið fyr og síðar í deild- 
inni, og finst mjer hæstv. ráðherra vera 
í þessu nokkuð hörundssár.

Það er ekki langt síðan mál var liöfð- 
að hjer í bæ út af skopyrðum í blaði einu, 
sem voru á þann veg, að sækjandi var 
nefndur „íturmennið prúða“. Fór það 
svo, ef mig minnir rjett, að viðkomandi 
ritstjóri fjekk harðan sektardóm. En ef 
nú á að leika svipaðan skollaleik hjer, þá 
virðist mjer illa fara á því, að AJþingi 
eigi nokkurn þátt í honum með málshöfð- 
unarleyfi.

FjármálaráQherra (JÞ); Út af ummæl- 
um hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) vil jeg segja 
það, að mjer hefði aldrei komið til liugar 
að biðja um leyfi deildarinnar til þess 
að lögsækja fyrir venjuleg stórvrði í 
þingræðum. Jeg legg það heldur ekki í 
vana minn að vera með rekistefnu út af 
því, sem sagt er um mig í blöðunum. En 
eftir því sem mjer voru flutt ummæli 
háttv. þm. Str. og eftir því, sem þing- 
skrifaramir höfðu skrifað, þá hefir hann 
dróttað því að mjer, að jeg hafi framið 
glæp á þann hátt, að jeg hafi misnotað 
stöðu mína sem landsverkfræðingur til 
hagnaðar fyrir sjálfan mig. Jeg vil ekki 
og get ekki látið þessi ummæli á mjer 
sitja.

Vegna þessara aðdróttana hefi jeg sótt 
um leyfi deildarinnar til þess að mega lög-

sækja hv. þm. Str. Jeg vona, að liv. 1. þm. 
S.-M. og allir þdm. skilji, að þetta er alt 
annað en að vera hörundssár fyrir stór-
vrðum.

Fyrir slík afbrot sem þessi er lögð 
þung refsing í hegningarlögunum og að 
mínu áliti er hún sanngjarn mælikvarði 
á það, hversu menn líta á þesskonar af- 
brot.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg vildi segja 
nokkur orð um tvö atriði, er fram hafa 
komið.

ITt af fyrri ræðu hæstv. fjrh. vildi jeg 
mælast til þe.ss við hæstv. forseta, að 
hann bæri mína till. upp fyrst, og vona 
jeg, að liáttv. 1. þm. S.-M. greiði henni 
atkv. Hún fér lengra en beiðni hæstv. fj- 
rh. að því leyti, að hún lieimilar honum 
að lögsækja mig fvrir alt, sem jeg hefi um 
hann sagt. (Fjrh. JÞ: Jeg hefi ekki beðið 
um það).

Jeg ætla ekki að tala neitt um hegning- 
arlög eða aðdróttanir. En allir, sem ræðu 
mína hevrðu, vita, að þar var um engar 
aðdróttanir að ræða. Og þegar hæstv. 
fjrh. hafði talað, endurtók jeg það, að jeg 
hefði ekki verið með neinar aðdróttanir 
um óheiðarleik í garð hans og væri reiðu- 
búinn að endurtaka ummæli mín utan 
þinghelginnar. Jeg spurði aðeins um þessi 
umgetnu atriði.

Að endingu vil jeg enn óska þess, að 
þingbræður mínir samþykki till. mína.

Forseti (BSv): Nú á síðari árum er að- 
eins eitt fordæmi til um slík mál sem 
þetta, og er það frá þinginu 1918. En þá 
var það utanþingsmaður, sem vildi fá 
leyfi til þess að höfða mál gegn hæstv. 
forsrh. (JM). Nú er svo háttað samkvæmt 
þingsköpum, að ekkert mál má taka upp 
nema einhver þm. sje flm. Þá var það.



önnur mál. 24lÓ
Málshöfðun gegn þingmanni.

2409

að hæstv. forsrh. (JM) tók sjálfur upp 
kröfuna um heimild til málssóknar á 
hendur sjer, eins og háttv. þm. Str. (Tr- 
Þ) nú.

En hjer víkur að því leyti annan veg 
við, að sá, er telur sig meiddan (hæstv. 
fjrh.), er sjálfur þingmaður, og hafði jeg 
því búist við, að liann sjálfur mundi 
flytja málið hjer í deildinni. — Vil jeg 
því skjóta því til hæstv. fjrh., hvort hann 
óski, að mál þetta verði nú tekið til með- 
ferðar, eða jeg taki það á dagskrá næsta 
fundar, eins og jeg hafði hugsað mjer að 
gera.

Fjármálaráðherra (JÞ): Jeg óska, að 
hæstv. forseti skilji mig svo, að jeg sje 
flm. beiðni þessarar.

Forseti (BSv): Mjer skilst, að hæstv. 
fjrh. hafi eigi á móti því, að málið sje 
rætt nú, og halda þá umr. áfram, enda 
hefi jeg áður getið þess fordæmis, að 
samskonar mál var tekið til meðferðar 
utan dagskrár.

Jón Baldvinsson: Jeg var einráðinn í 
því, er krafa þessi kom fram, að vera á 
móti henni, því að jeg veit, að það er oft 
ákaflega lítilfjörlegt, sem hægt er að sekta 
menn fyrir. Jeg álít, að það eigi ekki að 
veita slíkt levfi. Ef tekið væri alt það, sem 
menn tala hjer á Alþingi um opinberar 
stofnanir og menn, og það, sem kemur 
fram í blöðunum, þá mundu margar sekt- 
irnar verða þungar og mörg skaðabóta- 
málin verða dæmd. Það yrði til þess, að 
enginn mundi þora að koma fram með 
nokkrar aðfinslur. En þingið er griða- 
staður, þar sem menn mega tala liispurs- 
laust og í fullri alvöru, en þó með kurt- 
eisi, um menn og málefni. Þess vegna sje 
jeg ekki ástæðu til þess að veita leyfi til

þess að lögsækja J,m. Það v?~ einuig vio- 
urkent af hæðiv. íjm., aó hv. þm. Str. 
liafi talað af fullri kurteisi.

En úr því að hv. þm. Str. hefir sjálfur 
óskað þess, að leyfið væri veitt, þá mun 
jeg líklega greiða atkvæði með því, enda 
þótt mjer sje ógeðfelt að Ijá fylgi mitt 
slíkum till.

Ásgeir Ásgeirsson: Jeg gat ekki heyrt 
það, að hæstv. fjrh. svaraði aðalspurn- 
ingunni í ræðu hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), 
livort hann vildi ekki láta sjer nægja til- 
boð það, er háttv. þm. Str. gerði, um að 
endurtaka ummælin utan þings. Jeg sje 
ekki annað en hæstv. fjrh. hefði þá haft 
fullan rjett til þess að verja sig gegn um- 
mælunum og hefði því ekki þurft að 
ónáða deildina með þessu. Mörgum er 
heldur illa við- að greiða atkvæði í þessu 
máli, því sú meginregla ætti að gilda, að 
veita aldrei slíkt leyfi sem hjer er farið 
fram á. En samkvæmt óskum hv. þm. Str. 
munu þó ýmsir láta til leiðast að brjóta 
þá reglu. Hitt er höfuðatriðið, að hæstv. 
fjrh. hefði getað fengið vilja sínum fram- 
gengt án þess að koma með beiðni þessa 
fyrir þingið. Jeg lít því svo á, að beiðni 
hans sje óþörf og mun greiða atkv. gegn 
henni, þrátt fyrir ósk háttv. þm. Str.

Sveinn Ólafsson: Hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) 
hefir nú tekið upp mest af því, sem jeg 
ætlaði að segja. En jeg vil samt víkja 
þeirri spurningu til hæstv. fjrh. aftur, 
hvort hann .vilji ekki falla frá ósk sinni 
og nota tilboðið, sem honum var gert í 
öndverðu, að endurtaka ummælin utan 
þings. Það hefði auðvitað verið það besta. 
Og jeg er viss um það, að með því móti 
verður vegur hans mestur. Engum gerir 
hann þægt verk með því að heimta atkv.,
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og það hygg jeg gilda eins um hans flokks- 
menn sem aðra.

Hæstv. fjrh. vjek síðast í ræðu sinni að 
því opinbera lífi í landinu og afleiðingum 
þess að láta slíkt mál sem þetta niður 
falla óátalið, eða leggja það undir dóm 
almennings, sem hneykslast mundi á því. 
Hjer held jeg, að ekki sje miklu fyrir að 
fara um álit almennings á velsæmi þeirra, 
sem með völd fara, og ef ætti að taka eitt- 
hvað til samanburðar þessu velsæmi, eitt- 
hvað, sem nýlega hefir skeð þessu líkt í 
þingsögunni, þá dettur mjer í hug af- 
greiðsla þál. í Ed. um málshöfðun gegn 
höfundi að ósvífnum meiðvrðum um æðstu 
embættismenn landsins, sem deildin vísaði 
frá með rökstuddri dagskrá og þeirri hlá- 
legu yfirvarpsástæðu, að af því að tiltek- 
inn maður hefði ekki höfðað mál til að 
bera af sjer svipuð meiðyrði, þá vceri ekki 
ástœða fyrir embcettismenn ríkisins að gera 
það heldur. Þess vegna álít jeg, að hjer 
sje ekki neitt sjerlega hvítt að velkja um 
það opinbera líf, þó að þessum „seremoni- 
um“ öllum væri slept, þetta atriði látið 
niður falla og deildin þannig losuð við að 
greiða atkvæði um þá hluti, sem lienni 
er ógeðfelt að skifta sjer af og engin ástæða 
er til að sinna.

Fjármálaráðherra (JÞ): Það getur vel 
verið svo, að hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) þyki 
það óþarfi fvrir fyrv. opinberan starfs- 
mann ríkisins að bera slíkar aðdróttanir 
af sjer og hjer er um að ræða, en jeg 
verð að hafa aðra skoðun á því, og jeg 
tel þetta ekki óþarft. Viðvíkjandi því 
hvernig jeg hafi svarað tilboðinu um, að 
aðdróttanir þessar gegn mjer yrðu endur- 
teknar utan þings, skal jeg fúslega viður- 
kenna það, að jeg svaraði því með nokk- 
uð hvatskeytlegum orðum, sem stafaði af 
því, að jeg hafði skift skapi, vegna þess-

ara aðdróttana, sem jeg liafði ekki gefið 
nokkurt tilefni til og mjer var flutt að 
bornar hefðu verið á mig. En jeg get aft- 
ur lýst því yfir hjer, að jeg óska ekki eft- 
ir, að slíkar aðdróttanir verði endurtekn- 
ar utan þings, livorki um mig eða aðra, 
enda hefi jeg enga tryggingu fyrir því, áð 
þessi orð verði endurtekin óbreytt, þó að 
þetta sje boðið.

Benedikt Sveinsson: Jeg bjóst að vísu 
ekki við að þurfa að taka til máls um 
það, sem hjer er að fara fram, en úr því 
sein komið er, verð jeg að segja fáein orð.

Jeg er þeirrar skoðunar, að þingið eigi 
að vera mjög tregt til að veita slíkar heim- 
ildir sem þessa, þ. e. til að lögsækja þm., 
því að Alþingi er friðheilagt innan þeirra 
takmarkana, sem stjórnarskráin setur. Vit- 
anlega getur svo staðið á, einkum ef ut- 
anþingsmenn eiga hlut að rnáli, að frá 
þessu verði að víkja, og þess vegna er 
þessi varnagli sleginn í stjórnarskrá vorri. 
A þinginu 1918 kom fyrir samskonar 
krafa, og heimildin var veitt, — aðeins 
vegna þess, að sá maður, sem fyrir lög- 
sókninni átti að verða, mælti sjálfur með 
því; en þá var það utanþingsmaður, sem
vildi lögsækja þingmann.

Jeg hefi talað við hv. þm. Dal. (BJ)
nýlega, og hann sagði mjer, að hann hefði 
þá greitt atkvæði með því, að heimildin 
yrði veitt, aðeins fvrir bein tilmæli frá 
þeim, sem lögsækja átti.

En lijer er eigi um fullsambærilegt at- 
riði að ræða, er það eru tveir þingmenn, 
sem eigast við, og geta þeir sjálfir rjett 
sinn hlut þegar í stað innan þings, sem 
er rjettur vettvangur.

Ef móðgandi eða meiðandi aðdróttanir 
hefðu verið bornar á hæstv. fjrh. í þing- 
ræðu, hefði jeg auðvitað vítt það þegar 
í stað, en þar sem jeg tók eigi eftir nein-
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um meiðandi sakargiftum í ræðú hv. þm. 
Str., þá kom slíkt eigi til greina, enda 
kom hæstv. fjrh. sjálfur á vettvang og 
svaraði þegar allskörulega fyrir sig, og 
virtist mjer þá svo, að hvorugur ætti hjá 
öðrum.

Fyrir utan það, sem nii var talið, verð- 
ur vel að gæta eins atriðis í kröfu liæstv. 
fjrh., áður en deildin geti fallist á kröfu 
hans. Hann biður um leyfi til að hefja 
málssókn út af orðum í ræðukafla, óleið- 
rjettum af þingmanninum sjálfum. Mjer 
virðist þessi ræðukafli, eða sjerstaklega 
fyrri hluti hans, bera með sjer, að hann 
getur ekki verið rjett hafður eftir; eru 
þar beinar inótsagnir, svo að úr verður 
endileysa ein. Hjer er því um bersýnileg- 
ar og sannanlegar villur að ræða. Þess 
vegna get jeg ekki sjeð, að hv. þingdeild 
geti leyft að nota óleiðrjettan rœðukafla 
til að hefja málssókn út af, enda væri það 
hreint brot á móti ákvæðunf 52. gr. þing- 
skapa, sem ákveða þingmönnum rjett til 
að leiðrjetta ræður sínar. Jeg mun því 
verða að greiða atkvæði á móti því, að 
málshöfðunarbeiðni hæstv. fjrh. verði sam- 
þvkt.

Fjármálaráðherra (JÞ): Mjer er skylt 
að geta þess, út af ræðu hv. þm. N.-Þ. 
(BSv), að jeg hefi fyrir mjer handrit af 
ræðu háttv. þm. Str., sem er leiðrjett af 
honum sjálfum; en því er svo varið, að 
þeir kaflar ræðunnar, sem jeg tel meið- 
andi fyrir mig, eru strikaðir út af háttv. 
þm. sjálfum og hefir hann skrifað þar 
inn alt annað málístaðinn. (TrÞ: Hvern- 
ig er það alt annað mál?). Vegna þess, að 
það er fátt sameiginlegt í því, sem út er 
strikað, og hinu, sem ritað er í staðinn, 
þótt um svipað efni sje hvorttveggja. Jeg 
hefði ekki þóst hafa tilefni til málshöfð- 
unar, ef ræðan hefði verið eins og háttv.

þm. (TrÞ) hefir skrifað ha~'.. þv- að þar 
tekur hann aiiar aðdróttanir í minn garð 
aftur, sem stóðu í handriti skrifaranna. 
Jeg vil vekja athygli háttv. deildar á því, 
að þetta getur ekki verið næg ástæða til 
að neita mjer um heimild til að lögsækja 
hv. þm.; neiti hann að hafa haft í frammi 
þessi orð um mig, hvílir sönnunarskyldan 
á mjer, og geti jeg ekki sannað þau, slepp- 
ur hann ódæmdur.

Tryggvi Þórhallsson: Mjer finst hæstv. 
fjrlt. ná alveg tilgangi sínum, ef till. mín 
verður samþykt. Hún er svo rúm, að 
hæstv. ráðh. getur um alt fengið vilja 
sinn, og rýmri en beiðni hans. Jeg mælist 
því enn til, að mín till. verði samþykt.

Hákon Kristófersson: Um leið og jeg 
geri grein fvrir mínu atkv. um þetta mál, 
vil jeg levfa mjer að beina þeirri spurn- 
ingu til hæstv. fjrh., hvort hann geri sig 
ekki ánægðan með það og láti þetta mál 
niður falla, ef háttv. þm. Str. lýsir því yfir 
í hevranda hljóði hjer í deildinni, að hann 
hafi ekki ætlað sjer að bera fram neinar 
móðgandi aðdróttanir í garð hæstv. fjár- 
málaráðherra.

Jafnframt vil jeg lýsa því yfir, að þrátt 
fyrir vinsamleg tilmæli háttv. þm. Str. til 
mín um það, get jeg ekki greitt till. hans 
mitt atkv., vegna þess, að niðurlag till. 
fer lengra en ástaeða er til; auk þess tel 
jeg þingið fara út á allhálar brautir, ef 
leyfa skal slíkar málshöfðanir, og því 
teldi jeg betra, ef sættir kæmust á.

Halldór Stefánsson: Jeg vil lýsa því, 
að jeg fæ ekki skilið, að þetta mál sje 
hjer raunverulega á dagskrá. Hæstv. for- 
seti (BSv) ljet þess getið, að hann tæki 
þetta mál á dagskrá morgundagsins, en 
nú hefir málið þegar verið allmjög rætt



önnur mál.
M&lsböfðnn gegn þingmanni.

24l5 2416

og alment, og að því er mjer virðist ut- 
an dagskrár; ennfremur virðist mjer enn 
vanta úrskurð hæstv. forseta um, hvað 
skuli hjer bera upp til atkvæða, till. hv. 
þm. Str. eða beiðni hæstv. fjrli. Mjer er 
því alls ekki ljóst, hvað það er, sem menn 
ætla að fara að ganga til atkvæða um. 
En sje málið alment tekið til meðferðar 
nú þegar, liggur í augum uppi, að það 
verður að skera úr því, hvað á að bera 
upp til atkvæða.

Viðvíkjandi beiðni hæstv. fjrh. vil jeg 
taka það fram, að mjer virðist ekki vera 
nauðsynlegt, að hún verði tekin hjer til 
greina, til þess að hæstv. ráðh. geti lög- 
sótt háttv. þm. Str., þar sem hoðið hefir 
verið að endurtaka þau orð, sem um er 
deilt, utan þinghelginnar. Auk þess tel jeg 
varhugavert, sem einnig hefir þegar ver- 
ið bent á í þessum umræðum, að það, 
sem hæstv. fjrh. fer fram á, felur það í 
sjer, að þingmenn verði sviftir þeim rjetti, 
sem þeir nú hafa til þess að leiðrjetta 
ræður sínar, og beiðni hæstv. ráðherra er 
beinlínis bygð á því, að þingmenn hafi 
ekki lengur þennan rjett. Af þessum 
ástæðum verð jeg að vera á móti því, að 
þetta málshöfðunarleyfi verði veitt.

Magnús Torfason: Jeg verð að segja, 
að jeg tel það allhart, að þingdeildin 
þurfi að eiga í þessu stappi út af slíku 
smámáli, sjerstaklega vegna þess, að hv. 
þm. Str. hefir þegar tvisvar lýst því yfir, 
bæði hjer í dag og áður, að hann liafi ekki 
ætlað sjer að drótta neinu óheiðarlegu að 
hæstv. fjrh. Jeg hefi ávalt skilið það svo, 
að ef menn hafa mælt eitthvað hvat- 
skevtlega hver til annars, en þóst síðan 
ofmælt hafa og lýst því yfir, að þeir 
hafi ekki haft neitt óheiðarlegt í huga. 
þá hafi verið látið þar við sitja. Þetta

ætti hæstv. fjrh. að taka til greina, eink- 
um þar sem liann sjálfur er alls ekki 
orðvarari en aðrir. Hann hefir fyrir 
skemstu borið frani í þingræðu svo svart- 
ar sakir á utanþingsmann, að jeg vil alls 
ekki endurtaka það lijer. En ef hann 
heldur þessari málshöfðunarbeiðni sinni 
fast fram, tel jeg hann skyldan til að 
endurtaka utan þings ummæli sín um 
Arnór Sigurjónsson skólastjóra, svo hon- 
um gefist kostur á að hreinsa sig af þeim.

Það eru tvær ástæður, sem gera það að 
verkum, að jeg get ekki greitt atkvæði 
meS slíkum tillögum, sem hjer hefir kom- 
ið til orða, að upp verði bornar. Sú fyrri 
er sú, að það er alliægt að eyða og berja 
niður allar aðfinslur á opinberri starf- 
semi með lögsóknum, ef menn vilja það 
viðhafa, eins og hegningarlögum vorum 
er nú háttað. Það má hreint og beint 
eyðileggja mann með lögsóknum, þótt 
hann aðeins hafi gert það eitt, sem rjett 
var. Og jeg get þar úr flokki talað, því 
að jeg hefi verið ofsóttur með málshöfð- 
nnum fvrir verk, sem hæstirjettur dæmdi 
rjett, og orðið útlægur um rúmar 1100 kr. 
fyrir, og mildi, að ekki varð meira. Það 
er svo auðvelt að misbeita málshöfðunar- 
rjettinum, ef menn hafa aðeins nóg fje 
undir höndum. Alberti Islandsráðherra 
drap niður öllum opinberum aðfinslum 
gegn sjer með málshöfðunum. Ilann ljet 
'höfða mörg hundruð slík mál um alla 
Danmörk, og það gat liann vel veitt sjer, 
því að hann stal því fje, sem hann þurfti 
að kosta til málssóknanna. Hann gereyði- 
lagði líf eins manns, sem hann ofsótti 
þannig, svo að maðurinn varð að flýja 
land og fór til Ameríku; og það var 
fvrst eftir að Alberti komst í steininn, 20 
árum síðar, að hann fjekk nokkra rjett- 
ing sinna mála. Af þessu má sjá, að það
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gæti orðið varliugaverð braut að leggja út 
á, ef þingið færi að ýta undir slíkar 
málsliöfðanir peningamanna.

Nú er jeg með þessu alls ekki að drótta 
neinu misjöfnu að hæstv. fjrh., því jeg 
tel hann heiðarlegan mann, og jeg veit 
einnig, að hv. þm. Str. metur hann mik- 
ils, líklega langmest allra flokksbræðra 
hæstv. ráðherra lijer í deildinni.

Þá kem jeg að öðru atriði í þessu máli, 
sem hv. þm. N.-Þ. (BSv), hæstv. forseti 
þessarar deildar, vjek að í ræðu sinni áð- 
an, sem ærið væri nóg til þess að sam- 
þykkja ekki till. hæstv. fjrh., því að ef 
hún verður samþykt, er hún beinlínis yf- 
irlýsing frá þingsins hálfu um það, að 
handrit skrifaranna sjeu rjett afrit af 
ræðum þingmanna. Þetta vil jeg ekki 
skrifa undir. Jeg hefi sjálfur orðið fvrir 
barðinu á þeim; jeg hefi jafnvel verið 
látinn tala á móti minni eigin skoðun í 
máli. Svo lítið er að marka það, sem 
skrifararnir láta frá sjer fara. Jeg tel 
því ekki aðeins ósanngjarnt, heldur al- 
gerlega ófært að leyfa málshöfðun bygða 
á handriti skrifaranna án þess að þau sjeu 
leiðrjett af viðkomandi þingmönnum. Það 
mundi þá þýða það, að 52. gr. þingskap- 
anna væri alveg úr gildi feld; en þar er 
þingmönnum heimilað að leiðrjetta ræður 
sínar. Jeg tel því ekki geta komið til 
mála að samþvkkja till., því það væri beint 
brot á þingsköpum, ef handrit skrifar- 
anna eiga að standa óhögguð, en leiðrjett- 
ingar þm. gerðar þýðingarlausar.

Fjármálaráðherra (JÞ): Út af ræðu 
háttv. þm. Barð. (HK) vil jeg taka það 
fram, að jeg hefi ætíð verið mjög sáttfús, 
og það verður líka í fyrsta skifti á ævi 
minni, ef það verður úr, að jeg höfði rnál 
á hendur háttv. þm. Str.

Alþt. 1926, B. <38. lög-gjafarþing).

Viðvíkjandi spurningu hv. þm. Barð. 
um það, livort jeg mundi vilja láta þetta 
mál niður falla, ef háttv. þm. Str. taki 
orð sín aftur, vil jeg aðeins segja það, að 
jeg hefi tekið vel eftir því, hvað liáttv. 
þm. Str. hefir sagt um þetta tvisvar sinn- 
um. Hann liefir í bæði skiftin sagt. að 
liann hefði engar aðdróttanir ltomið með, 
hann hefði aðeins borið frani spurningar. 
Jeg liefi nú einmitt orðið að álíta, að í 
spurningum lians fælust aðdróttanir til 
mín, en vilji hv. þm. Str. nú lýsa því yfir 
hjer í deildinni, að í spurningum hans 
hafi engar aðdróttanir átt að felast í 
minn garð, þá mun jeg telja, að nokkuð 
öðru máli sje að gegna þar á eftir.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg get endurtek- 
ið það nú, sem jeg strax lýsti yfir á þeim 
fundi, er jeg hjelt margnefnda ræðu, að í 
spurningum mínum, sem jeg beindi til 
hæstv. atvrh. (MG), áttu alls engar að- 
dróttanir að felast í garð liæstv. fjrh.

Fjármálaráðherra (JÞ): Eftir að hv. 
þm. Str. nú hefir gefið hjer þessa vfir- 
lýsingu, get jeg vel gert það til sátta að 
láta þetta mál niður falla frá minni hálfu.

Forseti (BSv): l’t af orðum háttv. 1. 
þm. N.-M. (HStef), þar sem hann kvaðst 
ekki skilja í því, hvort þetta mál væri hjer 
til umræðu og meðferðar eða ekki, skal 
jeg láta þess getið, að jeg lýsti því, að 
jeg mundi fara að fordæminu 1918 um 
að taka þetta mál síðar á dagskrá, nema 
ef háttv. flm. (fjármálaráðherra) óskaði 
það þegar tekið til meðferðar og af- 
greiðslu. Nú hefir hæstv. fjrh. fallið frá 
þessari beiðni sinni um heimild til máls- 
höfðunar, en mjer skilst, að hv. þm. Str.

152
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haldi enn við þá kröfu, að till. hans verði 
borin upp til atkvæða.

Tryggvi Þórhalisson: Það gæti vel ver- 
ið, að það væri eitthvað fleira, sem hæstv. 
ráðh. hefir að athuga við ræður mínar 
og vildi lögsækja mig fvrir, og vil jeg 
gefa honum tækifæri til þess.

Fjármálaráðherra (JÞ): Ef á að bera
nokkuð upp hjer í liv. deild, þá held jeg 
fast við. að mín beiðni verði borin upp.

Forseti (BSv): Jeg sje ekki ástæðu til 
að bera upp málshöfðunarbeiðni hæstv. 
fjármálaráðh., þar sém hann hefir lýst 
yfir því, að liann falli frá lienni.

Magnús Torfason: Jeg vil leyfa mjer í 
nafni þess góða þingfriðar, sem hjer liefir 
ríkt liingað til, að skora á liv. þm. Str., 
að liann taki tillögu sína aftur.

Tryggvi Þórhallsson: Jeg legg það á 
vald hæstv. forseta, hvort tillaga mín verð- 
ur borin upp eða ekki. (KIJ: Forseti úr- 
skurðar).

Forseti (BSv): Urskurður minn er sá, 
að hvorug tillagan komi til atkvæða, af 
þeim röksemdum, er fram eru komnar, og 
er þessu máli þar með lokið.

IV. Kosningar.
1. Gæslustjóri Sofnunarsjóðsins.

A 69. fundi í Nd., þriðjudaginn 4. maí, 
var tekin til meðferðar

kosning gœslustjóra, Söfnunarsjóðs Is- 
lands fyrir þann tima, sem eftir er ára- 
bilsins frá 1. jan 1924 til 31. des. 1927.

Skrifleg kosning fór fram. og hlaut
kosningu

Sigurður Gunnarsson præp. hon. með
25 atkv. — 1 seðill var auður.

2. Stjórn Minningarsjóðs Jóns frá 
Gautlðndum.

A sama fundi var tekin til meðferðar 
kosning eins manns í stjórn Minningar-

sjóðs Jóns aiþm. Sigurðssonar frá Gaut- 
löndum fgrir þann tíma, sem eftir'er ára- 
bilsins frá 1. jan, 1926 til 31. des. 1931.

Skrifleg kosning var viðhöfð, og fjellu 
atkvæði í fyrstu þannig, að Guðmundur 
Friðjónsson frá Sandi hlaut 13 atkv., 
Ingólfur Bjarnarson alþm. 13 atkv. og 
Klemens Jónsson alþm. 1 atkv.

Fór þá fram bundin kosning milli þeirra 
tveggja, sem jöfn atkvæði fengu, og hlaut 
þá kosningu

Ingólfur Bjarnarson með 14 atkv. — 
Guðmundur Friðjónsson fjekk 13 atkv.

3. Þingfararkaupsnefnd.
A 5. fundi í Sþ., laugardaginn 8. maí. 

var tekin til meðferðar
kosning þingfararkaupsnefndar.
Illutfallskosning var viðhöfð. Barst for 

seta einn listi, með nöfnum 5 þingmanna, 
eða jafnmargra og kjósa skyldi. Lýsti for- 
seti þá rjett kjörna í þingfararkaupsnefnd, 
en þeir voru þessir:

Eggert Pálsson,
Guðmundur Ólafsson,
Pjetur Ottesen,
Þorleifur Jónsson,
Þórarinn Jónsson.

4. Dansk-islensk ráðgjafarnefnd.
Á 7. fundi í Sþ., föstudaginn 14. maí. 

var tekin til meðferðar
kosning hins íslenska hluta hinnar
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dansk-íslensku ráðgjafarnefndar, sam- 
kvœmt tilskipun 28. maí 1919, fyrir tíma- 
bilið frá 1. des. 1926 til 30. nóv. 1934.

Forseti (JóhJóh): Það hefir komið 
fram ósk um það, að 2. málið á dagskránni 
vrði tekið út, sökum þess að till. til þál. 
er fram komin frá hv. 2. þm. Reykv. (J- 
Bald) um að fjölga mönnum í ráðgjafar- 
nefndinni. En þar sem nú er komið að 
þingslitum, vildi jeg ekki verða við þeirri 
ósk, nema þingið ljeti vilja sinn í ljós um 
það. — Jeg vil því leyfa mjer að bera 
það undir þingið, hvort það sje því samþ. 
að 2. málið sje tekið af dagskránni.

ATKVGR.
Felt að taka málið af dagskrá með 30: 

4 atkv.

Forseti (JóhJóh): Jeg vil þá spyrja 
hæstv. forsrh. (JM), hvort ekki sje mein- 
ingin að kjósa jafnmarga menn í nefnd- 
ina og áður. (Forsrh. JM: Jú, talan er 
óbrevtt).

Jón Baldvinsson: Ut af spurningu 
hæstv. forseta (JóhJóh) til liæstv. forsrh, 
(JM) vildi jeg benda á það, að þáltill. 
mín gerir ráð fyrir fleiri mönnum í nefnd- 
ina en nú er, og er því rjettara að fresta 
málinu, þó ekki verði það tekið út af dag- 
skrá.

Það er nú orðið altítt, ef hraða þarf 
máli, að halda fundi livern á fætur öðrum 
og veita áfbrigði frá þingsköpum. Jeg 
veit t. d. ekki betur en að Xd. þurfi í 
dag að halda minst tvo fundi og knýja í 
gegn mál, er afbrigða þarf til. Þetta er al- 
geng regla, þótt ekki sje hún góð. Jeg 
vildi því mælast til þess við hæstv. forseta, 
að hann noti vald sitt og taki nefndar-

kosninguna út af dagskrá, og setji siðan 
nýjan fund og taki þar þáltill. mína til 
meðferðar, þó að ekki fylgi áskorun frá 
9 mönnum.

Forseti (JóhJóh): Ut af orðum hv. 2.
þm. Reykv. (JBald) skal jeg taka það 
fram, að þáltill. á þskj. 595 getur ekki 
orðið tekin fyrir á þessum fundi, þar sem 
hún er ekki á dagskrá. Auðvitað mætti 
slíta fundi og taka málið fyrir á næsta 
fundi. En nú hefir þingið samþykt með 
miklum meiri ld. atkv. mótmæli gegn því, 
að málið verði tekið út af dagskrá, og 
liggur það því fyrir.

Jón Baldvinsson: Hæstv. forseti hefir 
vald samkv. 54. gr. þingskapa til að gera 
uppástungu um að taka mál á dagskrá; 
og það er Jietta, er jeg fer einnig fram á, 
svo ekki þurfi að rekast í því að fá 9 
þm. til að senda skriflega uppástungu .:i 
þetta.

Forseti (JóhJóh): Jeg lít svo á, að Al-
þingi hafi látið vilja sinn í ljós um þetta, 
og liggur því fyrir að kjósa hinn íslenska 
hluta hinnar dansk-íslensku ráðgjafar- 
nefndar.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og komu 
fram þrír listar, er forseti merkti A, B 
og C. — A A-lista voru Jóhannes Jóhann- 
esson og Bjarni Jónsson frá Vogi, á B- 
lista Jónas Jónsson og á C-lista Bjarni 
Jónsson frá Vogi.

Þar sem ekki voru fleiri til nefndir en 
kjósa skyldi, lýsti forseti rjett kjörna án 
atkvgr. alþingismennina:

Jóhannes Jóhannesson,
Bjarna Jónsson frá Vogi,
Jónas Jónsson.
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5. Orðunefnd.
Á sama fundi var tekin til meðferðar 
kosning treggja nianna í orðttnefnd, 

samkramt 3. gr. regiugertlar 3. játí 1921, 
unt Jtina ísJensku fálkaorðu, fgrir árabitið
jgo?_1932.

Benedikt Sveinsson: Jeg vil leyfa mjer 
að nefna menn í kjör þetta, til þess að 
nefndin verði skipuð fjölbreyttari ..starfs- 
kröftum*1. Legg því til, að kosnir verði: 
Gunnar Sigurðsson frá Selahvk og TTall- 
björn Halldórsson ritstjóri.

Forseti (JóhJóh): Fram hefir komið 
ósk um. að beitt verði hlutfallskosningu. 
og þykir mjer rjett að verða við þeirri 
beiðni. Hverjum þingmanni er vitanlega 
frjálst að koma frani með lista. en afhenda 
verður þá skriflega.

Forseta bárust tveir listar. Á öðrum, er 
hann merkti A, var Kleroens Jónsson, en 
á hinum, er merktur var B, var Guðmund- 
ur Björnson landlæknir. Þm. X.-Þ. tók þá 
aftur tillögu sína.

Forseti lýsti því r.jett kjörna í orðu- 
nefnd án atkvgr.:

Klemens Jónsson alþm. og 
Guðmund Björnson landlækni.

6. Yfirskoðunarmenn landsreikninga.
Á sama fundi var tekin til meðferðar 
kosning ftriggja yfirskoðunarntanna

Jandsreikninganna 1925, aS riðhafðri Jilitt- 
faJJskosningu.

Fram kom einn listi með nöfnum jafn- 
niargra manna og kjósa skyldi. Lýsti for- 
seti þá rjett kjörna yfirskoðunarmenn án 
atkvgr.. en þeir voru alþingismennirnir:

Jörundur Brvnjólfsson.
Magnús Jónsson.
Árni Jónsson.

mál. 2424
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V. Símanot þingmanna.
Á 2. fundi í Ed., þriðjudaginn 9. febr., 

og á 2. fundi í Nd., s. d., skýrðu deilda- 
forsetar frá, að forsetar allir í samein- 
ingu hefði ákveðið að Táta þingmönnum 
heimil símanot um þingtímann til heimila 
sinna og annað þangað. er þeir sem þing- 
menn þvrftu að nota síma, þó svo, að 
símanot livers einstaks þingmanns mættu 
ekki fara fram úr 150 krónum.

Þess bæri ennfremur að gæta :
T. Alþingi greiði kostnaðinn beint til 

landssímans, ef þingmenn tali frá 
símum þingsins eða landssímastöð 
Revkjavíkur. enda segi þeir símaþjón- 
um jafnan tiT nafns síns.

2. Ef þingmenn tali frá heimilum sín- 
um hjer í bænum, greiði þeir kostnað- 
inn sjálfir landssímanum. en fái hann 
síðan endurgreiddan frá Alþingi, þó 
því aðeins, að þeir sanni reikning sinn 
með kvittunum landssímans.

3. Þingmenn megi ekki senda á kostnað 
Alþingis símskeyti. er varða verslun- 
arviðskifti þeirra, atvinnurekstur eða 
önnur þau málefni, sem eru þing- 
störfum þeirra óviðkomandi.

4. Sjeu þingmenn kvaddir til símtals frá 
símastöð utanbæjar, sje ekki heimilt 
að telja þau símtöl Alþingi til skuldar.

VI. Ljósmyndir af þing- 
mönnum.

Á 13. fundi í Ed.. fimtudaginn 25. 
febr., og á 14. fundi í Xd., s. d„ skýrðu 
deildaforsetar frá, að forsetar allir í 
sameiningu hefðu samþykt að safna sam- 
an til geymslu í bókasafni þingsins ljós-
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myndum af þingmönnum fyr og síðar, 
eftir því sem unt væri, og ákveðið, að 
þingið kostaði myndtöku af hverjum nú- 
verandi þingmanni og áfram, jafnóðum og 
nýir kæmu. Hefði verið samið við Ólaf 
hirðljósmvndara Magnússon um að taka 
myndirnar, gegn afhendingu spjalds, er 
skrifstofa Alþingis hefði nú fengið hverj- 
um þingmanni í hendur.

VII. Starfsmenn þingsins.
Á 2. fundi í Ed., þriðjudaginn 9. febr., 

og á 2. fundi í Nd., s. d., skýrðu forsetar 
frá, að ráðnir væru af forsetum öllum í 
sameiningu þessir starfsmenn Alþingis:

Skrifstofan og prófarkalestur:
Pjetur Lárusson, Torfi Hjartarson, 

Theodóra Thoroddsen.

Skjalavarsla og afgreiðsla:
Kristján Kristjánsson.

Lestrarsalsgæsla:
Ólafía Einarsdóttir, Pjetrína Jónsdótt- 

ir, sinn hálfan daginn hvor.

Dyra- og paltavarsla:
Árni S. Bjarnason, Þorlákur Davíðsson, 

Páll Lárusson, Halldór Þórðarson.

Þingsveinar:
Erlingur Ólafsson, Jón Þórður Aðils1), 

Kjartan Th. Líndal, Eggert ísdal, Magnús 
G. Blöndal.

Símavarsla:
Tngibjörg Jónsdóttir, Ingibjörg Pjeturs- 

dóttir, sinn hálfan daginn hvor.

Hvarf frá starfinu 10. apríl.

Innanþingsskrifarar:
Teknir strax: Gústaf A. Jónasson, 

Finnur Sigmundsson, Þorkell Jóhannesson, 
Magnús Björnsson.

Teknir síðar eftir þörfum: 
Helgi Tryggvason, Vilhelm Jakobsson, 
Svanhildur Ólafsdóttir, Jóhann Hjörleifs- 
son, Árni Óla, Einar Sæmundsen, Pjetur 
Benediktsson, Sigurður Z. Gíslason, Sig- 
urður Haukdal, Einvarður Hallvarðsson.

Hefðu fjórir hinir síðasttöldu ekki ver- 
ið þingskrifarar áður, en orðið hlutskarp- 
astir við þingskrifarapróf 1. febr. síð- 
astl.1).

Gústaf A. Jónasson skyldi hafa á hendi 
verkstjórn við innanþingsskriftir.

VIII. Starfslok deilda.
A. í efri deild.

Á 78. fundi í Ed., föstudaginn 14. maí, 
að lokinni dagskrá, mælti

forseti (HSteins): Áður en jeg slít 
þessum síðasta fundi hv. deildar, vil jeg 
geta þess, að þær vonir, sem jeg ljet x 
ljós í þingbyrjun um góða samvinnu og 
starfsemi hafa fyllilega ræst. Nefndimar í 
þessari hv. deild hafa unnið með alúð og 
elju og leyst verkefni sín vel og tiltölulega 
fljótt af hendi. Því er ómögulegt með 
nokkurri sanngirni að kenna þessari hv. 
deild, þótt þetta þing hafi dregist nokk- 
uð lengur en vænta mátti eftir þeim mál- 
um, sem lágu fyrir. Að endingu vil jeg

A) Vegna Iasleika Einvarðs Hallvarðssonar 
uni tíma og í staö Jóhanns Hjörleifssonar, 
sem hvarf frá starfinu 8. maí, var bætt við 
6. maí Þorgrími Sigurðssyni, en hann hafði 
hlotið við þingskrifaraprófið hæsta einkunn 
næst þeim fjórum, sem nefndir voru,
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þakka hv. þm. góða samvinnu og óska 
þeim góðrar heimferðar og heimkomu, 
sem utanbæjar búa, en öllum þingheimi 
góðs gengis framvegis.

Ágúst Helgason: Jeg vil leyfa mjer að 
þakka hæstv. forseta góða og röggsama 
fundarstjórn og óska honum góðrar heim- 
farar og farsællar heimkomu. Vænti jeg 
þess, að jeg tali þar fyrir munn allra hv. 
deildarmanna.

(Deildarmenn tóku undir orð 6. landsk. 
þm. (ÁH) með því að standa upp).

Forseti (HSteins): Jeg þakka liv. þm. 
(AH) og hv. deild þessa hlýlegu kveðju, 
og segi svo þessum síðasta fundi deild- 
arinnar slitið.

B. í neðrí deild.
A 80. fundi í Nd., s. d., að lokinni dag- 

skrá, mælti

forseti (BSv): Þá liggja ekki fleiri 
störf fyrir þessari liv. deild að þessu 
sinni. Að vanda síðustu ára mun jeg ekki 
flytja neina skýrslu um störf deildarinn- 
ar, þar sem hæstv. forseti sameinaðs Al- 
þingis (JóhJóh) gerir grein fvrir störfum 
Alþingis í einu lagi.

Jeg vil þakka þingmönnum fyrir þá 
löngu og góðu samvinnu, er vjer höfum 
átt á þessu þingi. Finst mjer þingið hafa 
farið fram í spakara og friðsamara lagi,
a. m. k. hjerna megin veggjarins. Jeg vona 
því, að hv. þdm. skilji allir í bróðerni og 
óska þeim góðrar heimferðar og heim- 
komu, sem heima eiga utan Reykjavíkur. 
En öllum hv. þingmönnum óska jeg alls 
hins besta; mæli jeg svo um, að vjer meg- 
um allir heilir hittast á næsta þingi.

Jeg vil minnast þess, að sá harmur hef- 
ir orðið þessu þingi að missa hins mikla

— Þinglausnir.

og ágæta þingskörungs frá þingstörfum, 
hv. þm. Dalamanna, Bjarna Jónssonar frá 
Vogi. Vona jeg, að þau ummæli mín 
verði að áhrínsorðum, að hann megi einn- 
ig koma heill og hraustur til næsta þings.

IX. Þinglausnir.
Á 8. fundi í Sþ., laugardaginn 15. maí, 

skýrði forseti frá störfum þingsins i stuttu 
máli á þessa leið :

A. Þingfundir hafa verið haldnir:
í neðri deild ...................................... 80
í efri deild .......................................... 78
í sameinuðu þingi ............................. 8

Fundir alls 166

B. Þingmál og úrslit þeirra:

I. Lagafrumvörp:
]. Stjórnarf rumvörp :

a. lögð fyrir neðri deild .... 15
b. lögð fyrir efri deild ..........  10

------------ 25
2. Þingmannafrumvörp:

a. borin fram í neðri deild . . 49
b. borin fram í efri deild .... 13

------------ 62

87
Þar af

a. Afgreidd sem lög
stjórnarfrumvörp ............ 22
þingmannafrumvörp ........ 29

------------ 51
b. Feld

þingmannafrumvörp ................ 10
e. Vísað frá með rökst. dagskrá

þingmannafrumvörpum .......... 6
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d. Yísað til stjórnarinnar
þingmannafrumvörpum .......... 2

e. Ekki útrædd
stjórnarfrumvörp ............ 3
þingmannafrumvörp ........ 15

------------ 18

87

II. Þingsályktunartillögur:

a. bornar fram í neðri deild .... 16
b. bornar fram í efri deild .... 17
c. bornar fram í sameinuðu þingi 3

------------ 36
Þar af

a. Þál. afgr. til ríkisstjórnarinnar
1. ályktanir Alþingis .... 8
2. ályktanir neðri deildar 4
3. ályktanir efri deildar . 3

------------------ 15
b. Þál. um framkv. innan þings 1
c. Feldar ...................................... 3
d. Vísað frá með rökst. dagskrá 2
e. Vísað til stjórnarinnar ........ 8
f. Ekki útræddar ...................... 7

36

III. Fyrirspurnir:

a. bornar fram í neðri deild .. 2
b. borin fram í efri deild..........  1

------------ 3
Þar af tveim svarað.

Mál til meðferðar í þinginu alls .... 126

Síðan mælti

forseti (JóhJóh): Þá er nú störfum 
þessa 38. löggjafarþings íslensku þjóðar- 
innar lokið, eftir að þingið hefir átt setu 
í 99 daga. Á þessu þingi hefir verið unn-

ið mikið, deildafundir verið margir og 
langir og nefndastörf ærin.

Þinginu auðnaðist ekki að binda enda á 
seðlaútgáfumálið. Hinsvegar hefir það sett 
lög um nýjan banka, samþykt fjárlög, 
sem kalla má sæmileg, og ljett sköttum, 
sjerstaklega af framleiðslunni.

Af öðrum lögum, sem þingið hefir sam- 
þykt, vil jeg sjerstaklega nefna hin nýju 
fræðslulög, lögin um skipströnd og vogrek, 
lögin um útsvör og lögin um kosningar í 
málefnum sveita og bæja, sem alt eru all- 
miklir lagabálkar, og loks lögin um fram- 
lag til kæliskipskaupa, sem þegar má 
segja, að komin sjeu til framkvæmdar.

Að svo mæltu vil jeg leyfa mjer að 
óska öllum utanbæjarþingmönnum góðrar 
heimferðar og gleðilegrar heimkomu.

Þeim tveimur háttvirtu landskjörnu 
þingmönnum, er setið hafa á þessu þingi, 
en auðsætt er, að ekki muni eiga setu á 
næsta Alþingi, vil jeg sjerstaklega leyfa 
mjer að færa þakkir fyrir samstarfið og 
samveruna í vetur.

Þá stóð upp forsætisráðherra Jón Magn« 
ússon og las upp konungsumboð sjer til 
handa til þess að segja Alþingi slitið, þá 
er það hefði lokið störfum sínum.

Samkvæmt því umboði lýsti forsætisráð- 
herra yfir því í nafni konungs, að þessu 
38. löggjafarþingi Islendinga væri slitið.

Stóð þá upp Klemens Jónsson, 2. þm. 
Rang., og mælti:

„Lengi lifi konungur vor, Kristján hinn 
tíundi!“

Tóku þingmenn undir þau orð með 
níföldu húrrahrópi.

Var síðan af þingi gengið.



Leiðrjetting.

í 464. dálki, 3. 1. a. o.: C. Hansen les: C. Hauch.
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