
1. Frnmvarp

til Iaga um sveitabanka.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr-
Sparisjóðsdeild Landbúnaðarbanka íslands veitir rekstrarlán til bænda 

og annara, er landbúnaðarframleiðslu stnnda, eftir reglum þeim, sem lög 
þessi ákveða.

2. gr.
Sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, sam- 

vinnukaupfjelaga, banka eða bankaútbúa, með þvi skilyrði, að fjeð sje ein- 
göngu notað til þess að lána það út aftnr til sveitabanka, sem stofnaðir kunna 
að verða samkvæmt lögum þessum.

Vexti af lánum þessum ákveður stjórn Landbúnaðarbankans, að fengnu 
samþykki ráðherra.

3. gr.
Samvinnukaupfjelög, er gerast milliliðir um rekstrarlán skv. 2. gr., skulu 

halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfjelagsstarfrækslu sinni, með 
sjerstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar eru rekstrarlánafjelög með skyldum og rjettindum sam- 

vinnufjelaga. Pau skulu stofnuð og slarfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
fjelög, með þeim afbrigðum er bjer segir:
a. Fjelagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 

og allir vera búsettir i sama bygðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 10 
og ekki fleiri en 30. Þó mega fjelagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps.

b. Kjörtimi stjórnenda skal eigi lengri vera en 2 ár og er löglegt að meiri 
hluti stjórnar gangi úr á sama ári.

Annar endurskoðandi fjelagsins skal kosinn af fjelaginu á venju- 
legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er fje- 
lagið skiftir við um rekstarlán samkvæmt lögum þessum.
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c. Fjelagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og alJir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar fjelagsins.

d. Árgjald í varasjóð fjelagsins og aðra óskiftilega tryggingarsjóði, skal á- 
kveða í samþyktum, eigi minna samtals en svarar ’/j’/o ársvöxtum af öll- 
um útlánum fjelagsins. Allur tekjuafgangur fjelagssins rennur i varasjóð.

e. Sveitabanki tekur við innlögum með sparisjóðskjörum, frá utanfjelags- 
mönnum sem fjelagsmönnum, til útlána banda fjelagsmönnum eða á- 
vöxtunar í tryggum peningastofnunum.

f. Fjelagsmaður getur jafnan sagt sig úr fjelagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð bans á skuldbindingum fjelagsins fer eftir 
lögum um samvinnufjelög.

g. Undirskrift formanns og minst helmings meðstjórnenda hans skuldbindur 
fjelagið.

5. gr.
Stjórn sveitabanka ákveður hámark rekstrarláns fyrir hvern fjelags- 

mann, i samráði við endurskoðendur, fyrir eitt ár í senn. Lánsfjárhæð skal 
miða við búrekstur fjelagsmanns, lánsþörf og greiðslugetu. Rekstrarlán hvers 
einstaks fjelagsmanns má aldrei fara fram úr 4000 kr.

Utanfjelagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver fjelagsmaður setur fjelaginu veð eða aðra tryggingu, er tjelags- 

stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sinu eins og það kann að vera á 
hverjum tima.

7. gr.
Útlán sveitabanka skulu eigi veitt til lengri tíma en 6 mánaða i einu 

eða með 6 mánaða uppsagnarfresti og venjulega eigi framlengd leogur en svo, 
að allur lánstiminn verði eitt ár.

Þegar sjerstaklega stendur á, svo sem þegar láni hefir verið varið til 
að kaupa dýr landbúnaðarverkfæri, er’ þó heimilt að framlengja lánið lengur, 
þó aldrei yfir 5 ár samtals.

Lánin skulu veilt gegn vixlum, skuldabrjefum eða i reikningsláns- 
viðskiftum.

8. gr.
Heimili og varnarþing sveitabanka má vera i kauptúni, þar sem fje- 

lagsmenn bafa aðalviðskifti sin, þótt það sje utan fjelagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki baft skrifstofu undir stjórn umboðsmanns, 

er annast reikningshald, fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við inn- 
lögum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 
veita, nje takast á hendur ábyrgð fyrir bankans bönd, nema eftir sjerstökum 
fyrirmælum eða umboði bankasljórnar í hvert sinn.

9- gr-
Sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, er veita sveitabönkum lán, geta 

i þess stað keypt vixla einstakra fjelagsmanna með framsalsábyrgð fjelagsins.
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Slíka vixla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Landbúnaðarbanka ísland, enda sjeu vixlarnir vistaðir þar eða á þá 
rituð yfirlýsing um að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður víxill, sem sveitabanki hefir ábyrgst fyrir fjelagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatasi þá eigi vixil- 
rjetturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnar«'eða 
annari slíkri áritun á víxilinn, fráfallið afsögn vegna greidslutalls.

Víxlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir fjelagsmann sinn, skulu jafn- 
an meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greið- 
ist af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafjelaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir víxlar tilfærðir í bókum sveitabanka.

10. gr.
Áuk viðskifta sveitabanka við Landbúnaðarbanka lshnds, með eða án 

milligöngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta sveitabankar selt víxla 
sina eða tekið lán hvar sem vera skal.

1L gr.
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nemg öðruvísi sje ákveðið í lögum þessum.

12. gr.
Stjórn sveitabanka skal i byrjun hvers árs senda sýslumanni nafna- 

skrá yfir fjelagsmenn, og skal hún jafnan.vera til sýnis þeim, er þess óska, 
á skritstofu sýslumanns.

Samtimis skal og senda nafnaskrá fjelagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er fjelagið skiftir við, og til Landbúnaðarbanka ísiands.

13. gr.
Þegar eftir hvern aðalfund skal stjórn sveitabanka senda peningastofn- 

un þeirrí, er fjelagið skiftir við, og Landbúnaðarbankanum, afrit af endur- 
skoðuðum reikningum fjelagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Enn fremur til- 
kynning um breytingar á samþyktum fjelagsins og nafnaskrá yfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

14. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð, 4. nóv. 1887, er tjelagsmanni 

sveitabanka rjett að veðsetja honum einu nafni tiltekna flokka búpenings 
sins, framleiðslutækja eða jarðarafurða, er hann á á hverjum tima eða eign- 
ast kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann.

Lausafjárveð sveitabanka þarf eigi að víkja fyrir forgangskröfum í 
þrotabúi skuldunauts.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og stimp- 
ilgjöld fyrir slik veðskjöl.
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Sveitabankar hafa lögtaksrjett fyrir öllum kröfum á heudur fjelags- 
möunum siuum.

15. gr.
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um sveitabanka og 

gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþyktum slíkra fjelaga.

Þingskjal 1

Athugasemdir við lagafrum varp þetta.

Á siðasta Alþingi báru nokkrir þingmenn fram frumvarp til laga um 
atvinnurekstrarlán. Var tilgangur þess frumvarps að Ijetta bændum og hinum 
smærri alvinnurekendum aðgang að lánum til viðskifta og reksturs, þann tima 
árs, er afurðir þeirra færa þeim eigi heim peninga. í þessum tilgangi áttu bænd- 
ur samkvæmt frumvarpinu að stofna með sjer smá lánsfjelög, fyrir einn hrepp 
hvert eða nokkru minna eða stærra svæði eftir atvikum, með samábyrgð út á 
við. Þessi fjelög áttu svo að skifta við stærri peningastofnanir út um land, 
bankaútbú og sparisjóði, en þær stofnanir aftur að fá fje til rekstrarlána frá út- 
löndum, fyrir milligöngu Landsbankans og með ábyrgð rikissjóðs.

Skipulag þessara lánsfjelaga var að sumu leyti vel úr garði gert og álit- 
legt til þess að geta orðið að gagni. Hafa flutningsmenn að líkindum baft til 
fyrirmyndar í sumum atriðum hina svokölluðu Raiffeisen-banka í Þýskalandi, 
sem vei hafa reynst þar, eða önnur svipuð útlend smálánafjelög.

En þótt frumvarp þetta væri að ýmsu leyti bygt á heilbrigðum grundvelli, 
þóttu á því gallar i öðrum atriðum svo miklir, að ekki var talið ráðlegt að 
flaustra málinu af á þvi þingi, einkum þar sem stjórnin hafði þá þegar hugs- 
að sjer að taka bankamál landbúnaðarins i heild til athugunar fyrir næsta þing, 
og koma þá fram með tillögur um skipun þeirra mála. Er ástæðulaust að telja 
hjer upp allá þá agnúa, er þóttu á frumvarpinu frá siðasta þingi. En til athug- 
unar í sambandi við frumvarp það, sem hjer fylgir með, skal þó getið nokk- 
urra þeirra.

1. Alt of litil áhersla var lögð á það samkv. frumvarpinu i fyrra, að gera 
rekstrarlánafjelögin sjálf sem best úr garði og sem sjálfstæðust. Sparisjóðir 
og bankaútbú áttu að hafa á hendi einskonar fjárhald og forráð fyrir þau 
halda viðskiftareikninga þeirra við fjelagsmenn o. s. frv. Rekstrarlánafjelögin 
sjálf hefðu orðið með losaralegu skipulagi og i raun og veru fólgin i þvi 
einu, að nokkrir menn takast á hendur samábyrgð á lánum, alt að tiltekinni 
upphæð, er sparisjóðir og bankaútbú kynnu að veita fjelagsmönnum gegn 
fyrirfram ákveðnum tryggingum. Er þetta öfugt við þá aðferð, sem best hefir 
reynst annarsstaðar, að byggja slik lánsfjelagakerfi neðanfrá upp eftir, leggja 
aðaláhersluna á fast skipulag frumfjelaganna og að þar geti myndast öflugt 
samstarf og fjelagslíf. Þau fjelög eiga svo að geta orðið grundvöllur undir 
stærri sameiningum eða sambóndum, rjett eins og kaupfjelögin hjer á landi 
bafa fyrst komið sinum eigin fjelagsmálum i fast borf, með sjálfstæðn skipu- 
lagi og öflugu fjelagslifi innbyrðis, og siðan stofnað sambaud. Hilt hefði
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verið öfng leið, að hafa sambandið & nndan og í fyrstn róð og ætla þvf að 
verða einskonar forráðsstofnnn fyrir væntanleg kaupfjelög og reikningshaldari 
yfir viðskifti þeirra við fjelagsraenn. Á þann hátt hefðn kaupfjelagsmál hjer 
á landi aldrei komist í gott horf. En sama er að segja um rekstrarlánafjelóg* 
Því að eins verðnr þess vænst að þan eigi nokkra framtið hjer á landi, að 
það* fjelagakerfi sje bygt neðan frá upp, lögð aðaláherslan á frumfjelögin, 
ekki farið öfngt að.

2. Ákvæði eldra frnmvarpsins nm endurgreiðslu allra, lána fyrir 15. des. ár 
hvert, þóttn alt of einstrengingsleg og f rann og vern gersamlega ástæðnlans. 
Pótt nm rekstrarlán sje að ræða, sem að sjálfsögðu eiga yfirleitt ekki að 
standa nm langan tima, geta menn alveg eins þurft á þvf að halda að hafa 
slfk lán nm áramót eins og á öðrnm tima árs. Fyrst og fremst er afnrða- 
sala bænda ekki nærri alstaðar einskorðnð við haustkauptið og fer afurða- 
sala smátt og smátt á öðrum timum árs sívaxandi. En jafnvel þeir bændnr, 
sem selja aðalvörnr sinar að hanstinn, geta vel haft þöif fyrir rekstrarlán 
yfir vetnr eða frá hansti til hansts. Sá maðnr t. d. sem hefir heyjað vel og 
gæti þess vegna sett á fleira fje eitt hanst en venjulega, ef hann þyrfti ekki 
að' farga þvi til skuldagreiðsln, hefir þörf fyrir-rekstrarlán til þess að geta 
haft hæfilega margt fje á fóðnrbirgðnm sinnm. Og honum getnr verið mikill hag- 
nr að þvi að stækka þannig bústofn sinn, þótt ekki sje nema til eins árs. 
Hjer er nm reglnlegt rekstrarlán að ræða, sem engin ástæða er til að bónd- 
inn geti ekki fengið eins fyrir þvi, þó að sknldin þurfi að standa yfir ára- 
mót. Yfir höfnð er engin ástæða til að krefjast greiðslu allra lána á neinum 
tilteknum tima árs, enda mun það ekki gert i neinum sliknm rekstrarlána- 
fjelögum útlendum. Hitt er höfuðatriðið, að lánin verði ekki að föstnm skuld- 
um til fleiri ára, en fyrir þvi má sjá á annan hátt.

3. Pað ákvæði frnmvarpsins að ábyrgð fjelagsmanna verði ekki tekin gild sem 
trygging fyrir lánnm i fjelaginu, virðist alveg fráleitt. Það er rjett eins 
og hjer sje gengið út frá þvi, að engir muni taka þátt i sliknm fjelags- 
skap aðrir en fjárhagslega ósjálfbjarga menn, sem engin ábyrgð er f, en 
slikt er þvert á móti tilgangi laganna. Pað er alstaðar talið æskilegt að sem 
flestir i hverju bygðarlagi sjen meðlimir slikra fjelaga, engn siður efnalega 
sjálfstæðir menn en aðrir. En hvar eiga lántakendur þá að fá ábyrgð, ef 
sveitungar þeirra ern allir i fjelagi og ábyrgð fjelagsmanna er ekki tekin gild? 
Þegar svo væri komið er ekki sjáanlegt annað en að slík ákvæði yrðn 
þrösknldnr i vegi fyrir áframhaldandi starfsemi fjelagsins, og er það anð- 
vitað alls ekki tilætlunin, en einmitt vöxtur og gengi fjelagsmanna gæti gert 
þeim ómógnlegt að halda áfram störfum.

4. Viðskiftagjald i varasjóð fjelagsins, V’0/0 af hámarki rekstrarlána hvers fje-
laga, er mjög óheppilegt ákvæði og ekki sanngjarnt. Sum lán gætu oiðið 
óhæfilega dýr á þann hátt. Seljum svo að fjelagsstjórnin hafi ákveðið há- 
mark fyrir lánum til einhvers fjelaga 4000 kr., eins og leyft er i frumvarp- 
inn, en að hann þurfl ekki að nota sjer lánsheimildina að fnlln eða fái aldr- 
ei hærra lán enj t. d. 500 kr. i 3 mánnði. Af því yrði hann að borga vexti 
t. d. 6°/a eða kr. 7,50 og ank þess 20 kr. f varasjóð (’/s0/0 4000 kr,) sam-
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tals kr. 27,50. Er þetta sama sem að bann greiði 22% ársvexti af láni sinu. 
Slikt er anðvitað engin sanngirni og mnndi ekki gera fjelagsskapinn vin- 
sælan.

5. í eldra frnmvarpinu var að visu heimilað að rekstrarlánafjelög tækju við 
inniögum með sparisjóðskjörum, en aðeins af fjelagsmönnnm. Sú takmórk- 
nn er ástæðulans, þvi að engin hætta getur fylgt þvi fyrir fjelagið, að taka 
við sliku fje alveg eins frá utanfjelagsmönnura sem fjelagsmönnnm. Ef i 
sveitinni er einhvqr efnamaður, sem að visu vill ekki vera fjelagi t. d. af 
þvi að hann er bræddur við samábyrgðina, en vill geyma fje sitt i sparisjóði 
fjelagsins, þá er ástæðulanst að hafna sliku og hrekja fjármagnið þannig 
nt úr sveitinni.

Hjer að framan hafa verið talin nokknr atriði, er þóttu athngaverð við 
frumvarp það, sem fram kom á sfðasta þingi. Er það gert eingöngn til þess að 
gera grein fyrir þvi, hversvegna ákvæði frumvarps þess, sem hjer fylgir, ern 
öðrnvisi en f eldra frumvarpinu, einmitt í þessnm atriðum, sem hjer hefir verið 
rætt um. Auk þess er hið nýja frumvarp yfir höfuð bygt á talsvert öðrum grnnd- 
velli í ýmsnm höfuðatriðum, sem gerð verður grein fyrir hjer á eftir, nm leið 
og vikið verður að hinu nýja frumvarpi i heild sinni og einstökum greinnm þess.

Eins og áðnr er getið hefir það lengi tiðkast snmstaðar f öðrum lönd- 
um, að hinir smærri atvinnnrekendur, bæði i bæjum og til sveita, hafa myndað 
með sjer lánsfjelög og hafa einskonar smábanka til þess að afla sjer lána til 
hlaupandi viðskifta og reksturs. í sumum lóndum hefir þessari smábanka-starf- 
semi verið komið i fast kerfi með ákveðnn skipnlagi, bygðn á samvinnngrnnd- 
velli. Sem dæmi slfks má sjerstaklega nefna tvær tegnndir smábanka eða 
lánsfjelaga i Þýskalandi. Það ern svokallaðir Schnlze-Delitzsch-bankar, erbyrjuðn 
um miðja 19. öld og starfa eingöngu i bæjnm. Kendir við Hermann Schnlze, 
sem kom þeirri hreyfingn á stað. En nokkrn síðar kom til sögunnar sá maður, 
sem gerðist brantryðjandi samskonar hreyfingar á meðal bænda i Þýskalandi, F. 
W. Raiffeisen. Við hann ern kendir þýskn sveitabankarnir, svokallaðir Raiffeisen- 
bankar, smáfjelög með samvinnnsniði i þeim tilgangi, að útvega fjelagsmönnnm 
lán til stutts tima til rekstnrs og viðskifta. — Er viðnrkent að þessir viðskifta- 
bankar hafi orðið þýsknm landbúnaði og sveitafólki til ómetanlegs gagns. Þessir 
litln bankar, venjnlega með færra en 100 fjelagsmönnum, hafa orðið fjárbagsleg 
lyftistöng fyrir margar sveitir og ank þess jafnframt eflt samheldni og fjelagslíf 
meðal bænda. Rekstnr þeirra er mjög einfaldur og kostnaðarlftill, venjulega aðeins 
einn launaður starfsmaður, sem er hvorttveggja í senn, reikningshaldari og fje- 
hirðir, og hefir litla þóknnn fyrir starf sitt. Enda ern bankaviðskiftin ekki um- 
gangsmeiri en svo, að viða er siður að Ijúka þeim aðallega eftir messu á kirkjn- 
stóðum. Þó að þetta sýnist ekki veigamiklar stofnanir, hefir reyndin orðið sú, 
að þær hafa myndað transtan grnndvöll til þess að byggja á umfangsmikið og 
sterkt viðskiftalánakerfi, með bjeraðssamböndnm og miðstjórn hjá stærri bönk- 
um og miklu fjármagni til nmráða.

Svipað fyrirkomnlag viðskiítalána banda smærri atvinnnrekendnm hefir 
vfðar verið reynt og gefist vel. Má f þvf sambandi nefna sCredit Agricole Mutuela 
i Frakklandi og hina svoköllnðu Lnzzatti-banka í ítalin, sem höfðu gert afar-
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mikið gagn þar i iandi, en hvort úr þeim hefir dregið sfðan fascista-stjórn komst 
á þar, eins og mon hafa átt sjer stað nm samvinnnfjelög yfirleitt, er ekki knnnngt.

Tilgangnrinn með frumvarpi til laga nm sveitabanka er nú sá, að koma 
npp smá-lánsfjelögum út nm sveitir hjer á landi, svipnðnm Raiffeisen-bönkun- 
nm og öðrnm sliknm stofnnnnm. Að sjálfsögðn verðnr jafnan að hafa það hng- 
fast, þegar innlendar stofnanir ern lagaðar eftir útlendum fyrirmyndum, að 
binda sig eigi nm of við nákvæmlega hið sama fyrirkomnlag, sem annarstaðar 
tíðkast, þótt það hafi gefist vel þar. Taka verðnr tillit til sjerstakra staðhátta 
hjer, hins hjerlenda viðskiftalifs og stofnana þeirra, sem fyrir ern. Við þetta er 
miðað frnmvarp það, sem bjer fylgir með. En hvernig tekist hefir um hið fyrir- 
hngaða skipnlag f einstöknm atriðnm, verðnr best athngað f sambandi við grein- 
argerð nm hverja grein frnmvarpsins fyrir sig.

Um fyrirsögn frnmvarpsins.
Frnmvarp það sem kom fram á siðasta þingi bjet frnmvarp til laga nm 

atvinnnrekstrarlán, en hjer á fyrirsögnin að vera »lög nm sveitabanka«. Ef til 
vill mnndi snmnm þykja viðknnnanlegra að tala að eins nm atvinnurekstrarlán 
eða rekstrarlánafjelög, og telja fordildarlegt að gefa slikum fjelagsskap nafnið 
sveitabankar. Þetta er þó gert með ráðnnm hng og eigi af neinni fordild. Nafnið 
»sveitabanki« gefnr mikln betnr en »rekstrarlánafjelag« ti! kynna hið tvöfalda 
ætlunarverk þessara stofnana, að vera hvortveggja f senn, lánsfjelag og spari- 
sjóðnr fyrir sveit þá, sem fjelagið starfar fyrir. Getnr þetta haft nokkra þýðingn 
til þess að gera mönnnm það Ijóst, að fjelögin ern ekki eingöngn samtök lán- 
þnrfa manna til þess að útvega sjer peningalán, heldur almenn fjármálastofnnn 
fyrir sveitina, með þvf ætlnnarverki að efla fjármálalegan fjelagsskap samsveit- 
unga, til hagsbóta fyrir sveit þá eða hjerað, sem fjelagið nær yfir. Ef mönnnm 
er þetta vel ljóst, mnn anðveldara en ella að fá einnig þá menn til að taka þátt 
f fjelagsskapnnm, sem ekki ern að seilast eftir láni handa sjálfnm sjer i svipinn, 
en geta stntt fjelagið á ýmsan hátt, t. d. með þvf að leggja sparifje sitt þar inn 
til geymsln og til afnota fyrir samsveitnnga sina. Menn gætn verið tregir til að 
leggja handbært fje sitt inn f lánsfjelag, lána fjeð tll sveitnnga sinna, en fúsari 
til að leggja peninga inn f »banka«, þótt sveitabanki sje. Þótt nafnið breyti rann- 
vernlega engn nm eðli stofnnnarinnar, og sýnist vera smámnnir, verðnr ein- 
mitt að taka tillit til slikra smámnna þegar nm er að ræða að koma almenn- 
ingi i rjettan skilning á eðli og tilgangi fjelagsskaparins. Nafnið sveitabanki (t. d. 
sveitabanki Sanrbæjarhrepps, sveitabanki Vatosdælinga o. s. frv.) er heldur ekki á 
neinn hátt villandi. Hjer er nm reglnlega bankastarfsemi að ræða, að eins i 
smærri stil og með takmarkaðra starfssviði, en gerist nm banka alment, eins og 
nafnið sveitabanki gefnr til kynna.

Um 1. gr.
Útlendir sveitabankar hafa myndað með sjer hjeraðssambönd, sem svo 

aftur sameinast nm einskonar »Centralbanka» eða samband sambandsbankanna. 
Það fyrirkomnlag gæti einnig komið hjer með timannm, ef sveitabankahreyfing- 
in á framtið fyrir sjer. En fyrst nm sinn verðnr að leita annara raða til þess að
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samstarf geti myndast milli fjelaganna og þau notið staðnings stærri stofnana. 
Hjer er sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans ætlað það hlutverk, að styðja sveita- 
bankana með lánveitingum, i gegn nm milliliði þá, sem 2. gr. ræðir nm. Um 
sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans visast til greinargerðar nm hana með frnm- 
varpi til laga um Landbúnaðarbanka lslands.

Um 2. gr.
Gftir frnmvarpinn frá siðasta þingi áttn milliliðirnir að vera eingöngn 

bankaútbú og sparisjóðir. Þetta verður að telja of þröngt. Fæstar sveitir ná til 
bankaútbúa, svo að gagni geti komið nm slik smáviðskifti, sem bjer ræðir um. 
Sparisjóðir aftur á móti ern meira dreifðir út nm land. En viða er að eins einn 
sparisjóður fyrir mjög stórt svæði, svo að erfitt er að ná til hans úr snmnm 
sveitum. Hitt er þó lakara, að það er alls ekki víst að alstaðar ráði sá andi 
meðal stjórnenda sparisjóða, sem nauðsynlegur er til þess að góð samvinna geti 
tekist með þeim og væntanlegum rekstrarlánafjelögum með samvinnnsniði. Það 
má vel vera að svo yrði yfirleitt, en engin trygging er fyrir þvi. Þess vegna er 
varbngavert að gera sparisjóðsstjórnir að óbjákvæmilegnm millilið um fjármiðl- 
nn aðalbankans til sveitabanka.

Það verður heldur ekki sjeð að nokkur ástæða sje til sliks eða að nein 
sjerstakleg trygging sje fólgin i þvi, að láta sparisjóðsstjórnir einar rfm þessi mál. 
Kaupfjelögin hjer á landi hafa viða verið jafnframt einskonar bankar fyrir fje- 
lagsmenn sína. Að vísu má nm það deila, hvort það er æskilegt að blanda 
bankastarfsemi þannig saman við vöruskifti þau, sem kanpfjelögin hafa aðallega 
með höndum. En ekki verðnr á það bent, að af þessu hafi hlotist tjón hjer á 
landi, svo kunnngt sje, að minsta kosti hefir það ekki verið alment, ef það hefir 
nokknrsstaðar komið fyrir. Margir munn þó lita svo á, að æskilegra væri að 
kaupfjelögin hefðn peningaviðskifti þau, sem þan annast fyrir fjelagsmenn, sem 
mest aðgreind frá verslunarviðskiftnm. Og vafalaust verður stefnt að þvf jafnóðnm 
og hægt verður að koma þvi við, að hafa verslunarviðskifti fjelaganna bygð á 
greiðslum út i hönd, i stað lánsverslunar þeirrar, sem nú á sjer stað. Ea þó 
þetta sje talið æskilegt, að aðgreina sem mest þá bankastarfsemi, sem fjelögin 
hafa nú með höndum, frá vöruverslnninni, er alis ekki þar með sagt að nein 
hætta stafi af þvi eða það sje óheppilegt að neinn leyti, þó að sama framkvæmd- 
arsljórn, er hefir vöruviðskiftin með höndum, annist einnig ýms fjármálavið- 
skifti fyrir fjelagsmenn. Slfkt fyrirkomulag er þekt i öðrum löndum og hefir ekki 
gefist illa. T. d. hefir Raffeisen-bankakerfið f Þýskalandi jafnframt haft með 
höndum viðtæka vöruútvegun lyrir fjelagsmenn, og ekkert þótt athugavert við að 
sama framkvæmdarstjórn færi með þessar tvær starfsgreinir jöfnum höndum.

Hvað sem um þetta má segja, hefir aðstaðan hjer á landi skapað þá 
venjn, að kaupfjelógin eru viða f raun og veru einskonar bankar fyrir fjelags- 
menn, og væri varhugavert að gera snögga breytingu á þvi t. d. með lagaákvæð- 
um. En meðan svo stendur, er alveg ástæðulanst að útiloka fjelögin frá þvi að 
annast þá grein peningaviðskifta fjelagsmánna, sem milliliðum á milli Landbún- 
aðarbanka og sveitabanka er ætlað að hafa með höndum. Bændum, sem eru i 
kaupfjelögum, er auðveldast að ná til slíkra viðskifta einmitt i gegnum stjórnir
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kaupfjelaganna. Fyrir þá ern fjelögin eðlilegasti milliliðurinn og því ástæðulanst 
að loka fyrir þeim þeirri leið og fyrirskipa þeim að skifta eingöngu við spari- 
sjóði, sem ef til vill standa þeim miklu Ijær og þeim væri erfið samvinna við.

Af þessari ástæðu er svo ákveðið í 2. og 3. gr. frumv., að sparisjóðs- 
deild Landbúnaðarbankans veiti lán sin til sveitabanka fyrir milligöngu banka- 
útbúa, sparisjóða eða samvinnukaupfjelaga, en jafnframt fyiirskipað, að þegar kaup- 
fjelög gerast milliliðir um þessi rekstrarlan, skuli þeirri starfsemi haldið algerlega 
aðgreindri frá annati starfsemi fjelaganna, með sjerstakri bókfærslu og aðgreindum 
fjárhag.

Um 4. gr.
Rekstrarlánafjelög eiga að sjálfsógðu að vera rekin með samvinnnsniði 

bjer á landi, eins og best hefir reynst annarsstaðar. Og þar sem hjer ern til itar- 
leg og góð lög um samvinnufjelög, er bæði einfaldast að láta skipulag þeirra að 
mestn fara eftir þeim lögum, og með þvi fæst einnig best samræmi og festa í 
stjórn og skipulag lánsfjelaga og sveitabanka um land alt. En þar sem þessi 
grein samvinnufjelaga er að ýmsu leyti sjerstaks eðlis, verður auðvitað að taka 
tillit til þess, og gera undantekning frá almennum lagaákvæðum um samvinnu- 
fjelög f þeim atriðum. Er það gert i staflið a.—g. f 4. gr. Skal bjer vikið að 
þeim liðum, eftir þvi sem ástæða þykir til.
a) . Fjelagsmenn verða allir að stunda einbverja tegund landbúnaðarfratnleiðsln.

Er ætlast til þess að ekki að eins bændnr taki þátt i fjelagsskapnum, held- 
nr engn sfðnr þeir kaupstaðarbúar og sjávaibændur, sem jafnframt stunda 
jarðrækt eða einhverja tegund búskapar. Hinsvegar þykir ekki fært að láta 
þessi fjelög ná til annara, svo sem kaupstaðarbúa og útvegsmanna, sem engan 
landbúskap stunda. Hjer er að ræða um rekstrarlán frá Landbúnaðarbanka, 
sem hefir eigi önnur verkefni með höndnm en að styðja landbúnaðinn, og 
alt fyrirkomulag sveitabankanna og þessa lánveitingakerfis verður sniðið 
eftir högum og þörfum bænda og landbúnaðar. Samt sem áður gæti vel 
verið full þörf á þvi'hjer á landi, að koma upp öðru álíka lánsfjelagakerfi 
fyrir kaupstaðarbúa og sjávarbændur, sem þá yrði sniðið eftir þeirra sjerstökn 
þörfum, líkt eins og t. d. i Þýskalandi ern Schulz-Dðlilzsch-bankarnir fyrir 
kaupstaðarbúa en Raiffeisen-bankar fyrir sveitirnar. En þar er um annað 
verkefni að ræða, sem væntanlega ytði tekið til athugunar Og úrlansnar 
sjerstaklega, ef ástæða þætti til.

Takmörkin fyrir fjelagatöln eru tekin óbreytt upp úr þingtnannafrum- 
varpinu frá i fyrra. Auðvitað er álitamál úm shk takmöik. En það var rjett 
atbugað bjá flutningsmónnum þess frumvaips, að slik fjelög sem þessi mega 
ekki vera fjölmennari en það, aö fjelagsmenn sjen nákunnugir hver öðrum. 
Ef þvi skilyiði er fullnægt, gerir litið til þó að fjelögum fjólgi nokkuð mikið. 
Þess vegna er llka heimilað að fjelagar megi vera svo margir sem vill, ef 
þeir ern allir i sama hreppi, þvi að innan sama sveitarfjelags eru menn á- 
valt nokknruvegin vel knnnugir hver annars höguro.

b) Samkv. 20. gr. 1. um samvinnufjelög skal tiltaka kjörtima stjórnenda i sam- 
þyktum fjelagsins. Skulu þeir ganga úr á vfxl og aldrei meiri hluti á sama 
ári. í rekstrarlánafjelögnm er ástæða til að takmarka kjörtima stjórnenda
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við eigi lengri tlma en 2 ár. Verðnr þá að kjósa nokknrn blnta stjórnar 
árlega. En af þvi leiðir að það verðnr að vera lóglegt, að meiri hluti stjórnar 
gangi úr á sama ári, t. d. annað árið einn maður en hitt árið tveir, ef 
stjórnin er skipuð 3 mönnnm.

Rjett þykir að annar endurskoðnnarmaðnr fjelagsins sje skipaður af stjórn 
þeirrar peningastofnnnar, er fjelagið skiflir við. Felst i þvi nokknr trygging 
fyrir þvi, að sú peningastofnun fylgist með i stjórn og rekstri fjelagsins.

c) . Samkvsemt samvinnulógunnm 3. gr. 2. lið sbr. 2. gr. 3. lið, er leyft að í
samvinnnfjelögnm til útvegnnar lána handa fjelagsmönnum þurfi eigi að 
gilda sameiginleg ábyrgð allra fjelagsmanna. Ea rjett þykir að aðbyllast þá 
skoðnn flutningsmanna frnmv. nm rekstrarlán frá siðasta þingi, að i slikum 
fjelögnra eigi einmitt að gilda ótakmörknð samábyrgð fjelagsmanna nm allar 
skuldhindingar fjelagsins út á við.

d) . Samkv. 24. gr. samvinnnlaganna skal leggja i varasjóð eigi minna samtals
en svarar l*/« af viðskiftaveltu. Það hundraðsgjald verður of hátt fyrir sveita- 
banka og gerði útlán þeirra of dýr. Varasjóðsgjald, sem svarar til 1/t0/9 árs- 
vöxtom af útlanum fjelagsins ætti að vera nóg. Hitt aftnr á móti er ósann- 
gjarnt eins og áður hefir verið bent á, að miða varasjóðsgjaldið við af 
þeirii hámarksupphæð lána, sem stjórnin hefir talið óhætt að lána hverjnm 
fjelagsmanni.

e) . Ákvæði þessa liðs ern i samræmi við starfsemi og tilgang rekstrarlánafjelag-
anna sem bankastofnana, og þurfa engrar skýringar við. Útlánastarfsemina er 
sjálfsagt að binda við fjelagsmenn eina, sem bera sameiginlega ábyrgð á 
skuldbindingum bankans, en sparisjóðsfje má taka við frá hveijum sem er. 

f. Samkvæmt lögnm nm samvinnufjelóg ræður hvert fjelag því sjálft, hvaða 
skilyrði ern selt i samþyktum fyrir úrgöngu úr fjelaginu. En i lánsfjelagi 
með samábyrgð þykir rjett að tryggja mónnum það, að geta farið úr fjelag- 
laginu nm hver áramót, með hæfilegnm uppsagnarfresti, þó svo að enginn 
geti á þann hátt losnað við ábyrgð á þeim skuldbindingnm fjelagsins, sem
þegar eru til orðnar er hann gengnr úr fjelaginn. 

g). Hjer eru nokknð ákveðnari skilyrði sett um það en i samvinnufjelagalögnn-
nm, hverjir úr stjóminni skuli undirskiifa svo skuldbindandi sje fyrir fje- 
lagið. Venjulega mnndi stjórnin skipnð eigi fleiri en 3 mönnum, og formað- 
nrinn oftast sá, er menn bera aðallega traust til um öll forráð fyrir bank- 
ann. Er þvi rjelt að krefjast alt af undirskriftar hans, ásamt öðrum með- 
stjórnanda eða helming þeirra, ef fleiri eru en tveir.

Um 5. og 6. gr.
Ákvæði þessara greina er að mestn tekin upp úr frnmvarpinu frá siðasta 

þingi, og þurfa þau ekki skýringar við. Að sjálUógðu er þó slept þvi skilyiði, 
að ábyrgð fjelagsmanra skuli eigi tekin gild sem trygging. Sje fjelagsmaður á 
annað borð talinn góðnr ábyrgðarmaðnr fyrir láni þvi, sem nm er að ræða, er 
engin skynsamleg ástæða til að neita ábyrgð bans fremnr en annara. Hjer auð- 
vitað að eins um að ræða ábyrgð sem trygging innbyrðis i tjelaginn, út á við 
eru allir í samábyrgð.
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Una 7. gr.
Það er miklnm vandkvæðora bnndið að gefa ákveðin fyrirmæli nm út- 

lánstima í sveitabönkum. Annarsvegar þarf að tryggja það svo setn nnt er, að 
lánin verði eigi að fóstum sknldum bjá fjelagsmönnum, enda væri það ósam- 
rimanlegt við notkun sparisjóðsfjár til útlána, því að slfkt fje verðnr að sjálf- 
sögðn að vera jafnan laust fyiir, þegar það kynni að verða tekið út. 
Hinsvegar er hætt við að útlánsstarfsemi fjelaganna komi ekki að tilætlnðnm 
notnm, ef ófrávfkjanlegar reglur gilda nm það, að lánin megi aldrei standa nema 
stnttan tima. H-ein viðskiftalán, sem bændur taka að eins þann stntta tfma árs, 
sem þeir eru að biða eltir þvi að koma bósafurðnm sfnnm f verð, þnrfa að vfsn 
aldrei að standa nema hluta úr ári. En sumar tegnndir rekstrarlána þnrfa að 
geta staðið lengur, heilt ár eða jafnvel meira, þegar sjerstaklega stendnr á. Enda 
er oft ekki ástæða til að gera barðar kröfur nm enduiborgnn lána innan neins 
fastákveðins tfma. Það fer eftir því hvernig fje þvi er varið, sem rekstrarlána- 
fjelag hefir til nmráða f hvert sim.

Raiffeisen-bankarnir f Þýikalandi hafa tvær tegnndir lána. Lána þeir 
stnndnm til nokknrra ára, með ákveðnnm árlegnm afborgunum, þó svo að fje- 
lagið befir rjelt til að segja npp einnig þeim lánum, með tiltólulega stuttum fyr- 
irvara. önnnr lán eru veitt til stutts tima f einu, þriggja mánaðaísenn, en fram- 
lengja má þan bvað eftir annað, nm 3 mánuði i einu, alt að 2 árnm samtals.

Yfir böfuð er álitið í útlendnm sveitabónkum likrar tegundar og með- 
fylgjandi frnmvarp á við, að það sje áriðandi að hafa sem mesta hreyfingn á 
lánnm, semja að eins nm stuttan tima f einn, en framlengja heldnr eítir atvik- 
nm og eftir þvf sem nauðsyn krefnr. Menn mega ekki sofna yfir lánnnnm og 
fara að skoða þan sem föst lán. Anðvitað er talsverð fyrirböfn þvi samfara, að 
vera sifelt að útbúa ný lánsskjöl, nýja vfxla o. s. frv., ef lán hvort sem er fær 
að standa lengur en eitt tfmabil. En bjá þeirri fyrirhófn verðnr ekki komist ef 
ætlast er til að lánin verði ekki að meira eða minna leyti að föstnm skuldnm, 
f slað þess að fjeð sje sifelt f veltn til þess að greiða fyrir viðskiftnm og rekstri 
fjelagsmanna á hverjnm tfma.

Við þetta eru miðuð ákvæði 7. gr. nm útlánstfmann. Er svo fyrir mælt, 
að lán skuli venjulega eigi veitt til lengri tima en 6 mánaða í einu. En sje út 
af þvf brugðið, skal áskilinn uppsagnarfrestor, eigi lengri en 6 mánuðir. í flest- 
nm tilfellnm mundu notaðir vixlar til 6 mánaða eða styttri tima. En ef lán 
þarf að veita endrum og eins, sem vitað er fyrir að þarf að standa Iengur, alt 
að einn ári, er ástæðulaust að banna að semja nm þann láostfma i fyrstu, þó 
svo að láninn verði sagt upp með 6 mánaða fyrirvara ef svo skyldi fara, að 
bankinn þyrfti nauðsynlega á peningunum að balda.

Aðalreglan á að vera, að lánin veiði ekki framlengd oftar eða lengnr en 
svo, að allur lánstiminn verði eitt ár. En þó mnndi það þykja of einstrengingsleg 
fyiirmæli, ef enga undantekning mætti gera frá þeirri regln. Ef bóndi þarf t. d. 
að fá lán til þess að kaupa landbúnaðarverkfæri, dýrari en svo að honum verði 
anðvelt að greiða andvirði þeirra á einu ári, en þó ekki i svo stórnm stfl, að 
ástæða sja til að fcsta sjer lán til margra ára i þeim tilgangi, enda slikt lán ef
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til vill ekki fáanlegt, þá aetti hann að geta vænst láns nr sveitabanka til þeirra 
kaopa. Að vísu væii ekki bægt að gera bindandi samninga um lánið til margra 
ára, heldur yrði það að vera með 6 mánaða nppsagnarfresti eins og önnur lán 
En ef bankinn getur án peninganna verið, væri ástæðulaust í slikum tilfellum að 
banna framlenging lánsins fram yfir eilt ár. Hjer eru sett þau takmörk, að ekk- 
ert slíkt lán megi þó framlengja lengur en nm 5 ár.

Um 8. gr.
Mjög rfður á þvi að stjórn og rekstur sveitabanka geti gengið sem um- 

svifaminst fyrir alla aðila og án óþarfa tilkostnaðar og fyrirhafnar. Með það 
fyrir augum er heimilt að sveitabanki megi hafa heimili siit og varnaiþing i 
kauptúni, þar sem fjelagsmenn bafa aðalviðskifti sin, þótt það sé utan fjelags- 
svæðis. Enn fremur má sveitabanki hafa þar skrifstofu sina, reikningsbald og 
fjárgeymslu, undir urasjá umboðsmanns bankans, sem ráðinn yrði til þess starfa. 
Mundi þetta til tnikils hægðarauka fyrir fjelagsmenn og viðskiftamenn bankanna, 
að geta þannig annast þessi viðskifti samhliða öðrum viðskiftum sfnum i kaup- 
staðarfeiðum. Sömuleiðis eru likur til að oftast megi fá einhvern velfæran og á- 
reiðanlegan mann i kanptúninu til þess að bafa á hendi reikningsbald og fjár- 
geymslu fjelagsins fyrir litla borgun, enda ætti slik þóknun til umboðsmanns að 
verða þvi nær einu útgjóldin við rekstur fjelaganna, þvf að stjómendur ættu að 
starfa kauplaust. Svipað þessu er hagað afgreiðslu Raiffeisen-bankanna i Þýska- 
landi. Par annast skólakennari sveitarinnar oitast reikningsbald og fjárgeymslu 
fjelaganna i hjáverkum sinum fyrir litla borgun, og sama sem engan annan 
kostnað er um að ræða. Hjer mundi það tfðkast að lfkindum, að fleiri en einn, 
ef til vill margir sveitabankar, sem hafa viðskifti i sama kauptúni, mundu velja 
sjer einhvern áreiðanlegan og færan kauptúnsbúa fyrir sameiginlegan umboðs- 
mann sinn. Gæti farið vel á þvi og þóknun til umboðsmanns, samanlögð, gæti 
gefið manninum nokkrar aukatekjur, án þess að kostnaðurinn yrði verulegur 
fyrir hvert fjelag,

Umboðsmaður sveitabanka á að eins að vera starfsmaður bans, en ekki 
stjórnandi. Hann á engin völd að hafa en að eins framkvæma það, sem stjórn 
bankans felur honum, og annast daglega afgreiðslu og reikningshald. Er það 
skýlaust tekið fram f 8. gr., að lán megi hann eigi veita nje takast á hendur 
ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sjerstökum fyrirmælum eða umboði 
bankastjórnar i hvert sinn.

Um 9. gr.
Venjulegasta aðferðin við lántökur i sveitabanka mundi svipuð þvi, sem 

viða á sér stað i samskonar erlendum lánsfjelögum. Lánbeiðandi fer til stjórnar 
bankans og biður um lán. Ef peningar eru fyrir hendi og tryggingin þykir góð, 
fær hann lánið, annaðhvort gegn skuldab'jefi eða vfxli. Ef bankinn aftur á móti 
hefir ekki handbært fje, en vill þó bjálpa lánbeiðanda til af fá lánið, skrifar 
bankastjórnin á vixil lánbeiðanda sem ábyrgðarmaður, sveitabankinn gerist á- 
bekingur á vixlinum. Lánbeiðandi fer svo með vixilinn, þannig úlbúinn, til pen- 
ingastofnunar þeirrar, sem sveitabanki skiftir við (sparisjóðs, bankaútbús eða 
samvinnnkaupfjelags), og hún kaupir vixilinn. Ef sú stofnun má án peninganna
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vers, lánstimann út, geymirhún vfxilinn til gjalddaga. En ef hún befir veltnfie 
af skornum skamti til þess að biða eftir greiðslu til gjalddaga, skrifar hún sem 
ábekingur á víxilinn og selur hann siðan sparisjóðsdeild Landbúnaðarbaokans i 
Reykjavik. Á þennan hátt á miðlun rekstrarlána frá aðalbankanum i Reykjavik til 
fjelaga i sveitabönkum að geta gengið greiðlega. Að visu mundu strjálar sam- 
göngur hjer á landi gera slik viðskifti nokkuð ógreiðari en tiðkast i öðrum lönd- 
nm. Eu þegar um vfxla er að ræða, sem eru ekki til mjög stutts tíma, t. d. 4—6 
mánaða vixla, ætti þetta þó að geta gengið sæmilega, einkum þar sem milliliða- 
stofnanirnar, sparisjóðir og kaupfji-lög, mundu flest bafa jafnframt einhver reikn- 
ingslánsviðskifti við sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans, og gætu sjeð um greiðslu 
gjaldfallinna vfxla fyrir fjelagsmenn i gegnum þau viðskifti.

Eu nú hefir vfxdl verið seldur sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans og 
er geymdur þar þangað til bann fellur i gjalddaga, þá er ekki bægt að láta af- 
sögn á honum fara fram á heimili samþykkjanda, ef bann er ekki greiddur á 
gjalddaga. Þess vegna verður v xillinn annaðhvort að vera vistaður i Landbún- 
aðaibankanum eða á hann rituð yfirlýsing um, að afsögn þurfi eigi að fara fram.

Ef útgefandi og ábekingar bafa fráfallið afsögn, þarf bún að visu ekki 
að fara fram, en eftir almennum vixilreglum þarf eigi að slður að sýna vfxilinn 
til greiðslu á gjalddaga. Það er eigi unt að gera, ef vfxillinn er vistaður ein- 
hversstaðar úti á landi, t. d. á skrifstofu einhvers sveitabanka, en er geymdur { 
i Landbúnaðaibankannm til gjalddaga. Undantekningarreglan i 9. gr. 2. máls- 
grein bjargar bankanum fráað glata vixilrjetti, þótt víxill verði eigi sýndur til 
greiðslu á gjalddaga, þegar svona stendur á.

í siðustu málsgrein 9. gr. er kveðið skýrt á um það, að alla vfxla, sem 
sveitabanki befir þannig sbyrgst fyrir fjebgsmenn sfna, beri að skoða sem sknld 
lántakanda til fjelagsins og þvi að sjálfsógðu að t?lja þá með innan þess tak- 
marks fyrir lánum hans, sem ákveðið hafði verið.

Um 19. og 11. gr.
Þurfa engra skýringa við.

Um 12. gr.
Aðaltryggingin fyrir þvi, að sveitabankar standi i fúllum skilum við við- 

skiftamenn sina, innstæðueigendur og aðra, felst i samábyrgð fjelagsmanna. Til 
þess að menn geti jafnan fengið rjetta hugmynd um það, hvort óbætt sje að bera 
traust til slíks fjelags eða ektii, verða raenn þvi að geta fengið áreiðanlegar npp- 
lýdngar um það, hverjir sjeu meðlimir fjelagsins. Verður þessu hagkvæmlegast 
komið fyrir með þvi að gera fjelógunum að skyldu, að bafa jafnan nafnaskrá yfir 
Qelagsmenn geymda hjá sýslumanni, til sýnis lyrir þá, sem óska npplýdnga. i þvi 
efni. Sjrlfsagt er lika að peningastofnun sú, sem sveitabanki skiftir við og Land- 
búnaðarbankinn, hafi jafnan fullkomna nafnaskrá við bendina. Þær stofnanir 
verða að hafa fulla vissu um það, að hverjum er að ganga um skuidbindingar 
fjelagsins.

Um 13. gr.
Þá er það ejgi siðnr áriðandi fyrir viðskiftastofnanir sveitabanka að fylgj-
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ast sem best með nm allan bag þeirra og stjórn. Gn til þew að tryggja þetta er 
fyrsta skilyrði, að þessar stofnanir fái afiit af öllum reikningurn sveitabanka, 
með atbugasemdum, svörum og úrskurðum, eins og fyiirskipað er i 13. gr.

Um 14. gr.
f lögum nm veð 4. nóv. 1887. er bannað að setja að sjálfsvörsluveði safn 

af samkynja munum, sem einkendir ern einn almennu nafni. Frá þessu verður 
að gera undantekning þegar um er að ræða veðsetning búfjár, framleiðslutækja 
eða jaiðarafurða til sveitabanka. Næst sjálfskuldarábyrgð nágranna verður ein- 
mitt veð f sliku lausafje aðaltiyggingin, sem Ijelagsmenn geta yfirleitt látið sveita- 
bönkum i tje. Og þar sem lán banksnna eiu búrekstrarlán. vaeri óeðlilegt að 
veðsetning búfjár og búsafurða fyrir sLkum lánum befði eigi gildi. Þessi undan* 
tekning frá almennri rrglu um lausafjárveð viiðist þá ekkert alhugaverð, nje 
heldur þau forrjettindi lyrir sveitabanka, að lausafjárveð þeirra þuifl ekki að 
vikja fyrir forgangskröfum i þrotabúi skuldunauts.

í sfðustu mál'grein 14.. gr. er sveitabönknm veittur lögtaksi j-'ttur fyrir 
kröfum á hendur fjelagsmönnum sinura. Eru þetta mikilsverð hlunnindi fyrir 
þessar slofnanir. Lán slikra smábanka eru mórg og smá og málaiekstur til inn- 
beimtu slikra skulda mundi oft kosta óbæfilega mikið að tiltölu við upphæðir 
þær, sem um er að ræða, auk þess sem bann hiyti að tefja mjög fyrir greiðlegri 
innbeimtu frá þeim fjelagsmönnuro, sem gera sig seka i vanskilum. Virðist ekk- 
ert atbugaveit við það, að ve ta sveitabönkum þau hlunnindi, að mega innbeimta 
kröfur á bendur fjelagsmönnum sinum með lógtaki, á sama hátt og giidir um 
inoheimtu opiuberra skatta og gjalda.

14 Þingskjal 1—2

2. Frumvarp

til laga nm fiskiræktarfjelög.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1- gr-
Heimilt er mðnnnm þeim, er veiðirjett hafa i sama fiskihverfi, að gera 

með sjer Ijelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem lög þessi mæla fyrir.
Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 

fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutníngur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veidivargs.

Fiskihverfi er vafn það eða v.ötn, siraumvötn, stöðuvötn eða hvort- 
tveggj»> sem sami fiskislofn byggir og fer um fram og aftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari um fram og aftur, þá er ræktaður befir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag við fiskibverfi, sem veiði er i,
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og skal þá kveðja til fnndar eigendur allra þeirra jarða, þnr sem veiði er 
stunduð eða hefir stunduð verið i þvi fiskihverfi, nema veiöirjetlur sje með 
ðllu skilinn frá landareign, og skal þá boða eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Ekki er þó skylt að boða þá til tundar, sem veiðirjett eiga i almenninyum 
stöðuvatna, samkvæmt 12fi. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júni 1923, en skylt er 
að gera þeira kost á þálltöku þá er fjelag hefir stofnað verið.

Þegar stofna á fiskiræktarfjelag við fiskihverfl, sem áður er veiðilaust, 
skal boða til fundar alla þá. sem lönd eiga að fiskihverfinu.

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett í þvi, og skal þá boða 
formann fjelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi siðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefir verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun fjelagsius og verkefni og bóka fundargerð.
Á fundinum hata þeir einir atkvæði^rjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið i fundaibók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má slofna fjelsgið þegar, án frekari undiibúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan tund. Skal nefndin semja frumvarp til 
samþyklar fyrir fjelagid samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem 
liklegt er að starfsemi þess hafi i för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir, eða nauðsynleg þykja.

4. gr.
Nú hefir nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fundar á 

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leg<ja fram öll þau gögn, er hún hefir aflaö. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvördun um bana. Ef ’/» þeirra 
manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunina, skal öllum hinum skylt að gerast fjelagar.

Um atkvæðisrjelt og alkvæðagreiðUu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr.
Nú mæta ekki á fundi */» þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um- 

boðsmenn þeirra. Skal þá undii búningsnefnd enn boða til fundar á bæfilegum 
fresti. Ef þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað um- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir bafa 
verið samkvæmt 2. gr., skyll að gerast fjelagar.

6. gr.
Stofnfundur eða annar lögmætur fjelagsfundur getur úrskurðað, að 

leiguliði skuli gerast fjelagi i stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og
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landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki 
tekið þátt í fjelagsskapnum nje notið starfsemi hans og 3) ef jörð, sem land 
á að fiskisvæði fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn 
telur sjer ekki skylt að taka þátt i fjelagsskapnum. Afl atkvæða ræður úr- 
skurði, en ekki skulu málsaðiljar eiga atkvæði um úrskurðinn.

Skylt er landsdrottni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða eftir mati 
þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má starfsemi fjelagsins.

7. gr.
Heimilt er að taka i fjelag aðra menn en þá, sem taldir éru i 2. og 

6. gr., ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæð- 
isrjelt i fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld í gjaldskrá fjelagsins.

8 gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi boðuðum á sama hátt. Um sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.

1 samþykt fjelags skulu vera ákvæði um:
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarböld.
5. Reikninga fjelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

fjelagsins.
7. Sektir fyrir brot á samþykt fjelags.
8. Hvernig samþykt fjelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli um fjelagsslit.

9. gr.
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins hefir i för með sjer, skaljafna 

niður eltir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt i Ijelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til 
eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema */* fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.

10. gr.
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþykt og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðlestar, sendir ráðherra þær aftur til fjelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, 'svö og er þáð hefir lagað verið, sem óbótavant þótti.

1«
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Aldrei má samþykt brjóta i bág við gildandi Iög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Med samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886.

11. gr.
Nú verða eigendaskifti á jörð. sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar seni 
leiguliöi er fjelagsmaður i stað landsdrottins, getur lögmætur fjelagsfundur úr- 
skurðað, að hinn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði bafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6. gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, et ’/» af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð i hverju 
fiskihverfi fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un fjelagsins eins og sagt er i iögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist i eitt, og er það 
heimilt, ef */• fjelagsmanna i hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalif- 
fræðingur með þvi. Skal þá stofna eitt fjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.
14. gr.

1 samþvkt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 
króna sekt, er renni i fjelagssjóð.

Mal út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 
sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þiogskjal 2

Athngasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er flutt eftir ósk nefndar, sem stjórnir Búnaðarfjelags og 
Fiskifjelags íslands skipuðu sumarið 1927, til þess að annast rannsóknir á veiði- 
vótnum og leiðbeiningar um fiskirækt, og er það samið af ráðunaut nefndariun- 
ar Palma Hannessyni.

Ástæður fmmvarpsins ern þessar:
Allar þær rannsóknir, sem gerðar bafa verið á ósöltnm vötnum bjer á 

landi, benda á það, að vótnin geti framfleylt miklu stærri fiskistofni en nú er i
Alpt 1929. A. (41. löggjafarþing). 3
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þeim. Þetta er og sist að nndra, þvi að um margar aldir hefir veiði verið stund- 
nð bjer af hinum mesta ránskap og hvorki vægt hrygnandi fiski nje ungviði.

Reynsla erlendra þjóða sýnir og skýrt, að með klaki, friðun og skyn- 
samlegum veiðiaðferðum má auka fiskimagn vatna og veiði til slórra muna. — 
Meðal grannþjóða vorra hefir laxfiskum og öðrum vatnafiskum verið klakið út 
um 60—70 ára skeið, og þykir hafa orðið að þvi mikill árangur. Vjer fslending- 
ar erum þvi eftirbátar annara þjóða um það, að hagnýta auðafi vatna vorra.

Á síðustu árum hefir vaknað mikill áhugi á fiskirækt víða um land. — 
Klakstöðvar hafa verið reistar á ýmsum stóðum, en flestar eru þær af vanefnum 
gerðar, og margar þeirra illa settar og óhaganlega. Klakið befir viðast verið haft 
i hjáverkum og stundað miklu miður en æsk legt er. Árangurinn hefir þvi viðast 
orðið lítill eða enginn, og á mörgum þessara stöðva befir klak lagst niður með 
öllu eflir 1 eða 2 ár. Ástæður þessa eru einkum tvær: I fyrsta lagi hafa þær 
leiðbeiningar um þessi mál, sem menn hafa átt kost á, verið ófullnægjandi. f 
öðru iagi hefir skort samtök. Flestatlar klakstöðvarnar hafa verið reistar og 
reknar á kostnað eiostakra manna. Úlbúnaður og umhirða hefir þvi orðið siður 
en skyldi.

Víða hefir verið reynt að koma á samlökum um klak og aðra fiskirækt, 
en óviða tekist eða hvergi. Ekki svo mjög af þvf, að menn hafi verið áhuga- 
lausir um fiskiræktina, heldur af hinu, að undirstöðu samtaka og fjelagsskapar 
hefir skort.

Nú hefir Búnaðarfjelag og Fiskifjelag fslands tekist á hendur að veita 
leiðbeiningar um alt, sem að fiskirækt lýtur, og gera nauðsynlegar rannsóknir á 
vötnum. En með frumvarpi þessu þykir stefnt að hinu, að skapa undirstöðu 
undir samtök og fjelagsskap um fiskiræktina.

Fiskirækt er i eðli sínu fjelagsmál, sem tekur til allra þeirra, sem veiði- 
iönd eiga að þeim vötnum, er hún starfar við, og er þvi að eins örugg, að engir 
skerist úr leik. Aítur eru allmikil likindi þess, að ýmsir menn, sem hlut eiga að 
máli, vilji ekki bindast í fiskiræktarfjelag, annaðhvort til þess að komast hjá 
kcstnaði þeím, sem starfsemi fjelagsins hefir i för með sjer, eða vegna þess, að 
þeir sjái sjer stundarhag i þvi, að hlita ekki samþyktum fjelagsins. Af þessum á- 
stæðum hefir þótt nauðsyolegt að tryggja það, að ef ákveðinn meiri hluti manna, 
sem lönd eiga að vötnunum, vilji stolna fiskiræktarfjelög, þá sje hinum skylt að 
gerast fjelagar.

Frumvarp þetta er sniðið eftir XI. kafla vatnalaga, nr. 15, 20. júni 1923, 
sem lítur að vatnafjelögum.

Fiskiræktarfjelógin eru náskyld fjelögum þelm, sem þar eru talin. Hefir 
þvi þótt rjett, að láta þau hlita þeim meginreglum, sem þar eru lögfestar. Ekki 
þólti fært, að fella fiskiræktarfjelógin inn i þennan kafla vatnalaganna, þvi að 
nauðsyr.legt þólti að kveða skýrar á um sum atriði en þar er gert, svo sem fje- 
lagasvæði og gjöld fjelagsmanna. Aftur er niðurfelt ýmislegt, sem ekki þótti 
máli skifta.

Frumvarp, sem var mjög samhljóða þessu var lagt fyrir siðasta Alþingi 
(sbr. þskj. 295). Var það afgreitt frá Nd. með nokkrum breytingum (sbr. þskj.
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473, 502, 529 og 551), en með því að þá var skamt eftir þingtimaus, varð það 
ekki ntrætt i Ed.

Nú hefir höfundur frumvarpsins, Pálmi Hannesson, yfirfarið það ræki- 
lega og breytt því litið eitt. Fara flestar breytingarnar i sömu Att og breytingar 
Nd. Höfuðbreylingu A'þingis hefir höfundurinn ekki getað fallist á og telur hana 
næsta varhugaveiða. Hún er sú, að fiskiræktarfjelögin megi ekki gera ráðstafanir 
til þess að friða fisk nje útrýma sel. Telur hann að með þessari breytingn nái frum- 
varp ð ekki tilgangi sinum, þó að það verði að lögnm. 1 fyrsta lagi sje þannig 
háttað um mórg vótn, að hið eina, sem rjelt sje að gera til fiskiræktar, sje það, 
að friða vatnið fyrir ofmikilli veiði.

Pað virðist sanngjarnt, að það fjelag, sem stefnir að þvi að anka veiði 
með klaki eða öðrn, ráði nokkrn um það, að fiskurinn sje ekki strádrepinn óðar 
en hann fæðist npp.

I flestum vötnnm er veiði stundnð mest þegar fiskurinn er að hrygna. 
Pessi veiði er hættuleg fiskistofninum og því virðist nauðsynlegt að fiski- 
ræktarfjelagið geti ráðið þvi, að veiðin sje ekki stnnduð þannig að tjón verði að 
á honum. Pað er alkunna, að selur er einn hinn versti veiðivargur. Spillir hann 
veiðarfærnm og fælir fiskinn. Virðist þvi ekki ósanngjarnt að fiskiræktarfjelög 
legðu sitt til að útrýma honum og óbiðuðu hann hvarvetna, þar sem hann er 
ekki lögfriðaður, sem sje i friðlýstum selalátrum.

Vera má, að sumir kynnu að líta svo á, að í frumvarpinn væri til þess 
ætlast, að fiskiræktarfjelögin gætu ákveðið friðun og veiðibann gagnstætt gildandi 
lögnm um friðun á laxi og gert samþyktir um, að útrýma sel i friðlýstnm látr- 
um. En i 10. gr. frumvarpsins er skýrt tekið fram, að samþykt fjelags megi 
aldrei brjóta i bága við gildandi lög og að með samþykt fjelags verði eigi breytt 
sjerákvæðum laga um friðun á laxi. Æiti það að nægja til þess, að taka af óll 
tvimæli i þessu efni.

í umræðum Alþingis um nefnt frumvarp kom i Ijós, að ýmsir þing- 
manna voru i efa um það, hvað átl væri við með orðinu fiskihverfi i frum- 
varpinu. 1. gr. gefur fnlla ski'greining á orði þessu. Pað er alt það svæði vatna, 
sem fiskur getur farið um fram og aftur og sami fiskislofn byggir, til dæmis 
hófuðá tg allar þverár hennar frá ósi og svo langt upp, sem fiskur gengur eða 
getnr gengið, þ. e. alt að npptökum, ef fossar ekki hindra fiskinn eða grynning- 
ar. Fiskihverfi er og stöðuvatn ásamt afrensli og aðrenslum, svo langt sem fisknr 
getnr gengið. Það hefir þótt rjett, að allir þeir, sem lönd eiga að því vatnasviði, 
sem fiskur af sama stofni fer um, sjeu i sama fiskiræktarfjelagi, þvi að þeir veiða 
allir af þeim fiskistofni, sem ræktaðnr er.
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3. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, nm kosningar i málefnum 
sveita og kaupstaða.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Rjelt til þess að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn. bæjar- 

fulltrúa og alla aðra starfsmenn i hreppum og kaupstöðum, er almenningur 
kýs, hafa allir, konur sem karlar, er þeir:

1. Eru fullra 21 árs gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru islenskir rikisborgarar eða hafa jafnan rjett við þá.
4. Hafa átt lögheimili i kjördæmi (hreppi eða kaupstað) síðasta árið fyrir 

kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð.

Gift kona telst fjár sins ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 
manni sinum.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir.
Ekki mega bjón nje menn skyldir að feðgataii eða niðja sitja sam- 

timis i hreppsnefnd eða bæjarstjórn.

3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heilum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hafa samfleytt 4 ár i bæjarstjórn eða 6 ár i hreppsnefnd eða 
lengur, er þó óskylt að taka við kjöri fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan 
hann átti þar siðast sæti.

4. gr.
Orðin i 1. málsgrein 4. gr. laganna: sborgarstjóra (bæjarstjóra)< 

falli niður.
5. gr.

5. gr. laganna orðist svo':
1 kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum. At- 

vinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum kaupstað samkvæmt tillögum 
bæjarstjórnar.

Ðæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúanna.

6. gr.
Bæjarfulltrúa og varafulltrúa þeirra skal kjósa leynilega með hlutfalls-



bosningu til 4 ára. I janúarmánuði 1930 skal kjósa fulla tölu bæjarfulltrúa og 
varafulllrúa i öllum kaupstöðum landsins, og fellur þá jafnframt niður umboð 
binna eldri fulitrúa. Kosningar fara síðan fram í janúarmánuði 4. bvert ár á 
öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum. Fráfarandi fulltrúa má endurkjósa.

Varafulltrúar taka sæti i bæjarsljórn i forföllum bæjarfulltrúa, eftir 
þeirri röð, sem þeir bafa verið kosnir á hverjum lista. Sá, sem er næstur að 
atkvæðamagni þeim, sem kosningu hlýtur á hverjum lista sem bæjarfulltrúi, 
skal vera fyrsti varafulltrúi þess lista um kjörtimabil það, sem lislinn á við, 
svo hver af öðrum sem næstur er að atkvæðamagni innan listans.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um hvenær varafulltrúi 
skuii taka sæti i foríöllum bæjarfulltrúa.

7. gr.
6. gr. laganna verður 7. gr. og siðari málsgrein fellur niður.
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8. gr.
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhreppaskilaþingt. Ef 

breppi er skift, skal kjósa hreppsnefnd i hinurn nýju hreppum, jafnskjótt og 
því verður við komið.

Nú fer maður úr breppsnefnd áður en kjörtimi bans er liðinn, og 
skal þá kjósa i stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtimabili hans.

9. gr-
8. gr. laganna verður 9. grein.

10. gr.
9. gr. laganna verður 10. gr. og i stað 1. málsgreinar komi tvær máls- 

greinar svohtjóðandi:
Hverju sinni er kjósa skal bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn, skal 

kjósa kjörstjórn, skipaða 3 mönnum. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með 
hlutfallskosningu. Kjörstjórn i kanpstöðum velur sjer sjálf oddvita.

í hreppum er hreppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
hans eiga sæti i kjörstjórninni 2 menn er hreppsnefnd kýs úr sinuui flokki í 
hana. Nú eru nefndarmenn 3 og eru þeir þá sjálfkjörnir.

III. kafli.
Um kosningarathö/n.

11. gr.
10. gr. fellur niður.

12. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á, og
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skulu þau að jafnaði vera tvöfalt fleiri en kjósa á bæjarfulltrúa. Lista skal af- 
henda oddvita kjörstjórnar eigi síðar en á hádegi 14 dögum á undan kosn- 
ingu, og skal oddviti gefa voltorð um móltöku listans. Undir hverjum lista 
skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásamt stöðu 
þeirra og heimili.

Gildur er listi þótt á honum standi færri nöfn fulltrúaefna en að ofan 
segir, en ógildir ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og 
heimili, skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur 
maður á lista eða eigi þykir órugt, við hvern er átt, og skal þá strika það 
natn af lista.

Úrskurð um útstrikun natns af lista eða um ógilding lista skal skrá 
i kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða meðmælanda í 
tje eflirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sínum bók- 
staf (A. B. C. o. s. frv.).

13. gr.
1. og 2. málsgr. 12. gr. orðist svo:
Nú er eigi nema einn listi gildur tekinn af kjörstjórn, af þeim, er 

koma fram i tæka tið, og þarf þá engin kosning fram að fara, en kjörstjórn 
lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjörfundardag. þá menn kosna, sem list- 
inn greinir. Nú skortir á, að full tala sje á slikum lista, þeirra, sem kjósa á, og 
skal þá kosning fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem 
sjálfkjörnir voru,' teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt, er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá kjörstjórn tafarlaust láta' gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu í kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaefna.

14. gr.
18. gr. hljóði svo:
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafl náð kosningu sem bæjar- 

fulltrúar og varafulltrúar af hverjum lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers 
lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung 
þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir þvi hve marga fulltrúa á að kjósa og hverjum 
lista getur mest hlotnast, og standi útkomutölur þessar i röð fyrir hvern lista. 
Siðan skal marka hæstu útkomutclurnar jafnmargar og kjósa á bæjarfulltrúa, 
og fær bver listi jafnmarga bæjarfulltrúa kosna, sem hann á af tölum þessum. 
Ef eigi standa svo mörg nöfn á lista, sem honum bera fulltrúar ettir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver bæjarfulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum 
lista, skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú 
skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með þvi að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins selt tölu 
við eitt nafnið^eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyli.
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Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru í, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar bafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörst|órar rita upp atkvæðin eftir því. Sá sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær beilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar i 
röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jatnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Siðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur bans við atkvæðatölu þá, er hann hetir fengið á þeim lista, er bann hefir 
mest á, og telst sú saman>agða atkvæðatala hönum þar að fullu, en nafn bans 
strikast út af hinum listunum. I’eir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru 
kosnir bæjarfulltrúar og svo margir af bverjum lista, sem bonum ber sam- 
kvæmt þvi, sem aður greinir. Lýsir kjörstjórn þá kosna i þeirri röð, sem 
upphæð úlkomutalnanna til segir.
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15. gr.
19. gr. laganna hljóði svo:
Hver listi, sem hlotið hefir bæjarfulltrúa, hefir rjett til jafnmargra vara- 

fulltrúa, en sá listi er ekki hefir hlotið bæjarfulltrúa hetir ekki rjett til vara- 
fulltrúa, þó hann hefði atkvæðatölu til. Varafulltrúa á hverjum lista skal 
tilnefna á sama hátt og bæjarfulltrúana, þannig, að kjörstjórn lýsir þá vara- 
fulltrúa, sem hæstar atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim, sem bæjarfulltrúa- 
kjöri hafa náð.

Hafi tveir eða fleiri á einhverjum lista fengið jafnmörg atkvæði og þeir 
geta ekki báðir eða allir komist að sem bæjarfulltrúar eða varafulltrúar, þá 
skal hlutkesli ráða. Kjörsljórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
bókstaf þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn hafa atkvæðj, á 
jatnstóra seðla, lætur seðlana samanbrotna í hylki, sem yfir er breitt, og 
kveður til einhvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr bylkinu. Sá 
seðill, sem dreginn er, segir þá til, hvern skal taka.

16. gr.
30. gr. laganna fellur niður, en 31. gr. verður 30. gr. og hljóði svo:
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriflega fyrir bæjarstjórn 

i kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða, og skal kæran komin þeim i 
hendur innan 14 daga frá þvi er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita um- 
sagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í 
kaupstöðum og 14 daga i hreppum frá þvi að hún fjekk kæruna, og hrepps- 
nefnd kveða upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar 
frá. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýsiunefndar og skal áfrýj- 
unin komin honum i hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins.
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Úrskurði bæjarsfjórnar má skjóta tit atvinnumálaráðherra og skal tilkynning 
um áfrýjunina komin innan viku til atvinnumálaráðuneytisins og skjöl þau, 
er áfrýjuninni kunna að fylgja, selt á póst innan sama tíma.

17. gr.
31. gr. sem er ný grein hljóði svo:
1 kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn eða verður kosinn sjerstakur 

bæjarstjóri (borgarsljóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar, í fyrsta sinni að afstöðnum bæjarstjórnarkosningum 
1930, og er kjörtimi hans hinn sami og kjörtímabil bæjarfulltrúa. Ekki hefir 
bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrjett i bæjarsljórn eða nefud- 
um nema bann sje einnig bæjarfulltrúi. Þó befir bæjarstjóri (borgarstjóri) 
óbundið málfrelsi og tillögurjett i bæjarstjórn og nefndum hennar.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra) og setur bæjarstjórn með 
samþykt, staðfestri af atvinnumálaráðherra, ákvæði um starfsvið bans, laun 
og skrifstofufje er greiðist úr bæjarsjóði.

Heimilt er bæjarstjórn Reykjavikur að ákveða með samþykt, staðfestri 
af atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn borgarstjóri skuli vera i Reykjavik, 
og setja jafnframt reglur um skiftingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykt ákveðið að setja sjerstakt bæjarráð, er 
bafi með höndum framkvæmd vissra málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfí fastra nefnda.

Þingskjal ð

VI. kafli.
Niðurlagsákuœði.

18. gr.
1. málsgr. 37. greinar laganna fellur niður.
1 stað siðustu málsgr. 37. gr. komi:
Ennfremur falla úr gildi þessi ákvæði:
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917 um breyting á lögum nr. 22, 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, 3. málsgr. 1. gr.
Lög nr. 26, 22. nóv. 1918 um bæjarstjórn i Vestmannaeyjum, 3. gr. 2. 

málsgr. og 1. málsgr. sömu greinar að svo miklu leyti, sem bún kemur í bág 
við lög þessi.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919 um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr.
Lög nr. 48, 7. maí 1928 um bæjarstjórn í Neskaupstað í Norð- 

firði, 7. gr.
Svo og öll önnur fyrirmæli i lögum, sem fara í bág við ákvæði 

laga þessara.
19. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Þá er þau hafa öðlast staðfest- 
ingu konungs skal færa þau inn i meginmál laga nr. 43, 15. júni 1926 og gefa 
þau út svo breytt.
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Athngasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með lögum nr. 43 frá 15. júai 1926 vora sett heildarákvæði um kosn- 
ingar í málefnum sveita og kaupstaða. En þegar er átti að framkvæma Iðg þessi 
í kaupstöðum landsins, kom það i Ijós að algert ósamræmi var á milli 5. og 
37. gr. laganna. Pannig var það fyrirskipað i 5. gr. að helming bæjarfnlltrúa 
skyldi kjósa á 3. ára fresti, en 37. gr. mælir svo fyrir, að bæjaríulltrúar þeir, 
sem kosnir voru eftir eldri lögnm, skyldn halda kjórtímabili sinn óbreyttn. Þessi 
ósamræmu ákvæði leiddu til þess, að ógerlegt hetir reynst að framkvæma lög- 
in, nema að brjóta i bága við einhver ákvæði þeirra. í Reykjavik og áAkureyri 
hefir verið kært út af íramkvæmd laganna, bæði að þvf, er snertir kosningu á 
bæjarfulltrúnm og bæjarstjóra. 1 úrskurðum út af þessnm kærnm er það bein- 
Ifnis frem tekið, að ekki sje nnt að láta kosningar fara fram eftir lögnm þess- 
um, án þess að fara á snið við eða brjóta einhver ákvæði þeirra. En þá er sann- 
arlega komið i óefni, þegar þan lög gilda, sem ekki er nnt að framkvæma, án 
þess að fara i bág við einhver fyrirmæli þeirra. Ekki er þvi heldur til að dreifa 
sð sjeð sje fyiir endann á kærum þeim og vandkvæðum, er knnna að risa út 
af framkvæmdum þessara laga, heldur er það vist, að næstn kosningar verða 
ekki framkvæmdar með lóglegum hælti eftir þessum lógum. Pað þykir þvi hin 
mesta nauðsyn að breyta þessum lögum, svo að þaw verði framkvæmanleg.

Frumvarp það, sem hjer l'ggnr fyrir, til breytinga á lögum nr. 43 frá 15. 
júni 1926, er fram komið af brýoni þórf. En þegar farið var að breyta lögum 
þessnm á annað borð, þótti nm leið rjett að gera aðrar þær breytingar, sem 
miða til bóta, og betra og varanlegra skipniags. Verðnr nýmælanna getið hjer á 
eítir, i stnttri nmsögn um einstakar greinar frumvarpsins.

• Um 1. gr.
Hjer er rýmkaður nokknð kosningarjettnr og kjörgengi til kosninga i 

málefnum sveita og kaupstaða. Er það gert í samræmi við krófur siðari tima 
um ankið lýðræði, og virðast þær breytingar ekki þnrfa nánari skýiinga við.

Um 2.-5. gr.
1 greinnm þessnm er ekki nm aörar breytingar að ræða en þær, sem 

leiða af nýmælum og breytingnm seinni greina i frnmvarpi þessn.

Um 6. gr.
Hjer er ætlast til að eldri ákvæðum nm kosningar til bæjarstjórna verði 

breytt á þá leið, að allir bæjarfulltrúar verði kosnir í einn til 4. ára i senn og 
að samtimis veiði valdir jafnmargir varafulltrúar, er taki sæti I bæjarsljórnum í 
forföllnm bæjarfulltrúa. Sýnist þessi leið vera brotamirni, heppilegri og kostnað- 
arminni, enda gildir svipað skipulag, eins og ætlast er til að hjer verði tekið 
upp, f lóggjöf allra nágrannaþjóðanna, nm kosningar til bæjarstjórna. Hefir þelta 
'skipnlag auðsæja kosti fram yfir núgildandi ákvæði, nm leið og það er einfald- 
ara og þægilegra i allri framkvæmd.

Alpt 1929. A. (41. löggjafarþing). 4
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Um 7.-9. gr.
Þarfa engra sjerstakra skýringa við.

Um 10. gr.
Hjer er breytt til um kosnÍDgu kjörstjórna, og leiðir það af breytingnm

i 6. gr.
Um 11.—15. gr.

1 þessnm greinnm er eldri lögum ekki breytt nema til samræmis við 
breytingarnar i 6. gr.

Um 16. gr.
Hjer ern sett skýrari ákvæði en áður vorn nm kærnfresti. Eldri ákvæði 

nm þetta efni voru óskýr og vafasöm og þótti þvi rjettara að skýra þau og útfylla.

Um 17. gr.
Hjer er gert ráð fyrir að horfið verði að þvi eldra skipulagi, sem til 

skamms tima hefir gilt i mörgnm kaupstöðnm landsins, að bæjarstjórn velji sjálf 
bæjarstjóra (borgarstjóra). Sýnist sú aðferð bæði beppilegri og eðlilegri, enda 
viðast viðböfð i samskonar löggjöf nágrannaþjóðanna.

í siðustn málsgrein þessarar greinar, er bæjarstjórn Reykjaviknr gefin 
beimild til að ákveða með samþykt að bata fleiri en einn borgarstjóra. Öllnm 
kanpstöðnm er og með sama bætti beimilað að stofna hjá sjer bæjarráð. Þar 
sem ekki þykir óliklegt að bæjarstjórnir vilji breyta eitthvað i þessa átt fram- 
kvæmdum málefna sinna, þykir rjettast að gefa þeim nú þegar beimild til slikra 
ráðstafana, svo ekki þurfi frekar að leita til löggjafarvaldsins i því efni.

Um 18.—19. gr.
Þurfa engra skýringa við.

4. Frumvarp

til laga nm rekstur verksmiðjn til bræðslu sildar.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Þá er hafln verður rekstur sildarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmt 

heimild í lögum nr. 49, 7. mai 1928, skal um rekslurinn fylgt ákvæðum þeim, 
er segir í lögum þessum.

2. gr.
Verksmiðjan kaupir ekki sild af framleiðendum, sbr. þó 7. gr., en tek- 

x ur við henni til vinslu fyrir þeirra reikning.
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3. gr.
Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita lof- 

orða islenskra útgerðarmanna um lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um 
tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni afla sinn til vinslu, og gera samninga 
við útgerðarmenn þar um. Skal áætlun um viðskiflamagnið vera fyrir hendi 
fyrir 15. júní ár hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra i samráði við stjórn 
verksmiðjunnar með hliðsjón at hinu áætlaða viðskiftamagni hvort verksmiðj- 
an veiði rekin það ár.

4. gr.
Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar sildar, sem tekin er af 

þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:
1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.
2. 5°/« afborgun af stofnkostnaði sildarstöðvarinnar
3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.
4. 5*/o gjaldi 1 varasjóð.

Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón 
af 5. gr. má greiða eigendum með alt að 707« við afhendingu sildar til vinslu, 
en eftirstöðvarnar, ef nokkrar verða, eftir að reikningsskii hafa verið gjörð 
um sölu í lok starfsárs.

5. gr.
Sildarbræðslu skal skylt að selja við kostnaðarverði samvinnufjelögum 

bænda alt að þriðjungi þess sildarmjöls, er bún framleiðir árlega. Skulu fje- 
lögin hafa sagt til fyrir 15. ágúst ár hvert, að hve miklu leyti þau vilja nota 
sjer rjelt þenna. Fjelögin mega að eins láta sildarmjölið af hendi til notkun- 
ar innanlands. Brot á móti þessu varðar sektum frá 500—5000 kr.

6. gr.
Verksmiðja sú, er stofnuð verður fyrst, skal sett á Siglufirði, enda 

leggi Siglufjarðarkaupstaður fram fje til hennar að sínum hluta eflir þvi, sem 
um semst við ríkissljórnina.

7. gr.
Stjórn verksmiðjunnar skipi þrir menn. Einn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, einn skipaður af sljóm sildareinkasölunnar og einn tilnefndur 
af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðherra setur stjórninni erindisbrjef og 
ákveður laun hennar.

Sljórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs i senn og ákveður 
starfssvið bans og laun.

Stjórnin hefir á hendi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.

8. gr.
Ef sjerstaklega stendur á, er verksmiðjunni heimilt að kaupa síld við 

ákveðnu verði af utanrikismönnum.
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9. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar skulu settmeð 

regíugerð samkv. 4. gr. laga nr. 49, 7. maí 1928.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Athngasem dir við lagafrumvarpþe'tta.

Stjórninni þykir rjett aö sett sjeu lóg um það á hvaða grundvelli skuli
rekin sildarbræðslustöð, sem gerð er á kostnað rikissjóðs samkv. lögum nr. 49
frá 1928, og þess vegna er frv. þetta framkomið. Meginbugsunin með stofnun 
slíkrar stöðvar var og er að greiða fyrir þvi, að sildveiði geti orðið sem trygg-
astur atvinnuvegur, en hins vegar ekki það að rikissjóður taki að reka verk-
smiðju i bagnaðarskyni og er þessi stefna mörkuð i 2. gr. frumvarpsins.

Um 3. gr. þykir ekki þörf að ræða en um 4. gr. skal það tekið fram, 
að bundraðsgjald í 2.—4. lið er að nokkru leyti sett með bliðsjón af 3 gr. 1. 
nr. 49, 1928. En ákvæðin um greiðslu nettóandvirðis sett i likingu við það sem 
á sjer stað bjá S. 1. S.

Um 5. gr. Úr þvi að rikið tekst á bendur að annast þessa starfrækslu 
þykir alveg sjálfsagt, að landbúnaðurinn njóti nokkurra blunninda af fyrirtækinu 
og þykir mega baga þeim á þá lund, sem greinin mælir fyrir um.

6. og 7. gr. þurfa engra skýringa við, en um 8. gr. skal það tekið fram, 
að bún er varnagli, sem rjett þykir að bafa, ef verksmiðjan kynni ekki að fá 
nóg að starfa einhverntfma, er hún er starfrækt og ef hægt væri að fá tækifær- 
iskanp.

Lögin þurfa að fá sem fljótasta afgreiðslu og öðlast gildi áður en verk- 
smiðjan tekur til starfa.

5. Frnmvarp

til laga um rannsóknir i þarfir atvinnuveganna.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

L gr.
Rikisstjórninni er beimilt að setja á stofn rannsóknar- og tilrauna- 

stofu i þarfir atvinnuveganna, eftir þvi sem nánara er ákveðið i lögum þessum.

2. gr.
Stofan skal starfa á svo fullkominn vísindalegan hátt sem auðið er og 

skal verkefni hennar vera:
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1. að reyna að finna orsakir þeirra sjúkdóma, sem mestn tjóni valda á bú- 
fje landsmanna, svo sem bráðapestar, Iungnaormaveiki, Hvanneyrarveiki, 
fjöruskjögurs o. fl., og reyna að finna aðferðir til að lækna þessa sjúk- 
dóma og afslýra þeim.

2. rannsókn fóðurefna' og fjörvirannsóknir (vitamina) i lýsi og ððrum fóðnr- 
vörum og matvælum.

3. rannsókn verkunarskemda í kjöti, fiski og öðrum land- og sjávarafurðum.
4. rannsókn þaragróðurs og jurta með tilliti til fóðurgildis, sem og jurta-

sjúkdóma. v
5. aðrar rannsóknir, sem atvinnumálaráðuneytið, stjórn Búnaðarfjelags Islands 

stjórn Fiskifjelags íslands óska, enda skal allri starfsemi stofnunarinnar 
haga með ráði siðarnefndra tveggja stofnana.

3. gr.
Dýralæknum, sem eru í þjónustu rikisins, starfsmönnnrn Búnaðarfje- 

lags fslands og Fiskifjelagsins og skólastjórum og kennurum búnaðarskólanna, 
skal skylt að láta stofunni aðstoð sína í tje hverjum á sínu sviði, eftir því 
sem forstöðumaður stofunnar og atvinnumálaráðberra telja nauðsynlegt, gegn 
þeirri þóknun, sem ákveðin er i lögum eða i reglugjörð, sem atvinnumála- 
ráðherra getur sett um þetta efni.

Sömuleiðis skal efnarannsóknastofu rikisins og rannsóknarstofn há- 
skólans skylt að inna af hendi fyrir stofuna þau störf, sem þessar stofnanir 
hafa tæki til en hún ekki, en annars kveður atvinnumálaráðberra á 1 samráði - 
við læknadeild háskólans, hversu sambandi þessara stoínana allra megi koma 
haganlegast fyrir.

4. gr.
Forstöðumaður stofunnar getur falið dýralæknum og skólastjórum 

búnaðarskólanna með samningi að gera tilraunir á búfje með þvi markmiði, sem 
stofan starfar að og ennfremur getur stofan látið fram fara tilraunir á peningi 
búa, sem rekin eru fyrir reikning ríkissjóðs.

5. gr.
Rikisstjórnin ræður stofunni forstöðumann, sem hafi nægilega visinda- 

lega mentun til starfons og fær honum nægilega aðstoð.
Stofan skal búiu þeim áhöldum og henni fengíð það búsnæði, sem 

þarf til þess að hún geti rækt start sitt með sem bestum árangri.

6. gr.
AUur kostnaður við stofnun og rekstur stofunnar skal greiddur úr 

rikissjóði og skal ífjárlögum ákveða laun starfsmanna og nægilegt fje tilann- 
ars rekstrarkostnaðar.

7. gr.
Qreitt skal fyrir störf, er stofan innir af hendi fyrir einstaka menn og 

atvinnufyrirtæki, samkv. gjaldskrá, sem forstöðumaður setur með samþykki 
atvinnumálaráðberra.

»
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Athugasemdir v i ð lagafrumvarpþetta.

Atvinnuvegir allra landa færast stöðugt i það horf, að þeir byggja rekst- 
urinn á visindalegom grundvelli. Vjer böfum og lengi- fundid til þess, að ekki 
væri til stofnun i landinn, sem að nokkru leyti gæti fylt það auða skaið sem 
hjer er um visindalega stofnun, sem atvinnovegirnir gætu snóið sjer til i ýmsum 
efnum, sem varðar rekstnr og afkomu þeirra á margan veg. Landbúnaðurinn 
liður stórkostlega nndir þvf tjóni, sem bann verður árlega fyrir af völdum sjúk- 
dóma i peningi og skemdu fóðri. Og fiskafurðir gætu án efa orðið margfalt verð- 
meiri, ef fullkomin rannsókn ætli sjer stað um meðferð þeirra. Þetta frnmvarp 
er framkomið til að ráða nokkra bót á þessu tvennu.

Staifssvið stofnonarinnar er markað i 2. gr. i böfuðatriðum og það jafn- 
framt iagt til að lögfest sje náin samvinna á milli hennar og þeirra tveggja stofn- 
ana, sem aðallega eru I fyrirsvari fyrir hvern höfuðatvinnuveganna.

í 3. gr. er ákveðið að skylda þá starfsmenn, er þar greinir til starfa fyr- 
ir stofnunina til þess að hún eigi aldrei undir bögg að sækja um aðstoð þeirra. 
Um efnarannsóknarstofu rikisins eru rngin lagaákvæði til er ákveða starf henn- 
ar og virðist þvi rjelt að setja hana i samband við bina nýju stofnun eftir þvi 
sem við á, en um rannsóknarstofu háskólans verður að semja við háskólann 
sjálfan eða læknadeild hans.

Að öðru leyti þykir ekki þörf á að ræða um innihald lrumvarpsins, þvi 
að ákvæði 4. gr. eru i rauninni sjálfsögð en innihald annara greina auðsæ.

O. Frnmvarp

til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

L gr.
Landareign hverri innan þinglýstra takmarka, fylgir rjettur til umráða 

og hagnýlingar á hveriun og laugum (jarðhita) sem á henni eru, þó með tak- 
mörkunum þeim, sem lög þessi tilgreina.

2. gr.
Nú liggja landamörk um hverasvæði þannig, að einhver hluti hvera- 

gutunnar og loftsins, eða laugavatns liggur svof landareign'beggja landeigenda, 
að ekki verður aðskilið, þegar hagnýtt er, og skal þá hver landeigandi eiga 
helming.

Ef landeigendur verða ekki ásáttir nra rjettindi til hagnýtingar, skal 
mat skera úr.

Nú vill annar hagnýta hvera- eða laugaorkuna, sem er sameiginleg,
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en hinn ekki, og getur þá hinn fyrri hagnýtt alla orkuna, svo sem væri hún 
öll i hans landi. Hinn siðari á engar bætur fyrir orkuna, en hann getur hve- 
nær sem er, siðar leyst inn sinn hluta til þess að baganýta hana sjálfur.

óheimilt er hver- eða Iaugareiganda að breyta að nokkru leyti farveg 
þess vatns, er hverinn þeytir frá sjer, eða afrensli laugar.

3. gr.
Landeigandi má ekki undanskilja landareign sinni jarðhitarjettindi, 

nema með sjerstöku leyfi ráðherra. Kaup á slíkum rjettindum eru landkaup.

4. gr.
Landeiganda er rjett að bagnýta sjer hveri og laugar, eða ráðstafa 

þeira, eins og honum þykir best henta, sbr. þó 2. gr. Hann hefir rjett til að 
stifla frárensli úr þeim, hlaða bakka um þau, gera garð um þau, ræsa fram 
ofanjarðar eða neðan, án þess bælta stafi af, eða veruleg óþægindi fyrir um- 
ferð, eða spjöll á eign annars manns, sem ekki er skylt að hlita samkvæmt 
sjerstakri heimild.

Skylt er landeiganda að girða umhverfi hvera og lauga, ef sjerstök 
hætta stafar af.

5. gr.
óheimilt er landeiganda, eða umráðamanni að spilla hverum eða Iaug- 

um á landi sinu, hvort sem það er með ofaniburði, framræslu eða með öðr- 
um bætti, neraa það sje talið nauðsynlegt samkvæmt matsgerð, til varnar því 
landi eða landsnytjum.

6. gr.
Nú vill jarðeigandi ekki leggja neinn kostnað fram til hagnýtingar 

hveraorku á jörðinni, og er þá ábúanda heimilt að hagnýta hanaásinn kostnað, 
þó þannig, að bann spilli ekki jörðu að neinu leyti. Má þvi ekki byrja á 
verkinu, fyr en það hefir verið álitið af úttektarmönnum, og þeir talið það 
rjettmætt.

7. gr.
Ef hjeraðsstjórn telur rjett, að taka hveraorku einhverrar jarðar, til 

almennra afnota i bjeraðinu, og fær til þess samþykki ráðherra, þá hefir hún 
rjett til að taka orkuna eignarnámi, þó þannig, að jarðeigandi eða umráða- 
maður hafi eftir nægilega hveraorku til nauðsyuja sinna, nema hann óski 
beldur endurgjalds i peningum. Um eignarnámið fer að öðru leyti eftir lög- 
um nr. 61, 14. nóvbr. 1917.

8. gr.
Nú er hveraorka talin meiri en svo, að hún nægi jarðeiganda einum 

og bjeraðsbúum, eftir að fram hefir farið rannsókn sú, sem rætt er um i 10. 
gr., og hefir rikið þá rjelt til að taka hverina eignarnámi á sama bátt, sem 
segir i 7. gr.

9. gr.
Þegar búið er að taka hverina eignarnámi sbr. 7. og 8. gr. eru land- 

eigendur og leiguliðar á þvi svæði, sem orkan á að koma til afnota, skyldir

Þingskjal 6
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að þola öll mannvirki, er af notknn leiðir, á löndum sfnnm og lóðnm, svo 
og láta af hendi land og mannvirki, og þola hverskonar afnot af landi, tak- 
markanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar 
verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem ákveðið 
skai með mati, ef samkomulag næst ekki.

10. gr.
Rikið hefír rjett til að láta rannsaka hveraorku með borun eða á 

annan hátt, hvar sem er á landi hjer. Er landeigandi eða umráðamaður 
skyldur til að leyfa mönnum þeim, er rikið gerir út í þeim tilgangi, óhindr- 
aðan aðgang að landareigninni. Verði landið fyrir einhverjum skemdum við 
rannsóknina, eða biði landeigandi eitthvert tjónaf henni, sk»l það bætt að 
fullu eftir mati úttektarmanna, náist ekki samkomulag. Enga aðstoð er land- 
eigandi eða umráðamaður skyldur að láta í tje við rannsóknina, nema fyrir 
fulla borgun.

11- gr.
Ura rafmagnsveitur eða rafstöðvar, sem jarðhita nytja, fer eftir ákvæð- 

nm vatnalaga, um raforkuver og veitur, og eftir ákvædum laga nr. 7, 15. júní 
1926 um raforkuvirki. Um hitaveilur fer eftir ákvædum laga þeirra eráhverj- 
um tima gilda um öryggi og eftirlit með verksmiðjum og vjelum, en að öðru 
likt og um vatnsveitur samkvæmt vatnalögum.

12. gr.
Nú vill einhver annar en landeigandi eða umráðamaður, bora eftir 

jarðhita, og sýnir að hann er þess megnugur, og skal hann þá fá levfi til þess 
hjá lögreglustjóra. í leyfisbrjefi skal tiltekið á hvern hátt rannsókninni skuli 
hagað, og hversu stórt svæði er Iátið af hendi. Skal miða það við, að leyfís- 
beiðandi fái nægilega stórt svæði til rannsóknar, og væntanlegrar hagnýtingar 
með borun, án þess að vænta megi verulegra truflana frá borholunum utan 
svæðisins. Tiltekið skal i leyfísbrjefí, hversu nálægt mcrkura svæðisins leyfis- 
hafí megi bora með tilliti til væntanlegra borana annara utan svæðisins. 
Skal lögreglustjóri i þvi efni fara eftir áliti ráðunautar rikisstjórnarinnar.

Áður en leyfí er- vejtt, skal lögreglustjóri tilkynna landeiganda, að sótt 
hafi verið um borgunarleyfí.

Sá er borgunarleyfí fær, öðlast einkarjett á leyfíssvæðinu til jarðhita- 
rannsókna, og forgöngurjett til virkjunar þeim jarðhita, er hann finnur, enda 
greiði hann árlegt gjald til rikissjóðs, eftir þvi, sem nánar verður tiltekið i 
leyfisbrjefinu. Fyrir leyfisbrjef skal greiða 200 krónur, er renna í rikissjóð.

Leyfishafi skal greiða fullar bætur fyrir átroðning, er landeigandi kann 
að verða fyrir, og þau óþægindi, er bann kann að baka öðrum með rann- 
sóknum sinum, eða með bagnýlingu jarðhitans. — Ef ágreiningur verður um 
endurgjaldið, skal úr þvi skorið með mati.

13. gr.
Leyfisbrjef til bornnar, eða forgangsrjett til borunar má ekki framselja 

nema með leyfi ráðherra.
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14. gr«
Nú er borunarrannsókn lokið og skal þá byrjað á hagnýting jarðar- 

bita innan ákveðins árafjölda, sem tiltekinn er í leyíisbrjefinu, þó aldrei siðar 
en innan 10 ára. Að öðrum kosti fellur forgangsrjettur levfishafa til virkjunar 
jarðhita niður, og er þá hveijum heimilt að fá nýtt leyfi til borunar og bag- 
nýtingar eins og segir i 12. gr. Við umsókn um borunarleyfi, ef fleiri eru, 
gengur hagnýting til almenniugsþarfa fyrir, og umsókn bjeraðsstjórna fyrir 
umsóknum einstakra manna.

15. gr.
Til virkjunar jarðhita, sem borað hefir verið fyrir, þarf Ieyfi ráðherra, ef 

meir en 500 bestöfl (hreyfiafl) eru, og fara að öllu leyti með, sem vatnsafl 
væri, eftir vatnalögum. Hitaveitur, sem fá jarðhita, er borað hefir verið fyrir, 
skulu háðar sama eftirliti og vjelar og eimkatlar á landi.

16. gr.
Ef borunarmanni er synjað um leyfi til virkjunar, af þvi bjeraðsstjórn 

eða rikisstjórn vill sjálf hagnýta orkuna til almennra þarfa, á hann rjett til 
að fá endurgreiddan allan kostnað, er leitt hefir af borunum hans, og eflir 
atvikum bætur eftir mati fyrir rjettindamissi.

Athugasemdir við 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a.

Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1928, en var þá eigi útrætt. Þykir 
stjórninni vera hin sama ástæða, sem á sfdasta þingi, til að leggja það á ný tyrir 
þiogið og visast til athugasemda þeirra, er þá fylgdu frumvarpinu.

7. Fmmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjómerki o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

7. gr. laganna orðist þanni|>:
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 

yrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við bafnir nauðsynleg 
íeiðarmerki á kostnað bafnarsjóðs, enda sje kröfum um það bagað eftir tekj- 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður faraitálmi, t. d. sekkur skip á löggittri höfn eða á almennri 
siglingaleið, skal þá hafnarnefnd eða, ef hún er engin, breppstjóri gera þær ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi 
að lilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema fararlálmann burt

AlþL 1929. A. (41. löggjafarþing). 5



eða gera hann óskaðlegan. Skal þetta fram fara eins fljótt og nnt er. Staðinn 
skal merkja í samræmi við allsherjar reglur og i samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hatnarsjóður, þegar farartálminn er á 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, svo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd að merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um íramkvæmdina í samráði við 
ráðuneytið.

Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema burt farartálma, greiðir hafn- 
arsjóður, én ef kostnaður þessi fer fram yfir helminginn af peningaeign bafn- 
arsjóðs, þar með taldar utistandandi skuldir, verðbrjef og aðrar eignir sem 
gefa fastan árlegan arð, t. d. leigulóðir og hús, skiftist það, sem fram yfir 
fer, jafnt milli rikissjóðs og hafnarsjóðs.

Nú vanrækir hafnarnefnd að eyða farartálmanum og lætur þá ráðu- 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl- 
um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst til hafuar 
eða hafnarleiða, sker ráðuneylið úr.

34 r Þingskjal 7

Athugasemdir við lagafrnmvap þetta:

Á þingi 1911 voru samþykt, og siðan af konungi staðfest, lðg nr. 23, 11. 
júli 1911, um vita, sjómerki o. fl. Siðan heflr verið gefln út reglugerð nr. 118, 
23. sept. 1912 i sambandi við lógin, og eru þar sett nánari ákvseði um ýms at- 
riði þar að lútandi.

Frumvarpið til laganna kom fram sem stjórnarfcumvarp, og var það 
samþykt með nokkrum breytingum, og var aðalbreytingin sú, að þar sem frum- 
varpið lagði kostnaðinn við að nema burt skipsflök og því um líkt, á hafnarsjóð- 
ina, leggja lógin þennan kostnað á rikissjóð, að svo miklu leyli sem hann fer 
fram úr 300 kr. Þingið leit þannig á málið, að kostnaður við að nema burt far- 
artálma gæti oiðið svo mikill, að hann yrði litlum hafnarsjóði óbærilegur. Þótli 
því rjett að takmarka tillag hafnarsjóða, þannig, að það færi ekki fram yfir 300 
kr„ sem þótti hæfilegt. Nú hefir peningagildi breyst til muna, og jafnframt hefir 
reynslan sýnt, að i þessu sambandi muna 300 kr. engu. Við sprengingu stórra 
skipsflaka er um þúsundir að ræða, jafnvel tugi þúsunda, og má þvf heita þýð- 
ingarlanst, hvort hafnarsjóður er látinn leggja til þessar 300 kr. eða ekki. Nú er 
óneitanlegt að bjer er um málefni að ræða, sem með auknum siglingum eru mjög 
þýðingarmikil. Bæði i rikissjóði og i bina mörgu bafnarsjóði greiða skipin stór 
gjöld, og eiga þvi einnig heimtingu á að fá eitthvað i aðra bönd, og þá sjer- 
staklega vissu fyiir, að þeim sé óhælt að fara sinar leiðir án þfiss að eiga á 
bættu að rekast á ómerkt skip-flök. Það er því óhjákvæmilegt, að slíkum farar- 
tálma verði eytt eins fljótt og unt er, og að hann verði merktur greinilega með 
aðvörunarmerkjum þangað til. Nú mun að sjálfsógðu rikissjóði bera skylda til



að merkja og nema bnrt allan farartálma, aem verður ntan þeirra hafnarsvæða, 
þar sem hafnargjöld ern tekin, sem ern flestallar hafnir og leiðir á landinn, en 
hinsvegar virðist eðlilegt, að kaupstaðir og kanptún, sem hafa lagt gjöld á skip- 
in, hafi með þvi jafnframt tekið á sig skyldn til að greiða fyrir siglingnm þang- 
að og halda hafnarsvæðinn og leiðunum hreinum. Þetta mnn hafa vakað fyrir 
landsstjóminni 1911, þá er hún bar frumvarpið þannig fram, að hafnaisjóðum 
bæri að öllu leyti að bera þennan kostnað. Pað var að visu rjett athugað, að 
kostnaðnrinn gæti borið hafnarsjóð ofurliða og lamað þá frá öllum framkvæmd- 
nm nm ófyrirsjáanlegan tíma. Nú hafa siðan myndast hafnarsjóðir, sem eiga 
miklar eignir og hafa yfir mikln tje að ráða, og er þeim alls ekki ofurefli að 
halda svæði sinn hreinn fyrir öllum farartálma. Að láta þá greiða að eins 300 
kr. nær engri átt. Hinsvegar ern einnig til hafnarsjódir, sem ern litlir og fátækir, 
og sem ern að berjast við að bæta höfn sina og innsiglingu; fyrir þá myndi oft 
vera ógerningur að standa stranm af þessum kostnaði, og þvi ekki nema sann- 
gjarnt, að rikissjóðnr taki hæfilegan þátt i kostnaðinnm, þegar svo stendnr á.

I frumvarpi þessn er ætlast til að 7. gr. laga nm vita, sjómerki o. fl. 
verði breytt þannig, að kostnaðurinn við að hreinsa burt farartálma, veiði greidd- 
nr á þeim grundvelli, að skyldan til burtnámsius hvili aðallega á hafnainefnd 
þar sem hún er, og greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði, en að rfkissjóður á 
þeim stöðum taki þvi að eins þátt i greiðslu kostnaðarins með hafnarsjóði, að 
telja megi að kostnaðnrinn mnni verða hafnarsjóði ofvaxinn.
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S. Frumvarp

til laga nm lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Hreppsnefndir í hreppum er að sjó liggja, skulu safna greinilegum 

skýrslum um öll lendingar- og leiðarmerki fyrir verstöðvar innan hreppsins 
og fyrir þá staði, sem opnir bátar leita lendingar á, þegar brim eða veður 
gerir þeim ókleift að lenda í verstöð sinni.

Verstöðvar sem áður hefir verið stundað útræði frá, en nú eru niður- 
lagðar, eða útgerð ekki stunduð frá lengur, skulu taidar með í skýrslum þess- 
um, að svo miklu leyti sem lendingar eru þar nolhæfar sem neyðarlendingar.

2. gr.
Skýrslur þessar skulu sendar vitamálastjóra svo fljótt sem auðið er, 

og i slðasia lagi 6 mánuðum eftir að lög þessi öðlast gildi. Lendingar- og 
leiðarmerkjum má ekki breyta frá þvi, sem auglýst hefir verið, nema með 
samþykki vitamálastjóra.
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3. gr.
Vitamálastjóri semur greinilega skrá yfir öll Iendingar- og leiðarmerki { 

eflir skýrslum þeim, sem bonum berast. Skrá þessi skal prentuð i sambandi i 
við »Skrá yfir vita og sjómerki á lslandi« eða gefin út sjerstök eins oft og ástæða ' 
er til, en viðbætir árlega ef einbver breyting veröur á árinu.

4. gr.
Sje um verstöð að raeða, þar sem eigandi eða ábúandi tekur uppsát- í 

ursgjöld af bátum þeim er þaðan stunda róðra, ber þeim er uppsátursgjöldin t 
taka, að annast alt viðhald á lendingar- og leiðarmerkjum. Sje ekki tekið upp- í 
sáturs- eða viðlegugjald, kostar hreppssjóður uppselningu og viðhald nauð- ! 
synlegra merkja.

5. gr.
Nú er verstöð lögð niður eða bætt að stunda útræði þaðan, og ber þá : 

hreppssjóði að annast alt viðhald merkjanna, að svo miklu leyti sem lend- > 
ingarnar eru nothæfar, sem neyðarlendingar. Sama gildir um verstöðvar eða ; 
lendingar, sem áður eru lagðar niður og þar sem merkin eru týnd eða hafa 
hrunið; — þar ber hreppsnefnd i samráði við vitamálastjóra að sjá um upp- > 
setningu nýrra merkja á kostnað hreppsjóðs, að svo miklu leyli sem ástæða { 
er tíl, að álili vitamálastjóra.

6. gr.
Nú er eitthvað af leiðarmerkjunum hús eða húsgafl eða þvi um likt, : 

og er þá bannað að rifa það, breyta eða færa úr stað nema þvi að eins að 
annað greinilegt merki sje selt i slaðinn i samráði við vitamálastjóra.

7. gr.
Bannað er að byggja hús eða mannvirki er skyggi á leiðarmerki frá 

sjónum yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem þvi er ætlað að sýna lend- 
inguna eða innsiglinguna og hæfiiega langt til beggja handa, og getur hrepps- 
nefnd látið rifa húsið eða mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á 
móti þessu.

Ákvæði þessarar greinar ná þó ekki til eigenda eða umráðamanna 
verstöðva, sem annast viðhald merkjanna samkv. 4. gr., enda setji þeir upp 
önnur merki ekki ógreinilegri en þau, er fyrir voru, í samráði við vitamála- 
sijóra.

8. gr.
Vitamálastjóri hefir eftirlit með að merkjum þeim sem hjer um getur, 

sje rjett lýst og þeim sje haldið við. Nú vanrækir sá er viðhaldsskylduna hefir 
að halda merki i viðunandi standi, og er þá vitamálastjóra heimilt að láta, 
að undangenginni aðvörun með hæfilegum freJi, framkvæma það á kostnað 
bans. Slíkan kostnað má taka lögtaki.

9. gr.
Þegar breyting á lendingar- og leiðarmerki hefir verið gerð, auglýsir
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vitamálastjóri bana á viðeigandi hátt, og tilkynnir bana sjerstaklega oddvit- 
nm þeirra breppa, sem næstir eru þeirfi verstöð eða lendingarstað er breyt- 
ingin er gerð á, ef búast má við að bátar úr þeim breppum kynnu að þurfa 
að leita þangað neyðarlendingar, og skal hver sá oddviti, er slika tilkynningu 
fær, tafarlaust láta birta bana á þeim stað í hreppnum, þar sem alment er 
venja að birta tilkynningar eða fundarboð, er almenuing varða.

z
10. gr.

Brot gegn íögum þessum varða 100—500 króna sektum.

11- gr.
Með brot á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

37

Athugasemdir við lagafrmvarp þetta.

Meðan smábátaútvegurinn var aðalsjávarútvegur landsmanna, urðu menn 
að stunda veiðarnar sem næst fiskimiðunum og risu þá oft upp smá verstöðvar 
úti á andnesjum eða fyrir opuu bafi.

Það gaf þvi að skilja, að mjög brimasamt var á mörgum þessum stöðum, 
þegar að sjór var ókyr, enda var oft ieiðin inn að landinu þróng sund inn á 
milli skerja og boða, sem jafnvel ekki kunnugir menn rötuðu um, án þess að 
hafa merki á landi til að visa leiðina, hvað þá beldur ókunnir menn, sem stund- 
um urðu að hrekjast á þessar stöðvar, af því að þeir náðn ekki landi i sinni 
eigin vör.

A þeim stöðum, þar sem þannig hagaði til, voru þvi oftast reist npp einhver 
merki á landi, sem farið var eftir og voru merki þessi af ýmsri gerð og úrýmsu 
efoi, eftir þvi hvaða efni var við bendina, eða hversu langt að þau þurftu að sjást. 
Þegar merkin voru vörður hlaðnar úr torfi og grjóti, munu sjómenn sjálfir hafa 
hlaðið þessar vörður og bygt þær upp i byrjun vertiðar, ef þær höfðu fallið, en 
þyrftú merkin að sjást lengra eða vera greinilegri voru þau úr trje og mun þá 
landeigandi ýmist bafa lagt til efnið og sjómenn sjálfir reist merkin, eða land- 
eigandi annast hvortveggja, enda var það hagnaður fyrir hann að hæna menn 
sem mest að sinni verstóð, þar sem hann tók nppsátursgjöld af bátum þeim, 
sem þaðan gengu.

En með komn þilskipanna, og þó einkum eftir að farið var að stunda 
veiðar bjer á togurum og stærri mótorbátum, lögðnst sumar þessar veiðistóðvar 
niður, eða að minsta kosti útræði þaðan, og misti því landeigandi þær tekjur, 
sem bann bafði baft af útróðrarmönnum og var þá á mörgum þessum stöðum 
hætt að balda við leiðarmerkjum og kemur slíkt sjer oft mjög illa og getur jafnvel 
verið stórbættulegt, þégar opnir bátar hrekjast úr verstóð sinni og verða að leita 
neyðarlendingar á þessum stöðum.

Nú virðist smábátaútvegurinn mjög vera að færast f aukana aftur með 
opnu mótorbátunum, sem fjölgar árlega, en þeir eru sömu lögum háðir og opnu 
árabátarnir, Að þeir geta ekki baldið ajer við á útbafi f vondum veðrum, en
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verða að leita lendingar þar sem þeir geta og gæti það valdið stórnm slysum, } 
sje leiðar- og lendingamerkjum ekki viðbaldið.

Þó að kostnadur sje vanalega ekki mikill að halda slikum merkjum við, } 
virðist ekki sanngjaint, að jarðeigendum sje gert aö skyldu að annast viðbaldið á ! 
þeim stóðum þar sem að útræði er að mestu leyti hætt nú, og má segja að hrepps- s 
fjelaginu beri miklu frekar skylda til þess, þvi að merkjunum er otta&t haldið við j 
sem öryggi fyrir menn úr öðrum verstóðvum, sem að jafnaði munu liggja innan i 
sama hrepps, enda má búast við að viðhaldið mundi verða framkvæmt á ódýr- } 
ari hátt, ef að breppssjóðnr ætti að greiða það, heldur en að leggja þá kvöð á s 
rikissjóð.

Aftur á móti virðist beppilegt að vitamálastjóra verði falin nmsjón og í 
eftirlit með þvf, að hreppsfjelögin uppfylli þessa skyidu sfna.

Að öðru leyti þarf ekki frumvaipið frekari skýringa við.

Þingskjal 8—9

0. TiIIaga

til þingsályktunar um kaup á áhöldum til þess að bora með eflir heitu vatni og 
gufu. ’

(Lögð fyrir Alþingi 1929).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að kaupa fyrir hönd 
rikissjóðs áhöld til þess að bora löeð eítir heitu vatni og gufu. Verði áhöldin 
þvínæst lánuð sveitar- og bæjarstjórnum, atvinnufyrirtækjum og öðrum þeim, 
er vilja framkvæma slíkar baranir.

Greinargerð

fyrir tillögn þesssri felst i brjefi frá Flóa- og Skeiðanefndinni, dags. 14. des. 
1928, svo hljóðandi:

»Með skirskotun til samtals við hæstvirtan forsætisráðherra, leyfir Flóa- 
og Skeiðanefndin sjer bjer með að leggja til við rikissljórnina, að bún kaupi áhóld 
til að bora með eftir beitu vatni og gufu, og láni áhöldin sveitar- og bæjarsljórn- 
um, afvinnnfyrirtækjnm og öðrum þeim, er vilja framkvæma slíkar boranir. Enn 
fremnr leggur nefndin til að sett verði lög, er ákveði um rjett til jarðhitaborana 
ðg yfir höfuð nm rjett til hagnýtingar á hvernm og laugam, svipað^því, sem iagt 
var fyrir siðasta Alþingi.

Ástæður fyrir framangreindum tillögum eru þessar;
Til þess að geta notfært sér bita þann, sem viða finst hjer í jörðu, verð- 

nr sumstaðar að bora djúpt niður, en áhöld þan, sem til þess þarf, eru svo dýr, 
að engin von er til þess, að einstaklingar eða sveitarfjelög treysti sjer til að kaupa þau, 
einknm þar eð eigi er bægt að vita fyrir fram, hver árangnr verður að borunun-
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um. Það sem sjerstaklega vakir fyrir nefndinni, er sú staðreynd, að i nánd við 
mjólkurbú það, sem verið er að reisa i Flóanum, er sýnilegur nokknr jarðhiti 
og viljom vjer mæla með þvf, að mjólkuibúsfjelagið fái borunartækin lánnð, ef 
það óskar þess, og fái að sitja fyrir öðrum, vegna þess að það getur valdið 
breytingum á hnsi og vjelum, frá því sem áætlað hefir verið, ef hægt yrði að 
virkja þar heilt vatn eða gnfu.

Eftir þeim upplýsingum, sem nefndin befir aflað sjer, má gera ráð fyrir 
að allur úlbúuaður, sem nanðsynlegur er til svona borana, mnni kosta 15 til 20 
þúsnnd krónnr.

Gagn það, sem hafa má af virkjun heits vatns og gnfn er svo þekt, að 
vjer sjáum eigi ástæðu til að lýsa þvi bjer.

En vegna þess hvað slikar boranir eru dýrar — þær kosta að minsta 
kosti svo þúsundum skiítir — virðist ástæða til að ýta nndir framkvæmdir, með 
þvi að ríkið kaupi tækin og taki ef til viil einhvern þátt i bornnarkostnaðinnm, 
ef enginn árangnr fæst

Virðingarfylstc.

Þingskjal 9—10

IO. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 35, 19. júni 1922, um breyting á lögum nr. 
60, 27. júni 1921, um úlflutningsgjald af sild o. fl.

(Lagt fyrír Alþingi 1929).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Af hverri sildartunnu (108—120 Itr.) skal greiða i ríkissjóð 1 kr. 50 

aura, af hverjum 100 kg. af sildarmjöli, fiskimjöli og fóðurkökum 1 kr., af 
hverjum 100 kg. af sild, sem flult er til útlanda óunnin til bræðslu 25 aura, 
af hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, hausum og beinum þurkað en óunnið 1 kr., 
af hverjum 100 kg. af óþurkuðura fiskiúrgangi 50 aura.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athngasemdir við lagafrnmvarp þetta:

Um frumvarp þetta, sem er lagt fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr, stjórnar 
skrárinnar, visast til fylgiskjalsins bjer á eftir.



40 Þingskjal 10

Fylglskjal.
__ >
ESráðaJbirgðalðf;

um

breytinc & Iðfiim nr, 35, 1O, |ftní 1023, um breytinc A lögam ' 
nr. öl>, 27. Jfluf lOJðl, um fltflutniufpMirJttld at ctfid o. fl.

VJer Chrig'ian hlnn Tíundl, af guðs náð konungur Islands og D.in- 
merkur, Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Pjett- 
merski, Láenborg og Aldinborg,

Gjörum kunnugt: Með þvt að fjármálaráðuneyti Vort hefir þegnlega 
borið það upp fyrir Oss, að upptalningin i 1. gr. laga nr. 35, 19. júni 1922, 
um breytingu á Iðgum nr. 60, 27. júni 1921, um útflulningsgjald af sild o. fl., 
sje eigi nægilega ljós, og geli valdið misskilningi, og heldur eigi fyllilega tæm- 
andi, en útflutningsgjald af þargreindum vörutegundum nemur mikilli fjár- 
hæð fyrir rikissjóð, og útflutningur á greiudum afurðum af þessa árs fram- 
leiðslu befst nú innan skamras tíma, þá teijum Vjer það brýna nauðsyn að 
gefa út bráðabirgðalög um þetta efni samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar 18. 
mai 1920.

Þvi bjóðum Vjer og skipum þannig:

1. fir.
1. gr. laganna orðist svo:
Af bverri sildartunnu (108—120 Itr.) skal greiða í rikissjóð 1 kr. 50 

aura, af hverjum 100 kg, af sfldarmjöli, fiskimjöli og fóðurkökum 1 kr., af 
hverjum 100 kg. af sild, sem flutt er til útlanda óunnin til bræðslu 25 aura, 
af hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, hausum og beinutn þurkað en óunnið 
1 kr., af bverjum 100 kg. af óþurkuðum fiskiúrgangi 50 aura.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.

Gefið á Marselisborg, 19. júli 1928.

Undir Vorri konunglegu heúdi og innsigli.

Obrt«*tlan Xft.
(L. S.)

Magnús Krisljánsson.
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II. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 29, 27. júní 1925, um skrásetning skipa. 

(Lagt fyrir Alþingi 1929)

1. gr-
12. gr. laganna orðist svo:
Nú er skip bygt erlendis fyrir aðilja, er bjer má láta skrá skip silt, 

eða hann verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki 
skrá það á íslandi, fyr en það er komið i íslenskt skráningarumdæmi.

Þó skal viðskiftafulltrúum Islands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskirteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilríki þau, 
er i 6. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt1 þjóðernisskírteini, þó ekki 
lengur en þar til skipið kemur fyrsta sinn í íslenska höfn, enda sje skirteini 
skilað lögreglustjóra í þvi umdæmi, og aldrei lengur en tvö ár, nema sam- 
þykki fjármálaráðuneytisins komi til.

Nú þykir viðskiftafulltrúa grunur leika á því, að aðilji fullnægi í raun 
rjettri ekki skilyrðum laga þessara, til að láta skrá skip sitt á Islandi, eða að 
hann eigi, i raun rjettri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sina eign, 
og ber honum þá að neita að gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða, þar 
til fjármálaráðuneytið, eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr málinu.

Jafnskjólt sem viðskiftafulltrúi gefur út þjóðernisskírteini, sendir hann 
fjármálaráðuneytinu eftirrit af þvi, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunar- 
gögnum þeim, sem sá, er skráningarinnar beiðist, ber að afhenda honum 
samkvæmt 6. gr. Fjármálaráðuneytinu ber að rannsaka skjöl þessi og krefja 
útgerðarstjóra skipsins um að skila aftur bráðabirgða-þjóðernisskirteininu, ef 
það reynist að vera ólöglega útgefið.

1 þjóðernisskirteini, til bráðabirgða, skal greina :
1. Nafn skips og hverskonar skip það sé.
2. Hvar og hvenær skip sé bygt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda 

samkvæmt kaupbréfi eða öðru heimildarskjali.
3. Nafn skipstjóra.
4. Svo nákvæmar upplýsingar, sem fá má, um smálestatal skips, lögun þess 

og lýsing.
5. Hversu lengi skírleinið skuli gilda.

Nú er skip, sem skrásett er á íslandi, smiðað upp erlendis, og er 
skipstjóra þá rétt að krefjast þess af næsta viðskiftafulltrúa Islands, að hann 
fái honum í hendur skírteini, er veiti honum heimild til að nota þjóðernis- 
og skrásetningarskirteini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur i islenska 
höfn, þar sem rannsaka má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi 
út nýtt þjóðernisskírteini. Þó getur skírteini viðskiftafulltrúa ekki lengur gilt 
en tvö ár, nema sérstakt samþykki fjármálaráðuneytis komi til.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 6
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Athugasemd við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er framkomið fyrir tilmæli Dansk- Islensku ráðgjafar- 
nefndarinnar, þar sem hún fer fram á, að ákvæði þessu lik sjeu sett inn i lög- 
in um skrásetningu skipa, lög nr. 29, 27. júní 1925. Ekkert ákvæði er nú í þeim 
lögum, er veiti viðskiftafulltrúum rikisins ótviræðan rjett til þess að neita um 
útgáfu þjóðernisskirteinis, ef grunur eða líkur benda til, að aðilji fullnægi ekki 
skilyrðum þeim, sem honum ber að uppfylla. Lögin gera ráð fyrir að viðskifta- 
fulltrúi veiti bráðabirgða-skirteini, er gildi alt að tveggja ára tima, án þess að 
samþykki ráðuneytisins komi til. Undir ýmsum kringumstæðum mætti misnota 
slíkt bráðabirgða-skírteini. Frumvarp þetta á að bæta úr þessum ágalla, þar sem 
viðskiitafulltrúa er gefið í hendur neitunarvald, til útgáfu bráðabirgða-þjóðernis- 
skírteinis, ef honum þykir ástæða til, og um leið er ráðuneytinu gefið tækifæri 
til þess að rannsaka, hvort neitun sú er á rökum bygð. Það verður ennfremur 
að álitast nauðsynlegt, að viðskiftafulltrúi sendi eftirrit af skjölum þeim, er þjóð- 
ernisskírteinið er bygt á, um leið og hann sendir eftirrit af skírteininu, svo 
sannprófa megi hvort skírteinið sje f alla staði löglegt.

í dönskum lögum um þetta efni, frá 4. mai 1927, er allmikið hert á 
samskonar ákvæðum, til þess að fyrirbyggja að þegnar annara rikja geti falið 
sig undir fölsku merki, og á þann hátt notið hlunninda þeirra, sem innlendum 
mönnum einum er veitt að lögum. Það virðist þvi ekki minni ástæða til fyrir 
okkur Islendinga, sem eigum svo mikilla hagsmuna að gæta, þar sem fiskiveið- 
ar i islenzkri landhelgi eru, að ákvæði löggjafarinnar, um þetta atriði, sjeu svo 
skýr, og eftirlitið svo trygt, að ekki sje hægt að fara kringum lögin á því sviði.

Að öðru leyti þarf frv. ekki frekari skýringa við.

13. Frumvarp

til laga um loftferðir.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

I. KAFLI.
Um loftför.

1. fir.
Loftförum er frjálst að fara um loftið innan takmarka þeirra, er lög 

þessi setja eða reglugerðir, er lög þessi hafa i för með sjer.
Loftför ern 1 lögum þessum nefnd loftskip, landflugvjelar og sjóflug- 

vjelar og flugbelgir.
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2. gr.
Loftförum er heimilt að ferðast um ísland, ef þau eru eign íslenskra 

ríkisborgara (skv. gr. 3—5) eða þau fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í
13. gr.

3. gr.
Loftfar skal skrásetja á íslandi, ef það á að telja íslenska eign.

4. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið segir fyrir um, á hvern hátt 

skrásetja skuli islensk loftför.

5. gr.
Loftfar er ekki unt að skrásetja, nema það fullnægi skilyrðum þeim, 

er hjer greinir:
1. Loftfarið verður að vera:

a. alger eign islenskra rikisborgara eða
b. i vörslu íslenskra ríkisborgara, ef á að nota það um lengri tíma en 

3 mánuði.
Ef hlutafjelag eða önnur stofnun, sem nýtur lögrjettinda, á loflfar, verð- 

ur fjelagið eða stofnunin að hafa heimili og varnarþing á íslandi, til að 
fullnægja skilyrðinu i greinariið a. Ef annað fjelag er eigandi eða vörslu- 
hafi, skal fjelag þetta eiga heimilisfang á íslandi. Ábyrgir eigendur, hvort 
sem um fjelagsskap eða’einstaka menn er að ræða, skulu allir vera ís- 
lenski rikisborgarar.

2. Færa verður sönnur á skv. 14. gr., að loftfarið sje hæft til flugferða.
3. Til tryggingar skaðabótakröfum, er kunna að verða gerðar, verður eig- 

andi loftfars samkv. 1. a, eða vörsluhafi samkv. 1. b, að færa sönnur á, 
að hann hafi sjeð um vátryggingar fyrir fjárhæð þeirri, er hægt er að 
krefjast af honum samkv. 33. gr., eða hann setur tryggingar þær, er 
teknar verða gildar.

6. gr.
Skrásett loftför eru skyld að bera Iofthelgismerki og skrásetningar- 

merki. Atvinnu- og samgönguraálaráðuneytið ákveður, hvernig lögun og gerð 
þessara merkja skuli vera.

7. gr.
Eigandi loftfars skal skrifiega sækja um skrásetningu. 
í skrásetningarbeiðni skal taka fram natn og heimili eiganda, enn

fremur starfsgrein loftfarsins og annað það, er atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið kann að krefjast.

Skrásetningarbeiðninni skal fylgja:
a. yfirlýsing um, að fullnægt sje skilyrðum þeim, er tekin eru fram i 5. 

gr. 1. málslið,
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b. yfirlýsing um, hvort loftfarið hafi áður verið skrásett í öðru ríki,
c. vottorð, er sanni, að loftfarið sje hæft til flugferða samkv. 14. gr.,
d. vátryggingarvottoið samkv. 33. gr. eða yfirlýsing frá yfirvaldi þvi, er í 

hlut á, að tryggingar hafi verið settar í samræmi við 33. gr.

8- gr.
Ef Iögboðnum skilyrðum er fullnægt, skal skrásetja loftfarið. Á skrá 

þessa skal setja:
a. tölumerki loftfarsins,
b. hvenær skrásetning hafi farið fram,
c. hverrar tegundar loftfarið sje og annað það, er einkennir það, enn 

fremur nafn eiganda og til hvers loftfarið skuli notað,
d. athugasemd um, að loftfarið sje hæft til flugferða,
e. athugasemd um vátryggingu og timagildi hennar eða um tryggingar 

þær, er hafa verið settar,
f. skrásetningarmerki það, er loftfarið hefir hlotið.

9. gr.
Ef einhver breyting verður á atriðum þeim, er tekin eru upp í 8. gr.

c.—f. eftir að skrásetning hefir farið fram, ber að tilkynna breytingarnar hjá 
skrásetjara. Sjer hann þá um, að breytingar sjeu tærðar inn eða að loftfarið 
sje tekið út af skrá samkv. 10. gr.

Ef eigandaskifti verða á loftfari að öllu eða nokkru leyti, ber báðum 
aðiljum, hinum gamla og hinum nýja eiganda, að tilkynna skiftin. Ef um fje- 
lagsskap er að ræða og einhverjar þær breytingar verða, er fara í bág við 5. 
gr. 1. málslið, ber stjórn fjelagsins tafarlaust að skýra skrásetjara frá þessu.

10. gr.
Loftfar skal strikað út af skrá:

a. ef það hefir ekki fullnægt lögboðnum skilyrðum, en þó komist á skrá,
b. ef breyting verður á skilyrðum þeim, er sett eru í 5. gr. 1. málslið.

Ef loflfar reynist ekki hæft til flugferða, ber að strika það út af skrá, 
jafnskjótt sem vottorð um flughæfi þess hefir verið ónýtt,

c. þegar loftfar ferst.

11. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefur út skrásetningarvottorð. í 

vottorði þessu skal vera útdráttur úr skrásetningarskýrslu.
Ef einhver breyting verður á skrásetningaratriðum þeim, er nefnd eru 

í skrásetningarvottorði, ber skrásetjara að færa breytingarnar á skrásetningar- 
vottorðið eða sjá um, að nýtt skrásetningarvottorð verði gefið út eða ónýta 
skrásetningarvottorðið, ef um er að ræða atriði þau, er nefnd eru í 10. gr.

Eiganda ber að sýna skrásetningarvottorð, ef krafist verður, nema 
hann geti sannað, að skrásetningarvottorðið hafi glatast.

Ef eigandaskifti hafa orðið og ekki er fullnægt skilyrðum þeim, er selt
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eru í 5. gr. 1. málslið, er hinn fyrri eigandi skyldur til að sýna skrásetning- 
arvottorð, ef krafist verður.

12. gr.
Jafnskjótt og skrásetning hefir farið fram, ber að setja lofthelgismerki 

og skrásetningarmerki (samkv. 5. gr.) á loftfarið.
Ef loftfarið hefir verið strikað út af skrá, ber eiganda, eða ef eiganda- 

skiíti hafa orðið og skilyrðum þeim, er sett eru í 5. gr. 1. málslið, hefir ekki 
verið fullnægt, þá hinum fyrra eiganda að láta taka merkin af loftfarinu.

13. gr.
Á íslandi mega loftför þau, sem eru ekki eign islenskra rikisborgara, 

þvi að eins halda uppi loftferðum:
a. ef loftfarið er eign rikisborgara annars rikis, er hefir gert sjerstakan 

samning við ísland um, að loftfar hins ríkisins megi halda uppi Ioft- 
ferðum,

b. ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir veitt sjerstakt leyfi til 
þess og um er að ræða lottfar til hernaðar eða önnur slík loftför, sem 
ekki geta talist til venjulegra loftfara (lögreglu- eða tollgæslu-loftför),

c. ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir veitt sjerstakt leyfi og 
um er að ræða erlend loítför, sem eru einkaeign eða i eigu erlends 
ríkis, en notuð á sama hátt sem væru þau einkaeign.

Atvinnu- og samgöngumálaráðhneytið setur skilyrði fyrir leyfi 
þvi, sem hægt er að veita samkv. b. og og c.

Leyfi það, sem felst í málslið c, er því að eins hægt að veita, 
að lofltarið fullnægi skilyrðum þeim, er íslenskum loftförum eru sett 
um flughæfi.

14. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið gefur vottorð um, að lofffar sje 

hæft til flugferða, þegar þess er krafist.
Vottorðið er veitt:

a. ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið eða trúnaðarmaður þess hefir 
gengið úr skugga um, að skilyrðum þeim, er ráðuneytið sjálft setur, 
hefir verið íullnægt,

b. ef vottorð er lagt fram frá yfirvöldum annars ríkis eða opinberri eftir- . 
litsstofnun þess, um, að loftfarið sje hæft til flugferða. Þó verður að 
krefjast þess, að sömu skilyrðum sje að minsta kosti fullnægt sem 
þeim, er sett eru af atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu.

15. gr.
Ef loftfar hefir orðið fyrir breytingum eða skemdum, sem hafa áhrif 

á flughæfi þess, er flughæfivottorð þess ógilt þangað til atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytið hefir látið skoðun fara tram eða eftirlitsstotnun sú, er 
veitti hið fyrra vottorð. Ef skemdirnar eru bættar með þvi að setja vara- 
hluta i stað hinna skemdu eða lagfærðar eru lítilf jörlegar bilanir, þarf skoðun 
ekki að fara fram.
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Ef skoðun leiðir i ljós, að breyta þarf loftfarinu til þess að það sje 
flughæft eða gagngerðar breytingar þarf að framkvæma, ber atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu að ógilda flughæfivottorð þess, meðan á viðgerðum 
stendur.

Ef loftfar hefur orðið fyrir þeim skemdum, að ekki er unnt að gera 
við það, ber atvinnu- og samgögumálaráðuneytinu að ógilda flughæfivottorð 
þess að *fullu og öllu.

16- gr.
Hver sá, er á loftfar, sem nota á til flugferða á Islandi, er skyldur til, 

ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið krefst þess, að veita trúnaðarmanni 
ráðuneytisins aðgang að loftfarinu.

Eigandi loftfars eða, ef hann hefur ekki islenskan rikisborgararjett, 
flugmaður þess, er skyldur að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu 
tafarlaust, ef skoða þarf loftfarið samkv. 15.^ gr. eða ef ógilding á flughæfi- 
vottorði kemur til greina.

17. gr.
Skyldur þær, er hvila á eiganda loftfars, er taldar eru upp í 7.—17. 

gr., hvíla einnig á þeim, sem hefur loftfar í vörslum sinum samkv. 5. gr., 
málslið 1 b. Þess vegna ber samkv. 7. gr., 2. málslið, að taka fram við skrá- 
setningarbeiðni nafn og heimili vörsluhafa og atvinnustörf loftfarsins. Þess 
vegna ber á skrá loftfara, samkv. 8. gr. c, að geta nafns vörsluhafa ogíatvinnu 
loftfarsins, en ekki nafns eiganda eða atvinnu loftfars bans.

II. KAFLI.
Fluglið.

18. gr.
Flugstjóri hefur skipunarvald í loftfari gagnvart flugliði og farþegum; 

ef fleiri en einn úr flugliði koma til greina við stjórn loftfars, skal sá bafa 
skipunarvald, er eigandi samkv. 5. gr. 1 a eða vörsluhafi samkv. 5. gr. 1 b 
kveður til þess.

19. gr.
Flugstjóri og aðrir, er teljast til flugliðs, þurfa leyfisbrjefs frá atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneytinu.
Flugkennarar, er taka þátt í flugæfingum og reynsluferðum, skulu 

teljast flugstjórar.
Leyfisbrjef til að stýra loftfari eða til að aðstoða við flugferðir skulu 

veitt þeim, er sanna, að þeir hafi staðist próf þau, er til þessara starfa er krafist.
Leyfisbrjefin eru veitt til ákveðins tíma, og ber því að endurnýja þau, 

ef handhafi leyfisbrjefs hefur sannað, að hann á siðasta ári hafi unnið störf 
sín óaðfinnanlega og að engar ástæður eru gegn endurnýjun leyfisbrjefsins.
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Leyfisbrjef skal tekið af leyfishala um stundarsakir eða fyrir fult og 
alt, ef sannað er, að handhafi sje óhæfur til að stýra eða aðstoða við stjórn 
loftíars.

Leyfishafa ber sjálfum að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytinu eða umboðsmönnum þess tafarlaust, ef einhver þau atvik verða, er 
valda þvi, að svifta þarf leyfishata leyfisbrjefi um stundarsakir eða fyrir fult og alt.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur gefið út reglugerð um 
ákvæði hjer að lútandi.

20. gr.
Nú vill sá, ér eigi hefir leyfisbrjef frá atvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytinu samkv. 19. gr., stýra loftfari eða aðstoða við stjórn þess og má þá leyfa 
honum það:

a. ef hann hefir leyfisbrjef frá erlendu riki og gildi þess er viðurkent með 
rikjasamningi,

b. ef hann hefir leyfisbrjef sem gefið er út af erlendu ríki og atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneyfið samþykkir það,

c. ef um er að ræða Ieyfisbrjef loftfara erlendra ríkja til hernaðar eða 
önnur slík loftför samkv. 13. gr. b, sem ekki geta talist til venjulegra 
einkalofttara.

III. KAFLI.
Lendingarstaðir.

2L gr.
Staði þá, sem notaðir eru til lendinga fyrir loftför og eru opnir til 

almennra afnota og til þess gerðir, og staði þá, sem notaðir eru til flugsýninga 
eða venjulega eru notaðir til hringflugs, getur atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið látið taka til fastra lendingarstaða, ef um er beðið. Aðra staði, sem 
notaðir eru til flugferða, getur ráðuneytið sömuleiðis tekið til afnota fyrir flug- 
ferðir, ef það telur, að þeir geti orðið að gagni fyrir almennar, reglubundnar 
flugferðir um landið.

Ráðuneytið ákveður, með hverjum skilyrðum slíkir staðir skuli notaðir 
til lendinga. Ef breyting verður á einhverjum þeim skilyrðum, sem sett voru 
til þess að nota slíka staði til lendinga, ber eiganda staðarins aö tilkynna það 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu tafarlaust, og ákveður ráðuneytið þá, 
hvort staðnrinn verði framvegis notaður til lendinga.

Leyfi þetta veitist Flugfjelagi íslands h/f til 20 ára frá þvi að lög þessi 
ganga i gildi með því skilyrði, að fjelag þetta komi á reglubundnum flug- 
ferðum á [Islandi. Fjelagi þessu skal vera heimilt að starfa í sambandi við 
önnur fjelög um loftferðir milli landa.
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IV. KAFLI.
Fyrirtœki til loflferða.

22. gr.
Fyrirtæki þau, sem gera sjer að atvinnu að flytja fólk eða varning 

með loftförum, þurfa samþykkis atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
Ráðuneytið veitir samþykki þetta til ákveðins tima, þó ekki lengur en 

til 20 ára. Samþykki ráðuneytisins skal bundið þeim skilyrðum, er nauðsynleg 
eru til þess að fyrirtækið verði rekið á þeim grundvelli, er fullnægir öryggis- 
kröfum alþjóðar.

23. gr.
Samþykki skal bundið þvi skilyrði, að atvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytið fallist á fargjöld þau fyrir fólk og varning og sörnuleiðis flutninga- 
skilmála og vinnubrögð, er loftferðafyrirtækið hefur sett

V. KAFLI.
Samgöngureglur.

24. gr.
Loftferðum á Islandi skal hagað eftir þeim reglum, er atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið setur til þess að forðast árekstur loftfara eða koma 
í veg fyrir önnur slys meðan á loftferð stendur.

Flugliðum hvers loftfars ber að haga sjer eftir reglum þessum, hverjum 
fyrir sig i sinu starfi.

Meðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefur ekki út reglugerð 
um þessi efni, ber að nota samgöngureglur þær, er gilda í alþjóðaviðskiftum 
um loftferðir.

Vatnsflugvjelar teljast hafa takmarkaða hæfíleika til að láta að stjórn 
meðan hreyfillinn er í ferð, en enga slíka hæfileika, er hreyfillinn nemur 
staðar og ber þeim þvi að næturlagi að hafa ljós þau, er notuð eru af skipum 
þeim, er teljast hafa takmarkaða hæfileika til að láta að stjórn eða enga.

25. gr.
Loftför mega lenda

a. fyrir utan í bæjum, aðeins á ógirtum svæðum — nema þegar um 
neyðarlending er að ræða.

b. á yfirborði vatns eða sjávar,
c. á lendingarstöðum.

Ffugliðið er skyldugt til að segja rjettum aðilja frá eiganda loftfarsins 
og stjórnanda þess. Er rjettur aðili hefur fengið þessa vitneskju, er honum 
ekki heimilt að hindra brottflug loftfarsins.
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26. gr.
Loftförum er ekki heimilt nema með samþykki atvinnu- og samgöngu- 

málaráðuneylisins að flylja sprengiefni, hernaðarvopn eða hernaðartæki.

27. gr.
Loftför þurfa leyfis atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til þess að 

hafa og nota áhöld til þráðlausrar firðritunar og firðtals. Þó geta loftför, sem 
eru eign annars ríkis, haft og notað slík þráðlaus áhöld, ef þau hafa til þess 
leyfi frá yfirvöldum síns ríkis og tilsvarandi samningur um þetta hefur verið 
gerður milli íslands og hins erlenda ríkis.

28 gr.
Vissum svædum undir ákveðinni flughæð má vegna almenns öryggis 

loka um stundarsakir eða altaf (loftgirðingasvæði).

VI. KAFLI.
Reglar um loftsamgöngur við önnur lönd.

29. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, að loftfar á leið 

milli landa fljúgi yfir landhelgi Islands á tilteknum stöðum og fljúgi þá eftir 
ákveðnum reglum og að slik loftför verði að fljúga af stað og að lenda á 
ákveðnum stöðum.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ennfremur ákveðið, að loft- 
för, er fljúga yfir Island án þess að lenda, verði að fara tilteknar loftjeiðir.

30. gr.
Loftför, er koma frá útlöndum eða fljúga þangað, ennfremur varningur 

og farangur, er þau flytja með sjer inn eða út, eru háð sömu ákvæðum sem 
önnur farartæki um almenna tolla, heilbrigðisráðstafanir o. a., nema atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytið hafi ákveðið öðruvísi.

Fólk, er ferðast með loftförum til eða frá útlöndum, hlitir almennum 
ákvæðum um vegabrjef og heilbrigði, nema atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið skipi öðruvísi fyrir.

VII. KAFLI.
Ábyrgðarskyldur.

3L gr.
Ef fólk eða varningur, sem ekki er í loftfari, verður fyrir meiðslum 

eða tjóni við rekstur þess, er eigandinn eða sá, sem ber ábyrgð á rekstrinum, 
skaðabótaskyldur.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 7
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Skaðabótaskyldan hverfur, ef sannað verður, að sá, sem verður fyrir 
meiðslum eða tjóni, hafi sjáltur viljandi eða af vangá valdið tjóninu.

Ef sá, sem verður fyrir meiðslum eða tjóni, hefur aðeins að nokkru 
leyti sjálfur valdið tjóninu, fara skaðabæturnar eftir atvikum þeim, sem lágu > 
að, einkum eftir því, að hve miklu leyti hver aðili fyrir sig hefur valdið tjóninu.

Ef um likamsmeiðsl eða heilsutjón er að ræða, ná skaðabæturnar til 
læknishjálpar og eignatjóns þess, er hinn særði varð fyrir og olli því, að hann 
um stundarsakir eða um lifstíð misti starfskrafta sina að fullu eða að nokkru : 
leyti eða átti erfiðar upþdráttar eða lífsþarfir hans jukust við áfallið.

Ef um dauða er að ræða, getur sá, er greiddi útfararkostnað, krafist 
hans aftur og sje bann miðaður við lífskjör hins dána. Ef sá, er bana beið, 
hafði á þeim tíma, er slysið varð, framfærsluskyldu samkvæmt lögum og fram- 
færingur misti við dauða hins rjett sinn til framfærslu, ber hinum skaðabóta- 
skylda að greiða honum skaðabætur um þann tíma, er ætla má, að hinn dáni 
hefði orðið að greiða framfærslueyri. Skaðabótaskyldan hvilir einnig á, þótt 
framfæringur sje ekki í heiminn borinn, þegar slysið varð, en aðeins í vændum.

32. gr.
Ákvæði 31. gr. 1. málsliðs koma ekki til greina, ef meiðsl eða skemdir 

verða á fólki eða varningi, sem eru innan þess svæðis, sem telst til lendinga- 
staða (21. gr.).

Ef loftfar eða farmur verður fyrir tjóni vegna árekstrar loftfara, skal 
farið eftir ákvæðum um árekstur skipa.

Ef tjón verður við árekstur tveggja eða fleiri loftfara, sem þeir eiga að 
greiða samkv. 31. gr., 1. málslið, er gera út lottförin, eru þeir skaðabótaskyldir 
allir til samans. Dómstóll úrskurðar — með hliðsjón atvika þeirra, er lágu að 
tjóninu — hve mikils hluta hins greidda eða þess, sem greiða ber, hver af 
þeim getur krafist af þeim, sem ábyrgur eða ábyrgir eru.

33. gr.
Ákvæði þau, sem sett eru í 31. og 32. gr., takmarka að engu leyti rjett 

þann til skaðabóta, er hver og einn getur krafist samkvæmt lagaákvæðum.

34. gr.
Eigandi loftfars, sem notað er til loftferða á íslandi samkv. 3. gr., 

ber að tryggja sig hjá vátryggingarfjelagi gegn skaðabótakröfum þeim, sem 
kunna að verða gerðar samkv. 31.—34. gr. á hendur honum eða þeim, sem 
hafa rekstur loftfarsins á hendi. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður 
hámark fjárupphæða þeirra, er skaðabótakröfur má gera til og felast verða 
í vátryggingarupphæðinni. Þó mega upphæðir þessar ekki fara fram úr 100.000 
krónum, ef um meiðsl eða dauða fólks er að ræða, og ekki fram úr 10.000 
krónum, ef um skemdir á varningi er að ræða.

Vátryggingarfjelaginu skal vera skylt og það tekið fram í vátryggingar- 
samningi, að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, hvenær vátrygg- 
ingartími er útrunninn. 1 vátryggingarsamningnum skal einnig tekið tram, að
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vátryggingarfjelagið beri ábyrgð á tjóni, sem verða kann innan tveggja mánaða 
frá því að vátryggingarfjelagið tilkynnti ráðuneytinu, að vátryggingartiminn 
væri útrnnninn, ef loftfarið hefur ekki á þeim tíma verið strikað út af skrá.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, að eigandi Ioftfars 
geti í stað vátryggingar sett aðrar tryggingar fyrir skaðabótakröfum, sem kunna 
að verða gerðar.

í stað eiganda (í 1. og 3. málslið) kemur vörsluhafi, ef um er að ræða 
ákvæði 5. gr. (1. b).

Ef Ioftfar er notað til loftferða á íslandi samkv. 13. gr. a eða c, getur 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveðið, hvort ábyrgðarskylduvátrygg- 
ingar þarf til greiðslu á skaðabótakröfum samkv. 31.-33.gr. Eiganda skal 
leyft að setja aðrar tryggingar í stað vátryggingar.

VIII. KAFLI.
Ýms ákvœði.

35. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, hvort ákvæðum 

18., 20., 24. og 27. greinar og reglugerðum þeim, er kunna að verða settar 
samfara þessum greinum um Ioftför íslenskra ríkisborgara, skuli verða beitt, 
ef þau eiga við loftferðir utan íslenskrar landhelgi.

36. gr.
Loftför, fluglið, farþegar og farmur hlíta islenskum lögum og reglu- 

gerðum þeim, er á hverjum tíma gilda um loftferðir, tolla, gjöld og flutninga 
á fólki og farangri.

Atvinnu- og samgöugumálaráðuneytinu skal vera heimilt, til þess að 
greiða fyrir fiugsamgöngum á íslandi að undanþiggja innflutningsgjaldi flug- 
vjelar, varahluta, hreyfla, áhöld, bensín, bensól, olíu og annað, er til rekstrar 
flugvjela þarf.

37. gr.
Loftfar og skip, er bjarga hvert öðru úr sjávarháska eða bjarga farmi 

eða aðstoða við björgun, eiga kröfu til hæfilegrar þóknunar. Ef þóknun sú, 
er lofað hefir verið eða um var samið þykir óhæfilega há, hefirsá, ergreiðslu- 
skyldur er, rjett til þess að Ieita til dómstólanna um niðurfærslu greiðslunnar.

38. gr.
Ef þörf alþjóðar krefur, er hægt að taka lóðir og lóðarrjettindi eign- 

arnámi til loftferða eða skerða gegn hæfilegu endurgjaldi, ef samkomulag næst 
ekki milli þeirra, sem gera út loftfar og lóðaraðilja. Skerðing getur orðið á 
þann hátt, að merki eru sett upp á tiltekinn stað til leiðbeiningar loftför- 
um. Skal þessu framfylgt samkvæmt sjerstökum lögum.
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39. gr.
Brot gegn lðgum þessum eða reglugerðum, er gefnar verða út vegna i 

laga þessara, varða sektum alt að 10,000 krónum eða fangelsi, ef ekki liggur 
þyngri refsing við samkvæmt hegningarlðgunum.

. Skal fara um slík mál, sem almenn lögreglumál. Sektir renna i ríkissjóð.

40. gr.
Hver sá, er stofnar mannslífi í hættu með þvi að skemma af ásettu 

ráði eða eyðileggja loftfar eða gera það ónothæft eða ótraust eða af ásetlu 
ráði truílar ferðir loftfars. með því að gefa röng merki eða á annan hátt, skal 
sæta fangelsi ekki skemur en 3 mánuði.

Tilraunin sjálf er refsiverð.
Ef alvarleg Iikamsmeiðsl hafa hlotist á þenna hátt eða maður beðið 

bana, skal refsað með betrunarhúsi, ella með fangelsi ekki skemur en 6 
mánuði, ef málsbætur eru.

Ef þessi brot eru framin í skeytingarleysi, skal refsa fyrir með fangelsi 
alt að 6 mánuðum og auk þess sektum alt að 100,000 krónum eða þá önn- 
urhvor þessara refsinga viðhöfð, en fangelsi ekki skemur en 1 mánuð, ef 
verknaður þessi hefir baft dauða manns í för með sjer.

4t gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frv. þetta er samið af Flugfjelagi íslands og fylgdi því greinargerð Svo 
hljóðandi*.

þar sem telja má liklegt, að fiugferðum verði frumvegis haldið uppi á 
íslandi, þykir nauðsynlegt með lögum að skipa fyrir um, hvernig loftferðum 
skuli haga.

Sambandsþjóð vor, Danir, hafa með lögum frá 1. mai 1923 skipað fyrir 
um loítferðir og þykir þvi hlýða að taka hæfilegt tillit til þessara laga. Pó er 
nauðsynlegt í islenskum lögum um Ioftferðir að vikja frá hinum döusku lagaá- 
kvæðum að ýmsu Ieyti, bæði vegna þess, að loftferðir hafa tekið verulegum fram- 
förum siðan hin dönsku lög voru sett og eins vegna hins, að lsland verður einnig 
að haga sjer eftir ýmsum alþjóðaákvæðum um loftferðir. Aðstaða íslands er og 
þannig, að einnig verður að taka sjerstakt tillit til hennar.

Um 1. gr.
Alment er litið þannig á, að hver og einn hafi rjett til frjálsra afnota 

loftsins og er þetta tekið fram i fiestum lögum um loftferðir. í dönsku lögunum 
er þessa ekki beinlinis getið, en af ýmsum ákvæðum þeirra laga er Ijóst, að 
sama grundvallarhugsun liggur að baki.



Þingskjal 12 53

Um 2.—6. gr.
Ríkisborgaraákvæðin um Ioftför óg ákvæðin um skrásetning Ioftfara standa 

I flestum lögum um loftferðir og i rikjasamningum hjer að lútandi.
Ákvæði 5. greinar slanda f flestum samskonar lögum. Þó er hjer gert 

ráð fyrir, að loftfar þurfi ekbi að vera i eigu en að eins í vörslu (og undir stjórn) 
islenskra rikisborgara, ef það er flutt inn fyrir lengri tima en 3 mánuði. Sams- 
konar ákvæði standa i hinum argentínsku lögum um loftferðir frá 4. sept. 1925. 
Gert er ráð fyrir því, að Flugfjelag Islands h/f eða önnur slik fjelög, er kunna 
að verða stofnuð og eiga heimili á’ íslandi, geti tekið loftför á leigu. Svipuð 
ákvæði um flugfjelög gilda einnig i hinum þýsku lögum um loftferðir frá 1. 
ágúst 1922.

Sjálfsagt þykir að setja i lög þessi ákvæði um flughæfileika loftfara og 
um vátryggingarskyldur.

Um 7.-12. gr.
1 greinum þessum eru talin öll hin helstu atriði, er koma til greina við 

skrásetningargerðir Ioftfara.
Um 13. gr.

í grein þessari er gert ráð fyrir að ísland geri loftferðasamninga við önn- 
ur ríki. Ákvæðin um sjerstakt leyfi samkvæmt b og c standa i flestum erlend- 
um .lögum um loftferðir.

Um 14. gr.
í öllum lögutn um lóftferðir standa ákvæði um það, að þá að eins sje 

hægt að skrásetja loftfar, að sönnur sje færðar á, að það sje hæft til flugferða. 
ísland verður fyrst um sinn að nota opinberar eftirlitsstofnanir annara ríkja eða 
eftirlitsstofnanir þær, sem viðurkendar eru af viðkomandi stjórnum uns flugferðir 
komast i það horf hjer, að hægt sje að setja upp sjerstaka eftirlitsstofnun með 
loftförum.

ísland getur þvi fyrst um sinn heldur ekki sett neinar sjerstakar reglur 
til þess að dæma um flughæfileika loftfara, en verður að fara eftir ákvæðum 
þeim, er gilda hjá eftirlitsstofnunum þeim i öðrum löndum, ’er leila verður til. 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir flughæfileikavottorð eftir skilrikjum 
þeim, er lögð eru fram frá eftirlitsstofnunum þessum.

Um 15. gr.
í grein þessari er skipað fyrir um, hvernig eigi að ógilda um stundar- 

sakir eða að fullu og öllu flughæfíleikavottorð. Rikið hefir þvi að eins tilefni til 
að láta skoðun fara fram, að verulegar skemdir hafi orðið. Gf hægt er að lag- 
færa skemdir með þvi að skifta um einstaka hluti eða gera að eins Iitilfjörlegar 
endurbætur, þykir ekki ástæða til að láta skoðun fara fram.

Um 16. gr.
Trúnaðarmenn atvinnu- og samgöngomálaráðuneytisins verða að bafa að- 

gang að loftförum, hvenær sem þeir æskja þess, til þess að þeir geti sannfært
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sig um, hvort skilyrðum þeim, er sett eru í 15. gr. um ógilding flughæfileikavott- 
orðs um stundarsakir eða að fulln og öllu, sje fullnægt. Tilkynningarskylda sú, 
er tekin er fram i 2. málslið, fer í sömu átt.

Um 18. gr.
Nauðsynlegt er að skipa fyrir um, hver skuli hafa stjórn á hendi i loft- 

förum likt og á skipum. Er þetta og tekið fram i hinum dönsku lögum um loft- 
ferðir frá 1. mai 1923.

Með reglugerð er hægt að ákveða nánar hve viðtækt vald stjórnandi 
loftfars skuli hafa i einstökum atriðum.

Um 19. gr.
1 grein þessari eru tekin fram skilyrði þau, er þarf til þess að veita 

leyfisbrjef þeim, er stjórna eiga loftfari eða vera til aðstoðar (fluglið). ísland verð- 
ur vilanlega fyrst um sinn að viðurkenna prófvottorð annara rikja og leggja til 
grundvallar leyfisbrjefum þessum.

Likt gildir um læknisskoðun þá, er verður fram að fara áður en Ieyfis- 
brjef er veitt. Ef læknisskoðun fer fram á íslandi þykir sjálfsagt, að sömu skil- 
yrða verði krafist eins og i öðrum löndum, þangað til sjerstök reglugerð verður 
sett um, hvers krefja beri, er læknisskoðun á flugliði fer fram.

Um 20. gr.
Grein þessi svarar til ákvæða þeirra um flaglið, er gilda um erlend loft- 

för samkv. 13. gr.

Um 21. gr.
Hjer þykir ekki nauðsynlegt að skipa fyrir um, hverja staði skuli taka 

til Iendingar. Alstaðar er nóg af landi til lendinga og þarf því ekki með lögum 
að skipa fyrir um að breyta tilteknum stöðum í lendingarstaði.

Ákvæðin i 21. gr. taka þvi að eins til þess, sem siðar kann að verða, ef 
flugleiðum fjölgar.

Um 22.-23. gr.
Sjálfsagt þykir, vegna þess, hve mikils það er virði fyrir þjóðlífið, að 

ráðuneytið veiti samþykki sitt til atvinnufyrirtækja þeirra, er koma vilja á reglu- 
bundnum flugferðum á íslandi.

Um 24. gr.
Hjer eru tekin fram grundvallaratriðin um loftsamgöngur, er siðar verður 

skipað fyrir um með reglugerðum. Þykir nóg i grein þessari að benda á reglur 
þær, er gilda í alþjóðaviðskiftum.

Um 25. gr.
Ákvæðin um Iendingar loftfara á íslandi eru hin sömu og í hinum þýsku 

lögum um loftferðir frá 1. ágúst 1922 og þykja ákvæði þessi hafa reynst ágætlega.



Þingskjal 12 55

Um 26.-28. gr.
Ákvæðin um bann á flutningi sprengiefna o. fl., um þráðlaus áhöld og 

um loftgirðingasvæði eru algeng í flestum lögum um ioftferðir.

Um 29.—30. gr.
Ákvæði þessi þykja sjálfsögð í lögum um loftferðir vegna gildandi ákvæða 

um tolla, heilbiigði, eftirlit og vegabrjef.

Um 31.—33. gr.
Skaðabótaskyída eiganda loftfars eða þess, sem hefir rekstur þess á hendi, 

er i flestum lögum um loftferðir miðuð við ábyrgð þá, sem líklegt er að megi 
koma fram. Þessu grundvallaratriði er fylgt i 31. gr. Ákveða verður i einstökum 
atriðnm, hve mikla skaðabótaskyldu skal setja. Samsvarandi ákvæði og þessi eru 
i þýskum lögum um loftferðir frá 1. ágúst 1922.

Um 34. gr.
Vátryggingarskyldan eða skyldan að setja tryggingar er selt i lög þessi 

vegna almenns öryggis.
Um 35. gr.

1 framandi riki verður að gæta allra þeirra ákvæða, er ríki þetta beflr 
sett. Millirikjasamningar geta tekið fram, að ýms ákvæði, er ísland setur, skuli 
gilda. 35. gr. lýlur að þeim atriðum. Ákvæði 18., 20., 24. og 27. gr. geta átt við 
loftför, er fara yfir eigandalaus svæði, einkum yflr haf.

Um 36. gr.
Grein þessi á að koma'i veg fyrir árekstur á gildandi ákvæði. Best fer 

á að koma þessum málum fyrir með millirikjasamningum.

Um 37. gr.
Siglingaákvæði um björgun úr sjávarháska er ekki hægt að nota, ef um 

loftför og skip er i senn að ræða. Af aðstandendum skipa er haldið fram, að 
björgunarlaun svari oft ekki til þess koslnaðar, er fer i það að bjarga loftfari. 
Sama er haldið fram af aðstandendum loftfara, ef um björgun skipa er að ræða. 
Mun báðum hæfa best, að hæfileg þóknun sje ákveðin.

Um 38. gr.
Þó að gæta verði eignarjettarins, krefur þörf alþjóðar stundum, að loftför 

fari um tiltekin svæði eða tilteknar sveitir, þrátt fyrir það, að eigandi sá, er i 
hlut á, sje ekki samþykkur skerðingu eða missi á eign sinni.

Um 39. gr.
Refsiákvæðin i 39. gr. eru sett til þess, að ákvæðum þessara laga og 

reglugerða þeirra, er þau hafa i för með sjer, verði hlýtt.
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Um 40. gr.
Nauðsynlegt er einnig að setja refsiákvæði vegna öryggis loftferða. Grein 

þessi er tekin úr binum þýsku lögutn um loftferðir frá 1. ágúst 1922 og sams- 
konar ákvæði eru i loftferðalöggjöf Englendinga og ítala og ýmissa rikja i öðr- 
um beimsálfum.

13. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitist úr ríkissjóði helmingur kostn- 

aðar, eftir áætlun, sem stjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess i fjár- 
lögum, alt að kr. 350,000 — þrjú hundruð og fimmtíu þúsund krónum — gegn 
jafnmiklu tillagi frá hafnarsjóði Skagastrandar.

Fjárhæð þessi greiðist hafnarnefnd Skagastrandar að sömu tiltölu og 
hafnarsjóður leggur fram til fyrirtækisins.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til þess að lána hafnarsjóði Skagastrand- 

ar úr Viðlagasjóði alt að 350,000 kr., er hafnarnefnd þarf að taka til hafnar- 
gerðarinnar, gegn þvi, að sýslusjóður Austur-Húnavatnssýslu ábyrgist greiðslu 
J/3 hluta lánsins gagnvart Viðlagasjóði, en hreppssjóður Vindhælishrepps */’ 
hluta þess. Lánið veitist til 40 ára, með 5°/» vöxtum og jöfnum afborgunum, 
en skal vera vaxtalaust og afborganalaust þangað til höfnin er nothæf. Til- 
lagið úr ríkissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundið því skilyrði, að yíirumsjón 
með verkinu og reikningshald sje falið manni, sem stjórnarráðið samþykkir.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfir bafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir í för með sjer, alt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga
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frá því að matsgerö er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur lOQ/o af 

hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Skagastrandar. ,

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lína til suðurs í Djúpsker 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins í Hratnárós.

5- gr-
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera i sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
ishrepps. Sá, sem vill gera eitlhvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, 
ef með þykir þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. 
Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slíkt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af því.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneylisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 

í hafnarnefnd sitja 3 m'enn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælisbrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima í Skagastrandarkauptúni, eða i nágrenni þess.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn- 
arinnar.

9. gr.
Hreppsnefnd má ekki án Ieyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar'fasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
í hönd, nje endurnýja slík Ián eða fresta borgunartimanum, og ekki beldur 
gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 8
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10- gr-
Hafnarsjóður á alt það land, innan bafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstaumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald bafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau er hjer segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrnm mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Helming hækkunar lóðarleigu i Höfðabólalandi, og hluta lóðargialds 

nýrra lóða. Þar til núgildandi leigumálar eru fallnir úr gildi, skulu, þegar 
höfnin er nothæf, dómkvaddir menu meta sanngjarna lóðarleigu á 5 ára 
fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða í hafnarsjóð V4 af þeirri upphæð, 
sem matið er hærra en núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig i Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar. 
skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Vindhælishrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 3 a, b og c.

12. gr.
Nú má álita, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru i 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að 
leggia megi aukatoll á aðflutningsgjaldsskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör- 
ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4°/o af tolli þeim, er greiða ber i ríkis- 
sjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv.
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

14. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina iyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu tii samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.
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15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd í hyggju einhverjar meiri háttur aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjer.

16. gr.
Komi það í ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sje, að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
bæðum, ber bafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tíð. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu Iiðna ári, 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru, höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. í reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara, sem almenn lög- 
reglumál.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Á Alþingi 1928 var borið fram frumvarp til laga um hafnargerð á Skaga- 
strönd af þm. A.-Hún. Rannsókn á hafnarstæðinu hafði farið fram árið 1921 og 
er skýrsla um þá rannsókn prentuð i riti því sem gefið var út 1922 um hafna- 
rannsóknir stjórnarráðsins á árunum 1917—1921. Með þvi að margt hefir breyst 
siðan mun þinginu ekki hafa þótt málið undirbúið sem skyldi og lauk þvf svo 
á þinginu, að frumvarpið var ekki útrætt, en var vfsað til stjórnarinnar til frek- 
ari ranns^knar og undirbúnings. Stjórnin ljet því á síðastliðnu ári rannsaka 
hafnarstæðið grandgæfilega að nýju og hafa verið gjörðar fullkomnar áætlanir 
um verkið og uppdrættir af höfninni. Hefir verið gert ráð fyrir að viðunandi 
höfn geti orðið gerð á Skagaströnd fyrir tæpar 700000 krónur.
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Stjórnin er á þeirri skoðun, að það sje þýðingarmikið mál fyrir aðliggj- 
andi bjeruð og landið í heild sinni að góð böfn væri á hentugum stað við Húna- 
flóa austanverðan, sem nú er hafnlaus. Frá böfn á Skagaströnd mundi verða gott 
samband við bjeruðin i Húnavatnssýslu, þar sem nú er orftið. mikið af bilfærum 
vegum. Og sem síldveiðaböfn mundi Skagaströnd sjálfsagt geta baft mikla þýð- 
ingu. Utflutningur á kjöti er einnig mikill úr Húnavatnssýslu og yrði það til 
mikillar tryggingar fyrir kjötútflutninginn, einkum á frystu kjöti, að fá góða böfn 
á Skagaströnd.

Með skirskotun til þess, sem að framan segir, þykir stjórninni rjett að 
leggja frumvarp þetta fyrir Alþingi og er það að mestu samhljóða frumvarpi þvi, 
sem lá fyrir siðasta þingi með þeim breytingum, sem bin nýja rannsókn hefir 
sýnt að þöif er á að því er kostnaðinn snertir. Ráðuneytið telur eptir atvikum 
sanngjarnt, að greiddur sje að bálfu úr rikissjóði kostnaðurinn við hafnargerðina 
og um binn belminginn ljett undir með bjeraðinu með þvi að veita hafnarsjóðn- 
um hentugt lán til ftamkvæmdar verksins.

Þess virðist ekki þörf að fara út í einstakar greinar frumvarpsins, en 
annars visast til greinargerðarinnar fyrir frumvarpi þvi, sem lá fyrir sfðasta Al- 
þingi og brjefs vitamálastjóia, dags. 28. des. 1928, sem prentað er sem fylgiskjal 
hjer á eftir.

VITAMÁLASTJÓRINN.
Reykjavik, 28. des. 1928.

Greinargerð og áætlun um bafnargerð við Skagaströnd.
Einn liðurinn í hafnarrannsóknum þeim, sem atvinnumálaráðuneytið á 

sínum tíma fól N. P. Kirk verkfræðingi að framkvæma, og eftir andlát hans rojer 
í samvinnu við N. C. Monberg i Kaupmannahöfn, var áætlun um hafnargerð við 
Skagaströnd. Mikil áhersla var lögð á þetta verk, því að bæði er mikil þörf á 
góðri höfn austan Húnaflóa og á Skagaströnd hagar fremur vel til frá náttúrunn- 
ar hendi fyrir hafnargerð. Þörfin er í þvi fólgin, að engin nothæf útflutningshöfn 
er fyrir hinar viðáttumiklu og frjósömu sveitir austan við Húnaflóa; þar er eng- 
inn staður brúklegur fyrir sildveiðistöð vegna hafnleysis, en sildveiði mætti oft 
reka með miklum hagnaði á Húnaflóa, væri þar notbæf höfn. Að visu má segja, 
að síldveiði megi stunda frá fjörðunum i Strandasýslu, en fyrir utan þá er mikill 
og breiður skerjakiasi, að mestu leyti ómældur, sem ætið mundi verða til hindr- 
unar fyrir sildarútgerð i stórum stíl, jafnvel þó að fullkomin sjómæling færi fram. 
Ennfremur fengist með höfn við Skagaströnd afdrep fyrir skip í óveðrum, en eins 
og er, er hvergi slikt afdrep austan megin flóans.

Sú áætlun, sem gerð var 1921, var aðallega miðuð við útflutning og skjól, 
en hvorutveggja a. m. k. fyrst um sinn í smærri stíl. Kostnaðurinn var áætlaður 
kr. 741500,00, auk bátabryggju við Hólanes, sem var áætiuð 40000 kr. Siðan lá 
málið niðri, þangað til það á þingi 1928. kom fram sem lagafrumvarp um heim- 
ild til hafnargerðar við Skagaströnd. Á þinginu var mikill áhugi fyrir þvf, en 
ýmsra ástæðna vegna var það ekki leitt tii lykta, heldur vísað til stjórnarinnar 
til frekari undirbúnings. Eitt atriði, sem kom fram, var það, að sumnm þótti
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annar staður, litið eitt sunnar, fnlt eins heppilegur til hafnargerðar. Var því af- 
ráðið að taka málið grandgæfilega fyrir að nýju, gera frekari rannsóknir á staðn- 
um og fara nákvæmlega yfir áætlunina.

Þessar rannsóknir á staðnum voru gerðar siðastliðið sumar, og siðan 
hefir verið gerð, að heita má, alveg ný áætlun um þessa hafnargerð. Sömuleiðis 
var staður sá, sem af sumum hafði verið talinn heppilegur til hafnargerðar, tek- 
inn til athugunar; hann reyndist ekki hafa neina kosti fram yfir eldri staðinn, 
en vera að ýmsu leyti lakari. Á skipulagi hafnarinnar hefir verið gerð nokkur 
breyting: Samkvæmt eldri áætluninni var gaiðurinn beygður inn eftir, en við nán- 
ari athugun þótti heppilegra að hafa hann beinan, i stefnu á Brúnkollu, svo unt 
verði siðar að gera garð út yfir Árbakkasteina i Brúnkollu og stækka með þvi 
höfnina um helming, og gera hana mun skjólbetri. Jafnframt er höfnin áætluð 
þannig, að hún verði þegar i byrjun nothæfari fyrir skip alment, og sjerstaklega 
fyrir útgerð. Eldri áætlunin gerði að eins ráð fyrir 30 m bryggjuplássi, en það er 
of litið ef um nokkra verulega umferð er að ræða, en við þvi má búast að tals- 
vert verði flutt út frá Skagaströnd, bæði af landbúnaðar og fiskiafurðum, sjer- 
staklega af sild og ef til vill síðar sildarmjöi og — oliu. Ennfremur er sú breyt- 
ing gerð frá eldri áætluninni, að uppfyllingunni sem þar er ráðgerð, er að mestu 
slept, því þó að við þvi megi búast að síðar verði þöif á slíkri uppfyllingu, tel 
jeg hennar ekki þörf i fyrstu, enda er það svo einfalt verk, að það má vinna 
smátt og smátt, eftir þörfum sem vetrarvinnu.

Eins og fyr hefir verið sagt, hefir hafnargerðin verið hugsuð þannig, að 
höfnin komi að sem meslum notum strax í byrjun, en þó með hliðsjón af þvi, 
að siðar megi bæta við þeim mannvirkjum, sem aukin framleiðsla gerir nauð- 
synleg. Stórskipabryggjan, við hana er um 5 m dýpi, hefir verið gerd 60 m löng, 
þannig að hvert millilandaskip geti legið við hana og afgieitt sig úr öllum lestar- 
opum samtimis. Jeg tel nauðsynlegt að þetta verði gert þegar i fyrstu, þvi að það 
mundi gera talsvert rask að þurfa seinna að lengja bryggjuna. — Áður var ráð- 
gert að gera bátabryggju meðfram eynni, en með þvi móti verður ekkert pláss 
fyrir smærri skip, sem búast má við að leiti þangað, t. d. til sildarútgerðar. Til 
þess að sjá þeim fyrir hæfilegu plássi, hefi jeg gert ráð fyrir 4 skipabryggjum, 
við þær verður 3 m dýpi, og jafnframt 1 bátabryggju út frá eyjunni. Af þessum 
bryggjum verður sú ysta gerð um leið og garðurinn, og i föstu sambandi við 
hann, en hinar þrjár má gera seinna eftir þörfum, án þess að raska þurfi garð- 
inum sjálfum. Bátabryggjan verður inst, úr timbri, mjög einföld-

Hvað snertir gerð þessara mannvirkja hefir verið fylgt gömlu áætluninni með 
garðinn sjálfan. Um stórskipabryggjuna hafa verið gerðar 2 áætlanir, í annari er 
gert ráð fyrir að gera bryggjuna sem uppfyllingu innan járnbentrar steinsteypu- 
kassa, en i hinni innan járnveggs. Fyrri aðferðin er ef til vill traustári og betri, 
en mun dýrari, um 50000 kr., hins vegar álít jeg járnvegginn alveg nógu sterkan, 
og tel þvi ekki ástæðu til að nota hina, svo framarlega sem ófyrirsjeðar hindr- 
anir koma ekki i veg fyrir hann. Ysta smáskipabryggjan geri jeg ráð fyrir að 
gerð verði úr steinsteyptum kössum, sem ná alveg inn í garðinn, en hinar þrjár, 
sem að öðru leyti verða gerðar á sama hátt, verði tengdar við garðinn með járn- 
bitabrúm.
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Auk þess, sem áður er tekið fram, að til mála geti komið að gera garð 
að sunnan út í Brúnkollu og byggja jafnframt út syðri part hafnarinnar, má, 
áður en til þess kemur, gera ýms mannvirki fyrir innan fyrra garðinn, t. d. smá- 
bryggju í vikinni, og frá Hólanesi má byggja út i skerið sem þar er fram af og 
gera þar góða bryggju. Einnig getur nokkur dýpkun komið til mála. Um öll þau 
mannvirki hefir enn engin áætlun verið gerð, enda engin þörf á því að svo 
stöddu.

Kostnaðaráætlun uin hafnargerð við Skagaströnd.
A. Hafnargerðin miðuð við 60 m stórskipabryggju úr járnbentri steinsteypu, 1

smáskipabryggja og 1 bátabryggja úr timbri.
41. Garður frá landi út í eyju ............ ........................... . kr. 41400,00
2. Sprenging og jöfnun eyjarinnar ... ..................................... — 54600,00
3. Skjólgarður fram úr eyjunni ..................................... — 332200,00
4. Skipabryggja úr steinsteypu, 60 m löng............................. — 125940,00
5. Garðhaus .............................................. ... ............................ — 34350,00
6. Bryggjur út frá eyjunni:

30 m bryggja..................................... kr. 46800,00
3 bryggjur á 20 m .................... — 81240,00
30 m bátabryggja ............................. — 7040,00

135080,00

Kr. 723570,00
Verkstjórn og ófyrirsjeð, 15°/o ..................................... — 108430,00

Kr, 832000,00

B. Hafnargerðin miðuð við 60 m stórskipabryggju með járnvegg, annars eins og A.
Byggingarkostnaöur 1 — 6 ............................................................... kr. 679930,00
Verkstjórn og ófyrirsjeð ............................................................... — 102070,00

Kr. 782000,00

A/ Hafnargerðin eins og A, en þrjár 20 m bryggjurnar í 6. lið er slept.
Byggingarkostnaður 1—6 ............................................................... kr. 642330,00
Verkstjórn og ófyrirsjeð ............................................................... — 96670,00

Kr. 739000,00

B/ Hafnargerðin eins og B, en þrjár 20 m bryggjurnar í 6. lið er slept.
Byggingarkostnaður 1 — 6 ............................................................... kr. 598690,00
Verkstjórn og ófyrirsjeð .......... . .............................................. — 89310,00

Th. Krabbe.
Kr. 688000,00
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14. Frumvarp

tíl laga um Landbúnaðarbanka íslands.

I. KAFLI.

Stofnun og skipulag bankans.

1. gr.
Banka skal stofna, er nefnist Landbúnaðarbanki íslands. Á Norður- 

landamálum er heiti hans Islands statsgaranterede Landbrugsbank, á ensku 
The State-Guaranteed Rural-Credit Bank of Iceland.

2. gr.
Tilgangur bankans er að styðja landbúnaðinn og greiða fyrir fjár- 

málaviðskiftum þeirra, er stunda landbúnaðarframleiðslu.

3. gr.
Landbúnaðarbanki íslands er sjálfstæð stofnun, sém er eign ríkisins, 

undir sjerstakri stjórn svo sem nánar er ákveðið í VIII. kafla laga þessara.
Bankinn starfar i fimm deildum með aðgreindum fjárhag, og nefnast 

þær sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild, bústofnslánadeild, Ræktunar- 
sjóður og Byggingar- og landnámssjóður. Skal halda algerlega aðgreindum 
varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reiknings- 
haldi hverrar deildar fyrir sig.

4. gr.
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess 

að taka lán erlendis, án tryggingar i sjálfs sín eignum, þarf bankinn sjer- 
staka lagaheimild í hvert sinn, að undanteknu láni samkv. 11. gr. laga 
þessara.

5. gr.
Landbúnaðarbanki íslands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnar- 

þing i Reykjavík. En auk þess getur bankinn haft útbú eða umboðsskrif- 
stofur þar sem bankastjórn telur þörf á, að fengnu samþykki ráðherra.

II. KAFLI.
Sparisjóðs- og rekstrarlánadeild.

6- gr.
Sparisjóðsdeildin tekur við peningum sem innláni eða með spari- 

sjóðskjörum.
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7. gr.Sparisjóðsdeildinni er heimilt, i sainræmi við aðaltilgang bankans fsbr. 2. gr.):1. Að kaupa og selja víxla, tjekka og ávísanir.2. Að veita lán eða kaupa víxla sparisjóða, samvinnukaupfjelaga, banka cða bankaútbúa, með því skilvrði, að fjeð sje eingöngu notað til þess að lána það út aftur til rekstrarlánafjelaga, sem stofnuð kunna að verða og starfrækt samkva’int sjersfökum lögum um slík fjelög.3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga, að áskildu löginæltu samþvkki æðri stjórnarvalda.1. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð.5. Að annast að öðru leyti venjuleg sparisjóðsstörf.
8- gr.Sparisjóðsdeild skal eiga að minsta kosti 10'í af innlánsfje með spari- sjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbrjefum, svo sem ríkisskuldabrjef- uiu, jarðræktarbrjefum, veðdeildarbrjefum I.andbúnaðarbankans eða I.andsbankans eða öðrum verðbrjefuin, er bankastjórn og ráðherra telja jafntrygg. í stað verðbrjefa má koma inneign í sparisjóðsdeild Landsbanka íslands. 9- gr.Allur tekjuafgangur rennur í varasjóð deildarinnar, enda ber hann töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum 

bennar. 10. gr.Ríkisstjórnin skal sjá um að jafnan sjeu almannasjóðir geymdir í sparisjóðsdeild bankans, svo sem unt er og þörf er á fyrir útlánastarfsemi 
deildarinnar

11- gr.Nú þykir sparisjóðsdeild ekki bafa nægilegt fjármagn til þess að full- nægja lánsþörf, sjerstaklega til rekstrarlána samkv. 7. gr. 2, og er þá rikis- stjórninni beimilt að veita ábvrgð ríkissjóðs fvrir viðbótarláni erlendis, alt að 3 milj. kr. 12. gr.Sparisjóðsdeildin nýtur allra blunninda og lýtur öllum ákvæðum hinnar almennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvísi sje ákveðið í þess- um lögum.
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III. KAFLI.
Veðdeild bankans.13. gr.Ríkissjóður leggur veðdeild bankans til stofnfje að upphæð minst 2 milj. kr. Stofnfje þetta greiðist af hendi þannig, að veðdeildin tekur við öll- um eignum Kirkjujarðasjóðs og svo miklu af skuldabrjefum Viðlagasjóðs, er með þarf til þess að stofnsjóður veðdeildarinnar nemi 2 inilj. kr.í stofnsjóðinn rennur ennfreniur alt andvirði fvrir kirkjujarðir, er seldar verða hjer eftir.

14. gr.Fvrst uni sinn greiðist engir vextir af stofnfjenu. En er varasjóður veðdeildarinnar er orðinn 20ói af stofnsjóðnuin, greiðir hún ríkissjóði 4% ársvexti af því stofnfje, er rikissjóður hefir lagt til, þó aldrei meira en helm- ing tekjuafgangs sins. 15. gr.Tekjuafgangur livers árs rennur í varasjóð. Xú vcrður veðdeildin fyrir tapi eða árstekjur hennar hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá það, er á vantar, úr varasjóði.Nú er varasjóður orðinn 30',' af stofnsjóði veðdeildarinnar, og má þá ’eggja það, sem fram yfir er, við stofnsjóðinn.16. gr.Veðdeild Landbúnaðarbankans gefur út bankavaxtabrjef, er hljóða á handhafa, en nafnskrá má þau í bókum bankans. Stjórn bankans kveður á um lögun, útlit og fjárhæð brjefanna. en fjármálaráðherra og bankastjórn undirskrifa þau.Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum. Ákveður bankastjórn hvenær lokið skuli hverjum flokki, en það skal ætið gert áður en liðin eru 8 ár frá því er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo eða fleiri flokka, með mismun- andi vöxtum. starfandi í senn.Aldrei má vera meira í umferð af vaxtabrjefum en nemur áttfaldri uppliæð stofnsjóðsins.Ef meira er gefið út um stundarsakir af vaxtabrjefum en nemur þeirri fjarhæð, sem veðdeildin á í veðskuldabrjefum, er bera eins háa vexti og vaxtabrjefin, þá skal geyma andvirði mismunarins í Landsbankanum, uns því verður varið til útlána. 17. gr.I reglugerð, sem ráðherra sctur fyrir veðdeildina alla eða einstaka flokka vaxtabrjefa, skal ákveða vexti brjefanna, gjalddaga þeirra, hvar þá
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 9
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skuli greiða og hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra. Þar skal 
og ákveðið tímatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers flokks skal 
•'era lokið, og skal það aldrei vera síðar en 48 árum eftir að flokkur var 
opnaður.

Vaxtamiðar, sem komnir eru í gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
rikisins innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í ríkissjóð.

18. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum veðdeildarinnar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er veðdeildin fær frá lántakendum og geymt and- 
virði seldra brjefa samkv. siðustu málsgr. 16. gr.

2. Varasjóður veðdeildarinnar.
3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvörð- 

un reglugerðar, alt að 10% af því sem lán þeirra námu á síðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til ábvrgðarinnar.

4. Stofnsjóður veðdeildarinnar.
5. Ábyrgð ríkissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan 
er greint.

19- gr.
Fje veðdeildarinnar má lána gegn veði í jörðum og hverskonar fast- 

eignum, sem ætlaðar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða eða til almenn- 
ings afnota i sveitum landsins.

Nú heimila lög að leggja afgjaldskvaðir á fasteignir, með forgangs- 
rjetti fyrir sainningsveði, og getur veðdeildin þá tekið trvgging í slíkum af- 
gjaldskvöðum jafngilt sem veð.

Ennfremur er heimilt að veita lán hæjar-, sýslu- og sveitarfjelögum, 
að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda, enda sje lánið ætlað til 
jarðræktar, búreksturs eða einhvers fvrirtækis til almennings heilla í 
sveitum.

20. gr.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, skulu eigi tekin gild 

sem veð, nema vátrygð sjeu í vátryggingarstofnun, er stjórn bankans telur 
góða og gilda. Veðdeildin getur áskilið sjer að annast sjálf vátrygginguna 
og innheimta iðgjöldin með árgjöldum af láninu.

21. gr.
Að jafnaði má ekki lána nema gegn 1. veðrjetti og aldrei yfir % 

virðingarverðs fasteignar. Heimilt er þó að taka gildan 2. eða síðari veðrjett, 
ef opinberir sjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð eru innan % 
virðingarverðs.. En af slíku láni skal taka sjerstakt áhættugjald í varasjóð, 
eftir ákvörðun bankastjórnar.
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Lánstiminn má aldrei vera yfir 40 ár, en nánari ákvæði um lánstima 
eftir því hverrar tegundar veðið er, má setja með reglugerð.

22. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið í reglugerð. Má þar meðal ann- 
ars ákveða, að stjórn Landbúnaðarbankans megi tilnefna virðingarmenn. 
Þar má og heimila að gildandi fastéignamat komi i stað virðingar á veðinu, 
eftir tilteknum reglum og ákvörðun bankastjórnar.

Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef bankastjórnin 
krefst þess, sýna skilriki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir því, að veðið 
bafi eigi rýrnað i veði, svo að veðdeildinni geti verið liætta búin. Láti lán- 
takandi farast fyrir að senda slík skilríki, eða hafi bankastjórn orðið þess 
vör, að veðsett eign hafi rýrnað i veði, má láta skoðun og nýja virðingu fara 
fram á kostnað lántakanda.

23. gr.
I virðingargerðum getur bankastjórn látið tilgreina sjerstaklega verð 

hverrar fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar 
eða landsins, og hinsvegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa 
verið á landinu, svo sem jarðabóta, bygginga og annara umbóta. Getur 
bankastjórn ákveðið að veita eigi að jafnaði hærra lán út á neina fasteign, 
en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu þvi aðeins 
svo hátt, að lánið verði ekki vfir % virðingarverðs allrar eignarinnar.

24. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, greiðir hún í vaxtabrjefum sinum 

eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð, sem hún 
getur fengið fvrir brjefin, að frádregnum söiukostnaði. Semja má um sölu 
vaxtabrjefa hvers flokks fvrirfram i einu eða fleiru lagi, enda samþykki 
ráðherra söluverðið.

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæð sinni i varasjóð veð- 
deíldarinnar, um leið og hann tekur Iánið.

25. gr.
Nú verða eigendaskifti að fasteign, sem er veðsett veðdeildinni, og 

getur bankastjórn þá heimtað lánið endurgreitt að öllu eða nokkru leyti, 
ef henni þykir ástæða til.

Vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má það verða, ef eignarheimild 
hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.

Þegar fasteign sem veðdeildin hefir veð í er seld, skal kaupandil til- 
kynna bankastjórn eigendaskiftin fyrir næsta gjalddaga á afborgunum láns- 
ins. Ella getur bankastjórn krafist aukagjalda alt að 1% af veðskuldinni, 
er rennur í varasjóð. Heimta má jafnhátt aukagjald til varasjóðs e£ skuldu-
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nautur veðdeildarinnar vanrækir að tilkynna bankastjórn þegar í stað, ef 
verulegar breytingar eru gerðar á veðsettri eign, svo að eignin við það rýrn- 
ar í verði.

26. gr.
Lánum þeim, sem véðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan 

Jánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef 
ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga eða veðið gengur svo 
úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldu- 
nautur eigi vátrygðum húsum, sem að veði eru og talin eru með i matinu, 
°ða falli á veðið skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfu veð- 
deildarinnar, eða brjóti lánþegi annars í verulegum atriðum skyldur sinar 
samkvæmt lögum og reglugerðum veðdeildarinnar eða lánssamningum, er 
bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga 
þegar, án uppsagnar.

27. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs i einu lagi, með jafnri 
upphæð samtals, hvern gjalddaga.

Árlegt tillag til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs er 
Ví'% af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga.

Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar 
uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó eigi minna en 100 kr. 
i einu, eða að endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða 
með bankavaxtabrjefum þess flokks, er lán hans var veitt úr, eftir ákvæðis- 
^erði þeirra. Á öðruin tíma árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin 
samþykkir, þó því aðeins að það sje veðdeildinni að skaðlausu.

28. gr.
Samníngsbundnum afborgunum, sem greiddar eru í peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks, er i 
hlut á, eftir hlutkesti, sem notarius puplicus hefir umsjón með og fer fram 
i viðurvist tveggja manna. Annan kveður ráðherra til þess, hinn banka- 
stjórnin. Þá er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 6 mánaða fyrir- 
vara tölu- og bókstafsmerki bankavaxtabrjefa þeirra, er upp hafa komið til 
innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Auglýsing þessi 
skal birt í Lögbirtingablaðinu og í samsvarandi blöðum erlendis, þar sem 
ætla má að brjefin sjeu í umferð.

Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru í peningum, 
má verja til nýrra útlána, þó svo að hin nýju lán endurgreiðist innan þess 
tima, er önnur lán sama flokks eiga öll að vera greidd. Ella skal þessu fje 
varið til að innleysa bankavaxtabrjef flokksins eftir hlutkesti, eins og áður 
segir, eða kaupa brjef til innlausnar.

JBankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er segir i 1. máls- 
grein þesarar greinar, innleysa bankavaxtabrjef í stærri stil.
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29. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtarbrjefa þeirra, er innleysa skal, 

geta, gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið út- 
borgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða 
vexti af höfuðstólnum upp frá því.

30. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, 

rennur í varasjóð veðdeildarinnar, sje liöfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, 
en vaxta innan 5 ára, hvorttveggja talið frá gjalddaga.

31. gr.
Nú glatast hankavaxtabrjef, sem nafnskráð er í bókum veðdeildar- 

innar og getur þá bankastjórnin innkallað liandhafa brjefsins með 9 mán- 
aða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i Lög- 
hirtingablaðinu og í samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, þar sem ætla 
má að brjefin sjeu í umferð. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka 
tíð, getur bankastjórnin útgefið lianda hinum skráða eiganda þess nýtt 
bankavaxtabrjef, með sömu upphæð og það, er glataðist, án þess að nokkur 
annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið 
kröfu á hendur bankanum. Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir 
almennum reglum.

32. gr.
Bankavaxtabrjef þau, sem innleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til 

að borga eða afborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur skal ónýta 
þau undir eins, á þann hátt að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til 
geymslu i fjárhirslu veðdeildarinnar. Skal svo við lok næsta reikningsárs 
brenna þau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum þeim, er inn- 
leystir hafa verið það reikningsár.

33. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru í gjalddaga, skal borga út 

í afgreiðslu bankans i Reykjavík. í reglugerð veðdeildarinnar má ákveða, 
að útborganir þessar fari einnig fram erlendis, þar sem ætla má að brjefin 
sjeu í umferð.

34. gr.
Fje varasjóðs og stofnsjóðs skal ávaxta i bankavaxtabrjefum veð- 

deildarinnar eða á annan tryggan hátt, er reglugerð ákveður.
Varasjóðurinn er óskiftur til tryggingar útgefnum bankavaxtabrjef- 

iuu allra flokka. veðdeildarinnar, en i bókum bankans má sundurgreina 
hann í deildir, eftir því sem ástæða þykir til.

Nú hefir veðdeildin orðið fyrir tapi og varasjóður, að viðbættri sam-
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ábyrgð lántakenda, hrekkur eigi til greiðslu þess, og greiðist þá tapið úr 
stofnsjóði. Ef stofnsjóður á þenna hátt lækkar um 15% má veðdeildin eigi 
halda áfrani að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán, nema Alþingi 
ákveði á ný, að hún skuli halda áfram störfum, og með hvaða skilyrðum.

35. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga, hefir veðdeildin heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sátta eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 
10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. Veðdeild- 
in þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal þar 
ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rokum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með 
neinskonar dómskoti.

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því að skuldin sje rjett og 
komin i gjalddaga, og skuldunaut er rjett að höfða mál, til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fara fram á skrifstofu uppboðshaldai a.

36. gr.
Nú hefir veðdeildin orðið að láta leggja sjer út veðsetta eign (sbr. 35. 

gr.) og eignin hefir eigi selst innan árs frá þvi er veðdeildin tók við henni, 
og skal þá greiða veðskuldina úr varasjóði, eða að minsta kosti svo mikinn 
hluta hennar, að eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðj- 
ungur virðingarverðs hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst 
i eignina á uppboði. Skal eignin síðan seld svo fljótt sem unt er og sýnt 
þykir, að eigi sje ávinningur að bíða lengur með söluna, og getur kaupandi 
þá tekið að sjer eftirstöðvar lánsins.

Á meðan veðdeildin hefir slíka eign með liöndum, skal eigi að síður 
árlega greiða tilskildar afborganir og vexti af láninu, er greiðist úr vara- 
sjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi til þess.

I ársreikningum veðdeildar skal gera sjerstaklega grein fvrir þeim 
eignum, sem þannig er ástatt um.

37. gr.
Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

Viðlagasjóðs og Söfnunarsjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef veð- 
deildarinnar, en þó eigi hærra verði en skráðu eða almennu gangverði, og 
aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. Alt það geymslufje, er samkvæmt 
lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum gildum ákvæðum má verja til út- 
lána gegn fasteignaveði, má i stað þess gevma í bankavaxtabrjefum veð- 
deildarinnar.
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38. gr.Ákveða niá í reglugerð að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga, skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri þóknun, er veðdeildin greiðir, veita bankastjórn upplýsingar og aðstoð, svo sem að láta í ljós álit sitt um verð fasteigna, að liafa eftirlit með viðhaldi veðsettra eigna, að annast innheimtu árgjalda af lánum eða sölu banka- vaxtabrjefa, eða að inna af hendi önnur álíka störf fyrir veðdeildina.39. gr.Veðdeildinni er heimilt að gefa út sjerstaka flokka bankavaxtabrjefa með happvinningum og greiða eigendum þeirra brjefa vinninga eftir hlut- kesti, er notarius publicus hefir umsjón með. 1 reglugerð skal kveða nánar á um fvrirkomulag lilutaveltunnar og má þar ákveða, hve miklu fje eða hve báum liundraðshluta af upphæð happvinningabrjefa i umferð, má mest verja til happvinninga árlega.Landbúnaðarbankinn hefir einkarjett til að gefa út vaxtabrjef með happvinningum. 40. gr.Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 2 miljónum króna í vaxtabrjefum veðdeildarinnar, með þeim kjörum, að iikissjóður verði að likindum skaðlaus af.
IV. KAFLI.

Bústofnslánadeild.

41. gr.Rikissjóður leggur bústofnslánadeild bankans til tryggingarfje að upp- hæði 1 miljón kr., þar af 700 þús. kr. í skuldabrjefum Viðlagasjóðs en 300 þús. kr. greiðist með 50 þús. krs árlegu tillagi úr rikissjóði um næstu 6 ár.
42. gr.Bústofnslánadeild hefir sjerstakan varasjóð og rennur í hann allur tekjuafgangur deildarinnar.
43. gr.Bústofnslánadeildin gefur út bankavaxtabrjef, alt að áttfaldri upphæð tryggingarsjóðsins. Skal hverjum flokki bankavaxtabrjefanna lokað innan 5 ára frá því er flokkurinn var opnaður, og innlausn allra brjefa hvers flokks lokið innan 15 ára frá sama tima.Að öðru leyti gilda ákvæði 16. og 17. gr. laga þessara einnig um banka- vaxtabrjef bústofnslánadeildar.
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41. gr.Til tryggingar vaxtabrjefum bústofnslánadeildar er:1. Veðskuldabrjef þau, er deildin fær frá lántakcndum og gevint andvirði seldra brjefa.2. Varasjóður bústofnslánadeildar.3. Sameiginleg ábvrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvæð- um reglugerðar, alt að 10% af því sem lán þeirra námu á síðasta gjald- daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.4. Trvggingarsjóður bústofnslánadeildar.5. Ábyrgð ríkissjóðs.Ef taka þarf til trvgginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan greinir. 45. gr.Af fje bústofnslánadeildar skal eingöngu veita bændum og öðrum þeim, er kvikfjárrækt stunda, lán til þess að auka bústofn sinn eða koma upp bústofni,Lán deildarinnar skulu jafnan trygð með 1. veðrjetti i búfje lántak- anda og mega ekki liærri vera en belmingur verðs liins veðsetta búfjár eftir verðlagsskrá.Ekkert lán má veita gegn veði i búfje, öðru en kúm, nema eigandi fjárins sje fjelagi i fóðurbirgðafjelagi, sem bankastjórn tekur gilt. Getur og bankastjórn sett það skilyrði fyrir lánveitingu, að fjelagar, allir fyrii' einn og einn fvrir alla, ábvrgist bústofnslánadeild það tjón, er liún kann að verða fyrir vegna fóðurskorts þess búfjár, er hún hefir að veði frá fje- Jagsmönnum.Nú tekur deildin veð í búfje, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og slysahættu i vátryggingarsjóðum sveitarfjelaga eða á annan liátt, og skal þá jafnan krefjast slíkrar tryggingar.Ef ástæða þykir til, getur bankastjórn krafist frekari trvggingar fvrir lánum, auk búfjárveðsins, svo sem fyrsta eða síðari veðrjettar í fasteign, búsáhöldum eða öðru, er bankastjórn tekur gilt.46. gr.Hverri lánbeiðni skal fylgja vottorð hreppstjóra um að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er að veði. Ennfremur vottorð forðagæslumanna eða eftirlitsmanna um ástand fjárins og fóðurbirgðir eigandans. Sömu skilríki skal lántakandi senda bankastjórn árlega, á meðan lánið stendur.Nú er lán veitt gegn veði í búfje, sem kaupa á eða koma upp fvrir lánsfjeð, og skal lánið þá eigi útborgað fvrri en jafnóðum og sannað er að veðið sje til.Nánari ákvæði um virðing búfjár til lántöku og um viðhald veðs, má 
setja með reglugerð.
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47. gr.Ef hankastjórn krefst, er hreppstjóri hver skyldur til að senda henni árlega nákværaa skýrslu yfir búfjáreign allra eða tiltekinna húenda í lireppnum.Nú keinur það í ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars en aukningar á bústofni sínuin, eða hann hefir fargað aftur af bústofnin- um, og er lánið þá þegar afturkræft.48. gr.Um úthorgun lána, sölu vaxtahrjefa og varasjóðsgjald við lántöku, gilda ákvæði 24. gr. laga þessara. 49. gr.Lánin skulu eigi veitt til lengri tíma en 10 ára. Fvrstu 2.árin mega þau standa afhorgunarlaus, en vextir grciðast árlega og varasjóðsgjald %% af uppliæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjalddagi vaxta . og afborgana skal vera 1. nóvemher ár hvert.Xú flytur skuldunautur hústofnslánadeildar húferlum, og skal hann þá þegar tilkynna það bankastjórninni.Um rjett og skyldur lánþega gilda að öðru leyti ákvæði .26. og 27. gr. laga þessara, svo sem við á. 50. gr.Um vaxtahrjef og innlausn þeirra, greiðslu vaxta, um varasjóð deildarinnar og um skyldur emhættismanna til aðstoðar, gilda ákvæði 28.— 34. gr.. og 38.- 39. gr. (um vcðdeild hankans) einnig um bústofnslána- deildina. 51. gr.Þrátt fvrir ákvæði 4. gr. laga um veð 4. nóv. 1887 er lántakanda rjett að veðsetja hústofnslánadeildinni einu nafni tiltekna flokka búfjár síns, er liann á eða eignast kann, og gengur veð deildarinnar fyrir öllum síðari veðsetningum húfjár eða einstakra gripa innan sama flokks. Sama gildir uni veðsetning fóðurhirgða, sem veðsali kann að eiga á hverjuni tima handa veðsettu búfje.8. gr. sömu laga gildir eigi um veðsetning húfjár og fóðurbirgða til bústofnslánadeildar, og eigi tapar deildin lieldur veði sínu þótt veðbrjef sje ekki þinglesið á ný á fvrsta manntalsþingi eftir flutning veðsala í aðra þinghá, nema hankastjórn liafi í tæka tíð verið kunnugt um flutninginn.Búfjárveð deildarinnar gengur fyrir kröfum þeim i þrotabúi, sem ialdar eru í 83. gr. skiftalaga 12. apríl 1878.Bústofnslánadeild liefir lögtaksrjett fvrir öllum kröfum á hendur skuldunautum sínum.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing)^ 10
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Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 
kaupa bankavaxtabrjef bústofnslánadeildar.

52. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

1*4 milj. kr. í vaxtabrjefum bústofnslánadeildar, með þeim kjörum að ríkis- 
sjóður verði að líkindum skaðlaus af.

V. KAFLI.
Ræktunarsjóður.

53. gr.
Um Ræktunarsjóð gilda sjerstök lög (sbr. lög um Ræktunarsjóð ís- 

lands, nr. 17, 13. júní 1925) eins og þau eru nú eða þeim kann síðar að verða 
breytt, svo og sjerstakar reglugerðir um sjóðinn og starfsemi hans. Þó falla 
niður sjerákvæði þeirra laga um skipun stjórnar sjóðsins, laun stjórnenda 
og endurskoðun reikninga hans, eftir að Landbúnaðarbanki íslands hefir 
tekið til starfa og tekið við stjórn Ræktunarsjóðs.

VI. KAFLI.
Byggingar- og landnámssjóður.

54. gr.
Um þessa deild bankans gilda sjerstök lög (sbr. lög um Byggingar- og 

landnámssjóð nr. 35, 7. maí 1928) og reglugerðir, er samkvæmt þeim verða 
settar.

VII. KAFLI.
Sjerrjettindi bankans.

55. gr.
Bankinn er undanþeginn tekjuskatti, útsvari og öðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem n'efnist, til ríkissjóðs eða sveitar- 
sjóða, eða til annara stofnana.

Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bank- 
anum og i nafni lians, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum hand- 
veðsrjett, arðmiðar af skuldabrjefum bankans og framsöl þeirra skulu und- 
anþegin stimpilgjaldi.
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56. gr.Fje það, sem lagt hefir verið i bankann, ásamt vöxtum þess, er und- anþegið kyrsetning eða löghaldi, meðan það stendur þar.57. gr.Bankinn er undanþeginn alniennuin ákvæðuin laga uni hámarksvexti af útlánum gegn fasteignaveði. 58. gr.Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskifti og her þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Landbúnaðar- bankanum og geta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum gert viðvart svo tínianlega að hægt sje að láta mæta við uppboðið.
VIII. KAFLI.

Stjóm bankans, reikningsskil o. fl.59. gr.Bankastjórar eru 3, einn aðalhankastjóri og tveir meðstjórnendur.Báðherra sá, er fer með mál landbúnaðarins, skipar bankastjórnina og hefir vfirumsjón bankans.Ráðherra getur sagt bankastjóra upp með 12 mánaða uppsagnarfresti, enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðu sinni með sama fyrirvara. Þó getur ráð- herra vikið bankastjóra frá fvrirvaralaust, gegn því að greiða honum 6 mánaða laun, ef ekki er um slikt afhrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem heimili frávikning lians án nokkurrar launagreiðslu. Fráviknum bankastjóra skal skýrt frá ástæðum fyrir frávikningunni.Aðalbankastjóri hefir að árslaunum 12.000 krónur og auk þess dýr- hðaruppbót, sem ráðherra ákveður, þó svo. að liann aldrei hafi hærri laun og dýrtíðaruppbót samanlagt en bankastjórar Landsbanka Islands. Með- stjórnendur hafa 4000 kr. árslaun livor og dýrtíðaruppbót eftir ákvörðun ráðherra, þó ekki yfir þriðjung af dýrtíðaruppbót aðalbankastjóra.Ráðherra getur um stundarsakir veitt fráförnum bankastjóra eða ekkju lians eftirlaun, alt að 509c af laununum lianda bankastjóranum og 25% af laununi handa ekkju lians, en eigi til frambúðar nema samþykki Al- þingis komi til.Ráðherra setur mann til að gegna hankastjórastarfi um stundarsakir, tf bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað í bili.60. gr.Ráðherra skipar bókara og fjeliirði bankans, ákveður laun þeirra og vikur þeim frá, alt að fengnum tillögum hankastjórnar.



76 Þingskjal 14Aðra starfsmenn bankans velur bankastjórn eftir þörfum og ákveður laun þeirra. 61. gr.Bankastjórar annast dagleg störf bankans. Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða framselja víxla, verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er bankastjórn heimilt að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bank- ann í þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra, svo og að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bankann með undirskrift sinni í tilteknum málefnum. í reglugerð má setja ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir banka- stjórar, og eigi aðrir, svo gilt sje.Kvittanir bankans eru þvi aðeins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um að þær sjeu athugaðar. Fje- hirðir má eigi greiða neina fjárliæð úr bankanum, sem samþvkki banka- stjórnar þarf til, nenia nteð samþvkki tveggja bankastjóra, eða aðalbanka- stjóra og starfsmanns, sem umboð hefir samkv. 1. málsgrein þessarar greinar.62. gr.Aðalbankastjóri má eigi hafa embætfisstörf á hendi nje reka sjálf- ur atvinnu eða vera í stjórn atvinnufvrirtækja.Eiga mega bankastjórar nje starfsmenn vera skuldskeyttir bank- anunt, nenta veðdeild, hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.Bankastjórar og starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um alt það, er snertir hagi viðskiftamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um vegna starf- semi sinnar við bankann. 63. gr.Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við bankann og kýs sameinað Alþingi annan, til 2 ára í senn, en hinn nefnir ráðherra til. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans í hverju ein- stöku atriði og bera þá saman við bækur bankans, verðbrjefaeign og heima- fje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannrevna, Iivort heimafje bank- : ans og eignir sjeu fyrir hendi.Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðs með ársreikn- ingum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til. Arslaun endur- skoðendanna skulu ákveðin í reglugerð.64. gr.Bankastjórnin skal á liverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt , yfirlit yfir hag bankans, er birta skal í B-deild Stjórnartiðindanna, og við ! árslok fullkominn, endurskoðaðan ársreikning og skýrslu um hag og starf- semi bankans á.árinu. Báðherra úrskurðar ársreikninginn og skal því næst birta útdrátt úr honum i B-deild Stjórnartíðindanna.
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65. gr.Heimilt er bankanum að koma upp umboðsskrifstofum úti uin land, þar sem bankastjórn og ráðberra telja þörf á. Umboðsskrifstofur bankans geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu vera að taka við um- soknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar til undirbúnings lán- tökunni, að borga út lán, er bankinn veitir, ef fje til þess er fyrir hendi á skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu bankavaxtabrjefa og eftir- ’it með veðsettum eignum, bver í sinu umdæmi.Ráðberra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.66. gr.Deildir bankans taka bver um sig þátt i sameiginlegum kostnaði við stjórn, rekstur og húsnæði bankans. Skifting kostnaðarins ákveður banka- stjórn með samþvkki ráðherra. 67. gr.Með reglugerð fvrir bankann má setja þau ákvæði um stjórn hans og starfrækslu, er nauðsvnleg þvkja, þótt ekki sje gert sjerstaklega ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau eigi í bág við ncin ákvæði í lögunum.
IX. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.68. gr.Lög um s.ofnun Rikisveðbanka íslands, ur. 61, 27. júní 1921, eru úr gildi numin.
A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a .Þegar lög um stofnun Ríkisveðbanka Islands voru gefin út árið 1921, var gert ráð fyrir aðeins einni veðlánsstofnun í landinu, er veitti fasteigna- !án til langs tíma og aflaði lánsfjár með sölu veðvaxtabrjefa. Með þeim lög- um var jafnframt reynt að tryggja það sem best, að landbúnaðurinn nyti iána þessara eigi síður en aðrar atvinnugreinar og kaupstaðarbúar, enda munu bvatamenn veðbankalaganna einkum liafa baft i buga hag landbænda og nauðsyn þeirra fvrir hagkvæm fasteignalán.Eins og kunnugt er komu veðbankalög þessi aldrei til framkvæmda. En til þess að bæta úr brýnustu þörf fyrir fasteignalán, var smátt og smátt tekið til annara úrræða. Skipulagi Ræktunarsjóðs var gerbrevtt. Var honum falið það sjerstaka hlutverk, að annast fasteignalán til jarðræktar, fjármagn



78 Þingskjal 14lians jafnframt aukið til muna og sjóðnum vcitt heimild til að afla fjár til útlána með sölu veðvaxtabrjefa (svokallaðra jarðræktarbrjefa). Veðdeild Landsbankans, sem legið liafði niðri um margra ára skeið og starfað lítið eða ekkert að útlánum, var endurreist og aðstaða bennar til útlána stórum baett með ríkisábyrgð og öðrum blunnindum. Loks voru á síðasta þingi sam- þykt lög um Byggingar- og landnámssjóð, sem á að bafa sjerstaka tegund fasteignalána með liöndum.Af þessum veðlánastofnunum starfar Ræktunarsjóður og Byggingar- og landnámssjóður eingöngu að sjerstökum tegundum landbúnaðarlána. Veðdeild Landsbankans aftur á móti lánar eins og áður út á bverskonar fast- eignir, hvort heldur í sveitum eða kaupstöðum, og án tillits til þess, í hvaða augnamiði lánið er tekið. Mætti því ætla að veðdeildin fullnægði þörfum iandbúnaðarins fyrir fasteignalán umfrani þau lán, sem Ræktunarsjóður og Bvggingar- og landnámssjóður bafa með böndum. Það mundi lwn vafalaust gera, ef fjármagn bennar væri nægilegt, því að stjórn Landsbankans mun sist hafa viljað láta landbúnaðarlán sitja á bakanum. Þó befir svo orðið í reyndinni. Þegar lánbeiðnir berast bvaðanæfa að, en lánsfje er takmarkað, vérður ekki hjá því komist, að þeir sem fyrstir verða til að fullnægja öllum settum lántökuskilyrðum, komi framar í röð en þeir, sem eru svifaseinir um lánbeiðni og formlegan undirbúning til lántöku. Af þessuin ástæðum verða sveitamenn enn útundan i kappblaupinu um bin torfengnu lán, þvi að að- staða þeirra er erfiðari en kaupstaðarbúa vegna strjálbvgðar og ýmsra ann- marka á því að fullnægja formatriðum í sambandi við lántökur.Þrátt fyrir endurreisn veðdeildar Landsbankans og Ræktunarsjóðs >g stofnun Byggingar- og landnámssjóðs, má því varla vænta þess, að láns- þörf sveitabænda verði fullnægt að því er snertir fasteignalán til langs tíma.Eitt er þó enn augljósara, að þörf sveitamanna fyrir önnur lán, við- skiftalán, búrekstrarlán o. s. frv. verður ekki fullnægt svo að vel sje með þeim lánsstofnunum, sem til eru i landinu eins og nú stendur. Þýðir ekki að rekja ástæður fyrir því lijer. En til sönnunar þvi, að þetta sje öllum ljóst, án íillits til flokkaskiftingar í landsmálum, má benda á að þingmenn úr Ihalds- flokknum báru fram lagafrumvarp á siðasta þingi, er átti að bæta úr brýnni þörf sveitabænda fyrir rekstrarlán. Að vísu gat sá flokkur þingmanna, sem mest ber bag bænda og landbúnaðar fvrir brjósti, eigi fvlgt því frumvarpi. En ástæðan til þess var eingöngu sú, að ýmsir gallar'voru taldir á frumvarp- inu sjálfu og skipulagi þeirra lánsstofnana, sem áttu að veita bændum rekstrarlán, en eigi hitt, að nokkur þingflokkur væri í efa um, að full þörf væri nýrra úrlausna í þessu efni.Þar, sem svo stendur á, éins og lýst liefir verið bjer að framan, að landbúnaðurinn hefir að allra dómi þörf fyrir sjerstaka lánsstofnun, til þess að annast viðskiftalán og búrekstrarlán til bænda, að landbændur bera skarðan hlut frá borði í samkepninni um þau fasteignalán til langs tíma, sem lánsstofnanir landsins bafa nú á boðstólum, og í þriðja lagi að nú þeg- ar eru til tvær lánsstofnanir, Ræktunarsjóður og Byggingar- og landnáms- sjóður, sem eingöngu starfa að sjerstakri tegund lánveitinga til landbúnaðar,



Þingskjal 14 79þá vaknar eðlilega sú spurning, hvort lánsþörf landbúnaðarins muni eigi best hagkvæmast fullnægt með því að stofna sjerstakan banka, er liefði allar tegundir landbúnaðarlána með höndum en starfaði ekki að neinu öðru Með þeim hætti mundi mega vænta meira samræmis í stjórn og meðferð allra fjármála landbúnaðarins, heldur en búast má við með dreifðum lánsstofn- unum undir sjerstakri stjórn hverri fyrir sig, auk þess sem það ætti vafa- laust að verða ódýrara til frambúðar, að hafa eina stofnun, með sameigin- legri framkvæmdarstjórn fyrir öll slik mál, en margar stofnanir sjálfstæðarog með sjerstakri stjórn. ,Að þessu ráði er horfið með frumvarpi til laga um Landbúnaðar- banka Islands. Það er ætlast til að bankinn starfi eingöngu fyrir landbúnað- inn, en að hver deild hans sje sjálfstæð og hafi með höndum aðeins þau lán, sem eru sömu tegundar og geta að öllu sætt söinu meðferð og lánsregl- um. Sumar þessar deildir eru þegar til. Ræktunarsjóður þegar starfandi og Bvggingar- og landnámssjóður stofnaður með lögum. Þessir sjóðir renna inn í bankann sem sjerstakar deildir, með öllu skipulagi þeirra óbreyttu. Hjer er þvi í raun og veru ekki að ræða um nýja bankastofnun nema að nokkru leyti, heldur sameining eldri stpfnana undir eina stjórn. Hinar deild- irnar aftur á móti eru nýjar, þrjár að tölu, sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild og bústofnslánadeild. Að tilgangi þeirra og starfsemi verður vikið í greinargerð þessari, en um Ræktunarsjóð og Byggingar- og landnámssjóð er ekki ástæða til að taka neitt sjerstakt fram, þar sem skipulag þeirra helst að öllu óbreytt. Um I. KAFLA.Stofnun og skipulag bankans.Um 1.—5. gr.Samkvæmt 3. gr. er bankinn aðgreindur i 5 algerlega sjálfstæðar deildir, er hver liefir sitt starfssvið og skipulag. 1 raun og veru hafa deildir þessar aðeins stjórnina sameiginlega, því að það flýtur af mismunandi verk- efnum, skipulagi og stofnfje deildanna, að fjárhag þeirra má á engan hátt blanda saman.
í 4. gr. er ákveðið að ríkissjóður beri ábvrgð á öllum skuldbindingum bankans, enda er hann eign ríkisins. Það liggur í hlutarins eðli, að ríkissjóð- ur verður að bera ábyrgð á skuldbindingum sinna eigin stofnana, eins og hver annar eigandi þeirra stofnana eða atvinnufyrirtækja, er takast á hend- ur skuldbindingar gagnvart öðrum. Að vísu mætti undanþiggja ríkissjóð slikri ábyrgð með beinum lagafyrirmælum. En þegar til kæmi mundi slik- um lagaákvæðum eigi frainfvlgt. Þeir sem skifta við ríkisstofnanir hafa sið- ferðislegan rjett til að vænta þess að fjárkröfur þeirra verði innleystar, að minSta kosti svo lengi sem þdð skipulag ríkisins stendur, er gilti þegar krafa þeirra varð til. Þessvegna mundi lagaheimild, þó til væri, aldrei notuð til þess að losa ríkissjóð eða stofnanir hdns við áhættu og ábyrgð á tapi, sem



80 Þingskjal 14verða kynni á rekstrinum, með því að láta tapið lenda á þeini borguruin eða öðrum viðskiftamönnum, sem í góðu trausti til gjaldþols ríkisins og heið- arleika stjórnenda þess, hafa lagt fje sitt í viðskifti við ríkisstofnanir.En sje svo, að allar fjárkröfur á Jiendur ríkisstofnunum mundu að síð- ustu verða greiddar að fullu, þótt lagaheimild væri til annars, er ástæðu- laust og óviturlegt að hafa nokkra slíka lagaheimild eða útgöngudvr til þess að smjúga út um ef illa fer, og skilja skuldheimtumenn sína eftir með sárt ennið. Afleiðing slíkra lagaákvæða yrði þá aðeins sú, að draga að nokkru úr þeim hlunnindum, er ríkisstofnanir njóta í samkepni við aðrar, vegna trausts þess er horgararnir bera til gjaldþols ríkisins og heiðarleika rikis- stjórnar fram yfir aðra viðskiftamenn eða stofnanir einstakra manna. Þetta hefir og síðasta Alþingi verið ljóst, er það samkvæmt tillögum Landshanka- nefndar, er áður hafði mál þetta til athugunar, ákvað með lögum að ríkis- sjóður skyldi bera ábvrgð á öllum skuldhindingum Landsbankans. En þar sem til þess er ætlast, að Landhúnaðarhankinn verði eign ríkisins á sama liátt og Landshankinn, er sjálfgefið að ríkissjóður taki á sig samskonar á- byrgð á skuldbindingum hans. Að sjálfsögðu her þá einnig að setja Land- húnaðarhankanum sömu takmörk og Landsbankanum, um lántökur erlend- is, eins og gert er í 4. gr., þar sem ákveðið er að hankinn megi engin útlend lán taka nema eftir sjerstakri lagaheimild í hvert sinn.
U m II. K A F L A .Sparisjóðs- og rekstrarlánadeild.Þessi deild hankans stendur í nánu samhandi við sjerstakt lagafrum- varp um sveitabanka. Er til þess ætlast að svokallaðir sveitabankar eða rekstrarlánafjelög landhænda og sparisjóðsdeild Landhúnaðarbankans sjeu i fullkominni samvinnu um að fullnægja þörf landhúnaðarins fvrír við- skiftalán til stutts tíma. Verkefnið er hjer hið sama og frumvarpi því, er kom fram á síðasta þingi, um atvinnurekstrarlán, var ætlað að levsa úr. Enda byggt á sama grundvelli um skipulag þessara lánsstofnana að ýmsu leyti, en sniðnir hurtu þeir agnúar og gallar á skipulaginu, sem mundu liafa orðið því til fyrirstöðn, að rekstrarlánafrumvarpið frá síðasta þingi hefði getað komið hændum að verulegu liði eða leyst úr þörf þeirra fvrir við- skiftalán og rekstrarlán til stutts tíma. 1 atlmgasemdum með frumvarpi til laga um sveitahanka verður gerð nánari grein fyrir skipulagi þeirra láns- stofnana, er hjer ræðir um, og nægir að vísa til þess. Að öðru levti er ætlast til þess að sparisjóðsdeild Landhúnaðarhankans verði starfrækt á sama hátt og sparisjóðir eru alment, líkt eins og sparisjóðsdeild Landshankans, og hafi almennar skvldur og rjettindi sparisjóða.Um 10. gr.Eins og áður er sagt, er aðaltilgangur sparisjóðsdeildarinnar sá, að



Þingskjal 14 81

miðla rekstrarlánafjelögum til sveita fje til lánveitinga. A sparisjóðsdeildin 
þannig að hafa það hlutverk ineð höndum, sein Landshankanum var ætlað 
eftir frumvarpi um atvinnurekstrarlán frá síðasta þingi. En þar var ætlast 
til að Landsbankinn fengi alt það fje, er liann þyrfti á að halda í þessu 
augnamiði, að láni erlendis, gegn ábyrgð ríkissjóðs, alt að 5 milj. kr. En til 
þess sýnist engin skvnsamleg ástæða, að til slikrar útlánastarfsemi, eins og 
liverrar annarar í landinu, megi ekki nofa innlent geyinslufje ef fáanlegt er. 
í þessu frumvarpi er því gert ráð fyrir, að fjármagnið fáist að inestu í inn- 
lánuin með sparisjóðskjöruin. En þar sein líta verður svo á, að einmitt þessi 
útlánastarfsemi, sein sparisjóðsdeild bankans er.ætlað að hafa með liönd- 
uin, sje landbúnaðinum sjerstaklega nauðsynleg, en binsvegar hefir reynst 
erfitt fyrir banka þá, seni fyrir eru, og sparisjóði, að fullnægja þeirri láns- 
þörf, virðist einsætt að ríkisstjórninni beri að hlutast til uni, að alnianna- 
sjóðir, sem í geynislu eru, verði notaðir til þess að bæta úr þessari lánsþörf. 
Hitt væri ástæðulaust, að hafa alinannasjóði áfram fasta í útlánum annara 
stofnana, sem að vísu kann að vera full þörf fyrir, cn ekki eins brýn nauð- 
syn sem um þau lán, er lijer ræðir um. Af þessum ástæðum virðist það á- 
kvæði 1. gr. rjettmætt og eðlilegt, að ríkisstjórnin sjái um að opinberir sjóð- 
ir sjeu geymdir í sparisjóðsdeild bankans, svo sem tök eru á og með þarf 
vegna útlánastarfsemi deildarinnar til rekstrarlána handa bændum.

Um 11. gr.
Þótt til þess sje ætlast, að deildin fái verulegan liluta af geymslufje 

almannasjóða til umráða, er valt að treysta því að nægilegt veltulán til 
rekstrarlána fáist með sparisjóðsinnlögum einum. Því þykir rjett að halda 
heimild þeirri til lántöku erlendis, sem gert var ráð l'yrir i rekstrarlánafrum- 
varpi frá siðasta þingi. En i stað 5 milj. kr. er heimildin hjer færð niður í 
3 milj. kr.

Um III. KAFLA.
Veðdeild bankans?

Ræktunarsjóður liefir eingöngu með hönduni lán til jarðræktar og 
húsagerðar í sveitum. Bvggingar- og landnámssjóður starfar aðeins að lán- 
veitingum til endurbyggingar ibúðarhúsa í sveitum og til að koma upp ný- 
býhun. Þótt báðar þessar lánsstofnanir, scm eiga samkvæmt frumvarpinu 
að verða sjálfstæðar deiklir af Landbúnaðarbankanuni, yrðu svo öflugar 
að þær gætu nokkurn veginn fullnægt lánsþörf innan þeirra takmarka, 
scm þeim er sett, er alt að einu þörf á almennri fasteignalánsstofnun fyrir 
landbúnaðinn, þ. e. lánsstofnun, sem veitir lán til langs tíma út á jarðir, 
án þess að föst skilyrði sjeu sett um það, til livers lánið er ætlað. Það er 
ekki nóg að nienn geti fengið lán til þess að rækta land, húsa jarðir eða 
stofna nýbýli. Menn verða fyrst og fremst að geta eignast jarðirnar, kevpt 
þær, og til þess verða menn að geta fengið lán til langs tima. Það er heldur
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ckki hyggilegt að veita þeiin eiiiuin hagkvami fasteignalán, seni ætla að ; 
bæta jarðir sinar, en neita hiniini, seni þegar liafa fest fje sitt í endurbótum ; 
jarða, en þurfa einhverra liluta vegna að fá það fje handbært aftur. Ef sú j 

væri reglan, væri það eins og áininning til manna uni að fara varlega í að ; 
kosta upp á jarðir sínar, án þess að bafa trygt sjer lán fvrirfram. Er aug- 
ljóst að slíkt gæti haft þær afleiðingar að draga kjark úr mönnuni við 
jarðabætur, og gæti af því blotist niikið tjón. Þvert á nióti þarf mqnnum að i 
verða það Ijóst, að alt það fje er vel ávaxtað og tryggilega gevnit, seni 
varið cr til skynsanilegra endurbóta á jörðuni. En til þess verður að vera 
jafnan auðvelt að fá fje með aðgengileguni kjöruni út á vel setnar og end- 
urbættar jarðeignir, livenær sein eigandinn liefir þörf fvrir að losa aftur 
eitthvað af fje þvi, sem liann liefir fest í kostnaðarsömum jarðabótum. 
Sömuleiðis er sala slíkra jarða Jiví aðeins niöguleg, að lán út á þær sje 
fáanlegt.

Það verður því varla uni það deilt, að full þörf er fyrir alinenna fast- 
eignalánsstofnun, er veiti lán út á jarðir án þess að notkun lánsins sje 
fastar skorður settar. Það ætlunarverk á veðdeild Landbúnaðarbankans að 
hafa, við lilið Ræktunarsjóðs og Byggingar- og landnáinssjóðs með þeirra 
sjerstöku verkefnuni.

Fyrirniæli frumvarpsins um veðdeild Landbúnaðarbankans eru í 
höfuðatriðuni sniðin eftir lögum þeini, sem hafa verið gefin út um flokka 
veðdeildar Landsbankans og uni Ræktunarsjóð. Er naumast ástæða til að 
gera grein fyrir þeim ákvæðuni laganna, seni áður hafa verið niargrædd og 
reynd uni langan tínia í sanibandi við veðdeild Landsbankans, og verður 
þvi hjer aðeins minst á þau atriði, seni eru frábrugðin binuni eldri veð- 
deildarlögum.

Um 13. gr.
Samkvæmt lögum uni Ríkisveðbanka íslands var gert ráð fyrir að 

bankinn hefði stofnfje að uppliæð 3 niilj. kr. Þar af átti 1 niilj. kr. að koma 
úr hverjuni þessara þriggja sjóða, Ræktunarsjóði, Kirkjujarðasjóði og Við- 
lagasjóði. Xú liefir Ræktunarsjóður verið tekinn til notkunar á sjerstakan 
liátt sanikvænit löguni ■ um sjóðinn frá 1925, og er til þess ætlast að það 
fyrirkomulag baldist óbreytt. En engin ástæða er til að bverfa frá þvi ráði, 
að veðdeild Landbúnaðarbankans sem að niiklu leyti á að koma i stað 
Ríkisveðbankans, fái stofnsjóð þann, sem veðbankanum var ætlaður, að 
frádregnum Ræktunarsjóði, sem verður sjerstök deihl bankans. Hjer er því 
gert ráð fvrir að Kirkjujarðasjóður verði allur lagður veðdeildinni til sem 
stofnfje, og auk þess svo mikið úr Viðlagasjóði, er með þarf til þess að 
stofnsjóðurinn verði 2 milj. kr.

Þegar lög um Ríkisveðbankann voru samþykt á Alþingi 1921, var 
enginn ágreiningur um það atriði, að Kirkjujarðasjóður yrði lagður bank- 
anum til sem stofnfje. Enda verður því varla lialdið fram að sjóðum þeim, 
sem myndast hafa af andvirði seldra jarða, verði betur varið til neins 
annars en þess að styðja að hagkvæmum lánuni til landbúnaðar og umbót- 
um á jarðeignum í landinu. En einmitt þeim tilgangi verður best náð með
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því, að gcra Kirkjujarðasjóðinn að stofnsjóði cða tryggingarsjóði fyrir út- 
lánastarfsemi þeirrar stofnunar, sein á að starfa að því einu að veita fast- 
eignalán til Iangs tima út á jarðir.

Um hitt gaúi aftur á móti frcniur orðið skiftar skoðanir, hvort Kirkju- 
jarðasjóður ætti að renna saman við annað það fjc, cr veðdcild Landbún- 
aðarbankans verður lagt til scin stofnfjc, cða reikningum lians lialdið sjer- 
stökuin. Suniir kynnu að kjósa það lieldur, að Kirkjujarðasjóði yrði haldið 
reikningslega aðgreindum frá öðru fjc, og yrði Iiann þannig cinskonar sjer- 
stök deild innan stofnsjóðs vcðdeildarinnar. En í raun og veru væri slík að- 
grcining tilgangslaus að nicstu cða öllu. Stofnsjóður vcðdeildarinnar verður 
livort sem er að vera óskiftur til tryggingar ölluni skuldbindingum veð- 
dcildarinnar, svo lengi sem hún starfar. Og kornist útlánastarfsenii liennar 
í sæmilegt horf á annað borð, er vonandi að hcnni endist svo lengi aldur, 
að við endalok hennar þyki litlu máli skifta hvcrri deild ríkissjóðsins það 
fje tilheyrði i fyrstu, er hún fjekk til umráða. Því þykir ekki ástæða til að 
fvrirskipa um neitt sjerstakt reikningshald fyrir Kirkjujarðasjóð framvegis, 
cftir að hann rennur inn í stofnsjóð vcðdcildarinnar.

Um 14. gr.
I hvert sinn cr nýr flokkur hefir vcrið scttur á stofn i veðdeild 

Landsbankans, hefir verið ákveðið nokkurt tillag úr rikissjóði til rcksturs- 
kostnaðar fvrstu árin. Veðdcild Landbúnaðarbankans cr ætlaður sams- 
konar stvrkur úr ríkissjóði samkv. 14. gr. Á liún að verða aðnjótandi 
stvrks þessa á þann liátt, að hún fær undanþágu frá að greiða vexti af 
stofnsjóðnum fvrstu ári.n, þar til varasjóður hennar er kominn upp i 
20% af stofnsjóðnum. Eftir það grciðir veðdcildin 4% vexti af stofnsjóðn- 
um, þó aldrei nema helming tekjuafgangs sins. Á þennan liátt er ætlast til 
að það verði trvgt, að vaxtagreiðsla tjl ríkissjóðs verði aldrei því til fyrir- 
stöðu, að veðdeildin vaxi og eflist að fjármagni á ókomnum tímuin, á sania 
hátt og Landsbankinn þarf aldrci að grciða i ársvexti af viðbótarstofnfje 
sínu meira en helming tekjuafgangs síns, sbr. 24. gr. Landsbankalaganna.

Um 1(5. gr.
Lcyft cr að gcfa út vaxtabrjcf alt að áttfaldri uppliæð stofnsjóðsins. 

í lögum um Ríkisveðbankann var ckki Icyft að gcfa út nema áttfalda stofn- 
sjóðsupphæðina, en Ræktunarsjóður má aðeins gcfa út scxfaldan stofnsjóð 
sinn. Þetta lága takmark fyrir heiniild Ræktunarsjóðs til útgáfu vaxta- 
brjefa, lilýtur að stafa af þvi, að gcrt liafi vcrið ráð fyrir talsvert áliættu- 
samari lánum þar cn almcnt gerist um fasteignalánsstofnanir, er aðeins 
veita Ián gegn 1. veðrjetti. Áluiars niun það varla þekkjast að slikum 
stofnunum sjcu svo þröng takmörk sctt um útgáfu vaxtabrjefa. Víðast eru 
takmörkin 8 -15 sinnum stofnsjóðsupphæðin, og þó sjaldnast um aðra 
trygging að ræða en stofnsjóð og varasjóð. Hjer cr samábvrgð og rikis- 
ábyrgð í viðbót og því alls engin ástæða til að ætla að neinn efist um að



vaxtabrjefin sjeu trvgg, þótt leyft sje að gefa út að ininsta kosti áttfalda 
upphæð stofnsjóðsins.

Um 18. gr.
Hjer er heimiluð ábvrgð rikissjóðs á bankavaxtabrjefum veðdeildar- 

innar. Ríkissjóður liefir þegar tekist á hendur ábyrgð á vaxtabrjefum veð- 
deildar Landsbankans, og þar seni ríkissjóðsábyrgð er yfir liöfuð orðin við- 
urkend uin allar skuldbindingar Landsbankans og ætlast til liins sama 
eftir frunivarpi þessu að því er Landbúnaðarbankann snertir, er sjálf- 
gefið að vaxtabrjef veðdeildar Landbúnaðarbankans verða þar ekki und- 
anskilin.

Em 19. gr.
í 2. málsgrein 19. gr. er heiniilað að löggiltar afgjaldskvaðir á fast- 

eignuin geti koinið í stað veðs, sem trygging fyrir lánuin veðdeildarinnar. 
Er tilgangur þessa ákvæðis einkuni sá, að veðdeildinni verði lieimilt að veita 
lán til löggiltra fjelaga. fasteignaeigenda, er hafa ineð hönduni fasteigna- 
niannvirki til umbóta á fasteignuni, svo seni áveitur á engi, raforkuveitur, 
samgirðingar o. fl., sbr. 3. lið 1. gr. Ríkisveðbankalaganna. Er lijer átt við 
lán, sem ekki eru beint trvgð með venjulegu fastcignaveði, en þó jafntrygg 
slikum lánuni, nieð því að vextir og afborganir af láninu verði lögvarin 
kvöð á eigninni, nieð forgangsrjetti fvrir ölluni veðskuldum. Slik lán eru al- 
geng hjá jarðabótabönkuni i Þýskalandi og mjög niikið notuð einniitt til 
þess að komast hjá þvi, að áhvílandi veðskuldir verði þvi til fyrirstöðu, að 
lán fáist til arðberandi mannvirkja eða uinbóta á jarðeignum. Er þessu 
venjulega svo fvrirkomið, að fjelag það sjálft, sem hefir umbótaverkið með 
höndum, teþur lánið og stendur sem lántakandi. Þ.að jafnar niður afgjöld- 
um á eignir þær, er njóta góðs af mannvirkinu, eftir lögskipuðum reglum, 
innheimtir síðan afgjöldin árlega og ver þeim til greiðslu afhorgana og vaxta 
af láninu. En ef vanskil eiga sjer stað, hefir bankinn trygging í afgjöldunum, 
þar til láninu er lokið.

Auðvitað verða slík fjelög að vera löggilt, stofnuð samkvæmt sjer- 
stakri lagaheimild og háð föstum reglum og eftirliti af liálfu opinberra 
stjórnarvalda, svo að trygt sje að veðhafar eigna verði ekki fyrir órjett- 
mætu tjóni vegna misnotkunar á fje því, sein ætlað er til umbóta á eign- 
unum. En lijer er ekki ástæða til að gera nánari grein fyrir slíkum laga- 
fyrirmælum. Hitt er aðalatriðið að hafa starfsvið bankans svo vitt frá 
bvrjuii, að liann geti án lagabreytinga haft einnig þessi lán með liöndum, 
þegar að því kemur og önnur skilyrði eru fyrir hendi. En þess mun varla 
langt að biða, því að einmitt á þennan liátt verður best komið i fram- 
kvæmd mörguni þeim fyrirtækjum og jarðabótuni í stórum stíl, sem eru of- 
viða einuni manni, en eigendur margra fasteigna geta verið saman um.

Em 23. gr.
Hjer að franian 'liefir verið drepið á það, að alls ekki sje hyggilegt 

að einskorða lán út á jarðeignir við það eitt, að lánið sje ætlað til jarða-
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bóta. Sá sem hefir gert endurbætur á jörð sinni á engu síður að geta fengið 
lán en hinn, sem ekki hefir komið slíkum endurbótum i framkvæmd en 
ætlar að verja láninu til jarðabóta.

Hinsvegar er full ástæða til að taka tillit til þess, þegar lánað er út 
á jarðir, bve mikið fje hefir verið fest i eigninni til umbóta á henni. Til- 
gangur landbúnaðarbanka, sem er rekinn á ábyrgð ríkisins, er auðvitað 
fyrst og fremst sá, að jarðabætur og önnur mannvirki, er horfa til fram- 
fara fyrir landbúnaðinn, þurfi ekki að stranda á þvi, að lientug lán fáist 
eigi til slíkra fyrirtækja. En sist af öllu er ástæða til að stuðla að því með 
hagkvæmum lánveitingum á kostnað ríkisins, að skuldir lilaðist á jarðir án 
þess að neinu hafi verið til þeirra kostað. Slíkt gæti leitt til óhollrar verð- 
hækkunar á jarðeignum og skapað betri skilvrði fvrir jarðabraskara, án 
þess að koma þeim að gagni, sem nota jarðirnar til frambúðar. Það er auð- 
veldara að skrúfa verðið upp, þegar mikið af kaupverðinu má borga að- 
eins með vfirfærslu álivílandi skulda. ()g þó að engir fasteignabraskarar 
eigi blut að máli, er það siður en svo æskilegt að jarðir liækki í verði, 
hvort lieldur er af þessum ástæðum eða öðrum. Gróðinn. lendir þá i vasa 
þeirra manna, er voru svo beppnir að eiga jarðirnar þegar verðhækkunin 
átti sjer stað, en þungar byrðar lenda á þeim, sem eiga að nota eignirnar til 
gagns og gengis sjálfum sjer og þjóðfjelaginu i lieild sinni. Á þann hátt getur 
vel farið svo að fasteignalánsstofnun, með því að veita rífleg lán út á jarð- 
eignir án tillits til þess, bvort nokkru verulegu hefir verði varið til umbóta 
á þeim, vinni á móti sínu eigin ætlunarverki og leggi nýjan stein í götu 
þeirrar atvinnugreinar, er benni var ætlað að styðja til aukinnar framleiðslu 
og farsældar.

En spurningin er þá þessi, á hvern liátt bankinn geti best trygt það, 
að lán hans komi sem mest að notum fyrir fasteignirnar sjálfar, sem lánað 
er út á, eða með öðrum orðum komið i veg fyrir það, að skuldir hlaðist á 
eignirnar, án þess að þær batni eða aukist að sönnu verðgildi að sama skapi.

Auðvitað ætti bankastjórn jafnan að grenslast eftir því, til hvers 
lánin eru ætluð, og láta þau lán sitja fyrir, sem mest gagn iná verða að. 
En þetta er varla nægilegt, og þvi eru ákvæði 23. gr. tekin upp í frum- 
varpið. Þar er bankastjórn vísað á leið til þess að koma i veg fyrir að lán 
bankans verði yfirleitt til þess að ldaða veðskuldum á eignirnar, án þess 
að þær hafi að minsta kosti fengið svo miklar umbætur vegna mannaverka, 
er svarar til lánsins. Slík regla ætti að hafa áhrif i þá átt, að örfa til mann- 
virkja og draga úr þeirri liættu, að bankinn hjálpi fasteignasölum og öðr- 
um til að skrúfa verð jarðeigna upp að ástæðulausu, til niðurdreps fyrir 
landbúnaðinn, án þess að neinu sje varið til þess að gera eignirnar not- 
hæfari en náttúran og forfeðurnir hafa skilað þeim i hendur núverandi 
kvnslóðar.

Um 28. gr.
Öllum föstum, árlegum afborgunum af lánum samkvæmt lánssamn- 

ingum skal varið til innlausnar vaxtabrjefa, eins og verið hefir hjá veð-
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deild Landsbankans. En Iijer er það ákvæði tekið upp úr veðbankalögun- 
um, að aukaafborgunum, sem greiddar eru í peningum, má verja til nýrra 
útlána, að sjálfsögðu með sömu vöxtum og hin afborguðu lán voru og eigi 
til lengri tíma en svo, að bin nýju lán verði endurgreidd að fullu þegar 
önnur lán sama flokks ciga að vera fullgreidd. Með þessu er í engu gengið 
á rjett eigenda veðvaxtabrjefanna, því að brjef þeirra verða innleyst smátt 
og smátt á þeim tíma, sem til var ætlast í fyrstu og samið um.

Það virðist þvi ekki neitt atbugavert gagnvart eigendum vaxtabrjefa, 
þó að bankanum sje heimilt að verja aukaafborgunum í peningum til 
nýrra útlána, i stað þess að draga inn samsvarandi uppliæð vaxtabrjefa. 
En þetta getur verið hagnaður fyrir bankann, þó að litlu muni, og sömu- 
leiðis fyrir nýja lántakendur ef svo stendur á, að ný vaxtabrjef verði eigi 
seld með jafngóðum vaxtakjörum og hin gömlu, á þeim tíma er liið nýja 
lán er veitt. Þvi er ástæða til að taka upp í lögin ákvæði i þessa átt, enda 
er það algengt hjá útlendum veðlánastofnunum, að aukaafborgunum í pen- 
ingum sje þannig varið, t. d. er það svo hjá „Credit foneier“ og lijá þýsk- 
um veðbönkum.

Um 36. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru tekin upp úr síðustu málsgrein 29. gr. 

veðbankalaganna. En vegna þess að þau voru nýmæli í þeim lögum, þykir 
ástæða til að gera nokkra grein fyrir þeim lijer.

Þegar bankinn liefir orðið að láta leggja sjer út veðsetta eign, eftir 
tilraun til uppboðssölu, er ætlast til þess að veðskuldin verði greidd úr 
varasjóði, eða að minsta kosti svo mikill hluti hennar, að eftirstöðvar láns- 
ins verði eins vel trvgðar og lán bankans eru yfirleitt. Akvæðin um þetta 
í frumvarpinu eru i böfuðatriðum sniðin eftir því, sem tíðkast í dönskum 
veðlánsfjelögum.

Ef þannig verður ástatt aðeins um eina og eina eign, er engin hætta 
á ferðum, og mætti ætla varasjóði að greiða veðskuldina upp að fullu. En 
nú verður að gera ráð fyrir að meiri örðugleika kunni að bera að höndum 
í þessu efni en svo, að varasjóður veðdeildar hrökkvi til að greiða veð- 
skuldir á öllum þeim eignum, er bankinn hefir orðið að taka að sjer í bili. 
Slíkt getur komið fvrir á krepputímum þegar fasteignir falla i verði eða 
verða lítt seljanlegar, ef til vill um nokkurra ára bil. Þá er nauðsynlegt að 
bankinn geti liaft einhver úrræði til þess að bíða með eignirnar, í stað 
þess að selja þær þegar fyrir hvað sem býðst. Og þótt varasjóður nægði til 
þess að greiða lánin upp, væri það oftast ekki liyggilegt, því að erfiðara 
mundi að selja eignina eftir að hún væri orðin veðbandalaus, heldur en ef 
kaupverðið yrði greitt að miklu levti með yfirfærslu áhvílandi lána.

Af þessum ástæðum getur það verið mjög varhugavert, að gera 
bankanum að skyldu að greiða lánið upp, eða innleysa bankavaxtabrjef 
eins og nemur allri uppliæð lánsins. Enda er alveg ástæðulaust að gera 
slíkar kröfur. Skuldheimtumönnum veðdeildar, þ. e. eigendum vaxtabrjefa 
hennar, má alveg á sama standa þótt lánið verði látið halda áfram að
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hvíla á eigninni, aðeins ef því er komið í það horf, að af þvi stafi engin 
hætta fremur en öðrum lánum hankans. Þvi verður að setja ströng ákvæði 
um það, að hankinn geti eigi látið slík veðlán i óreiðu lirúgast saman og 
haldið samt áfram að telja veðskuldir þær fullgildar, sem ástæða er til að 
ætla að sjeu tapaðar að nokkru leyti. En ef það er trvgt, að slíkt komi ekki 
fyrir, er ástæðulaust og hættulegt að gera enn strangari kröfur og neyða 
bankann til að borga upp að fullu veðskuldir á þeim eignum, sem hann 
hefir orðið að taka við.

Við þetta eru ákvæði 36. gr. miðuð. Er ætlast til að þau sjeu full- 
tryggileg í þessu efni, en hinsvegar eigi strangari en þörf er á.

Um 39. gr.
Heimild veðdeildarinnar til þess að gefa út bankavaxtabrjef með 

liappvinningum, er tekið upp úr veðbankalögunum. En með því að slík 
bankavaxtahrjef hafa ekki þekst hjer á landi fyrri, er ástæða til að gera 
nokkra grein fyrir þeim hjer. Er handhægast að taka upp þann kafla úr 
athugasemdunum við Rikisveðhankalögin, er fjalla um þetta efni. Þar 
segir svo:

„Spurningin er fyrst og fremst sú, hvernig hinn væntanlegi fasteigna- 
banki geti dregið til sín sem mest af innlendu fje, hvað sem liður hinu út- 
lenda fjármagni.

I þessum tilgangi er sjálfsagt árangurslaust að bæta við tryggingar 
veðvaxtabrjefanna. Veðdeildarhrjef Landsbankans eru trygg og alment 
talin að vera það, það er þvi alls ekki tryggingin sem stendur í vegi fyrir 
sölu brjefanna.

Auðvitað má gera brjefin útgengileg með því að hækka vexti þeirra. 
En það má ekki gera úr hófi fram, því að eitt af aðalætlunarverkum fast- 
eignabanka er að sjálfsögðu að útvega sem ódýrust fasteignalán. Vextir 
veðdeildarbrjefanna hafa verið svo háir, þegar miðað er við venjulega 
tíma eða það, sem átti sjer stað síðustu árin á undan heimsstríðinu, að 
hækkun vaxtanna hefði gert veðlánin ósanngjarnlega dýr. Veðdeildar- 
brjefavextirnir voru lieldur hærri en gerist um samskonar brjef í öðrum 
löndum, og liærri en sparisjóðsvextir hjer á landi á þeim tíma, svo að þau 
hefðu átt að geta selst þessvegna.

Til þess að slík brjef eins og veðdeildarbrjefin verði eftirsótt hjer 
á landi og nái almenningshylli, þarf eitthvað meira að koma til, eitthvað 
sem gerir brjefin sjálf girnileg fram vfir það að ávaxta fje sitt í bönkum 
eða sparisjóðuin. Ef liægt væri að gera veðvaxtabrjef svo úr garði, að al- 
menningur keptist við að eignast eitthvað af þeim og jafnvel vildi leggja 
á sig aukinn sparnað til þess að geta eignast þau, þá væri tvöfalt gagn að 
þeim. Fyrst það að fje fengist til fasteignalána, til gagns og framfara í 
landinu, og hitt í viðbót, að þau stuðluðu að aukinni sparsemi.

Nú vill svo vel til, að til er eitt ráð, sem notað hefir verið í öðrum 
löndum og gefist vel, til þess að ná þessum tvöfalda tilgangi. Það er að 
gefa út veðvaxtabrjef með liappvinningum, þannig að eigendur brjefanna
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fái fvrst og fremst árlega vcxti af brjefum sínum og ákvæðisverð þeirra 
að síðustu, þegar þau verða dregin út til innlausnar, en hafi auk þess 
möguleika til þess að hljóta stórgróða við útdrátt happvinninga, sem ár- 
lega fer fram og eigendur brjefanna taka þátt í án nokkurra beinna út- 
gjalda fyrir þá. Ef t. d. sá. scm á 100 kr. vaxtabrjef, veit það, að ef hepnin 
er með getur hann fengið brjef sitt innleyst með 1000 kr., 10000 kr. eða jafnvel 
meira, er engin furða þó að lionuin þyki slíkt brjef giftuvænlegra en að eiga 100 
kr. í sparisjóði, og leggi því meira á sig tii þess að eignast það en til að 
eignast sparisjóðsbók með sömu uppliæð. Möguleikinn til þess að hljóta 
stórgróða af brjefinu við liappvinningaútdráttinn, einhverntíma á þeim 
árum eða áratugum, sem þvi er ætlað að vcra i gildi, er nýr eiginleiki við 
brjefið, fram yfir allar aðrar aðferðir til að ávaxta fje sitt, sem vekur at- 
hygli og laðar að sjer peninga, jafnvel það fje, sem annars hefði orðið að 
eyðslufje, ef ekki væri þessi sjerstaka gróðavon til þess að hvetja til spar- 
seminnar. Einmitt þetta, live verðbrjef með happvinningum eru vænleg til 
þess að auka sparsemi í landinu, auk þess sem með þeim er iniklu auð- 
veldara en á nokkurn annan hátt að safna saman fjc í því augnamiði, sem 
um er að ræða í hvert sinn, hefir orðið til þess að á síðan árum hefir 
notkun þeirra farið mjög í vöxt, (sbr. t. d. ríkislán Svía 1919, að uppliæð 
100 milj. kr., alt fengið gegn ríkisskuldabrjefum með liappvinningum).

Reyndar er þessi aðfcrð síður en svo ný, að því cr vaxtabrjef 
snertir. Merkasti veðbanki hcimsins, „Credit foncier“ í Frakklandi, hefir 
ávalt notað þessa aðfcrð og jafnan gefist svo vel, að hann hefir aldrei 
þurft annað en gefa út nýja flokka happvinningabrjefa til þess að hafa 
nægu fje úr að spila. Aðeins tveir af þeim vaxtabrjefaflokkum, er bankinn 
hefir nú (1920) í umferð, eru án happvinninga. Síðast 1917 var gefinn út nýr 
flokkur brjefa, að upphæð 600 milj. franka, þar sem hæsti árlegur vinningur 
er 500.000 fr. og margir smærri vinningar. Alls úthlutar bankinn yfir 6000 
vinningum á hverju ári, samtals að upphæð kringuin 20 milj. franka.

Nú nmnu menn spyrja, livaðan fje það eigi að koraa, sem varið er 
til happvinninganna. Því að augljóst er að bankinii getur ekki greitt alt 
þetta fje án þess að fá það cndurgoldið einhversstaðar frá. Þessu er þannig 
varið, að bankinn lætur skuldunauta sina greiða nokkuð hærri vexti en 
þörf væri á eftir vaxtahæð bankavaxtabrjefanna, og þeim mismun er varið 
til vinninganna. Setjum svo að vcxtir af brjefunum sjeu 4% og )/•>% þurfi 
til reksturkostnaðar bankans. Þá gæti bankinn lánað út gegn ^/2% vöxtum. 
Ef sala brjefana gengur illa á þennan hátt, hækkar hann útlánsvextina um 
t. d'. 1%. En í stað þess að hækka jafnframt vexti af vaxtabrjefunum, læt- 
ur hann þá vera óbreytta, en safnar saman þessum 1% í sjóð, sem svo er 
varið til happvinninga á hverju ári. Ef bankinn selur 10 milj. kr. af slíkum 
brjefum, getur liann þá árlega varið 100 þús. kr. til happvinninga. Og 
reynslan sýnir að lántakendur fá betri lánskjör á þennan liátt en þótt 
vaxtaaukningunni af lánum þeirra hefði verið varið til að hækka vextina 
af veðvaxtabrjefunum. T. d. seljast 10 milj. kr. i brjefum betur með 4% 
vöxtum og 100 þús. kr. i happvinningum, en sama upphæð brjefa með 5%
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vöxtum og engum happvinningum. Fje það sem þarf til vinninganna, ber 
því að skoða eins og kostnað við lánið, er lántakendur að sjálfsögðu verða 
að greiða bankanum seni aukna vexti. En þessum kostnaði er vel varið, 
því að annars yrði að liækka vextina enn meira lil þess að vaxtabrjefin 
seldust eins vel.

Að þessari aðferð má finna það, og liefur verið fundið, að þetta 
sje „lotteri“, en það orð hljómar ekki vel í evruni manna. Og því verður 
ekki neitað, að hjer sje um eina tegund fjárspils að ræða. En það er sú 
tegund þess, sem er ekki aðeins meinlausust, lieldur gagnlegust allra fjár- 
spila, sem þekkjast. Hjer er ekki verið að leiða menn til þess að eyða fj’e 
sínu til einskis, í von um hæpinn ávinning, heldur til að spara saman fje, 
sem þeir fá áreiðanlega aftur með vöxtum, auk þess sem þeir geta fengið 
það margfaldlega endurborgað, ef hepnin er með. Spilalöngun manna og 
gróðafýsn er notuð til þess að hrinda áleiðis góðum málefnum, sparsemi 
þeirra sjálfra og framförum þeim í landinu, er krefjast hagstæðra fast- 
eignalána til þess að geta komist í framkvæmd.

Þegar þetta er athugað, virðist ekki vera varhugavert að leggja til, 
að fasteignabanki lijer á landi noti þessa aðferð til þess að gera vaxtabrjef 
sín aðlaðandi fyrir almenning. Þvi að ætla má, að hún gefist eins vel hjer á 
landi eins og annarsstaðar, þar sem hún hefir verið reynd.

Þó er ekki ætlast til þess að bankinn gefi eingöngu út vaxtabrjef með 
liappvinningum. Sumir mundu síður vilja kaupa slík brjef, en óska fremur 
eftir vinningalausum brjefum með hlutfallslega hærri vöxtúm. Þá er ekkert 
því til fyrirstöðu, að slík brjef væru seld jafnframt hinum, þeim er þess óska. 
Og ef samið væri um sölu brjefa til útlanda, stórar upphæðir i einu, mundi 
oftast vera heppilegra að þau brjef væru ekki með happvinningum, en með 
þeim mun hærri vöxtum. Revnslan sker best úr því, hvað við á i þessu efni 
i hverju tilfelli.

Það má nú sjálfsagt búast við röddum í þá átt, að hjer sje um að ræða 
fjárspil, sem ríkisstofnun eins og veðbanki íslands á að verða, geti ekki 
sóma síns vegna tekið þátt í. En þessu má svara með því einu, að það sem 
„Credit foncier“ hefir tíðkað um meira en hálfa öld, og mörg ríki, svo sem 
Svíaríki o. fl. hafa gripið til, getur varla talist vanvirða fyrir nýstofnaðan 
veðbanka á Islandi. Sóma landsins vegna getur því ekkert verið því til fyr- 
irstöðu, að þessi sama aðferð verði notuð lijer, ef það þykir að öðru leyti 
ráðlegt og vænlegt til þess að bæta úr því meini, sem hingað til hefir staðið 
veðlánsstofnunum landsins fvrir þrifum. En til þess verður varla bent á 
vænlegra ráð.

Þær skoðanir á þessu máli, sem lijer liefir verið lýst, eru nú að ryðja 
sjer til rúms víða utanlands. Sjerstaklega hafa menn haft það í liuga sum- 
staðar á Norðurlöndum að nota vaxtabrjef með happvinningum einmitt í 
sama tilgangi og hjer er stungið upp á, til þess að afla innlends fjármagns 
til fasteignalána. Tillaga um þetta kom fram frá stjórn „Konungariket 
Sveriges Stadshypotekskassa" í Stockhólmi 1912, en komst þá ekki í fram- 
kvæmd vegna mótspyrnu þingsins. Síðan hefir þingið breytt skoðun um

Alþt. 1929. A. (41. löggjaíarþÍDg). 12
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þetta mál, því að ríkið sjálft liefir gefið út vaxtabrjef með happvinningum, 
að uppliæð 100 milj. kr., eins og áður er getið, og sennilega verður þá veð- 
hönkunum leyft að liafa sömu aðferð. Hjer skal tekið upp í íslenskri þýð- 
ingu áðurgreint álit stjórnar „Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa“, 
frá 26. mars 1912, þvi að greinargerð sú, sem þar kemur fram, virðist eiga 
alveg eins vel við hjer á landi.

Álit þetta er þannig:
„Með þvi að mjög litlar líkur eru til þess að „Konungariket Sveriges 

Stadshypotekskassa“ geti fyrst um sinn eða í náinni framtíð fengið útlent 
fje með sölu vaxtabrjefa, en þar sem hinsvegar mikil eftirspurn er stöðugt 
eftir fasteignalánum, sem veðbankinn verður að telja skyldu sína að full- 
nægja eftir ítrustu getu, virðist alt mæla með því að bankinn reyni sern fyrst 
að fá innlent lánsfje svo sem unt er. Því fremur ber að reyna þetta, þar sem 
svo margar raddir heyrast í þá átt, að það sje mjög varhugavert hve veð- 
bönd á eignum til útlendinga fari vaxandi, og að æskilegt væri að í þess 
stað væri leitað eftir innlendu fje.

Nú er það samt sem áður augljóst, að eins og stendur og sjálfsagt 
um langan tíma lijer eftir, er óhugsandi að selja til muna innanlands veð- 
vaxtabrjef af þeirri tegund, sem til greina getur komið fyrir veðbankann, 
nfl. 31/2 % eða 4% brjef, þegar auðvelt er að koma út fje með hærri vöxt- 
uro og nægri tryggingu.

Með tilliti til þessa leyfum vjer oss hjer með að leggja til, að veð- 
bankanum verði heimilað að nota þá aðferð við lántökuna, sem um langan 
aldur hefir verið notuð með góðum árangri í öðrum löndum, sjerstaklega í 
því landinu, sem með rjettu er talin eftirbreytnisverð fyrirmynd í almennn 
sparsemi og hagsýni, nfl. Frakklandi, en aðferð þessi hefir þar sjerstaklega 
verið notuð af þeirri stofnun, er liefir það ætlunarverk, að veita lán út á 
fasteignir og til sveitar- og bæjarfjelaga, „Credit Foncier de France“.

Þessi lánsaðferð er þannig, að út eru gefin vaxtabrjef, sem ekki að- 
eins gefa tiltekna árlega vexti, t. d. 3%, en taka auk þess þátt í útdrætti, 
sem fer fram á hverju ári, og eru þar dregin út þau númer brjefanna, er 
hljóta skulu mismunandi háa happvinninga.

Búast má við þeirri mótbáru gegn þessari lánsaðferð, að hjer sje ver- 
ið að færa sjer í nyt tilhneigingu manna til af afla sjer fjár í skyndi og án 
nokkurrar verulegrar fyrirhafnar, en sú tillineiging er enganvegin siðferðis- 
lega rjettmæt, þótt hún sje skiljanleg, sjerstaklega hjá efnalitlu fólki. Það er 
og augljóst, að þegar þessi tilhneiging kemur mönnum, og einkum þeim efna- 
minstu, til þess að hætta fje sínu í reglulegt lotteri, hefir hún að sjálfsögðu 
skaðlegar afleiðingar. En þegar sama tilhneiging verður til þess að menn 
kaupi vaxtabrjef með liappvinningum, af þeirri tegund sem hjer að fram- 
an er getið, er hún ómótmælanlega fjárhagslega gagnleg, því að þvi meira 
sem einhver kaupir af slíkum vaxtabrjefum, því meira verðmæti hefir hann 
sparað saman handa sjer og sínum. Á móti þessu má segja það, að ef sami 
maður liefði í þess stað keypt t. d. trygg 5% vaxtabrjef, mundi hann oftast 
hafa sparað saman ennþá meira. Þetta er satt að vísu, en þeir sem þekkja
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mannlegan brevskleika alment í þessu efni og sjerstaklega hins ósparsam- 
ari hluta af þjóð vorri, geta þar til svarað, að langmestur hluti þess fjár, 
sem kann að verða varið til að kaupa vaxtabrjef með happvinningum hefði 
alls ekki verið notaður til að kaupa 5% almenn - vaxtabrjef eða á neinn 
viðlíka arðvænlegan hátt, heldur hefði fje þetta þvert á móti í mörgum til- 
fellum verið notað til þess að kaupa útlenda lotteriseðía eða líklega oftast 
blátt áfram verið eytt til einkis gagns.

Það er ástæða til að ætla, að notkun vaxtabrjefa með happvinning- 
um eins og hjer hefir verið lýst í aðalatriðum, mundi hjer á landi verða 
öflug lyftistöng til aukinnar sparsemi, einkum hjá hinum efnaminsta hluta 
þjóðarinnar, þar sem spárnaðar er mest þörf, og árangurinn mundi verða 
mjög góður hjer, alveg eins og hann hefir reynst í Frakklandi.

Vaxtabrjef með happvinningum eru gjörólík lotteríseðlum í þessu 
tvennu, að höfuðstóll vaxtabrjefanna verður ávalt endurgreiddur og að eig- 
andi fær auk þess sæmilega háa vexti af fje sínu“.

Um 40. gr.
Hjer er ríkisstjórninni heimilað að taka lán erlendis til að kaupa 

vaxtabrjef veðdeildarinnar, alt að 2 milj. kr. Nauðsynlegt er að hafa slíka 
heimild, þar sem búast má við því, einkum fvrst í stað, að veðdeildinni 
gangi treglega að afla fjár innanlands. Veðdeild Landsbankans hefir á síð- 
ari árum notið samskonar stuðnings frá ríkinu, í stórum stíl, og er sjálfgefið 
að veðdeild Landbúnaðarbankans er ekki ver að þvi komin að njóta slíkra 
hlunninda.

Um IV. KAFLA. 
Bústofnslánadeild.

Sparisjóðsdeild bankans, ásamt rekstrarlánafjelögum, samkvæmt sjer- 
stökum lögum, er ætlað að fullnægja þörf landbúnaðarins fyrir viðskifta- 
og rekstrarlán til stutts tima. Veðdeildin aftur á móti annast eingöngu lán 
út á fasteignir til langs tíma.

En með þessu tvennu er eigi að fullu leyst úr vandræðum landbún- 
aðarins, að því er snertir lánsfje til búreksturs. Ein tegund lána liggur þar 
á milli, lán sem þurfa að vera til svo langs tíma, að sparisjóðsfje, sem jafn- 
an á að vera laust fvrir, verður eigi notað til þeirra, en hinsvegar hvorki 
um fasteignatrygging að ræða nje þörf á að lánin standi svo lengi, sem fast- 
eignalán gera venjulega. Er hjer átt við lán þau, sem bændur og aðrir þeir 
er landbúnað stunda, einatt þurfa á að balda til þess að koma upp bústofni 
eða til að auka bústofn þann, er þeir eiga fvrir.

Það er alkunnugt, að bændur gera sjer oft tjón með því að hafa 
minni bústofn en jarðir þeirra geta borið. Breytt aðstaða, skortur á vinnu- 
afli og dýrleiki framleiðslunnar, veldur að vísu nokkru um að nú eru víða
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eigi nvtjuð lönd, sem áður hafa þótt notliæf .til slægna, og er oft eigi arð- 
vænlegt að ganga eins nærri jörðum að þessu leyti eins og stundum hefir 
verið gert fyrrum. En hitt er einnig algengt, að jarðir eru ver nvtjaðar til 
fóðuröflunar en skyldi, af þeirri ástæðu að menn skortir fjármagn til þess 
að hafa svo mikinn rekstur og svo stóran hústofn sem æskilegt væri. Vand- 
kvæði í þessu efni fara vaxandi eftir því sem hændum verður meira liðsint 
með hagkvæmum lánum til aukningar og ræktunar og stuttum lánum til við- 
skifta og árlegs reksturs. Til hvers ætti að auka ræktun og afla meira og 
meira fóðurs, ef fjármagn vantar til þess að auka bústofninn að sama skapi. 
Það er augljóst, að slikt væri verra en tilgangslaust. Og það er jafn aug- 
ljóst að svo mundi fara fvrir mörgum. Það hefir hingað til verið al- 
gengt, að fjárskortur hefir nevtt menn til að hafa bústofn sinn af skorn- 
um skamti, og þetta verður enn tíðara framvegis, ef mönnum er sjeð fyrir 
fjármagni til ræktunar og fóðuröflunar ,án þess að gera þeim um leið kleift 
að festa fje í auknum hústofni.

Bústofnslánadeildinni er ætlað að hafa þetta sjerstaka hlutverk með 
höndum. Lán i þessu augnamiði verða að vera til svo langs tíma, að bú- 
stofninn eða bústofnsaukinn geti endurgreitt lánið sjálfur, þ. e. gefið af sjer 
sem svarar vöxtum og afborgunum af láninu, auk árlegs reksturskostnaðar. 
En til þess verður lánið að standa lengur en svo að sparisjóðsfje verði notað 
til slíkra lána, nema þá að litlu levti. Því er það ráð tekið samkvæmt frum- 
varpinu, að afla fjármagns í þessu augnamiði með sölu vaxtabrjefa, á sama 
hátt eins og gert er alment um fasteignalán. Ef almenningur þvkist geta 
treyst því, að vaxtabrjef hústofnslánadeildar sjeu trygg, ætti ekkert að vera 
til fvrirstöðu sölu þeirra, fremur en annara vaxtahrjefa. Þvert á móti þætti 
það kostur, að þessi brjef'yrðu innleyst innan mikið stvttri tima en önnur 
hankavaxtabrjef, svo að fjeð yrði ekki eins fast i þeim eins og annars tíðk- 
ast um vaxtabrjef. Með viðlíka háuni eða lítið eitt hærri vöxtum ættu því 
bústofnslánabrjef að seljast jafnvel betur, aðeins ef þau eru talin trygg. Og 
ineð varle'gum útlánsskilyrðum, álitlegum tryggingarsjóði og ábvrgð ríkisins, 
er ekki annað sjáanlegt en að menn mundu telja óhætt að treysta þvi, að fje 
þeirra i slikum brjefum væri í enga hættu lagt, svo að þau gætu selst þessvegna.

Um 41. gr.
Það er að sjálfsögðu álitamál, hve stór stofnsjóður deildarinnar þarf 

að vera. Fer það fvrst og fremst eftir því, hve mikið fje álitið er að þurfi að 
vera í bústofnsútlánum i einu. Meira en áttfalda uppliæð stofnsjóðsins eða 
trvggingarfjárins getur varla komið til mála að gefa út i vaxtabrjefum. 
Stofnfje að upphæð 1 milj. kr. mundi þá svara til veltufjár alt að 8 milj. 
kr. Ef til vill er það óþarflega stór upphæð. Um það verður ekki sagt fyrir- 
fram, en talsverð ástæða er til að ætla, að einmitt þessi tegund lána verði 
mjög mikið notuð og þörf fyrir mikið fje í þeirri deild bankans. Þykir því 
varla fært að leggja upp með minni stofnsjóð en 1 milj. kr. En þyki það 
eigi líklegt að útlánsfje þurfi að vera 8 milj. væri ef til vill tryggara að 
takmarka t. d. við sexfalda sjóðsupphæðina, í staðinn fyrir hana áttfalda.

/
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Þar sem stofnsjóðurinn er fyrst og freinst tryggingarsjóður, mætti að 
því leyti á sama standa, þótt hann væri allur lagður bankanum út í írygg- 
um skuldabrjefum. En stofnsjóðinn má ávaxta i vaxtabrjefum deilúarinnar 
sjálfrar og þannig nota bann sem veltufje. Til þess kemur bann ekki deild- 
inn að gagni nema að því leyti sem bann verður lagður út í bandbæru fje. 
Hjer er lagt til að deildin fái 50 þús. kr. á ári úr rikissjóði í þessu augna- 
iniði, um 6 ára bil eftir að bankinn verður stofnaður, og er það nokkur 
stuðningur fyrir deildina til þess að komast af stað með.

Um 43. gr.
Eins og áður er sagt, gæti ef til vill þótt tryggilegra, að binda upp- 

bæð vaxtabrjefa við sexfalda uppliæð stofnsjóðs. En varla er ástæða til að 
fara svo varlega í sakirnar. Alt veltur á því að almenningur hafi traust til 
brjefanna. Að visu mundu menn telja búfje yfirleitt lakari tryggingu en 
fasteignir. En þar, sem ætlast er til, að aldrei verði lánað meira út á búfjár- 
veð en liálft andvirði þess eftir verðlagsskrá, og þar við bætist sameiginleg 
ábyrgð alt að 10% af lánuin, stofnsjóðstrygging og að síðustu ábyrgð ríkis- 
sjóðs, er varla hætta á að menn efist um trvggileika vaxtabrjefanna, þótt 
stofnsjóður nemi eigi meiru en % af uppbæð brjefanna.

Ákvæðin um það, live lengi liver flokkur má vera opiiin og livenær 
innlausn livers flokks skal vera lokið, standa í sambandi við útlánstímann. 
Ef útlánstíminn er 10 ár, eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu, verður öll- 
um Iánum sama flokks lokið innan 10 ára frá lokun flokksins. Það svarar 
til 15 ára frá því flokkurinn er opnaður, ef bonum er baldið opnum í 5 ár, 
og við þetta eru miðuð ákvæði greinarinnar um innlausnartíma vaxtabrjef- 
anna. Má þannig ákveða fyrirfram, bvaða ár vaxtabrjef hvers flokks verða 
innleyst að fullu í siðasta lagi.

Um 44. gr.
Sameiginleg ábvrgð lántakenda, alt að 10'í af lánuni þeirra, befir 

þegar unnið hefð hjer á landi, þegar um veðdeildarlán til langs tima er að 
ræða. Ber ekki á öðru en lántakendur sætti sig vel við þessa takmörkuðu 
samábyrgð nú orðið, þótt nokkur óánægja væri yfir henni í fyrstu. Enda 
verður það alls ekki ineð rjettu kallað óeðlilegt eða ósanngjarnt, að nokkur 
samábvrgð eigi sjer stað á útlánum þeirra veðlánabanka, sem haga rekstri 
sínum alveg eins og veðlánafjelög að því leyti, að starfsemin færir stofnun- 
inni sjálfri engan gróða, þar.sem lántakendur fá lán sín með kostnaðarverði.

Þegar lög um stofnun Ríkisveðbanka voru sett, þótti ekki fært að ætla 
lántakendum bankans að bera neina sameiginlega ábyrgð á lánunum. En 
ástæðan til þess var aðallega sú, að þar var gert ráð fvrir gersamlega ólik- 
um tegundum lána í sama flokki, þar sem veðbankinn átti að vera eina veð- 
lánastofnun landsins, jöfnum liöndum fyrir bændur, kaupstaðarbúa, sjávar- 
útvegsmenn o. fl. Um Landbúnaðarbankann er öðru máli að gegna. I hverri 
deild hans taka aðeins þátt þeir landbændur, er stunda sömu atvinnugrein
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og hafa að miklu leyti sameiginlegra hagsmuna að gæta, þar er samábyrgð 
ekki eins athugaverð og verið hefir i Ríkisveðbankanum. Þykir því rjett að 
halda þeirri samábyrgðarstefnu, sem menn liafa þegar vanist í veðdeild 
Landsbankans, og láta samábvrgðina gilda bæði í fasteignaveðdeild Land- 
húnaðarbankans og búfjárveðdeild hans. Þar sem hin sameiginlega ábyrgð 
er takmörkuð við 10% af skuld hvers lántakenda, er heldur ekki um svo al- 
varlega áliættu að ræða fyrir hvern einstakan, að ástæða sje til að óttast að 
menn fráfallist lántökur af þeirri ástæðu.

Tryggingum fyrir vaxtabrjefum bústofnslánadeildar er annars alveg 
eins varið og tryggingum veðdeildar bankans, þar á meðal ríkissjóðs, sem 
áður er talað um. Mun því eigi þörf á að gera frekari grein fyrir ákvæð- 
um 44. gr.

Um 45. gr.
1 fyrstu málsgrein þessarar greinar er afmarkað ætlunarverk bú- 

stofnslánadeildar og nægir um það að vísa til þess, sem tekið er fram hjer 
að framan, þar sem grein er gerð fyrir tilgangi deildarinnar.

Uppliæð lána er bundin við helming af verði hins veðsetta búfjár 
eftir verðlagsskrá. Er bæði tryggilegra og kostnaðarminna að miða við verð- 
lagsskrárverð, en sjerstaka virðingu í hvert sinn.

Aðalhættan við að taka gilt veð í búfje, stafar að sjálfsögðu af sjúk- 
dóma- og slysahættu, og einkum þó hinu, að fje kunni að falla vegna fóður- 
skorts. Er sjálfgefið að krefjast þess að veðsett búfje sje vátrygt gegn sjúk- 
dóma- og slysahættu, ávalt þegar slík trygging er fáanleg. Samkvæmt lög- 
um um búfjártryggingar má vátryggja gegn slíkri hættu kýr og kvnbóta- 
gripi, en yfirleitt eigi hesta nje sauðfje. Vátrvggingarhæft húfje verður sam- 
kvæmt frumvarpinu eigi tekið að veði, nema vátrygt sje, og ætti bústofns- 
lánadeildin þannig að flýta fyrir því að húfjártrvggingarsjóðir verði stofn- 
aðir samkvæmt hinum nýju lögum um húfjártryggingar.

En auk sjúkdóma- og slysahættu vofir ávalt sú hætta vfir búfje hjer 
á landi, að það falli eða rýrni i verði vegna fóðurskorts þegar illar árar. Að 
vísu mun hætta á almennum fóðurskorti fara stöðugt minkandi, einkum þar 
sem bændur hafa stofnað með sjer fjelagsskap i þeiin tilgangi að tryggja 
sjer fóðurforða til vara þegar á liggur, og til eftirlits með fóðurbirgðum fje- 
lagsmanna. Slikum fjelögum hefir verið komið á fót á nokkrum stöðum, en 
altof óvíða, þvi að vafalaust verður á engan annan iiátt komist nær því að 
útiloka þá hættu fvrir landbúnaðinn, er leitt getur af horfelli og öðru tjóni, 
er stafað getur af fóðurskorti.

í frumvarpinu er beint bannað að veita lán út á húfje, nema eigandi 
þess sje fjelagi i fóðurbirgðafjelagi, sem bankastjórn tekur gilt. Er ætlast til 
þess að bústofnslánadeildin á þennan liátt geri tvöfalt gagn, með því að gefa 
mönnum kost á hæfilegum lánum út á búfje, sem trygt er gegn fóðurskorti, 
og þannig um leið stutt að þvi að fjelagsskap til eftirlits og tryggingar í þeim 
efnum verði sem viðast komið á fót.

En auðvitað er lítið gagn í slíkum fjelagsskaþ, ef honuni er aðeins

• 94
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komið af stað til málamvnda, t. d. til þess að fullnægja þessu lántökuskil- 
vrði í bústofnslánadeild. Til þess að koma í veg fvrir þesskonar fjelags- 
stofnanir til rpálamvnda, er bankastjórn gefin beimild til að krefjast þess, 
að meðlimir hvers fjelags ábvrgist allir sameiginlega það tjón, er deildin 
kann að verða fvrir vegna fóðurskorts þess búfjár, er hún hefir að veði frá 
fjelagsmönnum.

Um 46. og 47. gr.
Ákvæði þessara greina miða að því að gera bankastjórn auðvelt eftir- 

litið með því að veðsett búfje sje jafnan fyrir bendi, og að lánum deildar- 
innar sje varið eins og til var ætlast. Þurfa þau atriði varla skýringar við.

Um 49. gr.
Það er að sjálfsögðu álitamál, til hve langs tíma bústofnslánin ættu 

að vera. Hjer er gert ráð fvrir 10 árum og ætlast til að sá afborgunartími 
sje nógu langur til þess að afrakstur af búfjenu nægi til greiðslu árlegra af- 
borgana, auk fóðurkostnaðar og annars viðhalds. Þó verður að vera heimilt 
að hafa lánin afborgunarlaus fyrstu tvö árin. Stafar það af því, að oftast 
inundi hagkvæmasta' aðferðin til bústofnsaukningar vera sú að ala upp ung- 
viði af sama stofni og bóndinn befir fvrir, t. d. setja á lömb, sem annars 
hefði orðið að farga til greiðslu reksturskostnaðar búsins. En slíkur bústofns- 
auki gefur eigi arð fvr en ungviðið er vaxið upp og komið til fullra nytja. 
Vextir og afborganir mundu þá greiðast í fvrsta sinn í lok annars árs og 
skuldin þannig afborgast með 9 árgjöldum. Ætti sá tími undir flestum 
kringumstæðum að nægja til þess að árlegar afbórganir verði ekki of þung 
kvöð á lántakanda. Hinsvegar æskilegt •'ð menn sjeu neyddir til að afborga 
slík lán svo riflega sem fært þykir, því að svo best verða lánin til raun- 
verulegra hagsbóta og eignaaukningar fyrir lántakandann. Komið gæti þó til 
mála að bæta t. d. 2 árum við lánstímann, leyfa lán alt að 12 árum, ef á- 
stæða þykir til að óttast að 10 ár sje of stuttur tíini.

Um 51. gr.
I þessari grein eru gerðar nauðsynlegar undanþágur frá almennum 

lagaákvæðum um lausafjárveð, þegar bústofnslánadeild á í hlut. Að öðrum 
kosti yrði veði á búfje til bankans alls eigi komið fyrir á tryggilegan hátt. 
Það virðist heldur eigi að neinu leyti varhugavert að gera slíkar undanþág- 
ur um þessa tegund lána. Enginn skuldheimtumaður getur með neinni sann- 
girni kvartað yfir því, þó að lán, sem eingöngu eru notuð til að kaupa bú- 
stofn eða auka við bústofn lántakanda, sjeu trvgð með veði í bústofninum 
sjálfum, án þess að neinir aðrir geti þar fengið betri rjett.

Um 52. gr.
Svo framarlega sem telja má að bústofnslánadeild muni bæta úr 

knýjandi þörf fyrir þá tegund lána, sem þar ræðir um, engu síður en t. d. 
veðdeild Landsbankans og Landbúnaðarbankans um lán þau, sem þær
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deildir hafa með höndum, er engu síður ástæða til að ríkissjóður styðji hú- 
stofnslánadeildina til þess að koinast á stað með starfsemi sína, með út- 
vegun reksturfjár á sama liátt og ríkissjóður gerir fvrir veðdeild Landsbank- 
ans, Hjer er ætlast tii að rikissjóður útvegi deildinni lánsfje að upphæð IV2 
milj. kr. og mun það síst geta talist of mikið, ef svo mikið gagn verður að 
deild þessari fyrir landhúnaðinn, sem ástæða virðist til að vonast eftir.

UmV.ogVI.KAFLA.
Ræktunarsjóður og Bvggingar- og landnámssjóður.

Þessir sjóðir halda sjer að fullu með öllum þeim sjerákvæðum, sem 
um þá gilda nú. Um þessar tvær deildir hankans er því ekki ástæða til að 
taka neitt sjerstakt fram hjer.

UmVII.KAFLA.
Sjerrjettindi bankans.

Sjerrjettindi bankans, þau sem talin eru í þessum kafla, eru sniðin 
eftir samskonar hlunnindum Landsbankans og fleiri opinberra peninga- 
stofnana. Um þau er því ekkert sjerstakt að segja í sambandi við stofnun 
Landbúnaðarbankans.

Um VIII. KAFLA.
Stjórn bankans, reikningsskil o. fl.

Samkvæmt frumvarpinu er stjórn hankans að mestu fyrir komið eins 
og ætlast var til uin Ríkisveðbanka Islands, og mjög svipað þvi sem gilti 
um stjórn Landsbankans þar til gerð var sú breyting á stjórn hans, sem 
nú er komin í gildi.

I stað 3 bankastjóra við Landsbankann, sem allir eru jafnir að völd- 
um og vinna eingöngu í bankans þarfir, er hjer haldið því fyrirkomulagi 
Ríkisveðbankans, að einn sje aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur, sem 
ekki er bannað að liafa önnur störf með höndum auk bankastjórnarinnar.

Laun aðalbankastjóra eru ákveðin hin sömu og launaupphæð banka- 
stjóra Landsbankans á að færast niður í samkvæmt núgildandi lögum, þeg- 
ar bankastjóraskifti verða þar. Virðist engin ástæða til að ætla aðalbanka- 
stjóra Landbúnaðarbankans lægri laun en hverjum þeirra. Laun og dýrtíð- 
aruppbót meðstjórnenda bankans aftur á móti eiga að verða kringum þriðj- 
ung af launum og dýrtíðaruppbót aðalbankastjóra. Er ætlast til þess að með- 
stjórnendur hver fyrir sig leggi verulegan hluta starfskrafta sinna fram í 
þarfir bankans, þótt þeim sje ekki bannað að hafa önnur störf með liönd- 
um samhliða, enda mundu launin þá of lítil.
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Að öðru leyti iuun ekki þörf á því að gera hjer nánari grein fyrir ein- 
stökuin atriðum í fyrirmælum frumvarpsins um stjórn bankans, reiknings- 
skil m. m. þar sem þau eru að mestu tekin upp úr áðurgildandi lögiun um 
Landsbankann og' Ríkisveðbankann.

UmlX.KAFLA.
Niðurlagsákvæði.

Með frumvarpi þessu er borfið að því ráði að stofna sjerstakan banka 
fyrir allar tegundir lána til landbúnaðar, sambliða því að ætlast er til að 
veðdeild Landsbankans lialdi áfram í sama borfi og verið liefir. Er þannig 
ráðið til lykta því fyrirkomulagi, sem ætlast er til að gikli framvegis um 
fasteignalánsstofnanir í landinu, og jafnframt borfið frá því að stofna banka, 
er bafi með Iiöndum allar tegundir fasteignalána og ekkert annað.

Þá er ekki ástæða til að láta lög um stofnun Rikisveðbanka fslands 
gilda lengur á pappírnum, enda liafa þau, sem kunnugt er, aldrei gilt í 
reyndinni, og eru því afnumin samkvænit frumvarpi því sem hjer ræðir um.

15. Frumvarp

til laga um löggjafarnefnd.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1- gr.
Forsætisráðherra skipar þriggja manna nefnd, er nefnist löggjafar- 

nefnd. Nefndarmenn skulu skipaðir til 4 ára í senn. Þeir skulu vera heimilis- 
fastir í Reykjavik, og skulu tveir þeirra hið fæsta hafa lokið embættisprófi i 
lögfræði.

2. gr.
Löggjafarnefnd skal skylt að vera rikissljórninni, alþingismönnum, 

alþingisnefndum og milliþinganefndum til aðstoðar um samningu lagafrum- 
varpa og annan undirbúning löggjafarmála.

3. gr.
Löggjafarnefnd skal skylt, eftir því sem föng eru á, að athuga laga- 

frumvörp þau, er borin verða fram á Alþingi, svo og breytingar og viðauka- 
tillögur við þau, og er henni rjett að senda Alþingi athugasemdir sinar um 
þau og tillögur.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 13
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4. gr.
Löggjafarnefnd skal láta ríkisstjórninni í tje tillögur um það hver lög- 

gjafarefni skuli tekin til meðferðar á tilteknu tímabili, og hvernig þvi starfi 
skuli hagað.

5- gr-
Löggjafarnefnd skal gefa út safn af gildandi lögum landsins, í útgáfu, 

er handhæg er fyrir almenning. Lögunum skal í útgáfu þessari raðað í bálka 
eftir efni, svo sem föng eru á, og skulu handhægar skrár yfir lögin. eftir efni 
og aldri, fylgja útgáfunni.

Lagasafn þetta skal gefið út að nýju á hverjum 5 ára fresti, og þá 
gæta þeirra breylinga, sem orðið hafa á löggjöfinni síðan næsta útgáfa kom út.

6. gr.
Löggjafarnefnd er heimilt, með samþykki fórsætisráðherra, að ráða 

sjer aðstoðarmenn við afgreiðslu einstakra mála, eftir því sem þörf krefur.

7. gr.
Kostnaður við störf löggjafarnefndar og útgáfu lagasafns þess, er ræðir 

um í 5. gr. greiðist úr ríkissjóði. Tekjur af sölu lagasafnsins renna í ríkissjóð.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Athugasemdir við lagafrmvarp þetta.

Það hefir oft verið haft orð á því, að undirbúningur löggjafarmála, er 
ríkisstjórnin eða alþingismenn leggja fyrir Alþingi, væri eigi ávalt svo vandaður 
sem vera skyldi. Sama hefir verið sagt um meðferð Alþingis sjálfs á lagafrum- 
vörpum. Lúta þessar aðfinnslur eigi hvað síst að búningi laganna, að þau sjeu 
óljós að orðalagi, eyður sjeu i þeim og samræmis við önnur lög eigi gætt. Því 
verður eigi neitað að aðfinnslur þessar hafi við nokkur rök að styðjast. Að sumu 
leyti liggja til þess eðlilegar ástæður, einkum það, að þá menn sem um þessi 
mál fjalla, brestur nægan tíma og stundum næga sjerþekkingu, til að ganga svo 
frá þeim, sem æskilegt væri. Með öðrum þjóðum er vyða kvartað yfir þessu sama, 
og hafa þá sumstaðar verið gerðar sjerstakar ráðstafanir til að bæta úr því. Má 
í því efni einkum nefna Svía, sem vanda löggjöf sfna flestum þjóðum betur. Er 
mælt svo fyrir í stjórnarskrá þeirra, að öll lagafrumvörp, jafnt stjórnarfrumvörp 
sem þingmanna, skuli lögð fyrir sjerstaka nefnd, er nefnist lagrád, til álita, áður 
en þau eru gerð að lögum. í frumvarpi þessu er ákveðið að svipuð nefnd verði 
skipuð bjer á landi. Að vísu er sá munur á henni og löggjafarnefnd Svía, að 
vegna ákvæða 21. og 34. gr. stjórnarskrár vorrar, er eigi unt, að gera það að 
skyldu, að láta nefndina fjalla um öll frumvörp til laga, áður en þáu eru borin 
fram á Alþingi. En samt sem áður má vænta þess, að mikið gagn megi af starfi
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nefndarinnar veiða. Hún á fyist og fremst að vera til aðstoðar við undirbún:ng 
löggjafarmála, jafnan er þess er óskað, og þess er að vænta, að bæði stjórn og 
þing muni að jafnaði leita aðstoðar hennar. En jafnframt er ætlasl til, að nefndin 
geti ólilkvödd látið Alþingi í tje athugasemdir sínar og tillögur um löggjafarmál, 
sem þar eru borin upp, og nefndinni er skylt að gera þetta eftir föngum. Með 
þessu tvennu ælti starfsemi nefndarinnar að geta orðið til þess, að betur yrði 
vandað til lagasetningar framvegis en að undanförnu.

Aðalstarf nefndarinnar yrði það sem nú var lýst, að láta aðstoð sína í 
tje við samningu laga. En auk þess eru benni í frumvarpinu ætluð tvö önnur 
verk, er bæði eru nátengd aðalstarfi hennar.

Hið fyrra er að undirbúa áætlanir um lagasetningu. Á lagasetningu vorri 
að undanförnu má beita að verið hafí algert skipulagsleysi. Par hefir engri fastri 
áætlun verið fylgt. Augnabliks þarfir og tilviljunin hafa ráðið því hver lög voru 
sett. Afleiðing þessa er sú að löggjöf vor er öll í brotum og á tvístringi, úrelt í 
mörgu og ófullkomin. Einnig um þetta atriði mættum vjer fara að dæmum Svia. 
Peir hafa um langt skeið sett sjer áætlanir um lagasetningu, sem svo hefír verið 
unnið að smátt og smátt. I frumvarpinu er gert ráð fyrir, að sú stefna verði og 
tekin hjer upp, og löggjafarnefndinni ætlað, að undirbúa það mál i hendur 
stjórnar og þings.

Hitt atriðið er útgáfa lagasafns. Núgildandi lög vor eru mjög óaðgengileg 
öllum almenningi. Lögin sem sett hafa verið eftir 1910 eru ekki til i annari 
útgáfu en i Stjórnartíðindunum, en þau eru bæði óhandhæg og á fárra manna 
höndum. Þetta er algerlega óviðunandi og það er fullkomin skylda rikisvaldsins 
að bæta úr þvi. í frumvarpinu er löggjafarnefnd ætlað að sjá um slika útgáfu, 
er rikissjóður kosti.

Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta að öðru leyti tekið fram. 

Um 1. gr.
Með þvi að nefndin væntanlega hefír mesta samvinnu við ríkisstjórnina, 

þykir eðlilegast að hún sje skipuð af stjórninni og þá af forsætisráðherra, en 
undir hann heyra mál, er snerta stjórnarráðið í heild. Þar sem hjer ráð er gert fyrir 
þeim möguleika, að einn nefndarmanna sje ólöglærður, þá er það haft fyrir 
augum, að ef til vill geti staðið svo á, að heppilegt sje að í nefndinni eigi sæti 
maður, er sje smekkvis á mál og orðhagur, enda þó hann eigi hafí numið lög.

Um 2. gr.
Grein þessi er nægilega skýrð bjer að framan. Pess skal aðeins getið, að 

þar sem talað er um annan undirbúning löggjafarmála, í niðurlagi greinarinnar, 
þá er þar einkum átt við samningu á athugasemdum við lagafrumvörp.

Um 3. gr.
Grein þessi er einnig nægilega skýrð áður. Það gefur að skilja að eigi er 

unnt að kveða rikara að orði um þessa hlið á starfí nefndarinnar, en svo að 
hún fylgist með tillögum þeim, sem bornar eru fram á Alþingi, eftir því sem 
föng eru á.
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Um 4, gr.
Hjer má einnig vísa til þess, sem áður er sagt.

Um 5. gr.
Sú nýbreytni er ætlast til að verði á lagasafninu að lögunum verði, svo 

sem unt er, raðað eftir efni, en ekki aftir aldri svo sem hingað til hefir tiðkast. 
Með þvi móti verða lögin aðgengilegri en ella. Lagasafnið á fyrst og fremst að 
miðast við þarfir almennings, og því mundu ýms lög, er litla almenna þýöingu 
hafa, eigi verða tekin með.

Lagasafn, slíkt sem þetta, mundi fljótt ganga úr sjer og þvi er gert ráð 
fyrir að það verði gefiö út að nýju 5. hvert ár. Nýju útgáfurnar mundu þó verða 
ódýrari en hin fyrsta, með því að ætlast er til að letrið verði látið standa, og 
þarf þá i nýju útgáfunni að eins að setja hin nýju lög og nema burtu hin, sem 
úr gildi eru gengin. Ef gert er ráð fyrir að bókin yrði fjórblöðungur, línulengd 
148 mm„ línutala 47 á síðu, upplag 1000 eintök og pappír af meðalgæðum, yrði 
prentkostnaður og pappirs kr. 140,00 á örk með núgildandi verðlagi. Við það 
bætist svo hefting, sem mundi kosta 19 kr. á örk. Loks er verð blýsins, er til 
setningarinnar færi, og geymsla þess, og mundi það nema nálægt 36 kr. á örk, 
en sá kostnaður yrði aðallega við fyrstu útgáfuna. Yrði sá kostnaður allur lagð- 
ur á fyrstu útgáfuna mundi þvi örkin alls kosta kr. 195,00. Eigi er hægt að 
segja með vissu hve stórt ritið yrði, ep þó mundi það varla fara fram úr 80 
örkum. Sje gert ráð fyrir þeirri stærð yrði þessi kostnaður alls 15,600 kr., en 
upp i hann kæmu svo tekjur af sölu ritsins.

Um 6. gr.
Starf nefndarinnar getur hæglega orðið svo umfangsmikið að nefndar- 

menn komist eigi yfir það alt sjálfir, auk þess sem svo getur staðið á að nefnd- 
inni væri hagkvæmt að leita aðstoðar manna, er sjerfræðingar eru um tiltekin 
efni, sem fyrir hana yrði lögð. Er nefndinni þvi hjer veitt heimild til að afla 
sjer aðstoðar með samþykki forsætisráðherra.

Um 7. gr.
Um kostnaðinn við störf nefndarinnar verður eigi sagt að svo stöddu. 

Hann mundi að sjálfsögðu fara mikið eftir þvi hversu mikið starf hennar yrði. 
Þess má þó jafnframt geta að ríkissjóði mundi á hinn bóginn sparast nokkuð 
fje, sem nú er árlega varið til slikra starfa sem nefndin á að vinna. Um kostn- 
aðinn við útgáfu lagasafnsins er áður talað.
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til fjárlaga fyrir árið 1930.

10. Frumvarp

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

I. KAFLI.

T e k j u r .

1. gr.
Árið 1930 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.—5. 

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

2. gr.
Þessir skaltar og tollar er ætlast til að nemi:

1. Fasteignaskattur....................
2. Tekjuskattur og eignarskattur
3. Lestagjald af skipum...........

4. Aukatekjur............................
5. Erfðafjárskattur....................
6. Vitagjald..................................
7. Leyfisbrjefagjöld....................
8. Stimpilgjald.............................
9. Skólagjöld ............................

10. Bifreiðaskattur .....................

kr. kr.

240000
1050000

40000
1330000

450000
30000

350000
10000

325000
15000
35000

1215000

Flyt ... ............ 2545000
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kr. kr.

Flult ... 2545000
11. Útflutningsgjald.......................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 350000

1000000

13. Tóbakstollur.............................................................................. 850000
14. Kaffi- og sykurtollur............................................................... 850000
15. Annað aðflutningsgjald ..................................................... 160000
16. Vörutollur ........................................................................ .... 1250000
17. Verðtollur ................................................................................ 1325000

4785000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 35000
19. Pósttekjur ................................................................................ 450000
20. Simatekjur................................................................................ 1580000

2030000
2). Víneinkasala................. .................................... ; ............ 375000

Samtals ... ........... 10770000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi............................................................... 1000
4. Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar.......................... 3500

Samtals ... ............ 34600
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................................... 15000
2, Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .............................................. 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................. 24000

47000
4. Vexlir af innstæðum í bönkum ..................................... 8000
5. Vextir af viðlagasjóði............................................................. 60000
6. Aðrir vextir................................................................................ 75000

Samlals ... ............ 205000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

1. Óvissar tekjur ..............................................
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ............
3. Endurgreidd ián og andvirði seldra eigna
4. Skemtanaskattur............................................
5. Tekjur Menningarsjóðs

Samtals

II. KAFLI. 

G j ö 1 d .

kr. kr.

50000
10000
20000
75000
15000

170000

6. gr.
Árið 1930 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru 1 

7.-20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

■
kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán....................................................................... 145054
2. Dönsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50........... 220162
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs £ 8213-18-8 180714

545930
II. Afborganir:

1. Innlend lán................... .............................................. 164617
2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50............ 432364
3. Enska lánið 1921, JE 2396- 12 á 22,00 .................... 52625

649606
III. Framlag til Landsbankans, 17. greiðsla.......................... 100000

Samtals ...• ... ... 1295536

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins.. 60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfírskoðunar landsreikninga er veitt:

kr.

1. Til alþingiskostnaðar..................
2. Til yfírskoðunar landsreikninga

Samtals

kr.

200000
4350

............ 204350



Pingskjai 16* 105

10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

I Ráðuneytið, ríkisf jehirðír o. fl. 
1. Til ráðherra:

a. Laun....................................
b. Til risnu...........................

36000
8000

kr. kr.

2. Til utanferða ráðherra...................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ...........
4. Annar kostnaður..............................................
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum.........
6. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:

a. Póknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl.
b. Til pappirs og prentunar ....................
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum

900
12000

1000

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

II. Hagsfofan:
1; Laun ......................................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
3. Prentun eyðublaða. ... ....................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður
6. Til að gefa út manntalið 1703...........

III Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra ............................. 20000
. b. Húsaleiga.............................................. 5000

c. Kostnaður við embættið ............ ... 20000
d. Til skrifstofuhalds............................. ... 17000

2. Fyrir meðferð utanríkismála .....................................
3. Ríkisráðskostnaður ......................................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd.............................
5. Gengismunur af upphæðunum á 8. gr. 10. gr. III 1—3

Samtals ...

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing).

44000
6000

70000
40000
26200

13900

10000

12500
12000
5000
5000

20000
1000

62000
12000
4000

500
25000

14

210100

55500

103500

369100
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11. gr.
Til dómgæslu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

A.

kr. kr.

Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstirjettur:

a. Laun....................................................................................... 30500
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 5000

35500
2. Laun bæjarfógeta, sýslurnanna og lögreglustjóra.......... 132500
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 27800

4. Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavík:
a. Laun 2. fulltrúa og 3. skrifara................................... 22000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting.................................. 4200
c. Ýms gjöld, alt að............................................................. 2400

28600
5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavik:

a. Laun 4 skrifara ............................................................... 15120
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 30380
c. Húsaleiga.................................. ..................................... 4500
d. Hiti og Ijós........................................................................ 2000
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 16000
f. Ýms gjöld, alt að............................................................. 18000

86000
6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:

a. Laun fulltrúa og 3. skrifara ..................................... 17100
b. Húsaleiga............................................................................. 3600
c. Hiti og ljós........................................................................ 2400
d. Yms gjöld ....................................................................... 1900

25000
Fastir starfsmenn í skrifstofum lögmannsins, toll-

stjórans og lögreglustjórans í Reykjavík njóta dýrtíðar-
uppbótar eftir reglum launalaganna.

7. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta........... 100000
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un skipamælinga ............................................................... 500
9. Til landhelgisgæslu, gegn 200000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði ....................................................................... 200000

Flyt ... , , , , ,, 635700
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kr. kr.

Flutt ...
Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-
aður fangelsa .......................................................................
Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna....................................................
Borgun til setu- og varadómara .....................................

635700
20000

12000
12000
15000
2000
5000

Samtals A.......... ............ 701700

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

30000
40000

70000

25000
6000

40000
11000

Brunaábyrgöar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir ... ...............................................................
Til embættiseftirlitsferða ... ..............................................
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

Samtals B.......... ............ 152000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 253000
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7450

Flyt ... • • • • • • 262450
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kr. kr.

Flutt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grímseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavíkur- og Snæfjallahreppa, 
300 ,til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til 
Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim 
sjálfum en 1600 kr., ef þeir ráða til sín sjerstakan 
lækni, 2000 kr.

4. Til læknis í Reykjavík, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjunum?í JKjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara

262450

eftir taxta hjeraðslækna ............................................
5. Til augnlækninga:

1500

a. Styrkur til augnlæknis í Reykjavík............................. 1000
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri............................. 1200
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............ 1000

3200
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ...
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í

1000

Reykjavík ...................................................... ....................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavík og læknanna

Vilh. Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn 
því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í 
læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði og veifi 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, 
ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

1000

8. Til geislalækningastofu ríkisins............................................
9. Til radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum-

13000

lækningar ................................................................................
10. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni að

2500

afla sjer nýrrar læknisþekkingar .................................... 2000

Flyt ... • • • • » 286650
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kr. kr.

Flutt ... 286650
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum

landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

11. Holdsveikraspítalinn.............................................. ............ 70600
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................... ........... 7650
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna.................................... 13000
2. Viðurværi 48 manna (ca. 140 a. á dag) 25000
3. Klæðnaður .............................................. 1700
4. Lyf og sáraumbúðir ... .... ............ 1500
5. Eldsneyti.................................................... 6000
6. Ljósmeti...................................................... 2500
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting........................... ... 1800

10. Greftrunarkostnaður ........... ............ 500
11. Skemtanir.................................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 4350
13. Ymisleg gjöld ..................................... 1500

62950

70600
12. Geðveikrahælið á Kleppi..................................... ............ 109525

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................... ............ 6700
B. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna................................... 13500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 140 a. á dag) 48000
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr. -

handa hverjum ..................................... 3500
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 500 •
5. Ljós og hiti.......... ............................. 10000
6. Viðhald og áhöld..................................... 10000
7. Pvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir .............................................. 750
9. Skattar m. m.............................................. 2500

10. Óviss gjöld .............................................. 1400
93150

Flyt ... 99850 466775
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13.

Flutt ...
C. Aukinn rekstrarkostnaður, sakir viðbótar við hæl- 

ið, að frádreginni meðgjöf með sjúklingum............

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöfmeð 70 sjúklingum, kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

Mismunur ...

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Önnur gjöld:

Kaup starfsmanna........................... ... 33000
Viðurværi.................. ................... ... 126000
Lyf og hjúkrunargögn.................... 11500
Ljós og hiti ..................................... ... 25000
Þvottur og ræsting........................... 5500
Viðhald húsa..................................... 4800
Viðhald vjela.................................... 4700
Húsbúnaður og áhöld.................... 11000
Flutningskostnaður........................... 4000
óviss gjöld ..................................... 2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af búinu.............................................. 1000

Mismnnur ...

Heilsuhælið í Kristnesi:
Rekstrarkostnaður ...............................................................

Flyt ...

kr. kr.

99850

50000

466775*

149850

40325

109525

6700

1700

228140

234840

233140

1700

3000

471475

14.
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kr. kr.

Flutt ... 471475
önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspítala í Reykjavík.................... 100000
b. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 18000

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 
meira en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn því að 
bjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 

og styrknum nemur, og að því tilskildu, að sjúk- 
linga sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum fyrir 
njóti sömu kjara sem innanbjeraðssjúklingar.

c. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði .. 18000
d. Bólusetningarkostnaður .............................................. 3500
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ........... 20000
f. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til íslands 3000
g. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn 

kynsjúkdómum ............................................................... 4500
h. Kostnaður við heilbrigðiseftir lit lækna með al- 

þýðuskólum....................................................................... 1500
i. Til bjálparstöðvar bjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn 

að minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur 4000
j. Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................ 1000

k. Til fjelags íslenskra bjúkrunarkvenna .................... 700
I. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/s ann- 

arsstaðar að........................................................................ 1000
m. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sjer gervilimi 4000
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grimsey, gegn jafn- 

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 2200

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna....................
181700
36000

Samtals ... ............ 689175
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13. gr.
Til sanigöngumála er veilt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

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

2. Póstflutningur ........................................................................
3. Annar kostnaður:

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

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ......................................................

d. önnur gjöld........................................................................

Samtals A. ...

B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að ........................... .. ............
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

ll. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að 
eigendur greiði Vi kostnaðar

hlutað-
25000

2. Stykkishólmsvegur ........... ............ 30000
3. Holtavörðuheiðarvegur ............ 70000
4. Vesturlandsvegur ............ .......... . 30000
5. Hrútafjarðarvegur ............ ........... 10000

Flyt ... 165000

76650
80000
22000

15000

178650
180000

24000

16500
67000
---------- 122500

481150

7000
5000

5000
16000
8000

41000

41000
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kr. kr.

Flutt ... 165000
6. Langadalsvegur........................... 10000
7. Blönduhlíðarvegur ............................. 30000
8. Öxnadalsvegur ..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegur   50000

10. Jökulsárhlíðarvegur.................... 10000
11. Biskupstungnabraut ............................. 30000
12. Til vegar á Hólmahálsi, gegn ’/*

annarsstaðar að............................ 10000
13. Til vegar um nýja eldhraunið í V.-

Skaftafellssýslu ..................................... 15000
330000

41000

b. Viðhald og umbætur .............................................. 240000 570000
200000

III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum .................... 35000
IV.. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur)....................
V. Fjallvegir................................................................................

25000

VI. 1. Til áhalda, alt að ................. ..................................... 20000
2. Til bókasafns verkamanna .....................................

VII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 .

VIII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóli ......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

300

40000

35000

300
300
300

20300

75000

900
IX. Til ferju á Hrosshyl í Pjórsá ....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum 

yfir Hellisheiði.....................................................................
XI. Styrkur til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 

ferðamenn.............................................................................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 

á afskektum bæjum við þjóðbraut.
XII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög- 

um nr. 44, 27. júní 1925 ..............................................

250

5000

4000

4000

Samtals B. ... • • • • • • 980450
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiug) 15
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kr.
---------------1

kr.

c.
1

Samgöngnr á sjó.
1. Til strandferða:

a. Ríkissjóðs ........................................................................ 200000
b. Eimskipafjelags Islands .............................................. 60000
c. Hf. Skaftfellings ............................................................... 24000

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum....................
284000

80000

Samtals C. ... ............ 364000

D.
Hraðskeyt,a- og talsimasamband.

I. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
40000ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl.............................

II. Til nýrra simalagninga, með því skilyrði, að sam-
300000komulag náist við hlutaðeigandi hjeruð....................

III. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 340000
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssímanna 15000
3. Ritsímastöðin í Reykjavík ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin í Reykjavík.................................. 11000
5. Bæjarsíminn í Reykjavik ..................................... 250000

Rikisstjórninni heimilast að taka lán til nýrrar 
bæjarmiðstöðvar í Reykjavik, enda teljist vextir 
og afborganir af láninu til árlegra rekstrar- 
gjalda bæjarsimans.

6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastöðin á Akureyri ..................................... 13000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði........................... 15000
9. Ritsimastöðin á Isafirði.............................................. 8000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Símastöðin i Hafnarfirði........................................... 7500
12. Simastöðin í Vestmannaeyjum............................. 8000
13. Simastöðin á Siglufirði............................................. 7500
14. Til aukaritsímaþjónustu ..................................... 5000
15. Til annara simastöðva og eflirlitsstöðva........... 100000

Flyt ... 825000 340000
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I

16. Til uppbótar á launum:
a. Talsímakvenna við bæjarsímann í

Reykjavík, Hafnarfiröi, Vestmanna- 
eyjum og Siglufiröi, alt að ...........

b. Símritara o. fl. eftir sömu reglum
og 1927.....................................................

c. Til kvenvarðstjóra, kvensímritara
o. fl........................................... ............

Fiutt ...

14100

9500

3600

17. Til Steindórs Björnssonar .....................................
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ............

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m......................
Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ...............................................................
Viðhald landssímanna......................................................
Áframbaldsgjald ...............................................................
Til kenslu fyrir símamenn..............................................
Tiliag lil alþjóðaskrifstofunnar í Bern ....................
Ýms gjöld ...................................................................... .

Samtals D.

E.
Vitamál.

Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, 
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð- 
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................

Flyt ...

kr. kr.

825000 340000

27200
1200

600
854000

40000
50000

10000
180000
25000

3000
1500
7000

............ 1510500

7800

10000
4000

2500
24300

24300
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- - ----- —1
kr. kr.

Flutt ... 24300
II. Laun vitavarða..................................................................... - 27000

Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú-
verandi vitaverði Gróttuvitans.

III. Rekstrarkostnaður vitanna.............................................. 110000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ........... 10000
V. Til að reisa nýja vita...................................................... 60000

VI. Ýmislegt: 50000

Samtals E. ... 281300

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

kr. kr.

A.
Andiega stjettin.

Biskupsdæmið:
1. Laun biskups ............ .............................................. 8600
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

önnur gjöld:

2000
10600

1. Til prestakalia samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti ríkissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögum nr. 49 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 7000
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavik, fyrir skýrslu-

275000

gerðir ................................................................................ 1000
6. Tii útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

400

greinir í fjárlögum 1924................................................... 20000
304050

Samtals A. • • • • • • 314650
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I.

kr. kr.

B.
Kenslumál.

Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kenslu

við háskólann... ......................................................
c. Til -kennara í lagalæknisfræði .............................
d. Til kenslu i bókhaldi..............................................
e. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er-

lendra visindamanna, er hjer halda fyrirlestra 
i háskólanum, alt að ..............................................

f. Námsstyrkur...............................................................
g. Húsaleigustyrkur ......................................................
h. Til kensluáhalda læknadeildar.............................
i. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

fræði .............................. .....................................
j. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla.............................
k. önnur gjóld:

1. Til ritara:
a. Laun ..................................... 1000
b. Dýrtiðaruppbót.................... 500

----------- 1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefir áður notið.................... 1600

b. Dýrtiðaruppbót.................... 800
----------- 2400

3. Ýms gjðld ............................................ 5000

I. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
m. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta- 

garði i Paris, önnur greiðsla af fjórum ...........

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenskra stúdenta í crlendum háskólum ...
b. Til læknaefna, til að ljúka námi i sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að
c. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mentamála-

ráðs............................................................ ...................

Flyt ..

93000

1500
500
400

2000
15000
9000
1000

2800
4000

8900
750

2500

24000

2500

4000

141350

30500

171850
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kr. kr.

Flutt ... 171850
Mentaskólinn almenni:
a. Laun........................... .............................
b. Önnur gjöld:

............ 74200

1. Til bókasafns skólans .................... 700
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ...
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

3000

enda, alt að ..................................... 25000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri- 

sveinum, 75 kr. banda hverjum ...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

2700

stuðulsuppbót ..................................... 2900
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Til vísindalegra áhalda.................... 1500
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 100
11. Aðgerð á skólahúsinu .................... 20000
12. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

67900
142100

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmónnum, að öðru jöfnu. •

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun.............................................................
b. Önnur gjöld:

29000

1. Til aukakennara og stundakenslu . 12000
2. Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

Flyt .. . 23200 29000 313950
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V.

VI.

kr. kr.

Flutt ... 23200 29000 313950
6. Til dyravörslu:

a. Laun .................... ... 600
b. Dýrtíðaruppbót ... 300

900
7. Aðgerð á skólahúsinu ................. 10000
8. Til ýmislegra gjalda ................... 3000

37100
---------- 66100

Kennaraskólinn:
á. Laun......................................... 19000
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ................. 3000
2. Eldiviður og Ijós ................. 2500
3. Bókakaup og áhöld ................. 500
4. Námsstyrkur ............ ................. 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara ................. 1500

6. Til viðhalds ................. ................. 10000
7. Ýmisleg gjöld ................. ................. 2500

22500
41500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun......................................... .............. .. ............ 13500
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu.............. ................. 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa ................. 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra .................................. ................. 300
4. Ýmisleg gjöld ................. ................. 2500

6300
19800

Vjelstjóraskólinn:
a. Laun......................................... ................. ............ 8800
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu .......... ................. 1000
2. Húsnæði .......................... ................. 5400

Flyt ... 6400 8800 441350

VII.
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kr. kr.

Flutt ... 6400 8800 441350
3. Ljós og hiti .................... ........... 1300
4. Ræsting ............................ ........... 700
5. Til prófhalda .................... 800
6. Ýms gjöld............................. ........... 500

9700 18500

Við skólana undir liðunum III.-— VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjornarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.

Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun..................................... ........... 9650
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu..................................... ............ 1450
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2500
2. Til kensluáhalda........... 800
3. Til eldiviðar og Ijósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ........... 3000

9800
20900

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.................... ............ 8550
b. Til smiða- og leikfimikenslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluáhalda........... 800
3. Til eldiviðar ogljósa... 3000
4. Ýmisleg gjöld ........... 3000

9200
19050

3. Til steinsteypukenslu ............ .......... 4000
43950•

Flyt ... • • • • , , 503800
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kr. kr.

Flutt ... 503800
Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess 

að reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar ..................................... 6000

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til 
kvöldskólahalds ...................................................... 1200

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til skóla- 
halds .............................................. .................... 500

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda saniþykki það stundaskrá þeirra. 

d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,
tii verklegs framhaldsnáms erlendis.......... . 4000

Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir sli kostnaðar............ 6000

11700

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s,4 kostnaðar .. 6000

Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns .............................................. 1000

12000

2. Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 1000

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-
uppbót, alt að ............ ....................................

1900

' 6700
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting .................... 1500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000

11100

Flyt ... 5000 538600

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 16
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kr. kr.

Flutt ... 5000 538600
b. Rekstrarkostnaður, gegn afl ininsta

kosti 1800 kr. frainlöguni annars-
staflar aö en úr rikissjóði ............ 15000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000
— 25000

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

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr iikissjóði ........... 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að .................... 2000

16000
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-

stjórnarinnar. — 41000

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra ... ............ 5600
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að............................................................ 1000
7800

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót 266000
3. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót... 25650
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyxðum sem verið hefir, alt að .......... 7000
5. Til prófdómara við barnapróf ........... .. 10000
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

samkvæmt skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna,
alt að ...................................................... , . ... 40000

7. Til fræðslumálarits.................................... .......... 800
8. Utanfararstyrkur handa barnakennurum .......... 3000

360250
Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: !

a. Laun...................................................... 10500
í

Flyt ... 10500 ............ í 939850
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kr. I kr.

Til hannyrða, leikfimi
Flutt ... 

og smíða-
10500

kenslu................................... .................. 2000
1. Til kensluáhalda.. 800
2. Til eldiviðar og Ijósa . 4000
3. Ýmisleg gjöld .......... 3000
4. Til þess að mála skóla

húsið ........................... 3500
----------- 11300

2. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur
og Akureyrar...............................................................

Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

3. Til þess að reisa hjeraðsskóla í sveitum,
alt að helmingi kostnaðar.....................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.

4. Til þess að reisa unglingaskóla i kaupstöðum,
2/s kostnaðar, alt að ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

5. Til bókasafna við unglingaskóla ....................
6. Til þess að gefa út kenslubækur handa skólum

Flyt ...

939850

23800

70000

30000

20000

2000
2500

148300

1088150
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kr. kr.

Fljitt ...
XV. Húsmæðrafræðsla:

1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þing-

1088150

eyinga ........................................................................
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að at- 

vinnumálaráðherra samþykki reglugerð skólans.
2. Til kvenfjelagsins Óskar í Isafjarðarkaupstað, til

5000

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreytt-
um skilyrðum.

3. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsmæðra-

5000

fræðslu í Mjóanesi...................................................... 1500
11500

XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

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

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til

24000

náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 1000

XVIII. Sundkensla o. fl.:
1. Til sundkenslu í Reykjavík ............•..............

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkenslu þá, sem getur í 1. lið, og til að

300

kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ... 3000
3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar en í Rvík ...

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steins’.eyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda sjeu þær til afnota fyrir al-

3000

Flyt ... 6300 1124650
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kr. kr.

Flutt ... ' 6300 1124650
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlun, belmingur kostnaðar, alt að 20000

--------- . _ . 26300
Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kenslu i teikningu og trjeskurði í þjóðlegum stil 1800

Samtals B. ...
............

1152750

15- gr.
Til visinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Launauppbót til 1. bókavarðar, 500 kr. og til

2. bókavarðar 1000 kr......................................................
c. Til aðstoðar........................................................................
d. Til að kaupa bækur og bandrit og til bókbands ..
e. Til að semja spjaldskrá ..............................................
f. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .............................
i. Húsaleiga ........................................................................
j. Ýmisleg gjöld ...............................................................

Af þessum lið má endurgreiða 500 kr. bráða- 
birgðalán dyravarðar vegna lækningakostnaðar.

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld.............................................................................

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja: 
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)

18300

1500
4500

12000
1000
3000

800
360
500

1100

43060

6200

5500
1000
--------  12700

7150

Flyt ... 7150 55760
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• kr. kr.

Fiutt ... 7150 55760
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................... 1500
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 800
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

Náttúrufræðifjelagið:

1000

13000

a. Tillag ................................................................................ 2000
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje 
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki

1400

sjaldnar en einu sinni á viku.

Landsbókasafnshúsið:
- - 3400

a. Til eidiviðar, Ijósa og ræslingar ............................. 6500
b. Til viðhalds og áhalda .............................................. 2000

8500
Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði....................................................... 2000
Aukastyrkur til tveggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, 

að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörslu 
með a. in. k. 2000 kr. launum auk verðstuðuls-
uppbótar................................................................................

b. Til bókasafnsins á fsafirði, að því lilskildu, að 
Guðmundur Gislason Hagalín rithöfundur hafi þar 
bókavörslu með a. m. k. 2000 kr. launum auk

3000

verðstuðulsuppbótar .....................................................

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn

8000
6000

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1000
Til bókasafnsins fþöku, til bókakaupa .................... 200
Til Hins íslenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfu hins isienska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafjelagsins, þar af 5000 kr. með því skil-

3400

yrði, að fjelagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ... 6800
Til Fornleifafjelagsins ...................................................... 800

Flyt ... • • • • • • 100860
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kr. kr.

Flutt ...
13. Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fi..................................................................
14. Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

Magnússonar og Páls Vídalíns .....................................
15. Til Porkels Jóhannessonar, til að safna drögum að at- 

vinnusögu íslands, gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að
16. Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,

alt að .........................................................................................
17. Til Færeyjafjelagsins Grims Kambans.............................
18. Til Leikfjelags Reykjavfkur, gegn að minsta kosti

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............
19. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
20. Til Leikfjelags ísafjarðar, gegn að minsta kosti 300

kr. framlagi frá Isafjarðarkaupstað .............................
21. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers ...............................................................
22. Til sjera Jóhannesar L. L. Jóhannssonar, til þess að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýð- 
ingum, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með 
verðstuðulsuppbót .. .......................................................

23. Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ............

24. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót.........................................................................................

25. Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á síðari öldum, enda sje 
handritið eign ríkisins að honum látnum....................

26. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót ......................................................

27. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

28. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók um eðliseinkenni Islendinga ....................

Flyt ...

100860
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kr. kr.

Flutt ... 156760
29. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna sleinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
30. Tii Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sínu ......................................................................................... 800
31. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinná að Presta-

æfum sinum ........................................................................ 800
32. Tii Boga Th. Melsteds, til þess að rita fslandssögu ... 800
33. Til Guðbrands Jónssonar, til að semja islenska mið-

aldamenningarsögu .............................................................. 1200
34. Til landskjálftarannsókna .............................................. 800

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.

35. Til fþróttasambands fslands.............................................. 6000
36. Til Björns Jakobssonar, til íþróttakenslu .................... 4000
37. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
38. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót............................................................. 6800
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns,
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir
á viku.

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1200
— 8000

39. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............................. 2000
40. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... 6000
41. Til Pjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4)............................. 75000
42. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5) .................... 15000

Samtals .. ........... 281960
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

"■ ■ ■
kr. kr.

Til Búnaðarfjelags íslands, enda samþykki atvinnu- 
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............ 240000
Til tilraunastarfsemi nm grasfræ- og hafrasáningu, 
alt að......................................................................................... 10000

Styrkur veitist af þessum lið eftir ákvörðun at- 
vinnumálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag 
íslands.
Til sandgræðslu........................................................................ 40000
Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum ............................. 300000
Til búfjártryggingarsjóðs íslands ..................................... 15000
Til byggingar- og landnámssjóðs............................. ... 200000
Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð ............................. 10000
Til Skeiðaáveitunnar upp i vexti og afborganir af 
veðdeildarlánum áveitunnar, • fimti hluti rikissjóðstil- 
lags, siðasta greiðsla............................................................... 6000
Til Garðyrkjufjelags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ...................................................... 4000
Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................ 11910

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ............ .............................................. 20000
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar- 

og sandgræðslunáms....................................................... 1200

Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 17000

33110

b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700
c. Til að rannsaka búfjársjúkdóma, enda sjeu skýrsl- 

ur birtar um árangurinn.............................................. 4000

Til fjárkláðalækninga ............................ ....................
21700
6000

Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 1000
Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum 

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót 4800

Flyt ... 4800 886810

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 17
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kr. kr.

Flutt ...
b. Til aðstoðar... ....................................................... ...
c. Húsaleiga ........................................................................
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

15. Tii veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa .............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl.........................................................
e. Til loftskeytatækja .......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .............................
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl.................

16. Til Fiskiveiðasjóðs Islands ..............................................
17. Til Fiskifjelagsins, enda samþykki atvinnutaálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins .............................
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 

almanaks.
18. Laun yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna......................................................
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í 
Reykjavík, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn í Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavik 
1000 kr. í ritfje.

c. Laun 4 síldarmatsmanna..............................................
d. — 4 ullarmatsmanna ..............................................
e. — 5 kjötmatsmanna ..............................................
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

19. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 
20.. Til bryggjugerða og lendingabóta, alt að ljs kostnaðar,

gegn */a annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi 
og stjórnarráðið samþykki áætlun.....................................

21. Til lendingabóta í Gerðum i Garði, helmingur kostn-
afiar, síðari fjárveiting, alt að............................................

22. Til markaösleitar erlendis ... ......................................

4800 886810
5600
3000
1200
500

15100

14900
12350
8000

11150
800

3000
1400

16600
8200

8800
2200
4100
8000

51600
6000

75000

47900
8000

12000
7000

20000

Flyt ... 1129410
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kr. kr.

Flutt ... 1129410
23. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að................... 10000
24. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg-

arfirði, 1,00 kr. fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir),
sem hún býr til, alt að...................................................... 4000

25. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
26. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............ 6000
27. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi

kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði 800
28. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800
29. Til Kvenfjelags Hvammshrepps i Vík í Mýrdal, til

þess að halda uppi kenslu í handavinnu kvenna ... 600
30. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 450
31. Til Bandalags kvenna ............ ..................................... 450
32. Til kvenrjettindafjelags lslands ..................................... 500
33. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 2000
34. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 7500
Fjelagið gefí landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.
35. Laun húsagerðarmeistara....................................................... 7250
36. Til Álftveringa, til þess að verja engjar í sveitinni fyr-

ir spjöllum af jökulánni Skálm, ’/s kostnaðar, alt að 1500
37. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ........................................................................ 1800
88. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 8000
■39. Til vatnsrenslismælinga................. ;................................... 2000
40. Til ræktunarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn.................................. 10000
c. Hluti af úlflutningsgjaldi .............................................. 65000

105000
41. Til nndirbúnÍDgs flugferða, alt að..................................... 8000

Samtals ... 1299060
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17. gr.
Til almennrar styrklarstarfsemi er veitt:

kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga ..............................................
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr.................................................
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ..............................................

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl. 
prentarafjelags styrk i samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna
f Reykjavík........................................................................ ...

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysatryggingar ...............................................................
7. Til slysavarna alt að .......................................................
8. Til að bjálpa nauðstöddum fslendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................

lö. Tillag til ellistyrktarsjóða......................................................
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............
12. Til Rauðakrossfjelags íslands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..............................................
15. Til styrktarsjóðs Sjómannafjelags Vestmannaeyja
16. Til gamalmennahælis ísfirðinga .....................................
17. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relief Union) ........................................................................

Samtals ..

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...........................
b. Embættismannaekkjur og börn

27417,42
17795,97

Flyt ... 45213,39
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Flutt .

II.

kr. kr.

c. Uppgjafaprestar.....................................
d. Prestsekkjur .....................................
Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923

— — — — 51 1921

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis
2. — Halldórs Briems bókavarðar

600,00
960,00

b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson.................... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ 175
3. — Theodóru Thoroddsen ........... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur............ 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur ............ 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.......... 600

10. — Öunu Gunnlaugsson.................. 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóltur ... 600
12. — Kristínar Jacobson .................... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal ............ 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttur............ 2000
16. — 3 barna hennar .................... 300
17. — Rógnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
18. — Jenny Forberg............................. 600
19. — Ástu Hallgrimsson .................... 600
20. — Ástu Einarson............................. 600
21. — Aðalbjargar Sigurðardóttur 1200
22. — Dómhildar Jóbannsdóttur 1200

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar 662,25

45213,39
635,28

. 5710,17 
2500,00 
250,00

1560

14025

54308,84

Flyt ... 2267,25 15585 54308,84
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Flutt ... 2267,25
5. Til Guttorms Vigfússonar................... 600 00
6. — Jóns Ó. Magnússonar.................... 600,00
7. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
8. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
9. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00

10. — Jóns Árnasonar ............ ............ 445,00

d. Prestsekkjur:
1. Til Ástu Þórarinsdóttur ............ 130,00
2. — Auðar Gísladóttur ............ 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur ........... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur............ 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur ... 300,00

10. Hlifar Bogadóttur, 300 kr. auk 
100 kr. með hverju barni hennar, 
sem er í ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ... 300,00
12. — Kirstínar Pjetursdóttur • •. 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur ... 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur ... 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ... ... 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Ey vind- 

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ... 209,20
19. — Ingibjargar Magnúsdóttur ... ... 157,90
20. — Guöfinnu Jensdóttur ............ ... 183,04
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ... ... 181,07
22. — Guðbjargar Hermannsdóttur ... 181,70
23. — Þórunnar Bjarnadóttur •. • 155,56
24. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ... 250,00
25. — Önnu Stefánsdóttur ............ ... 200,00
26. — Helgu Skúladóttur ............ ... 230 00
27. — Guðriðar Ólafsdóttur............ ... 164,26

kr. kr.

15585 54308,84

4880,25

7242,73

27707,98 54308,84Flyt ...
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kr. kr.

Fiutt ... 27707,98 54308,84
Kennarar, kennaraekkjur og bðrn:

1. Til önnu Ásmundsdóttur 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur 360,00
3. — Magnúsar Ginarssonar 500,00
4. — Elfnar Briem Jónsson 300,00
5. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttur ... 400,00 -
7. — Guðmundar Björnssonar ... 150,00
8. — Jóns Strandfelds.................... 150,00
9. — Elisabetar Jónsdóttur 300,00

10. — Bagnheiðar Torfadóttur ... 400,00
11. — Páls J. Árdals .................... 600,00
12. — Jóhannesar Sigfússonur ... 1200,00

5110,00
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar ... . ... 300
2. — Böðvars Jónssonar................. ... 300
3. — Hallgrims Krákssonar ... ... 400
4. — Jóhanns Jóussonar ... 200
5. — Þóru Matthíasdóttur ... 300
6. — Vigdísar Steingrímsdóttur ... 300
7. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts. ... 200
8. — Jens Þórðarsonar ................. ... 300
9. — Friðriks Möllers ................. ... 1200

10. — Anínu Arinbjarnardóttur 200
11. — Eliesers Eiríkssonar ... . ... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar-

stöðum .................................. ... 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ... 300
14. — Guðm. Kristjánssonar ... ... 200
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
16. — Friðriks Klemenssonar ... . ... 2000
17. — Kristjáns Blöndals................. ... 1000
18. — Böðvars Sigurðssonar pósts ... 300
19. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200
20. — Steindórs Hinrikssonar pósts ... 200
21. — Ólafs Ólafssonar pósts ... .., 200
22. — Halldórs Benediktssonar pósts 200

FJyt ... 9400 32817,98 54308,84
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g-

kr. kr.

Flutt ... 9400
23. Til Porleifs Jónssonar póstmeistara ... 1200
24. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450

Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlóðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gíslasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000
8. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

b Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna bennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600 00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

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

forstöðukonu ..................................... 400
2. Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að 

auki 100 kr. með hverju barni 
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristínar Sigurðardóttur júbil- 
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil- 
Ijósmóður.............................................. 500

5. — Þórdísar Símonardóttur júbilljós- 
móður .............................................. 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós- 
móður .............................................. 500

7. Til Þórunnar Gísladóttur ljósmóður ... 500

3400,00

Fiyt ... 3400

32817,98

11050,00

20400,00

67667,98

54308,84

54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 3400 67667,98 54308,84
8. Til Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður... 300
9. — Sigurfljóðar Einarsdóttur Ijósmóður 300

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur Ijós-
móður ............................. .......... 300

11. — Margrjetar Grímsdóttur ljósmóður 200
12. — Kristinar Guðmundsdóttur Ijósm. 200
13. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
14. — Ingibjargar Jónsdóttur ljósmóður 300
15. — Jakobinu Jensdóttur .................... 300
16. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
17. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
18. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
19. — Erlends Zakaríassonar.................... 300

20. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri ..................................... 300

21. — Einars Guðmundssonar, fyrrum
vegavinnustjóra ............................. 300

22. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por-
steins fískimatsm. Guðmundssonar 400

23. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns
síldarmatsm. Stetánssonar ............ 200

24. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-
varðar .............................................. 400

25. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-
vaiðar ................................................... 300

26. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 500
27. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar.................... 600
28. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Pórðarsonar ............ 300
29. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
30. — Sigrúnar Gestsdóttnr, ekkju Stefáns

Eiríkssonar........................................... 600
31. — Halldóru Pjetursdóttur Briem 600
32. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
33. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400

Flyt ... 13300 67667,98 54308,84

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 18
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kr. kr.

Flutt ... 13300 67667,98 54308,84
34. Til Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti .............................................. 400
35. — Henriette Kjær...................................... 600
36. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

karíassonar ..................................... 400
37. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar i
ómegð .............................................. 2500

38. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
39. — Önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar .................... .......... 300
40. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrísey..................................... 300
41. — Jóhannesar Þorkelssonar fanga-

varðar, Akureyri ............................. 300
42. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600

19900,00
Á styrkveitingar f II. a.—i. greiðist dýrtíðar-

uppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara • ... 1200,00
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar . • 1000,00
1. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli.............. . 3000,00

92767,98
III, Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.— i. ... 56750,73

Samtals ... ............ 203827,55

19. gr.
Til óvissra gjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 10000 kr,
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Árið 1930 eru tekjur áællaðai
21. gr.

Samkvæmt 2. gr. ... ... ... • •• ............ •. 10770000,00
— 3. — ... • •. .. • •. .................... 34600,00
— 4. — • • ■ .......... • • • .................... 205000,00
— 5. — ... „.......... • • • ... ............ 170000,00

En til gjalda er veitt:
11179600,00

Samkvæmt 7. gr. .. • • •. • • • .................... 1295536,00
— 8. — ... .................... 60000,00
— 9. — .. • .................... 204350,00
— 10. — . ■ • •• ............ 369100,00
— 11. — A. 701700,00
— 11. — B. 152000,00

853700,00
— 12. — ... .................... 689175,00
— 13. — A. 481150,00
— 13. — B. 980450,00
— 13. — C. 364000.00
— 13. — Ð. 1510500,00
— 13. — E. 281300,00

3617400,00
— 14. gr. A. 314650,00
— 14. — B. 1152750,00

1467400,00
— 15. — «•• «•• ♦•• 281960,00
— 16. — .................... 1299060,00
— 17. — .................... 674300,00
— 18. — . ................... 203827,55
— 19. — ••• ••• ••• 100000,00
— 20. — .................... 10000,00

11195808 SS

Tekjuafgangur kr. 53791,45

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i honum.

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútflutningshöfnum, með
þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslafjelögum eða samvinnufjelögum bænda, gegn trygg- 

ingum þeim, er landsstjórnin tekur gildar, þó ekki hærri en s/s kostnaðar.
b. fshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er 

best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti I hjeraðinu, ea 
atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.
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c. Full skilríki liggja fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
bús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd með 
jöfnum afborgunum á 30 árum.

2. Til þess að koma á stofn osta- og smjörbúum alt að belmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar. Búin sjeu rekin á samvinnu- 
grundvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi Islands telst hentug- 
astur fyrir hlutaðeigandi bjerað. Vextir sjeu 6°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta 
árið, en greiðist svo með jöfnum afborgunum á 25 árum.

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
lillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6% vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus fyrstu 4 árin, en greiðast síðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfulstól og vexti slikra 
lána með 8°/o á ári í 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga banda þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eflir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga bánda verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er ríkis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 8000 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/° vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum fjórum fyrstu árunum.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi íslauds alt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða að belmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

ísl. samvinnufjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje fram- 
kvæmd í samráði við landsstjórnina.

III. Að veita styrk í eitt skifti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búum (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að ^/r stofnkostnaðar. Styrkurinn sje því 
aðeins greiddur, að fyrirtækið sje fullbúið til starfrækslu.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þóiðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir bana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greiðir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1929 og hafa í



för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda að 
eins fyrir fjárhagstimabilið.
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Athugasemdir við f r v. til fjárlaga 1930.

Frv. þetta er samið eftir svipuðum reglum og frumvarp stjórnarinnar tii 
fjárlaga fyrir 1929. Dýrtíðaruppbótin er áætluð 40% af launum upp að 4500 kr., eða 
eins og hún var 1928, því þótt uppbót þessi sje lítið eitt lægri fyrir 1929, er eigi 
með vissu hægt að segja hversu há hún muni verða árið 1930.

TEKJUBÁLKURIN N.

Um 2. gr.
1. Fasteignaskatturinn fer stöðugt hækkandi, og þykir því mega áætla 

hann 240 þús. kr., eða eins og á fjárlögum 1929.
2. Tekju- og eignarskatturinn er áætlaður með sömu upphæð og á fjár- 

lögum 1929 og virðist það ekki óvarlegt, með tilliti til heimildar þeirrar til 
hækkunar, sem gefin var með lögum nr. 53, 1928, enda hefir skattur þessi 3 
fyrstu ársfiórðunga 1928 innheimst með yfir 1 miljón kr.

3. Lestagjaldið er áællað eins og á fjáriögum 1929, kr. 40,000, — enda 
virðist það heldur fara hækkandi, því 1927 varð það 48 þús. kr., og 3 fyrstu 
ársfjórðunga 1928 nam það um 45 þús. kr.

4. Aukatekjur eru áætlaðar 50 þús. kr. hærri en á fjárlögum 1929, og 
verður það að teljast forsvaranlegt, þar sem tekjur þessar urðu 490 þús. kr. árið 
1927, og 3 fyrstu ársfjórðunga 1928 námu yfir 400 þús. kr.

5. Þessi liður hefir verið lækkaður niður í 30 þús. kr. og er þó fullhátt, 
með þvi skattur þessi er mjög óviss tekjugrein, og árið 1927 nam hann ekki 
meiru en 30 þús. kr.

6. Vitagjaldið er áætlað 350 þús. kr. eða 30 þús. kr. hærra en á fjár- 
Iögum 1929 og virðist það óhætt, miðað við reynslu síðasta árs og með tilliti tii 
að gjald þetta varð 374 þús. kr. árið 1927.

7. Óbreyttur liður.
8. Stimpilgjaldið er áætlað 325 þús. kr. eða 25 þús. kr. hærra en á 

fjárlögum 1929 og virðist það ekki óvarlegt, með tilliti til þess, að gjald þetta 
nam 375 þús. kr. árið 1927.

9. Skólagjöld óbreytt.
10. Bifreiðaskattur fer stöðugt nokkuð vaxandi og hefir þvi þótt óhætt að 

áætla hann 5 þús. kr. hærri, en á fjárlögum 1929.
11. Úiflutningsgjaldið er áætlað 50 þús. kr. hærra en í fjárlögum 1929 og 

verður ekki annað sjeð, en að það muni vera sæmilega varlega áætlað, með hlið- 
sjón af siðari ára útkomu.
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12. Áfengistollarinn hefir verið áætlaður 350 þús. kr. eða 25 þús. kr. 
hærri en á fjárlögum 1929, og virðist það óhætt, með tilliti til þess að skattur 
þessi árið 1927 nam 422 þús. kr.

13. Óbreyttur liður.
14. Kaffi- og sykurtollur hefir verið áætlaður með sömu upphæð og á 

fjárlögum 1929, enda engin reynsla komin fyrir þvi hvaða áhrif atnam gengis- 
viðaukans muni hafa á upphæð þessa gjalds.

15., 16. og 17. Þessir liðir eru óbreyttir eins og í fjárlögum 1929.
18. Gjald af sætinda- (konfekt) og brjóstsykurgerð er áætlað 35 þús. kr. 

eða 10 þús. kr. hærra en á fjárlögum 1929, og mun það ekki óvarlegt, því slíkur 
iðnaður er að aukast i landinu.

19. þessi liður er óbreyttur.
20. Símatekjur eru settar eftir áætlun landssimastjóra.
21. Þessi liður er óbreyttur.

Um 3. gr.
1.—4. Óbreyttur liður.

Um 4. gr.
1. Tekjur af bönkum hafa verið lækkaðar niður i 15 þús. kr., mun þó 

full hált.
2. -3. Þessir liðir hafa einnig verið lækkaðir að nokkuru.
4.-5. Óbreyttir liðir.
6. Þessi liður hefir verið lækkaður um 25 þús. kr. frá þvi á fjárlögum 

1929 og mun þó tæplega nægileg lækkun, þvi þessi tekjuliður nam ekki meira en 
81 þús. kr. árið 1927.

Um 5. gr.
1.—3. Óbreyltur liður.
4. og 5. Þessir liðir eru nýjir.
Hefir þótt rjett að skemtanaskattnr og tekjur MennÍDgarsjóðs væru til- 

færðar á fjárlögum, eins og aðrir skattar og tekjur og upphæðirnar siðan færðar 
til jafnaðar á 15. gr. fjárlaganna, eins og aðrar greiðslur til vísicda, bókmenta 
og lista.

GJALDABÁLKURINN.

Um 7. gr.
Vextir og afborganir af föstum lánum 1930.

Innlend lán.
Lán til ritsima, tekið 20. okt. 1916, til 25 ára með 

bankavöxtum hjá Landsbankanum 100,000,00 kr. ...
Lán til ritsima, tekið i Landsbankanum 20. jan. 1918 til 

25 ára, með bankavöxtum, 85,000,00 .............................
Flyt

Vextir. Útborganir,

2880,00 4000,00

2652,00 3400,00
5532,00 7400,00
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Fiutt
Vextir.
5532,00

Útborganir.
7400,00

Lán hjá Háskóla ísiands, tekið 10. jan. 1919 með 5°/o 
vöxtum, afborgunariaust ... .............................................. 50000,00

Innlenda lánið, tekið 1. júli 1920, með 51/a°/o til 20 ára,
3 miij. kr.................................................................................... 88687,50 150000,00

Lán tii silfurbergsnámanna, tekið í Landsbankanum 1922, 
til 10 ára, 70,000 kr................................................................ 490,00 7000,00

Veðdeildarlán Stafafells ............................................................... 344.54 217.50
Kr. 145054,04 164617,50

Dönsk lán.
41/»°/o lán, tekið 1920, hjá dönskum bönkum 1,500,000 kr., 

til 30 ára, til að kaupa III. fl. bankavaxtabrjef 
Landsbankans ........................................................................ 20812,50 50000,00

41lt°/o lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni i Kaupmannahöfn, 
250,000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að kaupa III. 
fl. bankavaxtabrjef Landsbankans..................................... 4968,75 8333,34

49/o ritsímalán 1913, endurgreiðsla á 30 árum með föstu 
árgjaldi, tekið bjá mikla norr. ritsimafjel. 500,000 kr? 12172,10 16818,92

Ritsimalánið 1917, 5°/o og endurgreiðsla á 30 árum, tekið 
hjá m. norr. ritsimafjelaginu, 500,000 kr......................... 18550,25 13803,09

Lán bjá Handelsbanken, tekið 1917 og 1923, 2,200,000 kr.
Vextir Va’/o hærri en forvextir þjóðbankans danska ... 6600,00 40000,00

Lán bjá dönskum bönkum, tekið 1. júii 1919 með 5°/o 
tii 20 áfa, 4’/» miltj. kr......................................................... 112500,00 225000,00

Lán í Bicuben til heiisuhælisins á Vífilstöðum............ 5600,21 1899 79
Kr. 181203,81 355855,14

Enska lánið 1921, Vextir JÉ 8213 — 18 — 8 á «/-............ 180714,60
Afborgun 2396 — 12 » » M/-............ 52625,20

Um 8.—9. gr.
Þurfa ekki athugasemda.

Um 10. gr.
I. 3.—4. Þessir liðir hafa nndanfarin ár farið langt fram úr áætlun og 

nemur meiru á fyrri liðunum, en gera má ráð fyrir að lækki með lækkandi dýr- 
tíðaruppbót. Eru liðirnir hækkaðir að nokkru i áttina til þess, sem reynst hefir.

I. 6. b. Um þennan lið er alveg hið sama að segja, og þá sem að 
framan greinir.

I. 7. Undanfarin ár hefir verið varið miklu meiru en áætiað hefir verið 
til umbóta og viðhaids á stjórnarráðshúsinu og ráðherrahústaðnum. Enginn vafi 
er á því að á árinu 1930 verður að verja einhverju umfram venju tii þess og 
mun hækkunin á liðnum fremnr of lág en of há.
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II. 1,—6. Breytingarnar á þessum liðum eru settar samkvæmt tillógum 
hagstofustjóra. Aöalhækkunin stafar af því að á árinu 1930 á að fara fram alls- 
herjarmanntal.

III. f. Það er föst hefð að greiða upphæðirnar á 8. gr. og 10. gr. 1.—.3 í 
gullkrónum. Er miklu rjettara að tilsvarandi upphæð standi á fjárlögum, en að 
hún sje jafnan greidd af óvissum útgjöldum.

Um 11. gr.
A. Skrifstofukostnaður við hin nýstofnuðu embætti i Reykjavík er settur 

eftir tillögum hlutaðeigandi embættismanna. — Bætt er við nýjum lið til vinnu- 
hælisins á Litla- Hrauni, en sundurliðuð áætlun ekki gerð að svo stóddu.

B 2.—3. Liðirnir eru hækkaðir nokkuð, eftir því sem undanfarandi 
reynsla bendir til.

Um 12. gr.
8. Til geislalækningastofu ríkisins hafa verið greiddar 14. þús. kr. á ári 

1925—27. Er áætlunin leiðrjett i áttina til þeirrar reynslu.
11. B. 5. Liðurinn er lækkaður um 2000 kr. samkvæmt tillögu læknis.
12. Áætlun geðveikrahælisins á Kleppi er hin sama og í núgildandi fjár- 

lögum. Kom eigi fyr en á siðustu stundu áætlun um reksturskostnað vegna hinnar 
nýju umbótar. Verður lögð fyrir fjvn. Jafnframt verður að athuga sjerstaklega um 
meðgjöf með sjúklingum á hinu stórum aukna sjúkrahúsi.

15. f. Áætlaður kostnaður við bólusetningar er hækkaður um 1000 kr. 
vegna undanfarinnar reynslu.

15. g. Gjöld samkv. 13. gr. i Iögum 16. nóv. 1907 um varnir gpgn út- 
breiðslu næmra sjúkdóma fara oft tvöfalt eða þrefalt fram úr áætlun. Áætlunin 
er nú hækkuð úr 15. þús. í 20 þús. kr.

Um 13. gr.
A. Upphæðirnar settar samkvæmt tillögum aðalpóstmeistara.
B. Tillögur vegamálastjóra verða lagðar fyrir þingið, og að mestu hefir 

verið farið eftir þeim i áætluninni.
C. 1. a. Vegna undanfarinnar reynslu er liðurinn til strandferða rikissjóðs 

hækkaður um 20 þús. kr. Verði það fullráðið, áður en þingi slítur, að starf- 
rækja Dýtt strandferðaskip, veröur að að hækka þennan lið.

C. 1. c. Samkvæmt ósk Hf. Skaftfellings er styrkurinn til ferða Skaftfell- 
ings settur sjerstakur, eins og áður var, en ekki hafður með styrkjunum til báta- 
ferða á flóum, fjörðum og vötnum, enda um mjög ólíkar ferðir að ræða.

D. Tillögur landsimastjóra verða lagðar fyrir þingið og er nokkrum upp- 
breytt samkvæmt tillögum hans. Samkvæmt hans tillögum, sem og hafa legið hæðum 
fyrir þinginu fyr, er nú borin fram tillaga um heimild til rikisstjórnarinnar til 
þess að taka lán til nýrrar bæjarmiðstöðvar i Reykjavik. Telur landsimastjóii að 
þvi verði ekki unt að fresta lengur, enda er nú svo komið fyrir nokkru, að full- 
sett er á talsfmakerfi bæjarins og verður ekki bætt fleirum við.

E. Um þennan lið visast til tillagna vitamálastjóra sem verða lagðar fyrir



þingið. Hefir stjórnin ekki treyst sjer til að verða við þeífli tillögúm nema að 
nokkrn.

Um 14. gr.
A. Um þennan lið vísast til tillagna bisknps sem verða lagðar fyrir þingið.
B. I. f. Háskólaráðið óskaði breytinga á skilyrðum þeim sem undanfarið 

hafa staðið í fjárlögum um námsstyrk til stúdenla. Þótti eftir atvikum rjett að 
fella skilyrðin alveg niður og leggja útblutunina óskorað á vald háskólaráðsins.

B. II. c. Auk þess sem veittur er 24 þús. kr, námsstyrkur til íslenskra 
stúdenta í erlendum háskólum og 2500 kr. sjerstakur styrkur til læknaefna í nú- 
gildandi fjárlögum, er þar einnig veittur námsstyrkur til 15 nafngreindra náms- 
manna. Eru þeir allir niður feldir, en í þess stað stungið upp á 4 þús. kr. upp- 
hæð i þessu skyni sem mentamálaráð ráðstafi.

B. III. b. 11.—12. Vegna takmarkana á nemendafjölda þarf ekki lengur 
að leigja út í bæ kenslustofur handa skólanum og er því fjárveiting til slíkrar 
húsaleigu feld niður. — En óumflyjanlegt er að mikil aðgerð verður, að fara fram 
á húsinu eigi siðar en 1930.

B. IV. Nokkrar tilfærslur eru gerðar á fjárveitingum til Gagnfræða- 
skólans á Akureyri vegna breyttrar aðstcðu. Feldur niður sjerstakur liður til 
framhaldsnáms, en bækkaðir liðirnir til launa og aukakenslu. Óhjákvæmileg er 
töluverð aðgerð á skólahúsinu og er hækkuð fjárveitÍDg til þess. — Að öðru leyti 
visast til tillagna skólastjóra, sem verða lagðar fyrir fjvn.

B. V. Þvi verður ekki frestað að gera allmikið við hús Kennaraskólans. 
Er fjárveitingin til viðhalds hækkuð til þess.

B. VIII. 1.—2. Tillögurnar til fjárveitinga banda bændaskólunum eru settar 
samkvæmt tillögum skólastjóranna. Athugasemdin sem verið hefir á fjárlögum um 
styrkinn til verklegs náms er feld niður, þareð ákveðið er að setja nýja skipun 
um starfsemi skólanna einkum á því sviði.

B. XII. 1. Kvennaskólinn í Reykjavfk befir haft hlutfallslega meiri styrk 
undanfarin ár en nokkur annar einkaskóli, hinsvegar hefir nálega ekkert framlag 
komið á móti frá Reykjavik. Er lagt til að færa rekstrarstyrkinn niður til eilítið 
meira samræmis.

B. XIII. 6. Rikissjóðsstyrkur til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða 
er hækkaður úr 25 þús. í 40 þús. sanikvæmt mjög eindregnum tillögum fræðslu- 
málastjóra.

B. XIV. 1. Nokkrar breytingar og hækkanir eru gerðar á fjárveitingum 
til Eiðaskóla í samræmi við tillögur hins nýja skólastjóra og verða lagðar fyrir fjvn.

XIV. 2. Lagt er til að rekstrarstyrkurinn til lýðskóla utan Reykjavíkur og 
Akureyrar hækki úr 47 þús. í 70 þús. kr. Hefir bæst þar I hópinn hinn nýji skóli 
á Laugavatni, sem gera má ráð fyrir að verði mjög fjölsóttur. I annan stað er 
nú til þess ætlast að Flensborgarskólinn verði eftirleiðis styrktur af þessum lið, 
enda er hann algjörlega hliðstæðnr hinum skólunum. Er því lagt til að falli burt 
hinn sjerstaki styrkur til hans, sem áður hefir verið.

B. XIV. 3.—4. Þessir liðir eru hækkaðir báðir. Má meðal annars gera ráð 
fyrir að reistur verði nýr hjeraðsskóli í Borgarfjarðarhjeraði. Annars eru fjárveit- 
ingar til þessara liða fastbundnar við framlög hlutaðeigandi bjeraða og bæja.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 19
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B. XV. 1. Styrkveiting til húsmæðraskólans & Staðarfelli er iátin falla 
niður, þareð ákveðið er að Herdlsarsjóðnr taki hann að sjer. í hans stað kemnr 
húsmæðraskólinn við Alþýðuskóla Þingeyinga. Er honum ætlaðnr sami styrkur 
og hinn hafði.

Um 15. gr.
1. Breyting á áætlnn til Landsbókasafns er gerð samkvæmt tillögnm 

landsbókavarðar.
46. Stórmikil lækknn heflr orðið á gjaldi fyrir stmskeyti til blaða. Er

styrkurinn til frjettastofn blaðamannafjelagsins þvi lækkaður um 1500 kr.
>

Um 16. gr.
I. Fjárveiting til Búnaðarfjelags íslands er hækknð nm 20 þús. kr. Til- 

lögnr fjelagsstjórnarinnar verða lagðar fyrir fjvn.
16. Fjárveiting til Fiskifjelags íslands er hækknð nm 5 þús. kr. Skýrsla 

nm starfsemi fjelagsins verðnr lögð fyrir fjvn.
40. Feld er niðnr fjárveiting tii leiðbeiningar um húsagerð til sveíta. Er 

svo til ætlast að Byggingar og Landnámssjóðnr taki þá starfsemi að sjer.

Um 17. gr.
II. Talið er fært að lækka styrkinn til Stórstúkn íslands svo öflngnr og 

margmennnr sem sá fjelagsskapnr er orðinn, enda nú lögð meiri áhersla á en 
áðnr af ríkisins hálfn, að lfta eftir áfengislöggjöfinni sem og hefir verið bætt.

Um. 18. gr.
Bætt er við styrk til ekkna Magnúsar Kristjánssonar fjármálaráðherra og 

Gisla Gnðmundssonar gerlafræðings. Að öðrn leyti gerist ekki þörf athngasemda.

Um 19.—25. gr.
Þarfnast engra skýringa.

Þingskjal 16
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SKRÁ

yfir lögmælt eftirlann til embættismanna og embættismannaekkna og barna 
i árslok 1928.

kr. kr.

A. Embæltismenn.
1. Einar Benediktsson, sýslnmaðnr i Rang&rvallnsýsln

(konnngsúrsknrðnr % 1927) .............................................
2. Halldór Briem kennari við gagnfræðaskólann i Ak- 

nreyri .................... ....................................................... ...

641,91

1440,00
3. Marinó Hafstein, sýslnmaðnr í Strandasýsln (kon-

nngsúrskurðnr M/n 1908) ... ...................................
4. Helgi Gnðmundsson, hjeraðslæknir i Siglnfjarðarbjer-

1008,00

aði (konnngsúrsknrðnr V11 1010).....................................
5. Axel Valdimar Tulinins, sýslnmaðnr i Snðnr-Mnla-

sýslu (konnngsnrsknrðnr V7 1011.....................................
6. Eirikur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon-

nngsúrsknrðnr iO/io 1911) ..............................................
7. Bjarni Jensson, hjeraðslæknir i Sfðnbjeraði (kon-

nngsúrsknrðnr 1T/» 1914).......................................................
8. Signrðnr Þórðarson, sýslnmaðnr i Mýra- og Borgar-

fjarðarsýslu (konnngsúrsknrðnr 7/io 1914)....................
9. Davið Scheving, hjeraðslæknir i ísafjarðarhjeraði (kon-

nngsúrsknrðnr */» 1914).......................................................
10. Gnðmnndnr Eggerz, sýslnmaður i Árnessýslu ............

1000,00

1876,62

1737,78

1000,00

2276,70

1266,67
1558,52

11. Skúli Árnason, hjeraðslæknir i Grimsneshjeraði............ 800 00
12. Jón Jónsson, læknir.................... ... .................... 991,67
13. Signrðnr Magnússon, læknir.............................................. 963 33
14. Kl. Jónsson, fv. landritari .............................................. 4000,00
15. Stefán Gislason, hjeraðslæknir ...................................... 1000,00
16. Magnús Gnðmnndsson, fv. ráðherra ............................. 1060,00
17. Gnðm. Gnðmundsson, fyrv. hjeraðslæknir.................... 1000,00
18. Jóhannes Sigfússon, fv. kennari ............ ................... 1040,00

Flyt — 24661,20
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kr. kr.

Fiatt ... 24661,20
19. Karl Einarsson, fv. bæjarfógeti ..................................... 1461,22
20. Ólafar Thorlacias, fv. hjeraðslæknir ............................. 700,00
21. Sig. H. Kvaran, fv. hjeraðslæknir..................................... 595,00

27417,42

B. Embættismannaekkjar og börn:
1. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassens amt- 

manns, frá 10/i 1891............................................................... 750,00
2. Ragnheiður Gaðjohnsen, ekkja Einars Guðjohnsen 

hjeraðslæknis, frá ^/t 1891 ............ ............................. 187,50
3. Ásta Hallgrímsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar 

læknaskólakennara, frá */i 1894 ... ........................... 350,00
4. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs- 

læknis i 4. læknisbjeraði, frá ’/s 1894............................. 305,00
5. Þariðnr Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslamanns í 

Saðnr-Múlasýsla, frá V11 1895 ...................................... 430,80
6. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amtmanns, 

frá Vi 1905................................................................................ 625,00
7. Elín G. Blöndal, ekkja P. Blöndal hjeraðslækuis........ 187,50
8. Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Siöurðssonar hjer- 

aðslæknis • •• ... ••• ... ... • •• • •• ... ... ... 189,37
9. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving 

hjeraðslæknis, frá V» 1909 .............................................. 187,50
10. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims 

Sveinssonar biskaps, frá V1 1910..................................... 875,00
11. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar bjer- 

aðslæknis i Hróarstunguhjeraði, frá V» 1910 ............ 150,00
12. Þóra Gisladóttir, ekkja Sigarðar Pálssonar hjeraðs- 

læknis i Sauðárkrókshjeraði, frá ’/u 1910 .................. 212,50
13. Óliva Maria Guðmandsson, ekkja Gaðlaugs Gað- 

mnndssonar, frá ’/» 1913.................... • .................... 560,83
14. Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Júlíasar amt- 

manns Havsteen, frá V6 1915............................................ 750,00
15. Sigriðnr Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdóm- 

ara, frá ’/» 1915........................................................................ 500,00
16. Theódóra Thóroddsen, ekkja Skúla Thóroddsen sýsla- 

manns, frá Ve 1916............................................................... 535,17
17. Elin Stepbensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Step- 

hensen, frá ’/s 1917............................................................... 1166,67

Flyt ... 7962,84 27417,42
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

kr. kr.

Flntt ...
Sofía Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Þorgríms

7962,84 27417,42

Johnsen, frá V* 1917.............................................................
Þórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara sira Jón-

321,53

asar Jónassonar, frá Vio 1917............................................
Guðný Bjarnason, ekkja fyrv. sýslumanns Björns

200,00

Bjarnarson, frá ’/i 1919.......................................................
Vigdís G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals hjeraðslæknis

350,00

i Borgaríjarðarhjeraði .......................................................
Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófes-

187,50

sors, frá Vs 1920 340,00
Sigriður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yQr^ennara 
Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hjeraðs-

450,00

læknis i Reykhólshjeraði.......................................................
Steinunn Frimannsdóttir, ekkja Stefáns Stefánsssonar

187,50

skólameistara á Akureyri................. . ... .................... 715,82
Anna Danielsson, ekkja bæstard. Halldórs Daníelss.... 859,37
Guðrún Björnsdóttir, ekkja Þórðar Pálssonar læknis 
Ingibjörg Magnúsdóttir, ekkja Júl. Halldórssonar hjer-

187,50

aðslæknis, frá x/t 1924 .......................................................
Margrjet Lárusdóttir, ekkja Guðm. Þorsteinssonar
hjeraðslæknis, % 1924 ............................. kr. 150,00
Dóttir hennar f. ”/< 1914............................ — 33,33

Rannveig Tómasdóttir, ekkja Magnúsar Jóhannssonar
hjeraðslæknis, frá % 1924 .................... kr. 187,40
Samkvæmt konungsúrskurði *% 1924,
með hverjn barni hennar til 16 ára aldurs,
80 kr. árlega:
1. Elisabet Vilhelmina, f. uh 1914.
2. Karl Jóhann, f. % 1916.
3. Guðriður Erla, f. % 1891.
4. Axel Valgarður, f. "% 1922 ............ kr. 286,66

Katrin Skúladóttir, ekkja Guðm. Magnússonar pró-

212,50

183,33

474,06

fessors, frá %» 1924............................................................... 425,00
Til sonar H. Hafsteins, Sigurðar (f. % 1913) ............
Anna Gunnlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugssonar 
hjeraðslæknis, frá ’/i 1925 ... ............ kr. 150,00

100,00

Fiyt ... 150,00 13156,95 27417,42
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

kr. kr.

Flutt 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði 10/« 1925,
með hverju barni hennar til 16 ára aldurs,
100 kr. árlega:
1. Eila Vilhelmína, f. */» 1914 ............ kr. 66,66
2. Gunnar Þór, f. 10/e 1919 .................... — 100,00

Kirstin Þ. Blöndal, ekkja Ásgeirs Blöndals hjeraðs-
læknis, frá ’/a 1926 ..................................... kr. 187,50
Samkv. kouungsbr. 18/s 1927 með kjör-
dóttur hennar Esther, f. !*/i» 1915, til
16 ára aldurs .............................................. kr. 100,00

Þórunn Siemsen, ekkja Frans Siemsens sýslumanns,
frá Vi 1926... ........................................................................
Þóra Magnússon, ekkja Jóns Magnússonar ráðherra,
frá xh 1926................................................................................
Jenny Forberg, ekkja Oluf Forberg, landssimastjóra,
frá l/< 1925................................................................................
Ragna Gunnarsdóttir, ekkja ólafs Gunnarssonar, hjer-
aðslæknis, frá x/2 1927 .............................
Samkv. konungsúrskurði 18/» 1927, með 
hverju barni hennar til 16 ára aidurs:

kr. 150,00

1. Nanna, f. s8/i 1915 ................. . kr. 100,00
2. Sigiún, f. ’/s 1916 ••• • •• ••• — 100,00
3. Kristín, f. so/» 1918 ... ............ ... — 100,00
4. Björn, f. Vis 1920 .................... — 100,00
5. Gunnar, f. ®/i 1922 <•• ••• ••• — 100,00
6. Ólafur, 18/i 1924 ............ .................... — 100,00

Sigriður Blöndal, ekkja Björns Blöndal, hjeraðslækn-
is, frá ’/io 1927 ........................................................................
Kristín Þórarinsdóttir, ekkja Kr. Kristjánssonar, bjer-
aðslæknis, frá Vn 1927 ... ..............................................
Aðalbjörg Sigurðardóttir, ekkja Har. Níelssonar, próf. 
Sigriður Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Ólafssonar sýslu- 
matins ... ... ••• ... ... ... ... ... ... ... • ••

Flyt ...

13156,95

316,66

287,50

391,90

1200,00

500,00

750,00

150,00

237,50
340,00

465,46

27417,42

17795,97

45213,39
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kr. kr.

Flntt ... 45213,39
C. Uppgjafaprestar:

1. Tómas Björnsson, að Barði, frá fardögnm 1902.......... 405,28
2. Jón Magnússon, prestnr að Ríp, frá fardögnm 1904... 230,00

635,28

D. Prestsekkjur:
1. Anna Kristjánsdóttir frá Póroddsstað............................. 100,52
2. Ásta Þórarínsdóttir frá Grenjaðarstað ... .................... 170,00
3. Ástriðnr Petersen frá Svalbarði ..................................... 100,00
4. Bergljót Blöndal frá Hvammi i Skagafirði.................... 100,00
5. Camilla S. Briem frá Hruna.............................................. 129,43
6. Elin Scheving frá Vogsósnm.............................................. 100,00
7. Gnðriðnr Pjetnrsdóltir frá Hófða..................................... 114,63
8. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ..................................... 100,00
9. Gnðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergstöðnm.................... 107,54

10. Gnðrún Jótasdóttir frá Kolfreyjnstað ... ............ ... 183,78
11. Gnðrún Ólafsdóttir frá Otradal ..................................... 100,00
12. Gnðrún Pjetursdóttir frá Görðnm..................................... 314,81
13. Guðrún Torfadóttir frá Hólmnm ..................................... 134,40
14. Halldóra Vigtúsdóttir frá Breiðabólsstað .................... 158,95
15. Ingnnn Loftsdóttir frá Desjamýri..................................... 101,55
16. Jóhanna S. Jónsdóttir frá Viðvik..................................... 150,00
17. Kristin Sveinbjarnardóttir frá Holti ............................. 181,40
18. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað ............................. 118,40
19. Margrjet Þórðardóttir frá Ganlverjabæ............................. 139,86
20. Ragnheiðnr H. Magnúsdóttir frá Stað i Steingrimsfirði 131,36
21. Ragnheiðnr Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ............ 118,60
22. Ragnheiðnr Gisladóttir frá Eyvindarhólnm.................... 101,81
23, Sigriðnr Jónsdóttir frá Melstað .................... ............ 188,06
24. Sigriðnr Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka.................... 131,26
25. Vigdis Einarsdóttir frá Grnnnavik..................................... 104,16
26. Þórey Kolbeins frá Staðarbakka ..................................... 115,53
27. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik ............ • ............ 100,00
28. Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelli..................................... 147,50
29. Vilborg Jónsdóttir frá Prestsbakka ............................ 102,65
30. Sigriðnr Halldórsdóttir frá Holti i Önnndarfirði............ 184,36
31. Gnðlang Vigfúsdóttir frá Stafafelli.................... ............ 90,80
32. Ingibjörg Magnúsdóttir frá Lanfási ............................. 142,10

Flyt ... 4263,46 45848,67
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—
kr. kr.

Flutt ... 4263 46 45848,67
33. GuðBuna Jensdóttir frá Miklabæ..................................... 116,96
34. Guðrún Sigurðardóttir frá Flatey ... 118 93
35. Guðbjörg Hermannsdóttir frá Þingvöllum ... ... 118.30
36. Þórunn Bjarnadóttir frá Vigur ...................................... 144,44
37. Anna Stefánsdóttir frá Stað í Súgandafirði.................... 100,00
38. Helga Skúladóttir frá Kálfafellsstað ............................. 72,94
39. Valgerður Karólina Guðmundsdóttir frá Grenivík 164,63
40. Guðrún Hermannsdóttir frá Breiðabólstað............ 212 94
41. Arndis Björnsdóttir frá Vatnsfirði..................................... 162,10
42. Guðriður Ólafsdóttir frá Húsavik..................................... 135,44
43. Þorbjórg Pálsdóttir frá Gilsbakka.................................... 100,00

5710,14

E. Lög nr. 119, 1922:
Einar Þorkelsson fyrv. skrifstofustjóri Alþingis............ 2500,00

F. Lög nr. 51, 1921, 8. gr.
Ásta Einarsson, ekkja Magnúsar Einarsson, dýra-
læknis......................................................................................... 250,00

Samtals ... ............ 54308,84

■7. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 37, 19. júni 1922, um eftirlit með skipum 
og bátum og 'öryggi þeirra.

(Lagt fyrir Alþingi 1929). ’

1. gr.
4. gr. laganna orðist þannig:
Ef líkur eru á, að skip eða bátur, sem ferðbúið er frá íslenskri höfn, 

sje óhaffært, má lögreglustjóri, eða skipaskoðunarmaður, er skipskoðunarstjóri 
hefir sjerstaklega veitt heimild til þess, hefta brottför þess til bráðabirgða.

Sama gildir ef skipstjóri, útgerðarmaður, eða sá maður sem í þeirra 
stað kemur, tálma þvi, að skipaskoðunarmenn geti framkvæmt til hlítar skoð- 
un er þeir telja nauðsynlega.
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Sá sem brottför skipa heftir skal tafarlaust tilkynna skipstjóra eða út- 
[erðarmanni, með brjefi eða sfmskeyti, ástæðurnar til þess, að brottför skips- 

ins var heft, og hvað gera þurfi til þess, að þvi verði leyfð brottför. Skipið 
sem heft hefir verið, má eigi leggja úr höfn, fyr en bætt hefir verið úr göll- 
um þeim sem á þvi voru, og þáð sannað með, skoðunargerð.

Ákvæði greinar þessarar gilda og um erlend skip, þó með þeim tak- 
mörkunum, sem leiða kunna af gildandi þjóðasamningum.

2. gr.
1. málsgr. 5. gr. laganna orðist þannig:
Þar sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara um eitirlit 

með öryggi skipa, til allra skipa, sem stærri eru en 12 rúmlestir og gerð eru 
út hjer á landi, svo og til allra vjelbáta og róðrarbáta fjórróinna eða stærri, 
sem stunda fiskiveiðar bjer við land eina vertið á ári eða lengur, og til allra 
vjelbáta, er flytja farþega eða vörur að staðaldri. Fjórróinn er sá bátur, 
sem róið er af fjórum mönnum.

3- gr.
í stað 6. gr. laganna komi tvær nýjar greinar svohljóðandi, og breytist 

eftirfarandi greinatala laganna samkvæmt þvi:
6. gr. Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirstjórn atvinnumálaráðu- 

neytisins.
Til að stjórna framkvæmdum i þessum málum skipar ráðuneytið 

skipaskoðunarstjóra, og skal honum fenginn • aðstoðarmaður einn eða fleiri. 
Skipaskoðunarstjóri hefir að Iaunum 5000 kr. á ári, er hækka um 200 kr. 
annaðhvort ár upp i 6000 kr. Laun aðstoðarmanna hans skulu ákveðin í 
fjárlögum. Launin greiðast úr ríkissjóði.

Skipaskoðunarstjóri hefir eftirlit með öllum skipaskoðunarmálum, 
hann rannsakar skoðunarskýrslur skipaskoðunarmanna, fer eftirlitsferðir um 
landið til að sjá um hvernig lögunum er fylgt, semur skrá yfir islensk skip og 
aðstoðar fjármálaráðuneytið við framkvæmd laga um skrásetningu skipa.

7. gr. Atvinnumálaráðuneytið skiftir landinu i skipaskoðunarumdæmi, 
og skipar, eftir tillögum skipaskoðunarstjóra, til framkvæmdar eftirlitinu, i 
hverju umdæmi svo marga skipaskoðunarmenn, sem þurfa þykir, Skulu þeir 
skipaðir til 4 ára i senn. Þeir skulu vera valinkunnir og óvilhallir menn, og 
að öðru Ieyti svo vel til starfsins fallnir, sem frekast eru föng á. Áður en þeir 
taka til starfa, skulu þeir undirrita drengskaparheit um, að þeir skuli vinna 
starf sitt samviskusamlega.

Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, þær, er ræðir um i 
lögum þessum, eða i tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt 
þeim, og gerðar skulu innan umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett 
eða eigi. Ef þess er þörf getur skipaskoðunarstjóri kvatt menn til skoðunar- 
gerðar utan umdæmis síns.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 20
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Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að 
fullnægt sje kröfum þeim, er gerðar eru i lögum þessum eða i tilskipunum eða 
reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa, þeirrar teg- 
undar, sem það skip er, sem þeir skoða, og í þeim ferðum, er þvi eru ætlaðar. 
Þeim er og skylt endranær að hafa eftir föngum vakandi auga með því, að 
hlýtt sje fyrirmælum þeim, sem sett eru um öryggi skipa, og skulu þeir tafar- 
laust tilkynna lögreglustjóra, ef þeir verða þess vísari, að misbrestur sje á þvi.

Skipaskoðunarmenn eiga rjett á þóknun fyrir starfa sinn, samkvæmt 
gjaldskrá, er atvinnumálaráðuneytið setur. Þóknunina greiðir eigandi skips, og 
má taka hana lögtaki. Þurfi skipaskoðunarmenn að takast ferð á hendur vegna 
skoðunar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr ríkissjóði.

4. gr.
1. setning 10. gr. laganna orðist þannig:
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglu- 

stjóra vottorð um skoðunina og tillögur sinar um það hvort skipinu skuli 
gefið hafiærisskirteini eða eigi, en skipaskoðunarstjóra senda þeir skýrslu um 
skoðunina og skal þetta hvorttveggja ritað eftir fyrirmynd er atvinnumála- 
ráðuneytið setur.

1 stað orðanna »og skal það ávalt sýnt bæði við tollafgreiðslu* í 3. 
málsgr. 10. gr. laganna komi: og skal það ávalt sýnt við tollatgreiðslu skips- 
ins, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja.

5. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætist:
Fyrir útgáfu eða áritun haffærisskírteinis, sbr. 16. gr., greiði skipseig- 

andi af hverri brúttó smálest skipsins gjald til rikissjóðs, svo sem bjer segir:
Fyrir haffærisskírteini skipa undir 30 rúmlesta 50 aura af hverri rúm- 

lest. Þó ekki undir 3 kr. fyrir hvert skip.
Fyrir haffærisskírteini skipa 30—100 rúmlesta 40 aura af hverri rúm- 

lest, þó ekki undir 15 kr. fyrir hvert skip.
Fyrir haffærisskírteini skipa 100—500> rúmlesta 25 aura af hverri rúm- 

lest, þó ekki undir 40 kr. fyrir hvert skip.
Fyrir haffærisskírteini skipa yfir 500 rúmlesta 15 aura af-hverri rúm- 

lest, þó ekki undir 125 kr. fyrir hvert skip.
Kvittun fyrir gjaldinu skal lögreglustjóri rita á hafiærisskírteinið.

6. gr.
Aftan við 13. gr. laganna bætist:
Þó má botnskoðun gera á öðrumi tíma, enda sje þá eigi ár liðið frá 

síðustu botnskoðun.
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7. gr.
16. gr. laganna orðist þannig:
Að lokinni aukaskoðun á skipi skulu skipaskoðunarmenn senda lög> 

'eglustjóra vottorð um skoðunina og álit sitt um það hvort þeir telji skipið 
íaffært, svo og skipaskoðunarstjóra skýrslu um skoðunina og skal hvorttveggja 
>etta ritað eftir fyrirmynd, er atvinnumálaráðuneytið setur.

Telji skoðunarmenn skipið hafiært ritar lögreglustjóri á baffærisskir- 
eini þess athugasemd um, að aukaskoðun hafi verið gerð, og að hún hafi 
igi leitt neitt það i Ijós, er geri skipið óhaffært. Fyrir áritiín þessa greiði 
kipseigandi sama stimpilgjald sem fyrir úlgáfu haffærisskirteinis.

;væm
tjóri,
koðu

8. gr.
17. gr. laganna orðist þannig:
Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða sam- 
92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914 og ákveður þá skipaskoðunar- 

eða lögreglustjóri í forföilum hans, hvort skoðunin skuli vera aðal- 
i eða aukaskoðun.

9. gr.
Aftan við 3. málsgr. 18. laganna komi ný málsgr. svohljóðandi: 
Með samþykki skipaskoðunarstjóra má fela færri mönnum, en

raman segir skoðun skips, enda sjeu þeir nægilega sjerfróðir.
að

10. gr.
Á eftir orðinu »Löreglustjóri« i upphafi 21. gr. laganna komi: 
Skipaskoðunarstjóri.

11. gr-
í stað 100 kr. i fyrri málsgrein 30. gr. laganna komi:
50 kr.

12. gr. X
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn i meg- 

laga nr. 37, 19. júni 1922, og gefa þau út svo breytt.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Við framkvæmd laga nr. 37, 19. júní 1922 hefir það komið í Ijós, að 
mundi vera að gera nokkrar breytingar á þeim og þvi er þetta frumvarp
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fram komið. Aðalbreytingin sem það heflr að flytja er sú, að skipaður verði sjer- 
stakur skipaskoðunarstjóri, og honum falin stjórn allra framkvæmda um skipa-i 
skoðunarmál. Um aðrar breytingar verðnr getið sjerstaklega við hverja greinj 
frumvarpsins.

Um 1. gr.
í núgildandi lögum er lögreglustjóra einum heimilað að hefta brottfór 

skips, sem grunur er um að óhaffært sje. 1 frv. er ákveðið að skipaskoðunar- 
menn geti og heft brottför skips af þessum ástæðum. Breyting þessi styðst við 
það einkanlega að oft gæti þurft svo skjótra úrræða til að hefta brottför skips- 
ins, að eigi væri ráðrúm til að leita til lögreglustjóra. Eigi er þó ætlast til að 
allir skipaskoðunarmenn bafi þetta vald, heldur aðeins þeir, sem skipaskoðunar- 
stjóri felur það sjerstaklega. — Ennfremur er í grein þessari veilt heimild til að 
hefta brottför skips, ef því er tálmað af skipstjóra, eða öðrum, sem blut eiga að 
máli, að skoðunarmenn geti framkvæmt skoðun svo sem þeir telja, að nanðsyn- 
legt sje. Tíl þessa var eigi skýr heimild áður og er þess að vænta, að þetta 
ákvæði verði til þess að girða fyrir að skipaskoðunarmönnum verði gert erfitt fyrir 
um skoðun skips, af hálfu umráðamanna þess. Enn eru í grein þessari ákvæði 
um tilkynningu til útgerðarmanns eða skipstjóra um ástæðurnar til þess, að 
brottför skips er heft, og loks ákvæði um að hefta megi brottför erlendra skipa 
sem innlendra, þó með þeim takmörkunum, sem leiða kunna af gildandi þjóða- 
samningum. Er þetta siðastnefnda ákvæði sett með tilliti til samnings þess, er 
Norðurlandaríkin, þ. á. m. ísland, gerðu með sjer i Kaupmannahöfn 28. jan. 
1926, um haffæri skipa og skipsbúnað, og svipaða samninga er e. t. v. siðar 
kunna að verða gerðir við önnur ríki.

Um 2. gr.
Breyting sú, sem i þessari grein felst, á að taka af allan vafa um það, 

að lögin taki og til vjelbáta, sem flytja farþega eða vörur að staðaldri, en eru 
minni en 12 smálestir og stunda eigi fiskiveiðar. Slikir bátar falla eigi undir 
ákvæði 5. gr. núgildandi laga, en þörfin á eftirliti með öryggi þeirra er sist minni 
en um fiskibáta.

Um 3. gr.
Eftirlit með öryggi skipa hjer á landi er nú þegar orðið mjög umfangs- 

mikið starf, sem best má sjá af þvi, að nú ern i landinu 193 skipaskoðunar- 
menn. Eftirlit þetta er atvinnumálaráðuneytinu ókleift að framkvæma svo til 
hlitar sje, nema það bafi sjer við blið sjerfróðan mann, er það geti falið fram- 
kvæmdir þessara mála. Hefir þvi líka verið þannig hagað að undanförnu. Hjer 
er aðeins ætlast til að það skipulag, sem þegar er á komið, sje lögfest og verksvið 
skipaskoðunarstjóra ákveðið. Um fjárhagshlið málsins er það að segja að þessi 
breyting mundi engin úlgjöld hafa i för með sjer fyrir ríkissjóð, þvi að fjárveit- 
ingin i 19 b. 16. gr. fjárlaganna, 8000 kr., til eftirlits méð skipum og bátum og 
öryggi þeirra, myndi íalla niður. Hins vegar myndi þessi nýja skipun verða til 
þess, að meiri festa kæmist á eftirlitið og það yrði að meira gagni.
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Om 4. gf.
í grein þessari felast tvær breytingar frá núgiidandi lógnm. Hin fyrri er 

sú, að skipaskoðanarmanni, en ekki lögreglnstjóra, skuli sendar allar skoðanar- 
skýrslar. Er það eðlilegast að svo sje, með þvi að skipaskoðunarstjóri á að hafa 
aðaleftirlitið með skoðananum og hefir meiri sjerfræði til að bera I þeim málum 
en lögreglastjórarnir. Með þessu ætti það og að nást, að betra samræmi yrði á 
skoðnnargerðnm viðsvegar um landið.

Hin breytingin er sú, að skylt skuli að sýna haffærisskirteini við lög- 
skráningn á skipið og greiðsla slysatryggingargjalds skipverja. Petta ákvæði er 
nanðsynlegt til þess að eftirlit verði haft með þvi, að haffærisskirteini þeirra skipa, 
þar sem ekki er um tollafgreiðsln að ræða, sje i lagi.

Um 5. gr.
Pað virðist sanngjarnt að skipseigandi greiði nokknrt gjald í rikissjóð 

>yrir útgáfa haffærissklrteinis, líkt og bifreiðareigandi greiðir kostnað við skoðun 
bifreiðar, sbr. I. 56, 15. júní og 1926 § 4 og verksmiðjneigandi eða vjelareigandi 
fyrir skoðnn þeirra, sbr. I. 24, 7. mai 1928 § 23.

Um 6. gr.
Heppilegt getur verið og hagkvæmt fyrir ntgerðarmann að botnskoðan 

fari fram á öðrum tíma en hin almenna aukaskoðun, og hættulanst að leyfa 
það, sje þess gætt að eigi liði of langur timi milli skoðana. Þvi er hjer farið 
fram á að leyfa það.

Um 7. gr.
Sjá aths. við 4. og 5. gr.

Um 8. gr.
Eðlilegt er að skipaskoðanarstjóri úrsknrði það atriði, er bjer ræðir um, 

ef tii hans næst.

Um 9. gr.
Standam hefir reynst örðngt að fá svo marga menn til skoðunar, sem

18. gr. gerir ráð fyrir. Er þvi hjer farið fram á að heimilað verði að víkja frá 
þeim ákvæðam, þegar skipaskoðanarstjóri er því samþykknr.

Um 10. gr.
Þarfnast eigi skýringar.
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Um 11. gr.
Lðgmark sekta samkvæmt 30. gr. er 100 kr. Er það of hátt og getur 

orðið til þess að siður sje kært yfir lítilfjörlegam brotum. Því er bjer gert ráð| 
fyrir að lágmarkið sje fært niður í 50 kr. j

(
Um 12. og 13. gr. j

Þarfnast ekki skýringa. |

18. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1927.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru i fjárlögum 1927, era veittar 

kr. 890309,26 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2—10. bjer á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 10. gr. er veitt:

I. Ráðaneytið o. fi.
kr. kr. kr.

Við 4. Ánnar kostnaður ..................................... 31039,69
— 5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ... 97,79
— 6. b. Til pappirs og prentunar.................... 3776,15

c. — kostnaðar við sendingar ............ 355,83
— 7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs-

húsinu og ráðherrabústaðnum ............ 7626,65
--------------- 42896,11

II. Hagstofan.
Við 3. Pappír, prentun og hefting hagsk............. 1529,30
— 4. Prentun eyðublaða...................................... 332,40
— 5. Húsaleiga, hiti og ljós m. m...................... 386,44
— 7. Til að gefa út manntalið 1703 ... ... 80,44

--------------- 2328,58
III. Utanrikismál o. fl.

Við d. Til skrifstofuhalds ............................. 1166,56
— 4. Kostnaður við sambandslaganefnd ... 3748,73

--------------- 4915,29
--------------- 50139,98

Flyt ... 50139,98
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kr.
Flntt ... 50139,98

3. gr.
Til viðbótar vifl gjöldin í 11. er veitt:

kr. kr.
A. Dómgæsla og lögreglnstjórn.

Við 1. b. Annar kostnaðnr............................. 1927,23
— 4. d. Ýms útgjöld..............................................

a. Lann fnlltrúa, 3. skrifara og inn-
1476,29

heimtnmanns ............................. • •• 6976,00
— b. Lann 3. tollvarða ... ............ • •• 1722,00
— d. Hiti og Ijós..................................... ... 465,00
— e. Ionheimtnkostnaðnr .................... • • • 4526,00
— 6. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna Og

bæjarfógeta.............................................. ... 2833.26
— 8. Til landhelgisgæsln............................. ... 106034,66
— 10. Til hegningarhússins i Reykjavik 

viðhaldskostnaðnr fangelsa ..........
Og

5563,29
— 11. Annar sakamálakostnaðnr og lögreglu- 

mála m» m» ••• ••• ••• ••• ••• ••• 29619,84
— 12. Borgnn til sjódómsmanna ............ ... 1280,00
— 13. Borgnn til setn^ og varadómara ... ... 387,40

---------------  162810,97

B. Sameiginlegnr kostnaðnr við embættisrekstur.
— 1. a. Endnrgjald handa embættismönnnm

fyrir bnrðareyri ..................................... 12713,17
— 2. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir

nokkrar opinberar byggingar................... 7525,51
— 3. Til embættiseftirlitsferða............................. 1753,60
— 4. Gjald til yfirskattanefnda og fyrir skatt-

virðingar ....................................................... 14321,99
— 5. Eyðnblöð, bókband, anglýsingar o. fl. .. 12072,20

--------------- 48386,47
---------------  211197,44

4. gr.
Til viðbótnr við gjöldin i 12. gr. er veitt:

Til læknaskipnnar og heilbrigðismála.
— 8. Til geislalækningastofn rikisins ............ 3500,00
— 9. Til sömn stofnnnar, áhaldakanp............ 1000,00

Flyt 4500,00 ............ 261337,42
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Flutt ...
kr.

4500,00
kr. kr.

261337,42
Við 17. Heilsuhælið á Vífilstöðum .................... 3211,25
— 18. b. Til viðbótarbyggingar við geðveikra-

hælið á Kleppi ..................................... 35000,00 ............
42711,25

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

Samgöngumál.

A. Póstmál.
Við 3. a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík bjá

aðalpóstmeistara og póstmeistara eftir 
reikningi..................................................... 4041,18

d. Önnur gjöld.............................................. 6069,20
10110,38

B. Vegabætur.
Við I. 3. Ferðakostnaður og fæðispeningar 683,60

— 4. Til aðstoðarmanna og mælinga.. 12824,35
— 5. Skrifstofukostnaður .................... 324,89
— II. a. 6. Langadalsvegur .................... .... 730,35
— 8. Þelamerkur vegur .................... 187,05
— b. Viðhald og umbætur.......... . ... 73575,02
— IV. Til brúargerða ..................................... 51878,08
— VI. Fjallvegir...................................................... 483,55
— VIII. 1. Til akfærra sýsluvega ............ ... 379,25
— XIII. Til þess að kaupa Fornahvamm og

byggja Þar gistihús............................. 12696,02
153762,16

C. Samgöngur á sjó.
Við í. Til strandferða Esju........................... 65307,83
— 2. — bátaferða á flóum, fjörðum og

vötnum
a. Rekstrarstyrkir............................. 5250,00

70557,83

D. Hraðskeyta- og talsimasamband. 
Við I. Til viðauka simakerfa, smærri efnis- 
— kaupa o. fl................................................... 14805,49

14805,49 234430,37 304048,67



Þingskjal 18 161

kr.
304048,67

kr. kr.
Flntt ... 14805,49 234430,37

Við II. Til nýrra sfmalagninga

::: :::

26532,87
814,96

41314.44
IV. 3. Ritsfmastöðin i Reykjavík

5. Bæjarsiminn i Reykjavík
— 6. Ábaldabúsið .................... ............ 550,87
— 7. Ritsimastöðin á Akureyri ásamt

■ bæjarsímakerfinu ............ ............ 3187,14
— 8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt

bæjarsfmakerfinn............ • • • • • • 3869,76
— 9. Ritsimastöðin á fsafirði ásamt

bæjarsimakerfinu............ ............ 2619,62
— 10. Símastöðin á Borðeyri .. ............ 803,79
— 11. Simastöðin í Hafnarfirði •.......... 1673,46
— 12. Símaslöðin á Siglufirði ............ 2125,34
— 15. Til annara simastöðva og eftir-

Htsferða ........................... . ............ 9665,58
— VIII. Viðhald landssfmanna ............ 33297,15

141260,47

Við I. 3.
G. Vitamál.

Til skrifstofnhalds............................. 238,35
— 4. Ferðakostnaður og’ fæðispeningar 221,90
— II. Lann vitavarða ............................. 1713,02
— III. Rekstrarkostnaðnr vitanna .......... 17690,45
— V. a. Landtökuviti á Dyrhólaey............ 1688,63
— VI. Breylingar og viðgerðir á Hermóði 9193,13

30745,48
---------------  406436,32

6. gr.
Til viðbólar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Til kirkju- og kenslumála.

A. Andlega stjettin.
Við 7. Til húsabóta á prestsetrnm .................... ............ 11900,00

B. Kenslnmál.
Við I. Háskólinn.
— h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla........  172,43
— i. 3. Yms gjöld ..................................... 2804.02

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing).
Flyt ... 2976,45 11900,00 710484,99
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kr. kr. kr.
Flutt ... 2976,45 11900,00 710484,99

Við k. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta.. 400,00
— II. b. Til læknaefna til að ljúka námi i

sængarkvennastofnun erlendis 737,50

Við III. Mentaskólinn.
— b. 3. Til skólahússins utan og innan 873,63
— 4. Til standakenslu og prófdóm-

enda ... ... ... ... ... ... 3677,75
— 8. Til vísindalegra áhalda............ 194.83
— 11. Til verðlaanabóka.................... 17,01

Við IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
— b. 1. Til aukakennara og standa-

kenslu . ... ... ... ... ... 1884,00
— 2. Til framhaldsnáms.................... 1000,00
— 3. Til bóka- og kenslnáhalda ... 600,29
— 4. Til að kaapa skaggamyndavjel

og fleiri kenslnáhöld ............ 393,40
— 5. Til eldiviðar og ljósa ............ 470,99
— 8. Til skólahússins atan og innan 118.85
— 9. Til ýmislegra gjalda................. 1670,59

Við V. Kennaraskólinn.
— b. 3. Bókakanp og áhöld.................... 54,50
— 5. Til viðhalds ............................. 298,50

— VI. Stýrimannaskólinn.
— b. 4. Ýmisleg gjöld ............................. 5,52
— VII. Vjelstjóraskólinn.
— b. 1. Til standakenslu .................... 844,00
— 2. Húsnæði ..................................... 400,00

Við VIII. Bændakensla.
— 1. Bændaskólinn á Hólum.
— c. 4. Ýmisleg gjöld .................... 16253 36
— 2. Bændaskólinn á Hvanneyri.
— c. 2. Til kenslaáhalda.................... 171,21
— 3. Til eldiviðar og Ijósa............ 1063,78
— 4. Ýmisleg gjöld ................... 791,05
— 3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli.
— b. Til breytinga og aðgerða á

Staðarfellshúsinu .................... 700,00

Flyt ... 35597,21 11900,00 7IC484.99
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kf.
Flutt ... 35597,21

Við XI. Yfirsetukvennaskólíntí.
— 2. b. Annar kostnaðnr .................... 1134,55

Við XIII. Almenn barnafræðsla.
— 4. Til farkenslu og eftirlits með

heimafræðsln..................................... 1800,00
— 5. Til prófdómara við barnapróf ... 8626,99

Við XIV. Unglinga- og alþýQnskólar.
— 1. Til alþýðnskólans á Eiðnm.
— c. 2. Til kensluáhalda.................... 49671
— 3. Til eldiviðar og Ijósa............ 530,70
— 4. Til húsbúnaðar.................... 6,31
— 5. Ýmisleg gjöld .................... 1533,04

Við XVI. Til kensln heyrnar- og málleysingja.. 13040,14

kr.
11900,00

kf.710484,99

62765,65
74665,65

Við

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

2. Þjóðskjalasafnið.
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa,

umbúnaðar skjala og aðstoðar ............ 348,75

Við
5. Landsbókasafnshúsið. 

a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ............ 259,40

Við
19. Styrknr til skálda og listamanna. 

g. Til þess að kaupa listaverk ............ 993,21
— 35. Til landsskjálftarannsókna .................... 6,99
— 36. Til veðnrathugana og veðnrskeyta 12975,81
— 39. c. Til girðingar um listasafnshúsið ... 1157.30
— 45. Ferðastyrkur til útlanda............................ 1100,00

16841,46

Flyt ... 801992,10
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kr.
FJutt ... 801992,10

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: kr.

Við
Til verklegra fyrirtækja.

4. Til kaupa á fíjótandi sknrðgröfn............ 3782,41

Við
14. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik. 

b. Til aðstoðar.............................................. 1400,00

Við
17. Laun yfírmatsmanna o. fl. 

f. Ferðakostnaðnr yfírmatsmanna 7424,28
18. Til eftirlits með skipnm og bátnm og

öryggi þeirra ..............................................
19. Til bryggjugerða og lendingabóta...........

1537,50
3186,16

— 24. Til erindsrekstrar í Miðjarðarhafs- 
löndnnnm...................................................... 742,29

--------------- 18072,64

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 17. gr. er veitt:

Til almennrar slyrktarstaifsemi.
Við 3. Styrknr til sjúkrasamlaga .................... 2298,35
— 6. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingmn

erlendis ...................................................... 396,24

--------------- 2694,59

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:

Óviss útgjóld ..................................................................

67549,93

Samtals ... 890309,26

Á s t æ ð n r

fyrir frnmvarpi þessn ern i landsreikningnum 1927, atbugasemdum yfírskoðnnar- 
manna við þann reikning og svörnm ráðherra gegn þeim athugasemdum.
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19. Frumvarp

til laga nm samþykt á landsreikningnum 1927.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

Áætlnn Reikningnr
kr. kr.

I. Tekjnr:
1. Fasteignaskattnr ....................................................... 225000 258930,16
2. Tekjn- og eignarskattnr.............................................. 950000 736947,13
3. Lestagjald af skipum .............................................. 35000 43443,50
4. Aukatekjnr..................................................................... 375000 490843,35
5, Erlðafjárskattur ...................................................... 40000 30930,61
6. Vitagjald ........................................................................ 300000 374902,30
7. Leyfisbrjefagjald ...................................................... 10000 11910,98
8. Stimpilgjald ................................................... . ... 325000 375477,18
9. Skólagjald........................................................................ 15000 22350,00

10. Bifreiðaskattnr............................................................... 25000 41102.87
11. Úiflutningsgjald............................................................ 1000000 1183549.58
12. Áfengistollnr ............................................................ 650000 422601,99
13. Tóbakstollur ............................................................... 775000 949015,00
14. Kaffl- og syknrtollnr .............................................. 1000000 1200805,49
15. Annað aðflutningsgjald.............................................. 150000 207710,87
16. Vörntollnr........................................................................ 1375000 1167179,10
17. Verðtollnr........................................................................ 850000 957076.30
18. Gjald af brjóstsyknr- og konfektgerð.................... 20000 51950,32
19. Pósttekjur........................................................................ 400000 500474 40
20. Slmatekjnr....................................................................... 1300000 1483411,75
21. Vineinkasalan............................................................... 500000 325000.00
22. Tekjur af fasteignnm rikissjóðs o. fl..................... 35100 38517,89
23. Tekjur af bönknm og vaxtatekjnr ................... 325000 233670.18
24. Óvissar tekjnr, ýmisl. greiðslnr og endnrgjöld... 154034 676906,38
25. Tekjur samkv. sjerstöknm lögnm........................... .................... 57752,12
26. Anknar lansar skuldir .................... ................... ... .. 471245.74
27. Eytt af sjóði ............................................................... .................... 393287,51
28. Eytt af innstæðu ... .............................................. .................... 152388,48
29. Greiddar innstæðnr o. fl.................................... ... .................... 2785,41

Samtals ... 10834134 12862166,59
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F|árveiting Reikningur

kr. kr.
II. Gjöld:

1. Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til
Landsbsnkðns • •• ••• ••■ ••• ••• ... • •• • •• 1639977 1569171,75

2. Borðfje Hans Hatignar konungsins • •• ... ... 60000 60000,00
3. Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun lands-

reikninganna ..................................... ... ... ... 199800 236761,77
4. Til rikisstjórnarinnar:

I. Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl. • • • • •• ... 183700 219782,35
II. Hpgstofan..................................... • •• • •• ... 52300 53036,19

III. Utanrikismál o. 6. ... ............ • • • • •• ... 86500 91415,29
5. A. Dómgæsla og lögreglustjórn ... • • • ««. • • • 742178 868803.36

B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 135000 183202,48
6 Læknaskipun og heilbrigðismál ... • •• ... • •• 945639 937093,09
7. Til samgöngumála:

A. Póstmál ..................................... 436967 462147,88
B. Vegabætur..................................... ... ... .. • 921620 1083119,66
C. Samgöngur á sjó .................... ... • •• ... 330200 400757 83
D. Hraðskeyta- og talsimasamband ... ... • •• 1261300 1396441.35
E. Vitamál........................................... • •• • • • 307910 335000,20

8. Til kirkju- og kenslumála:
A. Andlega stjettin ... .................... 363656 368894,60
B. Kenslumál..................................... • •• ... • • • 1241894 1169710,68

9. Til visinda, bókmenta og lista ... • •• • • • • •• 284245 289354,45
10. Til verklegra fyrirtækja.................... ... • •• ... 962610 1053108,13
11. Til almennrar styrktarstarfsemi ... ... ... • •• 664700 1039302.83
12. Eftirlaun og styrktarfje.................... ... • •• • • • 185450,80 165797.22
13. Óviss útgjöld ..................................... ... • • • • • • 100000 167549,93
14. Lögboðnar fyrirframgreiðslur.......... • •• ... • •• 4000 26036,09
15. Eimskipafjelag Islands.................... ... ... • •• ••• ••• ••• 60000,00
16. Fjárgreiðslur samkv. lögum og fjárauka-

lógum..................................................... ... ... ... .................... 625679,46

Samtals ... 11109646,80 12862166,59

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Frumvarp þetta er i sama formi og reikningslög þau, er áður bafa verið 

samþykt. Landsreikningurinn fyrir árið 1927 verður lagður samhliða þessu frv. 
fyrir Alþingi, en hann telur allar tekjur og gjöld i sömu röð og fjárlögin, og 
vísast þvi til hans um nánari sundurliðun tekna og gjalda.
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20. Frumvarptil laga um breyting á lögum nr. 49, 27. júní 1925, um breyting á lögum nr. 40, 19. júni 1922, um atvinnu við siglingar.(Lagt fyrir Alþingi 1929).
1. gr.2. gr. laganna orðist þannig:

1 stað orðanna »30 rúmlestac i upphafí 18. gr. komi: 12 rúmlesta.2. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athngasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er borið fram eftir tilmælum Fiskifjelags íslands og hefír 
fjelagið látið þvi fylgja svohljóðandiGreinargerð.

Samkvæmt lögum nr. 40, 19. júni 1922, er svo ákveðið i 4. gr. b. lið:
»Sá einn getur fengið skipstjóraskírteini fyrir smáskip, er.......................hefir verið
stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 12 rúmlestirc.

í sömu lögum, 18. gr„ er svo ákveðið, að ekki þurfi að hafa stýrimann 
á minni skipum en 30 rúmlestir, en i lögum nr. 49, 27. júnf 1925 er þessu breytt, 
þannig að ekki er skylda að hafa stýrimann á minni skipum en 20 rúmlesta 
nje á skipum, sem koma að jafnaði daglega úr róöri þó skipin sjeu alt að 30 
rúmlestir.

Með þessu er ósamræmi i lögunum, þar sem skipstjórum er gert að 
skyldu að bafa verið stýrimenn minst 8 mánuði, ef þeir eiga að fá að stjórna 
stærra skipi en 12 rúmlesta, en aftur á móti er ekki skylda að hafa stýrimann 
á minni skipum en 20—30 rúmlesta, enda mun það ekki venja á þessum stöð- 
um að lögskrá slýrimenn á þá báta, sem þess er ekki krafist samkvæmt lögum.

Með þvi fyrirkomulagi, sem nú er, er þvi skipstjóraefnum gert næstum 
ókleift að fá skipstjórarjettindi, ef fara á eftir bókstaf laganna, enda er oss kunn- 
ugt um að ákvæði þessi valda miklum erfiðleikum.

Auk þess búumst vjer við, að stýrimönnum á skipum af þessari stærð, 
verði ekki greidd svo há aukaþóknun, að það dragi útgerðina neitt verulega.
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31. Frumvarptil laga um atkvæðagreiðslu um nafn ísafjarðarkaupstaðar.(Lagt fyrir Alþingi 1929).1. gr.Laugardaginn fyrstan í vetri lætur atvinnu- og samgöngumálaráðu- neytið fara fram atkvæðagreiðslu i Isafjarðarkaupstað um það, hvort staður- inn skuli halda því nafni eða taka upp af nýju hið forna nafn Eyri.2- gr.Ef Eyri sigrar að atkvæðafjölda, skal það nafn gilda frá 1. janúar- degi 1930.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Um frumvarp þetta nægir að vísa til athugasemda, sem fylgja hinu 

almenna frumvarpi til laga um nöfn bæja og kaupstaða, þvi er ráðuneytið 
leggur nú fyrir alþingi. Má þykja vel við eiga, að staðarbúum sje veittur 
kostur á að minnast þúsund-ára-hátiðar Alþingis þann veg, að þeir fái að 
taka upp rjett nafn á stað sinn á því ári.

33. Frumvarptil laga um nöfn bæja og kaupstaða.(Lagt fyrir Alþingi 1929).1- gr.Nöfnum bæja og kaupstaða ræður málvenja ibúa og nærsveitarmanna.2. gr.Eigi má skifta um nafn á bæ eða kaupstað, nema heimild sje veitt til i sjerstökum lögum. 3. gr.1 slikum lögum skal íbúum staðanna sjálfra ger kostur á að velja í milli hins fyrra nafns og annars, er Alþingi tekur til i lögunum sjátfum. At- kvæðisrjett um nafnvalið hafa einungis bæjarmenn sjálfir, ef um bæ er a'ð ræða, hreppsmenn, ef um kaupstað ræðir, allir þeir, er kosningarrjett hata til bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, er hlut á að. Um tilhögun atkvæðagreiðslu



Þingskjal 22 169fer um bæi eftir fyrirmælum laga um kosning i bæjarstjórn, um kaupstaði eftir sams konar ákvæðum um kosning i hreppsnefndir. Að lokinni atkvæða- greiðslu skal kjörstjórn birta atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu úrslilin, en ráðuneytið siðan auglýsa þau í stjórnartiðindum. Ef staðarbúar hirða ekki um að nota þenna rjett sinn, er Alþingi beimilt að velja nafn.4. gr.Lögin skulu sjálí taka til, frá hverjum tima nafnaskiftin skuli gilda, og má frá þeim tíma ekkert nýlt fyrirtæki á slikum stað bera nafn það, er niður var lagt.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Með lögum 20. okt. 1913 (að röð 31) er jarðanöfnum ljeð lögvernd. 
Álitsskjal það, er hjer fer á eftir, sýnir ljóslega, að eigi er síður nauðsyn á að 
hafa gát á nöfnum bæja og kaupstaða. Að því stefnir frumvarp þetta og þar 
með einnig því að greiða fyrir um það, að kipt verði i burtu rangnefnum, sem 
komist kunna að hafa á. Eftir norskum lögum er alt vald um slík nafnaskifti 
hjá þinginu einu; skal að eins leitað umsagnar stjórnar bæjar þess, er hlut á að 
máli, en á engan hátt er þingið bundið við tillögur hennar. Þetta á illa við bjer 
á landi. Svo sem það er málvenja á hverjum stað, sem ein er bær að ráða i 
þessu efni, svo virðist og best við eiga, að það sje á valdi ibúanna sjálfra, eftir 
þvi sem við verður komið, hvert nafn þeir velji hverjum einum stað. Að þvi 
hníga ákvæði frumvarps þessa.

Bæir eru í frumvarpi þessu kallaðir þeir kaupstaðir, sem hafa bæjarrjett- 
indi, kaupstaðir hinir allir, sem einungis eru löggiltir til verslunar.

Hj er fara á eftir brjef, sem farið hafa i milli atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins eg heimspekideildar háskólans, um mál þetta.

ATVINNU- OG SAMGÖNGUMÁLARÁÐUNEYTIÐ.

Reykjavik, 26. nóvember 1928.
I

. Hjermeð sendist háttvirtri heimspekisdeild háskólans áættun um strand- 
ferðir kringum fsland. Eru það tilmæli ráðuneytisins að athuguð verði staðar- 
nöfnin á áætluninni og færð til rjetts islensks máls og berist ráðuneytinu tillögur 
um það, áður en næsta áætlun verður gefin út.

Tryggvi Þórhallsson.

Vigtús Einarsson.
Til heimspekisdeildar Háskólans.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 22
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HÁSKÓLI ÍSLANDS 
HEIMSPEKISDEILDIN

Reykjavik 18. jan. 1929.

Út af erindi hins háa ráðuneytis frá 26. nóvbr. f. á., þar sem leitað var 
álits heimspekisdeildar um nöfn á viðkomustöðum strandferðaskipa, var próf. dr. 
Pali Eggert Ólasyni falið að semja álitsskjal nm málið og leggja fyrir deildina. 
Á fundi deildarinnar 18. þ. m. var álitsskjal þetta lagt fram og tjáðu deildar- 
menn sig samþykka stefnu þess. Um leið og álitsskjal þetta er því sent hinu 
háa ráðuneyti sem álit deildarinnar, skal athygli vakin á þvi, að höfundur þess 
tjáir sig í niðurlagi skjalsins búinn til þess að veita aðstoð sina um frekaii að- 
gerðir í þessu máli.

Sigurður Nordal, 
deildarforseti.

Til Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylisins, Reykjavik.

Fylglkjal I.

Á fundi heimspekideildar 12. f. m. var mjer falið að semja áiitsskjal nm 
erindi frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneyti, dags. 26. nóv. f. á; er þar mælst 
til þess, að athuguð verði nöfn á viðkomustöðum skipa um landið og þau »fæið 
til rjetts islensks máls« eða tillögur bornar fram i þvi skyni.

Áður en vikið er að sjálfum viðkomustöðnnum, skal jeg leyfa mjer að 
gera nokkurar almennar athugasemdir, sem til skýringar mega verða öllu þessu efni.

Breytingar á staðanöfnum hjer á landi hafa, sem viða annarstaðar, orð- 
ið með tvennu móti, innan að og utan að, ef svo má kalla, eða af völdum ibúa 
landsins sjálfs annars vegar, úllendinga hins vegar.

Um hinar fyrri breytingar, þ. e. af völdum landsmanna, þarf ekki margt 
að ræða. Það er öllum mönnum kunnugt, að íslendingar hafa sjálfir vikið við 
staðarnöfnum víða, frá þvi sem voru í fornöld, jafnvel oftar en einu sinni um 
sama staðinn. Petta hefir orðið með ýmsum hætti. Stundum er nafninu alveg vik- 
ið við; dæmi Eyrarbakki; þar hjet áður Eyrar. Stundum er vikið við endingum, 
sett fleirtala, þar er áður var eintala, eða eintala, þar er áður var fleirtala; t. d. 
er »PingveIIir« nú að verða sterkara en »PingvölIur«, þótt sagt sje enn »að fara 
á Pingvöll«; Pingvallafundur er ætið sagt og ritað, en ekki Þingvallarfundur; 
breytinguna í þessu má að nokkuru rekja til fornmanna sjálfra, með þvi að þeir 
nefndu »völlu«, þó að þeir kölluðu jörðina eða bæinn Pingvóll. Nefna má það 
enn til dæmis, að hin fornu þinganöfn eru fyrir löngu afrækt, en sýslur komnar 
i staðinn; þó mun það enn engan hneyksla að heyra nefnd þing, og sumir höf- 
undar nota jöfnum höndum þing og sýslur.

Við slíkum breytingum, af völdum landsmanna sjálfra, er mjög erfitt að
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reisa skorður, ef það á annað borð er unt. Að minni hyggju er það og allsendis 
þarflanst, á meðan farið er að óspiltri tungu landsmanna i þessu efni. í þessari 
grein nafnbreytinga er það þá tilíaga min, að engar skorður sjeu við settar, aðrar 
en þaer, að engin málspjötl sjeu liðin i bregtingunum. Þvi þy kir mjer t. d. sjálf- 
sagt, að haldið sje nafninu »Eyrarbakki«. Þó getur helgi staðar verið svo mikil, 
að etamál er, hvort Ifða eigi jafnvel skaðlausar breytingar.

Pá eru breytingar af voldum útlendinga. Þær eru tvenns konar eða hafa 
komið fram i tveim myndum. Flestar eru þær frá fyrri öldum, sem kunnugt er, 
og með ströndum fram. En svo hlálega vikur við, að sja má tilraunir til slfkra 
breytinga á siðustu árum, jafnvel enn i dag, með þeim mun, að nú gætir þeirra 
einkum i upplöndum og óbygðum landsins.

Jeg skal fyrst leyfa mjer að drepa á dæmi siðara flokksins, þótt ekki 
sje getið i erindi ráðuneytisins. Þar má að visu kalla vera um tilraunir einar 
að ræða, en verra getur af hlotist, ef ekki er tekið i taumana. Það er titt, að 
ferðalangar, er fara um lítt kunn lönd, lítt bygð eða þau lönd, er villimenn 
bygeja eða hálfviltar þjóðir, reyna að halda uppi frægð sinni með þvi að kasta 
nafni sinu á staði, er þeir ferðast um i lóndum slíkra þjóða; stundum gefa þeir 
stöðunum nöfn vina sinna. eða styrktarmanna. Þetta hefir tíðkast um útlenda 
ferðamenn á íslandi, einkum á siðustu árum. Aðferðin er sú að rita ferðabók 
eða birta jarðrannsókn, draga upp staði og láta fylgja bókinni, með binum nýju 
nöfnum, er sýna skulu afrek og halda uppi frægð þessara »visindamanna«; en 
sjálflr miklast þeir af að hafa hætt lífi sinu i slarkferðir þær, er þeir kallast farið 
hafa einungis f þarfir vfsinda. Það er nú hvo’t tveggja, að skóflustungur þessara 
manna, sem oftast eru jaiðfræðingar, virðast sjaldan mjög djúpar hjer á landi, 
enda nöfn þessi, er þeir penta á uppdrátt landsins, liklega oftast hið eina, sem 
haldið myndi geta uppi nafni þeirra. Þaiflaust er hér enn að rekja þetta mál 
nánara; dæmi nægja. Tvenns konar eru einkum þessar staðanafngiftir, ýmist 
fólgnar i þvf að kasta nafni á staði, sem þó áður höfðu nöfn manna i milli, eða 
á þá staði, sem menn ætla, að ekki hafi verið skiiðir áður. Dæmi hins fyrra er 
»Knebelsoatne, sem áður hét með íslendmgum sjálfum nÖskjuoatna, og tRudloffs- 
gigure, sem áður var nefndur »Víti*. Dæmi hins siðara er »Wathfell«i og »Thor- 
oddsenstindure. (Þess var ekki að væuta, að útlendingur kynni að skira Þor- 
valdstind).

Um öll dæmi þessa flokks er það að segja, að vitanlega getur engum til 
hugar komið að banna ferðamönnum, sist »náttúrnfræðingum«, að ferðast um 
landið. Ilt mun og að reisa hömlur við þvi, að slikir menn skreyti feiðabækur 
sinar með þeim landabrjefum eða uppdráttum, sem þeim sýnist, og þeim örnefn- 
um slikt hið sama. En þess oerður að krefjast, að hvarvetna þess er Islendingar, 
huort heldur einstakir menn eða almannaoald, birta nppdráltu lands, staðlgsingar 
eða örnefni, og á hoern hátt sem er, þá verði þess vandlega gœtt að rgðja burt 
slikum ónefnum öllum. Útlenda ferðamenn mætti og vara við þvi að eyða miklu 
af andriki sfnu i þvllikar nafnagiftir hjerlendis, með þvi að veita þeim vitneskju 
um, að slikt myndi að Iitlu metið. Hjer við má þó geta þess, að fyrir getur 
komið, að útlendir ferðamenn skiri ónefnda staði að jöfnu málbragði við lands- 
menn. Sjeð hefi jeg t. d. i riti eftir einn slikan mann, sem talsvert befir kannað
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óbygðir um einn hluta landsins, fáein slik nöfn; þar er gjá ein kölluð »Heljargjá«, 
og er prýðilega valið, eftir lýsingunni að dæma.

Þá er komið að fyrra flokki útlendra nafngifta á stöðum, og varðar 
miklu um erindi það, er ráðuneytið heflr beiðst um tillagna frá heimspekideild. 
Þau eru upptök þeirra nafngifta, sem alkunnugt er, að farmenn fyr á öldum, 
fyrst Þjóðverjar og Englendingar, siðan Danir, skældu islensk nöfn, hver þjóð 
eftir sínu tungutaki; slíkt gera þær r-aunar enn i dag, og er ekki unt við að ráða. 
En þessu fylgdi það, að þar er farmenn leituðu bjer hafna, hirtu þeir oft ekki 
að fara rjett með innlend nöfn á höfnunum, heldur köstuðu á þær nöfnum eftir 
hentisemi sinni, oftast þó grípin frá höfuðbygð þar i grend, sveit, hjeraði, er þar 
lá að (t. d. Skagaströnd), en langoftast af fjörðum. Þegar strandmælingar hófust 
hjer á landi að marki (seint á 18. öld), varð þessi regla ofan á, sem vænta mátti, 
er ekki var leitað til fslendinga i þessu efni, og þessi nöfn voru siðan tekin á 
uppdráttu þá, er birtir voru á þeirri undirstöðu, til leiðbeiningar farmönnum. 
Þvf eru uppdrættir af ströndum og sjóleiðum með íslandi enn i dag með slíkum 
nöfnum, íslenskum að visu að stofni, en alla vega skældum, og stöfuð eru þau 
sitt á hvað, eftir þvi hver tunga er á uppdráttunum; t. d. er mikill munur á 
stöfun nafna á uppdráttum á ensku og dönsku, þótt jatnörg sje í augum fslend- 
inga. Þetta mega allir sjá, er skyggnast vilja i uppdráttu þá og leiðarbrjef, er skip- 
um fylgja og farmenn nota. Þetta myndi sjalfsagt erfítt að laga, en nokkurn 
árangur kgnni það að bera, ef sljórn landsins leilaði til þeirra stnfnana, er birta 
slíka uppdrátta, með bendingum am lagfeeringar (t. d. »Sökortarkivet« danska). í 
innlendum leiðaruppdráttum eru fslendingar vitanlega einráðir.

Flest i þessu efni fór með öllu fram bjá fslendingum, sem vonlegt var; 
ekki voru þeir aðspurðir, og ekki heldur leitað ráða bjá þeim um uppdráttu af 
sjóleiðum með landi fram.

Þegar litið er nánara á nöfuin sjálf, má sjá, að það er hending ein, sem 
ræður því, hvort valið er rjett nafn hafnar eða tekið nafn úr nágrenni; t. d. 
haldast Hofsós, Húsavik, Kumbaravogur, Stykkishólmur, en aftur ráða fjarðanöfn 
höfnum t. d. i Dýrafírði, Patreksfirði, Eyjafírði o. s. frv., og bjeraðanöfn, t. d. á 
Skagaströnd. I brjefagerðum konungs og stjórnvalda má og telja, að fullkomin 
festa sje á nöfnum hafnanna, er stundir liða, á þeirri undirstöðu, sem nú var lýst.

Þegar litið er til landstnanna sjálfra, verður sitt hvað nppi; oftast halda 
menn þó hinum innlendu nöfnum, hver nöfn sem farmenn og kanpmenn hafa 
valið höfnunum, en það kemur þó fyrir, að útlendar nafnagiftir ná að festast, 
einkum út í frá eða þegar dregur i aðra landshluta. Ekki þarf að nefna mörg 
dæmi þessa. í tilskipan konungs um hlunnindi (»fríheit«) kaupstaða 17. nóv. 1786 
eru nefndar 6 aðafhafnir landsins, og er þar á meðal »Eyjafjörður« (ekki Akar- 
eyri). Landsmenn virðast ekki hafa viljað skeyta þessari nafnagift. Með úthöfn- 
um landsins á einveldistímanum, enn á 19. öld, má sjá nöfnin »Grönnefjord«, 
(sem stundum var þó aðaihöfn), »Rödefjord«, »Röderhaun« (sbr. tilsk. 17. nóv. 
1786 og 11. sept. 1816, og auglýsing rentukammers 31. mars 1833 og fleiri fyrir- 
mæli); ekki hafa landsmenn farið að þessn og kallað þessa staði »Grœnafjörð«, 
»Rauðafjörð«, »Rauðahöfn«, heldur hafa rjett fslensk nöfn haldist: Grundarfjörð- 
ur, Reyðarfjörðar, Raufarhöfn, enda má og telja slik nöfn til hreinna afbakana
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eða skældra nafna. Nefna má enn »Bndenstade (rentukammerleyfi til verslunar 
þar 1. mars 1806, sbr. og úthafnaskrá í tilskipan konungs 11. sept. 1816); menn 
hafa ekki virt það nafn, heldur kallað þann stað Búðir eítir sem áður. Einna 
berlegast kemur fastheldni landsmanna fram í einu dæmi 1 skrám einveldistim- 
anna um úthafnir (siðast í tilskipan konungs 28. des. 1836) er jafnan nefndur 
Berufjörður (»Berefjord«); þetta hafa landsmenn virt alveg að vettugi, sem kunn- 
ugt er, og haldið hinu rjetta nafni hafnarinnar (Pjúpavogur).

Af þessu, er nú var tínt til, er það auðsætt mcðal annars, að ekki hefir 
oerið farið að lagaboðum um nöfn á höfnum, þau er á hafa komist af oöldum 
stjórnoalda á einoeldistimam, eða fgrr, og upptök eiga til úllendra farmanna og 
kaupmanna. Poí oirðist og ekkert lagaboð þurfa til þess að lagfara þau; málsmeð- 
vitund landsmanna, og þá fgrst og fremst þeirra, er nast búa höfnunum, hlgtur þar 
að oerða átlaoitinn, í raun rjettri hið eina fallkomna löggjafaroald.

Það er þvi ætlan min, að stjórngæsluvaldið sjálft, án heimildar i lögum, 
að eins með rannsókn á máloenju narlendis höfnunam, megi um alla þessa staði 
setja nöfn i samræmi við það, er rannsókn leiðir í Ijós; gildi sú regla þar er 
þurfa þykir og almannavalds gætir, t. d. i ferðaskrám (ferða»áætlunum«) skipa 
o. s. frv.

Það er ekki þessu öndvert, heldur þvert i móti bein afleiðing, að f sum- 
um dæmum, þar er menn kunna að vilja hreinsa til og taka upp eldri 
nöfn, er afrækst hafa eða skekst, á hvern hátt sem er, sje rjeltara, um leið og 
það er viðkunnanlegra og frjálslegra, að leita atkvæðis staðarbúa, annaðhvort 
(og helst) allra fnlltíða (kosningabærra) manna, eða forráðamanna þeirra um 
staðarmál, hvort heldur eru bæjarstjórnir eða hreppsnefndir. Og þá myndi rjett- 
ast að leita til þess heimildar i lögum.

Það dæmi, sem einktim blasir við i þessum flokki, er Isafjörðar, sem nú 
er kallaður, og verður þvf ekki andmælt, að það nafn er jafnvel orðið málvenja 
á siðari áratugum, og er hún vafalaust sköpuð af síðari tima lögum landsmanna, 
sem nefnt hafa staðinn svo, þótt af útlendum toga sje spunnið, og yngra nafn 
sje en »Eyjafjörður«. sem stjórnvöld landsins leyfðu sjer lengi að nota um Akur- 
eyri; ekki er um það að tala, að þjóðlegii menn hafi verið nyrðra en vestra. En 
saga nafnsins má þykja einkennileg og vel fallin til leiðbeininga; mun hún því 
stuttlega rakin hér. Þessi hófn var af farmönnum og siðan stjórnarvöldum fyrri 
alda jafnan nefnd Skutulsfjörður (dregið af nafni fjarðarins alls, sem ella); svo er 
enn f tilskipan konungs 17. nóv. 1786, um hlunnindi kaupstaða; meðal 6 aðal- 
hafna landsins er þar nefnd »Skutuls- eða ísafjörður«. 1 tilskipan konungs 11. 
sept. 1816, um aukin verslunarhlunnindi, er höfnin (f 6. gr.) einungis nefnd 
»lsefjord« og færð niður f úthafnir, enda var þá aðalhöfnum fækkað um tvær 
(úr 6 f 4). Veturinn 1863 rita ibúar staðárins bænarskrá til Alþingis um full 
bæjarrjettindi, og er hún staðsett að »Skutalsfjarðaregrin og dagsett 28. febr. 1863 
(sbr. Alþt. 1863. I, bls. 61—63), en staðurinn þar nefndur í lesmáli »verslunar- 
staðurinn Skutulsfjörður (i daglegu tali ísafjörður)«. 1 umræðum um málið þá á 
Alþingi tekur forseti oftast málið á dagskrá með nafninu »málið um að veita 
Skutulsfjarðaregri kaupstaðarrjettc, og svo er málið þá kallað i nefndaráliti, bæði 
i fyrirsögn og f lesmáli, i fyrirsögn atkvæðaskrár og loks i fyrirsögn að bænar-
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skrá Alþingis til konungs. En svo kynlega vill til, að í tillögum nefndarinnar, ' 
þeim er samþyktar voru, og þá anðvitað i niðurlagsatriðum bænarskrár Alþingis j 
til konungs, er beðið um bæjarrjettindi handa vIsafjarðarDerslanarstaða. Pess má 
geta, að ritnefnd Alþingistiðinda þá kemur fram með þriðja nafnið i skrám við 
þingtiðindin og kallar þar staðinn »Skululseyri« (á einum stað einungis), vafalaust 
af þvi, að það hefir þótt þægilegra i munni (á tveim öðrum stöðum i skrám 
þingtíðindanna 1863 eru nöfnin »Skutulsfjarðareyri« og »Skutulsfjarðareyri við ‘ 
ísafjörðtt). Nú er ekki um að tala, að konungur fór, er timi þótti til kominn í 
(reglugerð 26. jan. 1866), að vilja Alþingis i þessu, og var þar farið eftir niður- i 
lagsatriðum bænarskrár Alþingis, sem vænta mátti, og staðurinn nefndur »Isa- ! 
fjörður* (everslunarstaðurinn ísafjörður, þar með talin öll Skutulsfjarðareyri og i 
prestsetrið, sem á eyrinni stendur«). Þetta nafn befir siðan haldist.

Svo hlálega veik þá við, að íbúar staðarins 1866 fengu nafn á stað sinn, 
það er þeir höfðu aldrei beðið nm 1863.

Sem að fraraan getur, er það einkum þessi staður, er jeg gæti bugsað 
mjer, að hlýða þætti um að Ieita atkvæða ibúa staðarins sjálfs, bvert nafn þeir 
vilja hafa, hvort heldur það nafn, er forfeður þeirra völdu staðnum, eða það 
nafn, sem úllendir skipskokkar og aðrir farmenn, á borð við þá að kunnugleika 
á landi, tóku frá alt öðrum stað, lengst inni í djúpi flóans, og köstuðu á þenna.

Jeg er varla i vafa nm, hvað ofan á yrði, svo að einungis yrði að velja 
i milli innlendra nafna. Jeg fyrir mitt leyti myndi langhelst kjósa upphaflega 
nafnið, Eyri. Búðir kaupmanna voru þar í öndverðu á tanga f landi prestseturs- 
ins, og kaupstaðurinn er allur f landi þess, þó að hann eigi nú land lengra. 
Þetta nafn er fagurt og einfalt; þvi til stuðnings er og það, að kaupstaðurinn 
myndi ekki eiga samnefnt við nokkurt kauptún eða löggilta höfn. En ef mönnum 
þætti það nafn ekki nægilega íburðarmikið eða virðulegt, mætti kalla staðinn 
Skululseyri (að hætti ritnefndarmanna Alþingist ðinda 1863), og drægi bann þá að 
hálfu nafn af firðinum sjálfum. Þetta væri engin goðgá rje máhpjöll; það eru 
einmitt eyra-nöfnin, sem landsmenn hafa lengt fremur óðrum staðanöfnum. Eyri 
í Arnarfirði hefir öldum saman verið nefr.d Rafnseyri, Eyri í Bitru Ó-pakseyri 
o. s. frv. En nafnið Skutulsfjarðareyri er þessara nafna sist og ekki alls kostar 
viðkunnanlegt.

Það kann nú að vera, að sumir kunni að telja tormerki á þvi, að breytt 
sje staðanöfnum, sem fengið hafa festu, þótt ekki sje nema nm fáa áratugi, svo 
sem óneitanlegt er um »ísafjörð«. En ekki vaxa mjer þeir erfiðleikar í augum. 
Vjer höfum dæmið fyrir oss, Norðmenn, sem sættu miklu hraklegri meðferð i 
þessu efni en vjer. Helstu staðir þeirra hafa fengið fylkjanöfn eða heilla rikja að 
fornu, eða verið kendir við Krist|ána og Fiiðreki. Með oss íslendingum veit jeg 
ekki til þess, að slík nöfn hafi komist á nokkurn stað; jeg tel varla, að um 
skamman tima voru Möðruvellir i Hörgardal kallaðir »Friðriksgáfa« af sumum 
amtmönnum, sem þar bjuggu á 19. óld, af þvi að konungur hatði látið hlaða 
þar steinhús handa þeim; var það nafn engan veginn runnið frá stjórnvöldum 
landsins, heldur af smjaðurgirnd amtmannanna sjálfra. íslendingar hafa þvi ekki 
við neitt þess konar að glima. Öldum saman hafa Norðmenn sætt sig við þessi 
nöfn, og er þeim þvi erfiðara að hreyta um en t d. Vestfirðingum, sem búið
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hafa fáeina áratngi við nafn höfuðstaðar sins, Slikar breytingar koma að sjáll- 
sögðn fyrst fram af hendi einstakra manna innlendra og stjórnvalda landsins 
allra i öllu þvi, er staðina varðár, yrði tekið npp í innlenda nppdráttu og landa- 
brjef, jafnharðan sem slíkt væri prentað, o. s. frv., og smám saman myndu allar 
slíkar breytingar komast til vitundar útlendingnm, er skifti ættn við slika staði, 
i nppdráttn þeirra nm sjóleiðir o. s. frv.

Þá höfnm vjer litið á höfuðatriði þessa máls, svo sem það veit við oss 
á dögnm einveldistimanna. Er þá eftir að lita á hafnir og kauptún, sem rjettindi 
hafa fengið siðan er Alþingi hlant hlnttöku i löggjafarvaldi. Þarf ekki lengi um 
að skima til þess að komast að raun nm, að þar er nále&a hin sama ringulreið 
i þessn efni sem á einveldistimnnnm. Alþingi sjálft viiðist þó yfirleitt vanda sig, 
sem vænta mátti, er það löggildir staði til verslunar. En út i frá er enginn 
ganmnr gefinn að þvi eða sjaldan, t. d. i ferðaskrám skipa, Alþingi hefir sam- 
þykt frnmvörp nm verslnnarstaði »á Búðareyri við Reyðarfjörðc, »að Búðnm 
i Fáskrúðsfirðie, »Nesi f Norðfirðie, sÓ'pakseyri i Bitrufirði* (þ. e. Bitrn) o. s. 
frv., en i ferðaskrám skipanna er þetta að engu haft, heldur settir viðkomnstaðir: 
»Reyðarfjörður«, »Fáskrúðsfjörðnr«, »Norðfjörðnr«, »Bitrnfjörðnr« o. s. frv. Aftur 
á hinn bóginn standa á ferðaskrám skipa: Hvammstangi, Borðeyri, Hólmavik, 
Bildudalur, Búðardalnr o. s. frv., og myndn menn þó þar (eftir sómn reglu) hafa 
vænst, að staðið heíði: Miðfjörðnr, Hrútafjörðnr, Steingrímsfjörðnr, Arnarfjörður, 
Hvammsfjörður o. s. frv.

Þessi dæmi frá vornm dögum ber að sama brunni, þegar litið er á nöfn 
hgfna og kanptúna, hvort heldur eftir að Alþingi fekk löggjafarvald eða fyrir. 
Nöfn þan, er Alþingi hefir sett i lögin, oftast eftir knnnngum mönnnm, ern ekki 
metin nema nm snma staði. Afleiðingin hlýtur að vera sú, að sama regla verður 
að gilda f hvornm tveggja dæmanna, hvort heldur eru frá einveldistimunnm eða 
eftir: Föst málvenja þeirra manna, er næstir búa stöðnnnm sjáltnm. Málvitundin 
hlýtar einnig hjer að vera œðstur löggjafi, og vitneskjana um 'hana verður að soekja 
i staðarbúa sjálfa eða þar nœrlendis, en ekki f ófullkomin gögn, svo sem ferða- 
skrár skipa, útiendinga eða menn i öðrnm landshlutum, þvi að fjailægðin færir 
alt saman og þnrkar út allar ójöfnur.

Þegar menn nú loks að öðrn leyti athuga alt það, er hjer hefir verið bent 
á eða leiða má af þvi óbeint, þá er það angljóst, að í nöfnum hafna og kanp- 
staða eða kanptúna landsins eigast við tvær stefnur. önnnr er runnin frá þeim, 
sem heima eiga f stöðnnum sjálfum eða nærlendis og knnnugir eru; þeir menn 
vilja anðkenna staðina nákvæmlega, þeim nöfnum, sem þeim eru tömust og stað- 
irnir i raun rjettri bera. Hin er runnin frá ókunnngum mónnum, hvort beldnr 
ern útlendingar eða landsmenn sjálfir, sem heima eiga viðs fjarri stöðunum. Fyrir 
þeim mönnum dregst landið saman, líkt og er í nppdráttum handa börnnm; að 
eins höfuðbygðarlögin eru til í meðvitnnd þeirra manna, alveg eins og þau ein 
eru anðkend á slikum nppdráttum. Því hveifa fyrir sjónum slíkra manna út í 
frá smádalir, fjöll, víkur, vogar. En eftir standa i meðvilundinni hötuðdalir, fjall- 
gaiðar, firðir, flóar. Þetta er fullkomlega eðlilegt. En jafneðlilegt er það, að slikir 
menn ráði ekki nöfnnm á landabijefum og uppdráttum. Og alveg sama gildir í 
þessn efni. Fyrri stefnan er þvi ein rjett. Henni hefir og Alþingi reynt að fylgja,
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sem fyrr segir, utn löggilding verslunarstaða hingað til. Sá er og anðsær vilji Al- 
þingis enn. Má til marks um það benda á meðferð Alþingis á einn slíku máli i 
fyrra; þá samþykti neðri deild með 20 atkvæðum gegn 1 að breyta frumvarpi, 
er fyrir lá, á þenna veg; þaö var frumvarp um baejarrjettindi Norðfjarðar. Er 
því kaupstaðurinn að lögum i Nesi, svo sem hann er í rauninni og svo sem 
áður hjet hið löggilta kauptún (sbr. Alþt. 1928, B. 3567.-86. dálk). Það sýnir 
sig og í erindi því, er ráðuneytið hefir nú sent heimspekideild, að það aðhyllist 
þessa stefnu, og mnn það vera í fyrsta sinn, að stjórn landsins gefur þessu máli 
gaum; má þá og vænta, að fleira muni á eftir fara, sem lagfæiingar þarf og 
horfir í eðlilega og þjóðlega stefnu. Er einsæát, að heimspekideild hlýtur að vilja 
styðja fast alla þjóðlega viðleitni, eins þó að smávægileg kunni að þykja í fyrsta 
bragði. Smávægilegt skeytingarleysi veldur jafnan upptökum að meira háttar 
óreiðu og spjöllum., En alls þurfum vjer við að gæta um þjóðerni vort, íslend- 
ingar, ekki síst er sifeldlega aukast skifti vor og tengsl við aðrar þjóðir.

í mínum augum er þá þelta erindi ráðuneytisins einn liður i þaiflegri 
þjóðernisstarfsemi. Til leiðbeiningar við athuganir í þessu efni gætu verið fyrir- 
mæli laga 10. nóv. 1905 (að röð 61), ef þeim hefði verið fylgt dyggilega. Sam- 
kvæmt 2. grein þeirra skyldi gera uppdrátt af löndum verslunarstaða, mæla þau 
og lýsa takmörkum þeirra; þetta alt skyldi sent stjórnarráði og lýsingin birt i 
B.-deild stjórnartiðinda. Petta virðist allmjög hafa verið vanrækt, lýsingar þær, 
er stjórnarráðinu hafa borist og siðan hafa prentaðar verið, heldur fáar og nokkuð 
ófullkomnar. Staðaröfnin verður þvi að athuga ýmist af öðrum gögnum, einkum 
skjalgögnum, eða með fyrirspurnum til kunnugra manna og greinagóðra. Nú er 
til þess ætlast i erindi ráðuneytisins, að hin einstöku staðanöfn verði athnguð 
svo, að þau verði »færð til rjetts íslensks máls«, eins og þar stendur. Því vil jeg 
og ekki skjóta fram af mjer að gera tillögur að þessu leyti einnig. En nú er 
jeg ekki svo knnnugur öllum þessum stöðnm, nje heldur liggja öll gögn svo opin 
íyrir þegar, að unt sje á einu vetfangi að afgreiða það mál. Því þykir mjer betur 
hlýða, að þær athuganir komi fram i sjerstakri skrá, er vera má síðan fylgiskjal 
álitsgreinar þessarar. Er og ekki vert, að heimspekideild hafi nokkurn vanda af 
slikri skrá, þó að hún að öðru leyti fallist á stefnu eða anda þessa álitsskjals 
mins, ef henni sýnist svo.

Reykjavík 13. jan. 1929.
Virðingarfyllst:

Páll Eggert Ólason.

Til heimspekideildar háskólans.

Fylelskjal II.

Athngagreinir
um nöfn á viðkomuslöðum skipa (löggildum verslunarstöðum, höfcum, rkipa’egum).

Svo var fyrrum hjer á landi um verslun og sjóferðir, að menn litu meir
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á hafnir (skipalegur) en staði, er að lágu, enda var litið um fasta verslun, nema 
að sumarlagi, lengi vel óvíða vefrarverslun og bygging engin, nema þar er ver- 
stöðvar vorn. Þvi gætir í nöfnum fyrrum meir sjávaiins en ■landsins. Það er í 
rauninni fyrst að marki með tilskipan konungs 17. nóv. 1786, um hlunnindi 
kaupstaða, að tekið er að gefa þvi gaum að efla bygð við hafnir landsins. Og 
siðan Alþingi tók til starfa, gætir landsins miklu meir en sjávarins, er ræðir um 
nöfn löggiltra verslunarstaða, svo að það má nú kalla aðalreglu; hitt ber að eins 
við i slikum löggildingum, að hafnir (skipalegui) sjeu látnar ráð'a nöfnum (t. d. 
Hagabót, Hlaðsbót, Selnesbót). Þetta er tekið fram til leiðbeiningar um skrá þá, 
er á eftir fer.

Á það má og benda, að i sjálfu hinu islenska máli var enginn munur fyrrum á 
orðunum kaupstaður, kauptún; sá munur, sem menn nú leggja i þau orð, hefir 
enga stoð i tungunni, er settur alveg að handahófi. Menn hafa l lagamáli á sið- 
ari áratugum reynt með þessum nöfnum að greina i milli þeirra staða, sem 
meiri rjettindi hafa en óbreyttir verslunarstaðir, og kallað þá kaupstaði, hina 
kanptún. Þetta hafa menn tekið eftir dönskum lagaboðum, kaupstaður er látinn 
svara til »Köbstad« og kauptún til »autoriseret Handelsstedc (»Handelsplads«). 
En þetta hefir ekki náð til almennings. Menn »fara« jafnt »i kaupstaðc, þó að 
þeir sæki vörur til - Vopnafjarðar eða Seyðisfjarðar, jafnt til Keflavikur sem til 
Hafnarfjarðar. Málvenju er jafnan torvelt að kúga, einkum þegar merking orð- 
anna, sem til er ætlast, að þau hafi, liggur ekki i þeim sjálfum. Löggjafar ættu 
að venja sig af þvi að hug&a fyrst á útlendum málum og velja siðan af handa- 
hófi orð hugsunum sinum úr eiginmáli. Hjer liggur beinast við að fara að fornu 
máli og kalla bæi (borgir, staði) meira háttar húsahvirfingar, slikar sem laga- 
menn nú vilja nefna kaupstaði, en óbreylta verslunarstaði, kaupstaði eða kauptún, al- 
veg jöfnum höndum. Þetta fellur vel við skilning og mál islensks almúga. Svo virð- 
ist og sem löggjafar vorir hafi að nokkurn leyti pata af þessu, þvi að samhliða 
»kaupstaðar«-nöfnunum, gægjast og fram i lagamáli »bæjar«-rjettindi, »bæjar«- 
stjórn o. s. frv.

1 athugagreinum þeim, er hjer fara á eftir, er fylgt viðkomustöðum á 
ferðaskrá Esju 1928, austur um, frá Reykjavik talið. En nú er það svo, að viða 
ganga önnur skip og bátar um firði og flóa og með ströndum fram, á aðra við- 
komustaði með fram; sum þeirra skipa munu hljóta styrk nokkurn úr landsjóði, 
og ættu þá ferðaskrár þeirra að liggja undir úrskurð ráðuneytisins. Fyrir þvi eru 
hjer á eftir taldir jafnharðan aðrir löggiltir verslunarstaðir eða hafnir en Esja 
kemur nú á, eftir viðkomustöðum hennar; eru þeir margir viðkomustaðir ann- 
arra strandbáta eða kunna að verða það.

Ferðaskrá Esju 1928 er hjer táknuð F., tillögur á þeirri ferðaskrá, sem 
fylgdu brjefi ráðuneytisins 26. nóv. 1928, Tlll.

1. Reykjavik.
2. Vestmannaeyjar.
3. Hornafjörður, F. (Höfn i Hornafirði Till.A Lög 24. okt. 1879 löggilda 

verslunarstað »á Hornafjarðarósa. Kauptúnið er i nesi milli Skarðsfjarðar og hins 
eiginlega Hornafjarðar; þar hjet að fornu Höfn-, þar mun og næsti bær við kend- 
ur (Hafnarnes). í nágrenni er kaupstaðurinn jafnan kallaður Höfn. Einsætt er

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 23
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að takar það nafn á ferðaskrár og önnur slik skfrleini, sem frá almannavaldi má 
telja runnin. En fyrst um sinn, meðan menn út i frá væru að venjast nafninu, 
og af þvi að fteiri staðir eiga samnefnt við þenna að rjettu lagi, mætti tengja 
Hornafjörð við (eins og Tlll.), en i rauninni er staðurinn í milli fjaiðanna, svo 
að fullkomlega rjett væri þetta samt ekki.

4. Djúpavogur (svo rjett ritað, þ. e. Djúpa- í öllum föllum, ekki Djúpi- 
vogur ; aftur mætti rita Djúpi-Vogur; sbr. athugasemd bjer aftast). Þetta er ein 
af hinum.fornu verslunarhöfnum, sem taldar eru löggildar með hafnaskrám ein- 
veldistimanna. Ekki hefir höfnin ætíð verið ein; samtímis á sömu slóðum var og 
fram að upphafi kaupþrælkunar (1602) verslað á Fýluvogi eða Fúlavik, nálægt 
Búlandsnesi. Af útlendum mönnum var höfnin lengi kólluð Berufjöiður. En rjett 
nafn hefir bjer sigrað. Til er annar löggiltur verslunarstaður á þessum slóðnm; 
lög 13. des. 1895 löggilda Skálavik við Beruljörð.

5. Breiðdalsvik. Lög 30. nóv. 1883 löggilda verslunarstað bjá Selnesbót 
við Þverhamar. Þess má geta, að í fornum gögnum kemur fyrir, að nefndur er 
Breiðdalstjörður. Eu hvorki á hjer við fjórður nje vik, heldur er bjer sem flóa 
að sjá. Með öllu er óheimilt að kalla verslunarstaðinn Breiðdalsvík, eins og öll 
strandlengjan væri verslunarland og kaupstaður; nær væri Breiðdalur, og þó illa 
til fallið, er um jafnstóra sveit ræðir. Einfaldast er að fylgja sjálfum lögunum 
og taka upp annaðhvort nafn skipalegunnar, Selnesbót (sem raunar hentar ein- 
ungis smám skipum), eða jarðarinnar, þar sem verslunarhúsin standa, en sú 
jörð er Pverhamar.

6. Stöðvarjjörður, F. (Kirkjabál, Till.). Lög 15. febr. 1895 löggilda versl-
unarstað »við Kirkjubólshöfn í Stöðvarfirði«. Það er nú óvíst, hvort svo er til
orða tekið af þvi, að skipalegan heiti í raun og veru Kirkjubólshöfn; má alveg
eins veia, að átt sje að eins við Kirkjuból og höfn þá, er þar sje; virðist og
eðlilegast að taka upp Kirkjuból hjer (eins og TiH.).

7. Fáskrúðsjjörður, F. (Búðir i Fáskrúðsfirði, Till.). Lög 24. nóv. 1893 
löggilda verslunarstað á Búðum i Fáskrúðsfirði, og er sjálfsagt að fara eftir þvi. 
Þess má að eins geta, að fyrir kemur i sumum fornum gögnum nafnið Skrúðs- 
fjörður á fírði þessum.

8. Regðar/jörður, F. (Búðareyri i Reyðarfirði, Till.^). Lög 3. jan. 1890 löggilda 
verslunarstað á Búðareyri i Reyðarfirði. Það er rjett nafn, og þar er kauptún nú, 
en staðurinn er í landi jarðarinnar Kollaleira. Sjálfsagt að taka upp Tili. 1 R<*yð- 
arfírði eru og tveir aðrir löggildir verslunarstaðir, Hrúteyri (lög 30. nóv. 1883), 
Vattarnes (lög 7. mai 1928).

9. Eskifjörður, Við það nafn er ekkert að athuga; kauptúnið er í landi 
jarðar með þessu nafni.

10. Norðfjörð'ur, F. (Nes, Till./ Till. sjálfsögð.
11. Mjóojjörður (Brekka, Till). Nafn fjarðarins er rjett ritað Mjóafjörður 

(að fornu Mjóvafjörður, eins og Þykkvabær), rangritað Mjóifjörður, mælti rita 
Mjói-F|örður. Þar er enginn löggiltur verslunarstaður, og skip geta legið hvar- 
vetna um fjörðinn. Viðkomustaður skipa og skipalægi er venjulegast niður und- 
an Brekku, en Brekkuþorp er það hverfí kallað. Sem steudur er þá ekkert til 
fyrirstöðn því, að annaðhvort þessara nafna sje tekið upp á ferðaskrá (Brekka
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eða Brekkuþorp/. Annars má benda á það, að nokkuð títt er, að jarðir i botni 
fjarða bera nafn fjarðarins alls (svo er t. d. nm Reykjarfjörð, Ingólfsfjörð o. s. 
frv.); fáein dæmi eru þess frá fyrri timum um Mjóafjörð, og eins nm Seyðar- 
fjörð, þótt oftar sjeu þær jarðir nefndar einungis Fjörður.

12. Seyðisfjörður. Rentukammerbrjef 27. april 1793 leyfír fiskverkun og 
físktöku á Seyðarfirði (»Seyderfjoiden«), og er það nafn oftast svo í fornum skjöl- 
um, enda segja svo enn binir elstu menn þar uærlendis. Sem fyrr segir, er jörðin 
Fjörður fyrir botni fjarðarins stundum köllnð því nafni í brjefum fyrri tima. Að 
öðru leyti má geta þessa til leiðbeiningar: 1 úrskurði konungs 6. jan. 1855 er 
mælt svo fyrir, að »hinn löggilti verslnnarstaðnr við Seyðisfjörð samkvæmt opnu 
brjefí 14. des. 1842« skuli settur á »Pladsen Fjarðaraldae, en samt er nafngreind- 
um kaupmanni þar leylð verslun á Vestdalseyri. Brjef dómsmálaráðuneytis 27. 
febr. 1874 leyfír fasta verslun á Vestdalseyri um 3 ár, en löggiltnr er þar versl- 
unarstaður 12. nóv. 1875. Lög 8. maí 1894 veita Seyðisfirði bæjarrjettindi. Bær- 
inn allur er i landi að eins tveggja jarða, Fjarðar (með hjáleigum) og Vestdals. 
í rauninni greinist hann i þrent, Búðareyri að sunnan, Ölda (eða Fjarðaröldu) 
fyrir botni og Vestdatseyri að norðan, og verslanir eru i öllum þessnm stöðum. 
Megin bæjarins liggur á Ölda (i landi Fjarðar, þvi er nafnið Fjarðaralda), og 
annaðbvort það nafn eða nafn höfuðjarðarinnar ætti helst að ráða nafni bæjar- 
ins. En ef mönnum sýndist að breyta, væri rjett að beita sömu aðferð, sem lagt 
er til i álitsskjalinu að nota um Isafjörð.

13. Borgarfjörður, F. (Bakkagerði, Tlll.) Lög 13. des. 1895 löggilda versl- 
unarstað »bjá Bakkagerði i Borgaifiiði«, en lóg 26. okt. 1917 færa út takmörk 
verslunarlandsins, svo að þvi er ætlað að ná yfir Bakka og Bakkagerði. Nú bera 
nöfnin það með sjer, að Bakki er höfuðjörðin, enda votta jarðabæknr, að Bakka- 
gerði var einungis hjáleiga. Beinast sýnist þvi liggja við, að hjer sje tekið upp 
nafnið Bakki.

14. Vopnafjörður. Petta er ein af hinnm fornu böfnum, löggilt i úthafna- 
skrám einveldistimanna. Nú gæti vel komið til mála, að fleiri staðir yrðu bjer 
löggiltir til verslunar, þvi að bygð er allmikil og landskostir svo, að vel getur 
aukist; er og annar staður þar löggiltur lil verslnnar, Hámundarstaðir (lög 11. 
júli 1911). Vart myndi þó mega kalla þá staði alla Vopnafjörð, og gætu þeir þó 
heitið svo með sama rjetti sem sá verslunarstaður, er nú er. Petta nafn er og 
ekkert annað en rangnefni, runnið frá útlendingnm, eins og önnur svipuð nöfn, 
sem getur i álitsskjalinn. Lansnin bjer, sem ella, liggur undir tungurótnm al- 
múgans. Nærlendis segja menn *að fara út á Tanga«, þegar þeir fara í kanp- 
staðinn, og svo segja kunnngir menn.að þelta sje stytt úr Kolbeinstanga, en þar 
eru verslnnarhúsin, og það nafn ætti að taka upp. Pess má geta, að i tanga 
þessum liggur Leiðarhöfn; eigi mega þar nú liggja verslunarskip siðari tima, en 
sjálfsagt hefir þar verið góð lega knörrum og byrðingnm fyrrum.

15. Bakkafjörðar, F. og Till. Lög 30. nóv. 1883 löggilda verslnnarstað 
»við Bakkafjörða. Að þeim firði liggja fáeinar jarðir. Ein þeirra er Höfn’, þar er 
skipalægi, sem nafnið bendir til; þar er og verslun. Pað nafn er þvi sjálftekið 
upp i ferðaskrár.

16. Skálar, F. Lög 22. okt. 1912 löggilda verslunarstað i Skálauik á Langa-
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nesi. Þetta mun vera sami staðurinn, og sýnist þar engin vík vera: liggnr þá beinast 
við að halda nafni jarðarinnar (sem i F.).

17. Pórshöfn, gómúl böfn, afræktist um tíma, en löggilt með opnu brjefi 
konungs 23. des. 1846.

Enn er á Langanesi einn löggiltur staður til verslunar, Heiði (lög 27. 
nóv. 1903).

í Þistilsfirði er löggilt Hjálmarsvik (lög 11. júlí 1911).
18. Raafarhöfn, gömnl höfn (sbr. auglýsing rentukammers, er löggildir

þar verslunarstað, 31. mars 1833). '
19. Kópasker, F. og Till. Lög 24. okt. 1879 löggilda verslunarstað við 

Kópaskersvog. Það nafn virðist rjett að taka upp, þvi að eigi liggja verslunarhús 
þar i skeri.

Á Melrakkasljettu er enn löggiltur staður til verslunar i Leirhöfn (lög 15. 
júni 1926).

Löggilt er og Fjallahöfn i Kelduhvetfi (lög 30. nóv, 1883).
20. Hásavik er ein hinna fornu hafna, sem taldar eru löggiltar frá 

gamalli tið.
21. Flatey á Skjálfanda, löggilt til verslunar 6. nóv. 1902.
1 Þingeyjarsýslu (við Eyjafjöið) eru enn löggiltir verslunarstaðir á Sval- 

barðseyri (lög 13. apríl 1894) og i Grenivik (lög 27. nóv. 1903).
22. Grimsey; þar er verslunarstaður löggiltur 8. nóv. 1883. Skipalega þar 

mun vera i Sandvik, og þar var mælt út land til verslunarhúsa.
23. Akareyri (sbr. álitsskjalið); fær bæjarrjettindi i reglugerð konungs 29. 

ágúst 1862. Samkvæmt 1. grein reglugerðar þessarar skyldi heimilt að leggja 
Oddeyri undir. Upphaflega var kaupstaðurinn í landi Eyrarlands stærra og Nausta, 
en smám saman hafa og lönd fleiri jarða verið lögð undir bæinn.

24. Dalvik (löggilt 30. júli 1909). Svo segja kunnugir menn, að þetta 
nafn sje komið á siðasta mannsaldri og að innansveitarmenn nefni þar enn 
Böggvisstaðasand, enda er kaupstaðurinn að miklu leyti í landi þeirrar jarðar. Ef 
þetta er rjett, virðist sjálfsagt að láta það nafn njóta rjettar síns.

Innar við Eyjafjörð eru þessir verslunarstaðir löggiltir: Hjalteyri (lög 18. 
des. 1897), Litla-Árskógssandur (lög 31. mai 1927). í Hrisey er löggiltur verslun- 
arstaður f Syðslabœ (lög 28. nóv. 1919).

25. ólafsfjörður F. (ólafsfjarðarmúli, Till.). Lög 20. okt. 1905 löggilda 
verslunarstað »við Olafsfjarðarhorne. Kaupstaðurinn mun að mestu i landi jarð- 
arinnar Hornbrekku; hlýtur hún að draga nafn af Horni (og þá Ólafsfjarðar- 
horni ?) Nafnið ætti þá að draga af þessu, en ekki firðinum óllum.

26. Siglafjörðar, F. og Tlll. Þar er löggiltur verslunarstaður með úrskurði 
konungs 20. mai 1818; bæjarrjettindi eru þar i tje látin með lögum 28. nóv. 
1919. Kaupstaðuiinn er allur öðrum megin fjarðarins. Jörð bjet þar Höfn, og er 
það vafalaust dregið af hinni fornu (og nýju) skipalegn; i landi þeirrar jarðar 
og prestsetursins, Hoanneyrar, er megin bæjarins. Ef breyta ætti hjer um nafn, 
yrði sjálfsagt að beita sömu aðferð sem i álitsskjalinu greinir um ísafjörð.

27. Haganesvik, löggilt 18. des. 1897.
28. Hofsós, ein hinna fornu hafna, löggilt i úthafnaskrám einveldistímanna.
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29. Kolkaós, F. Lög 4. nóv. 1881 löggilda verslunarstað við Kolbeinsárós. 
Þá nærgætni er sjálfsagt að sýna landsmönnnm út i frá, að ekki sjen teknar npp 
styttingar innansveitarmanna á stöðnm i þau gögn, sem ætlnð eru alþjóð manna. 
Því er sjálísagt að taka bjer upp Kolbeinsárós (eins og áðnr segir nm »Tanga« i 
Vopnafirði og siðar mnn sagt um »Sand« og »Stapa«, en þeir staðir eru svo nefnd- 
ir af mönnnm nærlendis, þótt þeir beiti Kolbeinstangi, Hjallasandur og Arnarstapi).

- 30. Saaðárkrókur, löggiltur með opnu bijefi konungs 27. mai 1857. 
í Skagatirði ern að öðrn leyti þessir verslunarstaðir löggiitir: Seloik (lög

27. nóv. 1903), Bar á Höfðaströnd (lög 22. nóv. 1907), »við Málmegjarsand inn- 
an við Votaberg« (lög 4. júni 1924), »við Jarðfallsoik i Malmeyv (lqg 15. júni 1926).

31. Ká'fshamarsvik, löggilt 27. nóv. 1903.
32. Skagaströnd Þetta nafn, heilt bjerað, er með ölln ótækt, enda rnnnið 

frá útlendingnm. Kaupstaðarhús bafa verið bæði i Hólanesi og Spákonafellshöfða, 
og er örskamt í milli. Eðlilegast er, annaðtveggja að kaupstaðnrinn bafi nafn af 
þeim stað, er hús ern mest eða verslun, eða af skipalegnnni, sem er sameiginleg. 
Sagt er, að verslúnin sje nú mest i Spákonufellshöfða. En vikin eða skipalegan i 
milli staðanna heitir Viðoik, að sögn kunnugnstn manna.

33. Blöndaós, lögg. 15. okt. 1875.
34. Hoammstangi, lögg. 13. des. 1895.
í Húnavatnssýsln ern að auk þessir löggiltir verslnnarstaðir: Regkjatangi 

(lög 24. nóv. 1893), Lambhúsoík á Vatnsnesi (lög 20. okt. 1905), Hindisoík á 
Vatnsnesi (lög 4. júni 1924). Nefna má, að leyft var í rentnkammerbrjefi 16. apr- 
il 1799 að sigla á Sigriðarstaðaós (»Sigristade-Osen«) og reka þar lansaverslnn.

35. Borðegri, lögg með opnu brjefi konnngs 23. des. 1846.
36. Bitrufjörðar F. (Ópakseyi, Tiil.), Lög 27. nóv. 1903 löggilda versl- 

nnarstað á »óspaksegri i Bitrufirðie, og er einsætt að halda þvf.nemahvað fjarð- 
arnafni mætti sleppa; bygðin er að ja'naði að fornn og nýju nefnd Bitra.

37. Hólmanik, lögg. 3. jan. 1890.
1 Steingrfmsfirði eru tveir aðrir löggiltir verslunarstaðir : Skeljaoik (opið 

brjef konnngs 19. jan. 1863) og Dranganes (lög 31. mal 1927).
38. Regkjarfjörbur, F. (Kúoikur, Till). Viðkomnstaðúr skipa er í Kúoik- 

um i Regkjarfirði, og þar var bin gamla höfn einveldistfmanna.
Annar verslnnarstaðnr hefir á siðari árnm verið löggiltnr i Reykjarfirði, 

Gjögar (lög 22. okt. 1912).
39. Ingólfsfjörður, F. (Egri i Ingólfsfirði, Till.). Hjer er enginn löggilt- 

ur staður til verslunar. Hins vegar befir á síðari árum verið þar sildveiði annað 
veifið og hús nokkur reist á Egri þess vegna. Því hefir verið þar i bili viðkomn- 
staðnr strandskipa. Skipalega mnn geta verið um allan fjöiðinn. Ingólfifjörður er 
nafn höfnðjarðarinnar, og meðan enginn staðnr er i firðinnm löggiltnr til versl- 
nnar, virðist mega láta það nafn ráða.

40. Norðurfjörður er og jarðarnafn; þar er löggiltur verslnnarstaður með 
lögnm 5. des. 1899.

1 Strandasýslu eiu að öðru leyti þessir staðir löggiltir til verslnnar: 
Stóra-Fjarðarhorn í Kollafirði (lög 2. nóv. 1914), Kaldrananes við Bjarnarfjörð 
(lög 19. júni 1922), Broddanes við Kollafjörð (lög 7. maí 1928).
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41. ísafjörðar (sbr. álitsskjalið sjálft).
42. Bolangarvik, lögg. 27. dóv. 1903. Þess má geta, að nafnið er svo stafað 

i elstn ritnm (en einnig Bolnngavik, Buðlnngavik o. s. frv.).
43. Súgandafjörður, F. (Suðuregri, Till.). Lög 5. des. 1899 löggilda versl- 

nnarstað á Suðuregrarmölum. — Suðuregri er og til i Tálknafirði, löggiltnr versl- 
unarstaðnr.

í Norðnr- ísafjarðarsýsln ern að öðrn leyti þessir verslnnarstaðir löggiltir: 
Hestegri við Hesteyrarfjörð (lög 4. nóv. 1881), Arngerðaregri (lög 3. jan. 1890), 
Látar í Aðalvik (lög 20. okt. 1905), Hnifsdalur (lög 23. nóv. 1907), Höfn hjá 
Horni (lög 3. nóv. 1915).

44. Önandarfjörðar, F. (Flategri, Till.). Opið brjef rentukammers 31. mai 
1823 löggildir þar verslnnarstað. Verslnn og skipalega er og hefir verið að eins 
hjá Flategri, og er það nafn þvi sjálfsagt, enda hefir nýlega (með lögum 18. mai 
1920) verið löggiitnr annar verslnnarstaður i þessum firði, Valþjófsdalur.

45. Dgrafjörður, F. (Pingegri, Tili.). Verslnnarstaðurinn er frá fornn fari 
Pingegri. Nú vill og svo til, að fleiri ern löggiltir verslnnarstaðir í firði þessnm: 
Haukadalur (lög 15. jan. 1892), Mgramelar (lög 28. nóv. 1919). Ef verslun væri 
tekin app i ölinm þessum stóðnm, væri hlægilegt að kalla einn þeirra Dýrafjörð; 
og ekki væri heldnr hentngt að kalla þá alla þvi nafni. Sjálfsagt er að taka npp 
á ferðaskrár Pingegri, enda oft notað i öðrum landshlutnm manna í milli, og þá 
þvi fremnr nærlendis.

46. Bildudalur. Hjer er ein af hinum fornn verslunarhöfnnm, og var þar 
stnndnm kallað Bildudalsegri fyrrnm. Dalverpi þetta er í öndverðu ein torfa, og 
hjet höfuðjörðin Hóll, en fáein býli (3-4) vorn þar önnur, i npphafi hjáleigur* 
Hentast mun að halda Bildadals-nuÍDÍ, með þvi að þetta er að stofni ein jarðeign, 
enda vel afmörkuð, en taka ekki upp aftur Bildadalsegri.

í Arnarfirði eru enn fremnr löggiltir verslunarstaðir, norðan megin (i 
Vestur-ísafjarðarsýslu): Hlaðsbót (lög 24. nóv. 1893) og Tjaldanes (lög 22. nóv. 
1907); snnnan megin (i Barðarstrandasýslu) : Bakkabót (lög 16. nóv. 1907) Og 
Melstaðar (i uppdrætti herforingjaráðs nefndnr Melstaðir) i Selárdal (lög 15* 
júni 1926). Engin hjáleiga Selárdals finnst i jarðabóknm, eldri nje yngri, með 
þessn nafni; mnn þetta þvi nýbýli. Ef að því ræki, að þarna yrði tekin npp 
verslnn til mnna, væri vel, að grafið væri fyrir rætnr þessa nafns og hversn rjett- 
mætt það sje. Skipalega hjer er köllnð Selárdalsból.

47. Tálknafjörðar, F. (Sveinsegri, TIll.), í Tálknafirði eru 4 löggiltir staðir 
til verslunar: Sveinsegri (lög 30. nóv. 1883), Egsteinsegri, (lög 22. nóv. 1907), 
Lambegri (lög 18. mai 1920), Suðuregri (lög 27. júni 1921). Verslnn mnn nú ekki 
vera nema á Sveinsegri, og er það i samræmi við annað hjer, að verslnnarstaðnr- 
inn sje látinn ráða nafni, enda er Sveinsegri viðkomnstaðnr skipa. Á það skal þó 
bent, að skipalegan innan við Sveinseyri beitir Hóp, og mnn það hafnarnafnið 
að fornu, og raunar þess bluta fjarðarins, sem er innan eyra (Lambeyrar cg 
Sveinseyrar, en þær liggja hvor gegnt annnarri).

48. Patreksfjörður, F. (Vatnegri, Till.). Hin forna höfn og verslnnarstaðnr 
var að Vatnegri, og er hún ein úthafna einveldistimanna. Ionanrikisráðuneytið 
leyfði 15. des. 1852 að setja npp verslunarbús á Geirsegri, er liggi 370 faðma frá
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Vatnegn, en þar var maelt fyrir verslunarlandi frá fyrri tfð. Dómsmálaráðuneytið 
veitir og verslunarleyfi á Geirsegri i brjefi 5. júli 1870. Loks löggilda lög 24. ágúst 
1877 verslpnarstað á Geirsegri og mæla svo fyrir, að sá staður og hinn eldri 
verslunarstaður, Vatnegri, skuli vera einn verslunarstaður. Nærlendis kalla menn 
þenna kaupstað einu nafni 'eEgrara (»fara á Eyrar«). Liggur beint við að 
fylgja þvf og taka það nafn upp i ferðaskrár.

49. Ftateg. löggilt böfn frá fornu fari (ein úthafna einveldistimanna).
1 Barðastrandarsýslu eru að öðru leyti þessir verslunarstaðir löggiltir: 

Fjörður í Múlahreppi (lög 18. des. 1897), Kröks/jarðarnes (lög 22. nóv. 1907), 
•sKarlsegjaruik hjá Reykhólumc (lög 20. okt. 1913), Hagabót á Barðaströnd (lög 
20. okt. 1913).

50. Búðardalar. Lög 30. nóv. 1883 heimila landshöfðingja að löggilda 
Búðardal eða Vestliðaeyri, eftir þvi hvor staðurinn sje betur til fallinn. Búðardal- 
ur varð hlutskarpari 14 árum siðar (sbr. auglýsing landshöfðingja 26. júlf 1897). 
Þetta er að vísu fornt örnefni (frá landnámstíð), en óviðkunnanlegt er það, að 
þessi staður sknli eiga samnefnt við höfuðból nærlendis, á Skarðsströnd, sem 
kalla má nafnkunnugt í sögu landsins, fyrir sakir stórmennis, er oft hefir búið 
þar, en bitt að eins örnefni i landi jarðar með alt öðru nafni. Þess kennir cg nú, 
að þetta veldur ruglingi með mörgum mönnum. Ef innanbjeraðsmönnum þætti 
tiltækilegt, væri viðkunnanlegast að taka upp annað nafn á þessum stað Benda 
má þá t. d. á það, að dalverpi þetta hefir og verið nefnt Stekkjarhvammur; þar 
heitir og Skipagrund við vik eina, og er það eitt hið fegursta kaupstaðarnafn, ef 
það þækti mega eiga við þenna stað.

I Dalasýslu eru enn fremur þessir staðir löggiltir til verslunar: Skarðsstöð 
við Gilsfjörð (lög 30. nóv. 1883). Salthólmavik (lög 13. des. 1895), Skarfsstaðanes 
við Hvammsfjörð (lög 30. júlí 1909), Hjallanes á Fellsströnd (lög 30. júlí 1909), 
Gunnarsstaðaey á Hvammsfirði (lög 11. júlí 1911), Gannlaugsvik við Hvammsfjörð 
(lög 28. nóv. 1919).

51. Stgkkishólmur er ein verslunarhafna frá timum kaupþrælkunar.
52. Qrundarfjörðar, F Þetta er ein hinna gömlu verslunarhafna, ein 

aðalhafna (eða akaupstaðaa), bæði meðan þær voru 6 (tilskipan 17. nóv. 1786) 
og eins eftir að þær urðu 4 (tilskipan 11. sept. 1816). Hin fornu verslunarhús 
voru f landi jarðarinnar Grundar, og þar var skipalegan fyrrun. Annars er skipa- 
lægi ágætt hvarvetna um fjörðinn; einkum er þvi við brugðið bjá Kviabrgggju, 
enda er þar lóggilt til verslunar (lög 11. júlí 1911). Annar löggiltur verslunar- 
staður þar er Grafarnes (lóg 18. des. 1897); þar mun nú viðkomustaður skipa, 
og liggur þá, beinast við að taka það nafn upp i ferðaskrár.

53. Ólafsvik er ein hafna frá siðari öldum, þó eigi eldri til verslunar en 
frá lokum 17. aldar, tók smám saman við af Rifi, er þar spilltist höfn.

54. Sandur, F. Lög 8. nóv. 1901 löggiida verslunarstað á Hjatlasandi. 
Staðurinn er í landi jarðarinnar Hraunskarðs, i sumum ritum nefndur Hellissandur, 
en f jarðabókum, eldri og yngri, Hjallasandar, og má þá ætla, að það sje hið 
rjetta nafn; œtti þá að taka það upp i ferðaskrár, en ekki stytting nafnsins.

55. Stopi, F., er ein hinna fornu verslunarhafna (einnig nefnd svo af 
farmönnum, þótt undarlegt megi virðast, þ. e »Stappen«), en var lögð af með
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lagaboði á 19. öld, og varð þvi að löggilda aftur sfðar (með lögum 3. jan. 1890). 
En hjer gegnir sama máli sem nm næsta kaupstað á nndan, að þetta nafn er 
stytting; jörðin heitir Arnarstapi, og er sjálfsagt að taka það nafn npp fnllt.

í Snæfellsnessýslu og Hnappadals eru enn þessir staðir löggiltir til versl- 
nnar: Stakkhamar f Miklaholtshreppi (lög 15. febr. 1895), Sydra-Skógarnes í sama 
hreppi (lög 20. okt. 1905), Kleltvik f Neshreppi innan Ennis (lóg 30. júlí 1907), 
Fúlavik i Staðarsveit (lög 4. júnf 1924), Hellnar i Breiðavik (lög 27. júni 1925), 
Bervík (lög 7. maf 1928), Dritvik (iög 7. mai 1928).

Hjer þrýtur fasta viðkomustaði strandferðaskipsins Esju; brestur þá alveg 
i ferðaskrá hennar verslunarstaði i heilum sýslum: Þverárþingi hina forna, Kjal- 
arnesþingi (ntan Reykjavík), Árnes, Rangár og Skaftafellsþingum (utan Höfn i 
Hornafirði). Vegna annarra báta, er ganga með ströndum fram, skulu þó hjer 
greindir þeir staðir í sýslum þessum, sem löggiltir hafa verið til verslunar.

í Mýrasýslu eru þessir:
Straumfjörðnr, lögg. með opnu brjefi konungs 19. jan. 1863.
Borgarnes »við Brákarpolk (opið brjef konungs 22. mars 1867). Skipa- 

legan heitir Brákarpollnr, en landið er upphaflega úr landeign Borgar, og þaðan 
er nafnið.

Akrar (lög 27.nóv. 1903).

1 Borgarfjarðarsýslu:
Lambhnssnnd á Skipaskaga er löggilt með opnu brjefi konungs 16. júní 

1864. Áður hafði þar verið leyfð sigling á Krossvik (með úrskurði konungs 21. 
apríl 1847 og auglýsingu rentukammers 11. mai sama ár), en eigi löggiltur þar 
staður til verslunar. Það er auðsætt, að Lambhússund er nafn á siglingaleið eða 
skipalegu, en ekki nafn á landi. Það er og auðsætt, að óviðkunnanlegt er, að 
kaupstaðurinn heiti þvi nafni, þótt það sje raunar hið löggilta nafn. Alment er 
nú og sveit eða bygðarlag látið ráða nafni þessa kaupstaðar, og er hann 
nefndur ýmist Skipaskagi eða Akranes. Fyrra nafnið (Skipaskagi) hefir meir notað 
verið af mönnum nærlendis og heyrisl tiðum í tali manna i milli, en er þó 
heldur að þoka fyrir Afcraness-nafni, og kemur til af þvi, að þess nafns gætir nú 
meir á prenti. Skipaskagi var upphaflega nafn einnar jarðartorfu mikiilar, er 
smám saman deildist i mörg býli (hið helsta þeirra minnir á það og heldur enn 
nafninu Heimaskagi); þar mun nú megin kaupstaðarins. Aftur tók Akranes 
i eldra máli yfir miklu meira landsvæði en nú mun talið. Má sjá það af 
Landnámabók. Af fáeinum brjefum frá 16. öld má sjá jafnvel, að þeir, er að 
þeim brjefum stóðu, hafa talið Akranes ná um Skilmannahrepp, sem nú er, eða 
hluta af honum, og um Leirársveit. Nú mun aftur tiðast eða eingöngu skaginn 
útsuður af Akiafjalli kallaður Akranes. Viðkunnanlegast væri að visu nafnið 
Skipaskagi á kaupstaðnum, og hjeti hann þá Skipaskagi á Akranesi, en rjettast 
væri þó að bygðarmenn sjálfir rjeðn nafni, ef svo er, að takmörk bygðarlaga 
hjer hafa færst til.

Hrafnegri við Hvalfjörð (lög 15. febr. 1895).
Selegri »vifl Borgarfjörðc (lög 15. febr. 1895).
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Kalmansárós »við Hvalfjörða (lög 22. nóv. 1907). Benda má á forn gögn 
(sjálfa Landnámabók), sem ráða má af, að Kalmansá sje á Akranesi; er þetta j 
samræmi við það er áðnr segir, nm rýmri takmöik Akraness fyrr á tlmnm.

1 Kjalarnesþingi:
Hafnarfjörður er ein af hinnm fornu höfnnm, löggilt i hafnaskrám ein- 

veldistímanna; bæjarrjettindi 22. nóv. 1907. Kaupstaðurinn er fyrir botni fjarðarins 
einnngis, og er nafnið vitanlega rangnefni; megin kaupstaðarins er á landi jarðar, 
sem Akurgerði hjet. Skipalegan hefir bersýnilega heitið Höfn, og er þaðan nafn 
fjarðarins. Hitt er annað mál, hvort hlýða þyki að breyta um nafn, og yrði að 
sjálfsögðn að gera það i samráði við staðarmenn sjálfa.

Keflaoik er og löggilt á einoknnartimnm.
Vogaoik (lög 24. nóv. 1893). Þetta nafn er þvættingnr, alt eins og sagt 

væri Vogavogur. Enginn maðnr nærlendis lætur heldur til sin heyra slikt nafn. 
Bygðarlagið, sem að tornu hefir verið ein torfa, er jafnan kallað Vogar, og svo 
ætti að nefna viðkomnstað i ferðaskrá.

Sandgerðisoik á Miðnesi (lög 8. nóv. 1901). Petta nafn er aldrei notað, 
heldnr jarðarinnar sjálfrar, enda er þar kanptnn; virðist og rjett að fara að þvf 
og kalla hjer Sandgerði að eins.

Járngerðarstaðaoik í Grindavik (lög 6. nóv. 1902). Skipalega er nú á 
þessnm stað, en var annarstaðar (nálægt Stað) á tímnm kanpþrælknnar.

Skildinganes við Skerjafjörð (lög 20. okt. 1905).
Gerði (flt.) i Garði (lög 20. okt. 1905).
Mariuhöfn i Kjós (lög 20. okt. 1905).
Kirkjuoogur í Höfnnm (lög 22. nóv. 1907).

í Árnessýslu:
Egrarbakki, löggiltnr í hafnaskrám fyrri alda.
Porlákshöfn (lög 24. ág. 1877).
Stokksegri (lög 30. nóv. 1883).
Herdísaroik (lög 11. júli 1911).

I Rangárvallasýslu:
Hallgeirsey i Landeyjum (lög 18. des. 1897).
Holtsós undir Eyjafjöllum (lög 20. okt. 1905).
Aftur er ekki vel Ijóst, í hvorri sýslnanna (Rangárvalla eða Skaftafells) 

ætlaðnr hefir verið staður til verslunar i lögum 19. sept. 1879, en þau löggilda 
slikan stað »við Jökulsá á Sólheimasandi«; það má þó vera til bendingar, að þá 
á alþingi var hið upphaflega frumvarp flutt af þingmanni Vestur-Skaftfellinga.

1 Skaftafellssýslu:
■»Papafjarðarós«. (opið brjef konungs 19. jan. 1863). Par var fyrrnm 

verslun nm hrið, og var þar þá jafnan nefnt i Papós (þ. e. Papaós), en er nn af 
fyrir fullnm 30 ára.

VYfr í Mýrdal (lög 2. des. 1887).
Alpt. 1929. A. <41. löggjafarþing). 24
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Ingólfshöfði (Kárahöfn) (lög 15. jan. 1892). Taka skal það fram, að 
kunnugir menn segja, að nafnið Kárahöfn sje rangt og hafi. aldrei til verið (sbr. 
Alþt. 1905, II. 2429. dálk).

Káðaós (lög 30. júlí 1909).
Hoalneskrókur i Lóni (lög 11. júli 1911).
Hoalsiki (lög 22. nóv. 1918).

1 Norður-Múlasýslu eru ótaldir:
Lagarfljótsós (lög 30. nóv. 1883).
Málahöfn við Hjeraðsflóa (lög 3. jan. 1890).
Óshöfn við Hjeraðsflóa (lög 6. nóv. 1902).

Með þvi að erindi stjórnarráðsins leggur fyrir að »færa til rjetts islensks 
málst staðanöfnin, liggur bjer beint við að lyktum að geta tveggja atriða, sem 
vangætt er oftast af löggjafarvaldi og ljóst kemur fram i alþingistiðindum og 
stjórnartiðindum.

1) Jón rektor Þorkelsson befir fyrstur manna sýnt fram á það, að það 
lögmál hefir legið í íslenskri tungu og liggur enn, ef vel er að gáð, að þegar 
fyrri hluti i samskeyttu nafnorði er lýsingarorð og ekbi er tekinn stofn þess (t. 
d. Breiðdalur, Flateyri, Rangáo. s. frv.), þá er tekinn hinn tvikvæði stofn þess 
(eða ef menn vilja heldur kalla það, bin veika mynd lýsingarorðsins með end- 
ingunni -a, jafnt i karlkynsorðum sem kvenkyns) og skeytt við nafnið, t. d. 
Breiðafjörður, Djúpavogur, Miklagarður, Breiðavfk, Grunnavík o. s. frv. (ekki 
Breiðifjörður, Djúpivogur o. s. frv.), og er þá sá hluti orðsins að sjálfsögðu ó- 
beygjanlegur, er því rjett ritað t. d. úr Breiðavik, úr Grunnavik, til Grunnavikur, 
Breiðavikur o. s. frv. (ekki úr Breiðuvik, Grunnuvik, til Breiðuvikur, Grunnuvik- 
ur o. s. frv.). Þetta er ekki að eins lögmál í staðanöfnum, heldur nafnorðum al- 
raent; þvi eru t. d. orðin lausamaður, hvitasunna; þvf segir enginn maður á 
hvBusunnu, heldur segja enn allir á hvítasunnu. Þessari reglu er allmjög mis- 
boðið af löggjafarvaldiou. Því má sjá i alþingistiðindum og stjórnartiðindum 
nöfn svo sem t. d. Breiðífjörður, Djúpívogur o. s. frv. (þar sem vera skyldi 
Breiðafjörður, Djúpavogur o. s. frv.); þvi eru verslunarstaðir löggiltir t. d. i 
Fúluvik o. s. frv., í staðinn fyrir i Fúlavik o. s. frv. Ef menn vilja beygja lýs- 
ingarorðið i samsettum nafnoiðum, er enginn annar kostur en að rita nafnið i 
tveim orðum og band ( milli (t. d. Breiði-Fjörður, i Fúlu-Vik o. s. frv.). En 
langeinfaldast er að fylgja því lögmáli, sem enn liggur undir tungurótum manna.

2) Allmjög kveður að þvi i lagasetningu, að hafðar sjeu rangar forsetn- 
ingar með staðanöfnum, einkum þar er táknuð skal vera eða dvöl á stað; má 
þar sjá á, þar er vera skal i, og i, þar er á skal sett. Ber einkum á þessu, þar 
er nes er i staðarnafni i endingu. Einfalt lögmál er þó um þetta i málinu: Pegar 
nesið er heilt bggðarlag, skal veran þar táknuð með á (þvi er Staður á Reykja- 
nesi, Garðar á Álftanesi), en ef það er bœr eða jörð, þá með i (þvi eiga menn 
heima i Reykjanesi við Reykjarfjórð, i Álftanesi á Mýrum, i Hvalsnesi á Miðnesi, 
i Nesi i Norðfirði o. s. frv.). Menn kynnu að vilja benda á það, að sagt ér »í 
Borgarnesi*, og telja það andstætt lögmáli þessu. En svo er ekki; það er einmitt
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til enn fastari sönnunar þvi. Borgarnes var til skamms tima óbyggt land, partur 
úr jörðu, og var þá vitanlega sagt »i Borgarnesis, en sú forsetning hefir og 
baldist, sem von var, eftir að bygð var þar tekin opp. Dvöl og vist i dölum, 
fjórðum, viknm, vogum ræður og forsetningin í, en ekki á. Hér kynnu menn 
enn að vilja telja það brot, að sagt er t. d. »á Húsavik«. En þá ber þess að 
gæta, að þetta er að npphafi jörð og hún nokkuð meira háttar (prestsetur). Um 
höfnðból og prestsetnr v$r vist eða dvól fyrrnm (og jafnvel er svo enn) táknuð 
með forsetningunni að (fyrir i eða ú), t. d. »að Skarði* (fyrir »i Skarði«). Þetta 
mætti hafa valdið þvi, að á siðari timum hefir komist að um slika staði for- 
setningin á (og mætti vera eins konar samdráttur á að), svo að nú er haft þar 
á, er menn myndn hafa vænst að fornu að (þvi »á Skarði*, »á Húsavik* o. s. 
frv.), þótt rjettast væri þar í, að lögmáli tungunnar óskertu.

33. Frumvarptil laga um gjaldþrotaskifti.(Lagt fyrir Alþingi 1929).
1- gr.Bú einstaklings, firma eða fjelags, er skylt að taka til gjaldþrotaskifta:1. Ef þess er krafist af þeim, er telur sig ekki geta að fullu staðið i skilum við lánardrotna sína og á ekki nægilegt fje til greiðslu skulda sinna.2. Ef lánardrottinn gerir kröfu um, að bú manns, er strokið befir af landi brott, eða felur sig, að þvi er ætla má, sökum skulda, enda sje hætta á því, að dráttur á gjaldþrotaskiftum baki lánardrotnum tjón.3. Eftir kröfu lánardrottins, ef hann sannar með árangurslausri aðför eða löghaldsgerð, eða með játningu skuldunauts, að bú hans hrökkvi eigi fyrir skuldum.Hver sá atvinnurekandi eða kaupmaður — þar með talin fjelög, firmu eða einstakirmenn, er reka verslun, útgerð, siglingar, verksmiðjuiðnað eða einhvern slikan atvinnurekstur — sem stöðvað hefir greiðslu á skuldum sin- um, enda sjái hann fram á það, að hann geti ekki greitt þær að fullu, og fjárhagur hans versnað siðasta reikningsár, er skyldur til þess að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskifta. 2. gr.Sá, er krefst þess, að bú sitt verði tekið til gjaldþrotaskifta, skal senda skiftaráðanda um það skriflega beiðni og telja þar fram ástæður sínar fyrir beiðninni, láta fylgja lista yfir eignir og skuldir og skrá yfir verslunarbækur þær, er hann hefir haldið.Komi krafan um gjaldþrotaskiftin frá lánardrotni, skal benni fylgja



rökstuðningur og skilríki, svo sem útskrift af árangurslausri aðför eða lög- baldsgerð. 3. gr.Þegar skiftaráðandi hefir tekið við kröfu um gjaldþrotaskifti, hvort heldur er frá skuldunaut eða lánardrotni, skal hann tafarlaust rannsaka, hvort krafan sje á rökum reist, og getur hann i þvi skyni kallað á fund sinn lánar- drotna eða skuldunaut eða hvoratveggja, og krafist skilrikja og ástæðna af þeim. Neiti skuldanautur að svara spurningum skiftaráðanda og gefa upplýs- ingar, eða ef hann sækir ekki boðaðan skiftafund án þess að lögleg forföll hamli, er rjett að lita svo á, að skuldunaulur samþykki skýrslur lánardrotna. Þegar skiftaráðandi hefir fengið þær skýrslur og upplýsingar, er hann telur þörf á, skal hann kveða upp rökstuddan úrskurð um það, hvort krafan um gjaldþrotaskifti skuli tekin til greina eða eigi.4. gr.Áfrýjun úrskurðar um það, að bú skuli tekið til gjaldþrotaskifta, frestar ekki skiftum. Þó skal, er svo stendur á, eigi ráðstafa eða selja muni búsins, nemá með samþykki gjaldþrota, fyr en fullnaðardómur er genginn.5. gr.Gjaldþrotaskifti teljast byrjuð, þegar skiftaráðandi hefir fengið i sinar hendur beiðni skuldunauts, eða kveðið upp úrskurð um skifti, að beiðni lánardrottins.Þegar gjaldþrotaskiíti eru byrjuð, getur lánardrottinn, sem gert hetir kröfu um skiftin, eigi afturkallað þau. Hinsvegar getur skuldunautur, hafi hann einn gert kröfu um skiftin, afturkallað beiðni sína, ef hann gerir það sennilegt, áður en innköllun er útgefin, að hann geti staðið i skilum við lán- ardrotna sína, enda komi ekki fram mótmæli frá þeim, er gefið hafa sig fram með kröfur á búið. Skiftaráðandi fellir úrskurð um það, hvort afturköllun á beíðni skuldunauts skuli til greina tekin.6- gr.Skiftaráðandi skal tafarlaust auglýsa gjaldþrotaskiftin í Lögbirtinga- blaðinu og gefa út árkorun (proclama) til lánardrotna, með þeim kröfulýs- ingarfresti, sem til er tekinn i 2. gr. laga nr. 19 frá 4. júní 1924.Skylt er skiftaráðanda að auglýsa með sama hætti, ef gjaldþrotaskifti falla niður, og einnig þegar þeim lýkur, sbr. 37. gr.7. gr.Þegar skiftaráðandi hefir úrskurðað gjaldþrotaskifti, skal gjaldþroti tafarlaust leiddur fyrir lögreglurjett og þar skýra frá ástæðunum til gjaldþrot- anna, eyðslu sinni og lifnaði á siðastiiðnum missirum, og einnig gera grein fyrir tekjum sínum og gjöldum á sama tíma. Hafi gjaldþroti verið bókhalds- skyldur, skal hann og gera grein fyrir bókhaldi sinu og efnahagsreikningi, og virðist dómara vera ástæða til, skal hann láta sjerfróða menn endurskoða
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Þingskjal 23 189bókbald ásamt eigna- og skuldaframtali gjaldþrota, svo fljótt sem verða má, á kostnað búsins.Sje um fjelag eða firma að ræða, er gjaldþrota befir orðið, skal fram- kvæmdarstjóri þess, forráðamenn eða stjórnendur, svo og endurskoðendur reikninga þess, mæta fyrir lögreglurjetti og gera grein fyrir ástæðanum til gjaldþrotanna. 8. gr.Dómara ber að rannsaka fyrir lögreglurjettinum, að hætti almennra lögreglumála, bvort gjaldþroti bafi með framferði sinu gert sig sekan um brot á lögum þessum, eða öðrum lagaákvæðum, sem sett eru til verndar almennu lánstrausli.Virðist dómara það koma i Ijós við rannsóknina, að eigi sje ástæða til þess að ætla, að gjaldþroti eða aðrir hafi með sviksamlegum bætti átt sök á gjaldþrotinu, og eigi að neinu leyti brotið sett lög og reglur i sambandi við gjaldþrotin, skal dómara þó altaf skylt að senda dómsmálaráðuneytinu út- skrift af prófum málsins, og ákveður það, hvort frekari rannsókn skuli fram fara og hvort höfða skuli mál gegn einhverjum út af gjaldþrotunum.Ef dómara binsvegar finst það bert af lögreglurjettarrannsókninni, að gjaldþroti eða einhver annar bafi gerst sekur um sviksamlegt atferli i sam- bandi við gjaldþrotin, með því t. d. að skjóta undan einbverju af eignum búsins, eða með ráðstöfunum til þess að firra búið einhverjum munum þess eða rjettindum, eða á einhvern annan hátt brotið gildandi lagaákvæði til verndar almennu lánstrausti, svo sem með þvi að halda ekki lögboðnar versl- unarbækur, eða hafa bókhald þeirra i ólagi, gera visvitandi rangt upp efna- hag sinn, taka vörur að láni, án þess að ætla sjer að greiða þær, sóa fje sinu með eyðslusömum lifnaði, eða á annan hátt brotið gildandi refsiákvæði, þá skal dómari, án þess hann þurfi að leita til dómsmálaráðuneytisins, að und- angenginni frekari rannsókn, ef ástæða þykir til, höfða mál til refsingar gegn gjaldþrota, stjórn eða framkvæmdarstjóra gjaldþrota fjelags eða firma, eða öðrum þeim, er ætla má að eigi sök á afbrotunum.'Reynist gjaldþroti eða stjórnendur gjaldþrota fyrirtækis sannir að sök- um um sviksamlegt atferli.i sambandi við gjaldþrotið, skal dæraa þá til þess að hafa fyrirgert rjetti til þess að reka eða stjórna verslun eða atvinnufyrirtæki um tiltekið árabil, þó ckki skemur en 5 ár, og æfilangt, ef miklar sakir eru.9. gr.Dómari getur úrskurðað, að gjaldþroti eða forráðamenn gjaldþrota fyrirtækis sjeu settir i einfalt fangelsi, ef þeir gera ekki grein fyrir eignum og skuldum búsins, án þess að hafa gildar ástæður fyrir sig að bera, eða ef þeir þrjóskast við að láta i tje upplýsingar við uppskrift á eignum búsins, eða gefa skýrslur um ástæður og hag búsins, svo og ef þeir reyna að fara úr lög- sagnarumdæminu án leyfis dómara. Lengd fangelsistimans skal hverju sinni ákveðin af dómara, eftir þvi, sem honum virðast ástæður til, þó eigi lengur en 6 mánuði.
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10. gr.Heimilt er skiftaráðanda, með samþykki skiftafundar, að veita gjald- ; þrota ókeypis afnot húsgagna, húsnæðis, jarðnæðis, búsmuna og búsmala, ef I ætla má, að gjaldþrota eða fjöiskyldu hans sje örðugt án þess að vera i bili. Einnig má veita gjaldþrota styrk af fje búsins, sjer og sínum til framfæris, ef ætla má, að yfir honum vofi neyð. Styrk og afnot búsmuna má ekki leng- ur veita en eitt ár, nema aliir lánardrotnar verði á það sáttir, en þó aldrei ' eftir að skiftum búsins er lokið. 11. gr.Þegar gjaldþrot byrja, skal gjaldþroti tafarlaust sviftur umráðum yfir öllu því, er talið verður til eigna hans, svo og því, sem hann eignast meðan á skiftum stendur, og skal eignum hans varið til þess að fullnægja öllum þeim löglegum kröfum, er voru á hendur gjaldþrota, ér skifti byrjuðu, svo og til greiðslu kostnaðar þess, er af skiftunum leiðir. Undanþegin eru þó gjaldþroti þau verðmæti eða munir, er ekki má gera fjárnám i samkvæmt fyrirmælum einstakra manna, lágaákvæða eða annara sjerstakra heimilda og undantekninga laga þessara. 12. gr.Eftir að gjaldþrotaskifti byrja, getur enginn öðlast rjett á hendur bú- inu með samningum við gjaldþrota, nje losast undan skyldum, er á honum hvíla gagnvart þvi. Undantekning er þó, ef samið er við gjaldþrota áður en skiftin eru auglýst, enda hafi þá viðsemjanda verið ókunnugt um, að skiftin voru byrjuð. 13. gr.Tæmist gjaldþrota arfur, meðan á skiftum stendur, rennur arfurinn til þrotabúsins. Sama er um dánargjafir og aðrar gjafir, er gjaldþrota hlotnast á því timabili. Ákvæði þessi koma þó þvi aðeins til framkvæmda, að lögmætar ákvarðanir arfláta eða gefanda sjeu þvi ekki til fyrirstöðu.14. gr.Ef gjaldþrotabúi berast peningar, vörur, farmskrár, víxlar eða annað þess háttar, sem sent hefir verið gjaldþrota til þess að hann greiddi andvirði fyrir, þá getur búið orðið eigandi að slikutn munum, þótt þeir hefðu ekki verið orðnir eign gjaldþrota áður, ef búið greiðir andvirðið á rjettum gjalddaga.15. gr.Það, sem gjaldþroti vinnur sjer inn, meðan á skiftum búsins stendur, rennur ekki tii búsins. 16. gr.Allar lögmætar kröfur, er lánardrotnar hafa á hendur gjaldþrota, sem fullnægja á með eignum búsins, verður að meta til peningaverðs, og sje mið- að við, bvað miklu það varði lánardrotna að fá kröfurnar greiddar.



191Allar kröfur á hendur gjaldþrota, sem búinu ber að greiða, eru í gjalddaga fallnar, þegar skifti byrja, og getur búið greitt þær þegar i stað, án tillits til gjalddaga þess, sem gjaldþroti kann að bafa samið um.17. gr.Hver sá, er skuldar þrotabúi, getur dregið frá það, er bann á bjá þvi, bvernig sem skuld og gagnkröfu er varið, en þó þvi aðeins, að lánardrottinn sjálfur, eða sá, er bann hefir erft skuldakröfuna eftir, bafl fengið bana áður en skiftin byrjuðu, enda bafí lánardrotni þá eigi verið kunnugt um, áð gjald- þroti átti ekki fyrir skuldum, nje lánardrottinn fengið framsal kröfunnar með það fyrir augum að skuldajafna við kröfu væntanlegs þrotabús við kröfu þess á hendur sjer. Skiftaráðandi skal gera gangskör áð þvi að upplýsa og stað- reyna, hvern’ig krafa sú er tilkomin, er lánardrottinn vill skuldajafna við kröfu búsins á hendur sjer, og gæta þess sem auðið er, að til skuldajafnaðar geti ekki komið, ef lánardrottinn befír fengið gagnkröfu sina með þeim hætti, er að framan greinir, og getur skiftaráðandi látið kröfuhafa staðfesta framburð sinn með eiði, ef bouum virðist ástæða til.Eigi má framselja skuldabrjef búsius, áður en liðinn sje innköllunar- frestur, nje beldur siðar, ef mótkröfu er lýst á þann hátt, að fyrirgert sje með þvi gagnkröfurjetti.

Þiogskjal 23

18. gr.Hafí gjaldþroti tekið fasteign á leigu, kemur búið i hans stað, frá þvi að gjaldþrotaskifti hefjast, nema öðruvisi bafí verið um samið. En búið og leigusali geta sagt upp leigumálanum með venjulegum uppsagnartresti miðað við fardaga eða flutningsdag, þó samið hafi veiið um lengri leigutíma eða lengri uppsagnarfrestur tilskilinn. En bæta verður þá sá, er leigumálanum segir upp, halla þann, sem gagnaðili kann að biða af þvi, að leigumálannm var ekki haldið áfram. 19. gr.Hafi gjaldþroti á síðustu 6 mánuðum, áður en bann varð gjaldþrota, greitt skuld, hvort sem hún var fallin i gjalddaga eða eigi, með þvi að láta af bendi við lánardrottin fasteign, skip eða aðra þá muni, er telja verður óvanalegan gjaldeyri, eftir öllum ástæðum, eða hann hefir greitt skuld, er eigi var fallin i gjalddaga, þó með vanalegum gjaldeyri sje greitt, þá getur búið riftað greiðslunni og krafíst þess, að lánardrottinn skili aftur þvi, sem hann befir fengið, eða andvirði þess.20. gr.Veðskuldbindingar þær, er gjaldþroti hefír gengist undir á timabili þvi, er ræðir um í 19. gr., til tryggingar kröfum á bendur honum,. sem ekki eru stofnaðar á sama tima, eru ógildar að þvi er búið snertir.21. gr.Ákvæði 19. og 20. gr. eiga þó ekki við, ef gjaldþroti sannar, að hann



192bafí átt fyrir skuldum, þegar greiðslan eða veðsetningin fór fram. Það sama gildir og, ef sá, er gjaldþroti hefir skift við, færir fram sönnur fyrir þvi, að ! kann bafi batt fulla ástæðu til að ætla, að gjaldþroti ætti fyrir skuldum, þegar svo stendur á, er i áðurnefndum greinum segir.22. gr.Hafi farið fram fjárnám til sölu við uppboð eða löggeymslu, eftir sætt ! um greiðslu skuldar, er gjaldþroti hefir gengið að, á tímabili því, sem um er i að ræða i 19. gr., eða eftir dómi i máli, er böfðað hefir verið á sama timahili, | þá falla i burtu sjerrjettindi þau i búinu, er at fjárnáminu eða löggeymslunni í leiða, nema því aðeins, að sannað verði, að gjaldþroti bafi enn átt fyrir skuld- um, þegar sættin var gerð eða mál höfðað, eða ef lánardrottinn sannar, að bann bafi haft fulla ástæðu til þess að ætla, að gjaldþroti ætti þá fyrir skuldum.23. gr.Hafi gjaldþroti á undan gjaldþroti sinu og þegar hann hlaut að sjá, að það mundi bráðlega að böndum bera, ivilnað sumum lánardrotnum sin- um, binum til tjóns, þannig að saknæmt sje, þá getur búið krafist þess, að greiðslunni eða ráðstöfuninni sje rift, og að lánardrottinn skili aftur því, er hann befir þannig fengið, eða andvirði þess, sjeu likur til þess, að lánardrotni bafi verið kunnugt um ástæður gjaldþrota, þegar greiðslan eða ráðstöfunin fór fram.24. gr.Þegar einbverjum ber að skila búinu þvi, er hann hefir tekið við, eða verði þess, eftir ákvæðum næstu greinar hjer á undan, á hann rjett á þvi, að honum sje greitt aftur það, er hann hefir látið af hendi við gjaldþrota, um- fram það, er hann fjekk greiðslu fyrir. Og þegar greiðslu er skilað aftur, er afstaða hans til búsins að þessu leyti sú sama og ef engin greiðsla hefði fram farið. .Sje eindagaður víxill greiddur með vanalegum gjaldeyri, er ekki unt að krefjast þess, að sá skili aftur greiðslunni, sem befði haft rjett til þess að krefjast greiðslu á vixlinum hjá öðrum, ef bú skuldunauts yrði tekið til gjald- þrotaskifta, en hafi mist þennan rjett við greiðsluna. Hinsvegar má krefjast upphæðar þeirrar, er vixillinn var greiddur með, af þeim, sem að lokum hefði haft hag áf greiðslunni, ef hann hefði ekki áður verið greiddur, enda hafi honum, þegar hann gaf út eða framseldi vixilinn, verið kunnugt um, að svo var ástatt fyrir skuldunaut eins og segir i 25. gr.25. gr.Hver sá, er á hinu siðasta ári áður en gjaldþrotaskiftin byrjuðu, ef gjaldþroti átti þá ekki fyrir skuldum, hefir þegið af honum gjöf, er skyldur að skila gjöfinni aftur eða andvirði bennar, ef ástæða er til þess að ætla, að gjafþega hafi þá verið kunnugt um, að gjaldþroti átti þá ekki nægilegt fje fyrir skuldum. Ef það hefir bakað gjafþega fjárútlát að taka á móti gjöf- inni, ber búinu að greiða það að fullu. Hið sama gildir, þótt ráðstöfun gjald-



Þingskjal 23 193þrota líti út sem sala, makaskifti,- leigumáli eða annar slikur viðskiftagerningur, ef ætla má af öllum atvikum, aö ráðstöfunin hafi i raun og veru verið gjöf.26. gr.Hafi gjaldþroti á siðustu tveim árunum, áður en gjaldþrotaskiftin byrjuðu, varið meiru fje en svo, að samsvari efnahag hans, til þess að kaupa lífeyri eða lífsábyrgð, eða þesskonar tekjur handa sjer, konu sinni eða lögerf- ingjum, eða til þess að gefa öðrum, þá getur búið hagnýtt sjer þann rjett, er gjaldþroti hefir sjálfur, til þess að slita samningnum og kretjast endurgreiðslu, ef búinu bætast tekjur við það. 27. gr.Allar afhendingar, hvort sem eru gjafir, kaup eða önnur afsöl á milli hjóna, þar með talinn kaupmáli, svo og aðrir slíkir löggerningar á milli for- eldra og barna, tengdaforeldra og tengdabarna, arfláta og erfingja, skulu ó- gildir vera, ef þær hafa farið fram eftir að gjaldþroti átti ekki nægilegt fje fyrir skuldum, geri einhver lánardrottinn i búi gjaldþrota kröfu um ógildingu. Sönnunarbyrði þess, að gjaldþroti hafi átt nægilegt fje fyrir skuldum, þegar löggerningar þessir fóru fram, hvilir á gjaldþrota.Hafi gjaldþroti gert kaupmála tveim árum eða skemri tíma fyrir gjaldþrot sin, er hann ógildur, þótt gjaldþroti hafi þá átt nægilegt fje fyrir skuldum.Hafi gjaldþroti afsalað sjer arfi, er hann átti i vændum, á árinu næsta áður en hann \arð gjaldþrota, er það afsal ógilt gagnvart þrotabúinu, nema gjaldþroti sanni, að hann hafi þá átt nægilegt fje fyrir skuldum.28. gr.Hafi sá, er haft hefir viðskifti þau við gjaldþrota, er ræðir um i 19,—27. gr., afhent öðrum hluti þá eða rjettindi, er hann hefir fengið, hefir búið þá einnig gagnvart þeim rjett á að krefjast munanna eða rjettindanna, eða andvirði þeirra, ef ætla má, að þeim hafi verið kunnugt um, að tilgang-urinn með framsalinu væri sá, að hindra búið i þvi að njóta rjettar sins.*29. gr.Hafi gjaldþroti á mánuðinum næsta áður en bú hans var tekið til gjaldþrotaskifta keypt vörur eða muni, sem hann hefir ekki greitt, og vör- urnar eða munirnir eru óskertir i vörslum hans, þegar gjaldþrotio byrja, getur sá, er selt hefir vörurnar eða munina, krafist þeirra úr búinu aftur, nema liklegt þyki, að honum hafi verið kunnugt, þegar hann geiði kaupin við gjaldþrota, að hann ætti ekki lengur fyrir skuldum og að gjaldþrot væru yfirvofandi.Geri lánardrottinn slika kröfu á hendur búinu, skal skiftaráðandi láta hann leggja fram sannanir fyrir kröfu sinni, og kveða siðan upp rökstuddan úrskurð um það, hvort krafan verði tekin til greina eða ekki. Þeim úrskurði má áfrýja með venjulegum hætti.
Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 25
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30. gr.Mál þau, sem höfðuð eru til þess að rifta ráðstöfunum samkvæmt !19.—28. gr., skal sá fara með fyrir hönd lánardrotna, sem til þess verður > kjörinn á skiftafundi. Með mál þessi skal fara sem gestaijettarmál, og er ! varnarþing málsins heimili gjaldþrota. Mál skal höfða tafarlaust þegar skifta- fundur hefír tekið ákvörðun um það, og reka með hæfilegum hraða, svo það tefji ekki fyrir skiftum búsins. 31. gr.Hver lánardrottinn getur heimtað gjaldþrotaskifti eftir ákvæðum laga ) þessara í dánarbúum, sem eigi hrökkva fyrir skuldum, sbr. 81. gr. skiftalag- ' anna frá 12. april 1878. Þegar skiftaráðandi skiftir búi milli hjóna, sem bæði ! eru á lifi, eða búi milli þess bjóna, er eftir lifír og ábyrgist skuldir búsins, og erfíngja hins látna, getur einnig hver lánardrottinn krafist gjaldþrotaskifta j á búinu, ef svo er ástatt fyrir þvi hjóna, er í hlut á, að krefja megi gjald- : þrotaskifti á búi þess eftir lögum þessum. 1 búum þeim, er ræðir um i þess- : ari grein, skal reikna fresti Þá, er getur um i 19., 20., '22., 25. og 26. gr., frá ; þeim tíma, að búið var tekið til skiftameðferðar.32. gr.Skiftaráðanda skal skylt, þar sem þvi verður við komið, að ávaxta i banka eða sparisjóði fje gjaldþrotabúa og annara þeirra búa, sem undir opin- ! berum skiftum eru, þannig að lánardrotnar eða erfingjar njóti vaxta af inn- eign búanna. Skal skiftaráðandi að jafnaði hafa sjerstaka sparisjóðsbók fyrir ! hvert bú, er hann hefir undir skiftum, og leggja þar inn jafnóðum það fje, er búunum berast. 33. gr.Komi það í ljós meðan á gjaldþrotaskiftum stendur, að búið hrökkvi eigi fyrir kostnaði við skiftin, skal þegar lúka skiftum, enda ber sá, er gjald- þrotanna hefir krafist, ábyrgð á greiðslu þess kostnaðar, er ekki fæst greiddur af eigum búsins. Þó getur lánardrottinn sá, er krafist hefir gjaldþrotaskifta og er i vafa um ástand búsins, komist hjá frekari ábyrgð, ef hann lýsir yfir þvi og lætur bóka i skiftabók, að hann áliti, að búið hrökkvi ekki fyrir kostnaði við'framhald skiftanna, og að þann kostnað vilji hann ekki greiða, er iramhald skiftanna hefir i för með sjer, þá getur bann krafist þess, að skiftunum skuli þegar lokið. 34. gr.Að liðnum innköllunarfresti til lánardrotna, má hvenær sem vill af- henda gjaldþrota bú hans i hendur til frjálsra umráða, ef hann sýnir skiftaráðanda skriflegt samþykki til þess frá öllum þeim lánardrotnum, sem hafa gefið sig fram með kröfur á buið. Sönnun íyrir þvi, að skuld sje greidd að fullu, sem lýst hefir verið i þrotabúið, er jafngild samþykki hlutaðeigandi lánardrottins.

z
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35. gr.Þegar öðruvisi er ástatt, lýkur gjaldþrotaskiftum með úthlutun skifta- ráðanda til lánardrotna. 36. gr.Skylt er skiftaráðanda að lúka skiftum á gjaldþrotabúum og öðrum búum, sem undir opinberum skiftum eru, svo fljótt, sem verða má, en þó aldrei siðar en 18 mánuðum eftir síðustu birtingu innköllunar, nema allir lánardrotnar i gjaldþrotabúum og erfingjar i dánarbúum samþykki, að skifti dragist lengur. 37. gr.Þegar útblutunargerð gjaldþrotabús hefir verið samþykt á skiftafundi og skiftum búsins að öðru leyti lokið, skal skiftaráðandi auglýsa i Lögbirt- ingablaðinu, að skiftum búsins sje lokið, bvenær þau hafi byrjað, hve háa bundraðstölu af kröfum sinum lánardrotnar hafi fengið úr búinu, og hversu háar upphæðir það eru, er lánardrotnar hafa ekki fengið greiddar.Dómsmálaráðuneytið semur reglugerð til leiðbeiningar skiftaráðendum, um efni og form þessara auglýsinga.38. gr.Gjaldþroti ber ábyrgð á þeim hluta skulda sinna, er ekki fást greiddar við gjaldþrotaskiftin, 10 ár eftir að skiftum lýkur.39. gr.Brot gegn ákvæðum 5. málsgreinar 1. gr. varða sektum eða fangelsi.Gf skiftaráðandi brýtur i bága við ákvæði 32. og 36. gr. laga þessara, varðar það hann sektum, eða embættismissi, ef miklar sakir eru.40. gr.Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929, og skal beita þeim við þau gjald- þrotaskifti og önnur skifti, að svo miklu Ieyti, sem lögin snerta þau, við þau bú, sem tekin eru til opinberra skifta eftir að lög þessi öðlast gildi. Þau bú, sem tekin eru til skifta fyrir gildistöku laga þessara, hlíta ákvæðnm eldri laga. Þó skal beita ákvæðum 36. og 37. gr. laga þessara við þau bú, sem eru undir skittum, þegar lög þessi öðlast gildi. Skylt skal og að lúka skiftum á öllum þeim búum, sem undir opinberum skiftum standa, þegar lög þessi öðlast gildi, eigi siðar en 18 mánuðum eftir gildistöku laga þessara, með und- antekningu þeirri, er getur um i niðurlagi 36. gr.41. gr.Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 7, frá 13. april 1894, um ýmisleg atriði, er snerta gjaldþrotaskifti, 8. gr. laga 4. nóv. 1887, um veð, og öll önnur lagaákvæði, er brjóta i bága við lög þessi.
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Greinargerð.

Nú siðustu árin hefir það verið á almannavitund, að skifti gjaldþrotabúa 
og meðferð þeirra væri á aðra lnnd en æskilegt væri, gildandi reglur um gjald- 
þrotameðferð úreltar og framkvæmd þeirra viða ábótavant. Einkum hefir leikið 
orð á því, að ekki kæmu öll kurl lil grafar, þegar um gjaldþrot fjesýslmanna 
væri að ræða, og það þótt sýnilegt, að margir þeir menn, er gjaldþrota hafa orð- 
ið, hafi byrjað á nýjan Ieik á atvinnurekstri sinum, stundum, að því er virtist, 
með fullar hendur fjár, en Iánardrotnarnir staðið eftir með sárt ennið og mikið 
fjetjón. Það hefir og leikið grunur á þvi, að oft væri margt gruggugt i sambandi 
við gjaldþrotin, og fróðir menn þóst sjá merki þess, að fá þeirra gjaldþrota, er 
orðið hafa i Reykjavík siðustu árin, værn heiðarleg eða lögum samkvæm. Mörg- 
um virðist það og fara ískyggilega í vöxt, að menn hirði ekki um það að standa 
i skilum við lánardrotna sina, og sumum virst, að lögin og framkvæmd þeirra 
bæru meira hag skuldunautanna en lánardrotnanna fyrir brjósti. Þá hefir það 
og þótt við brenna, að gjaldþrotabú væru óhæfilega lengi undir skiftum og öll 
meðferð skiftanna seinlát og óröggsamleg.

Það mun því ekki þykja að ástæðulausu, að komið er hjer fram með 
ýmsar breytingar á gjalþrotalöggjöfinni, með það fyrir augum að reyna að bæta 
úr þeim misfellum, er verið hafa undanfarið á þessari löggjöf og framkvæmd 
hennar. Raunar væri full þörf að breyta ýmsu í skiftalögunum frá 1887, en það 
hefir þó þótt rjettara að byrja á gjaldþrotalöggjöfinni sjerstaklega, þvi að þar 
væri þörfin á breytingum einna brýnust Hinsvegar hafa á stöku stað i frum- 
varpi þessu verið sett ný ákvæði, er ná til allrar opinberrar skiftameðferðar, eins 
og t. d. í 32. og 36. gr.

í nágrannalöndunum Noregi og Danmörku, þar sem svipuð ákvæði gilda 
um gjaldþrotaskifti eins og hjer, hafa heyrst háværar raddir um það siðustu ár- 
in, bæði meðal almennings og fræðimanna, að gerbreyta þyrfti mörgum gjald- 
þrotaákvæðunum og framkvæmd þeirra, og hefir sumstaðar í frv. þessu verið 
farið eftir þeim tillögum, er komið hafa fram í þeim löndum frá fræðimönnum, 
til breytinga á gjaldþrotalöggjöfinni.

Lög þau, er nú gilda að mestu um gjaldþrotaskifti hjer á landi, eru lög 
nr. 7 frá 13. apríl 1894, og er til þess ætlast, að frumvarp þetta komi í þeirra 
stað.

>1 frumvarpi þessu koma fram ýms nýmæli og allmiklar breytingar á 
gildandi lögum, og verður þeirra getið sjerstaklega i athugasemdunum um ein- 
stakar greinar, er fylgja hjer á eftir.

Um. 1. gr.
Grein þessi er að mestu samhijóða að efni til 1., 2. og 3. gr. gjaldþrota- 

laganna, nr. 7 frá 13. apríl 1894, sem hjer eftir i athugasemdum þessum verða 
kölluð gjþrl. Orðabreytingar hafa þó verið gerðar nQkkrar og efnisniðurröðun 
einnig á annan veg, eftir þvi sem betur hefir þótt fara.

Aftur á móti er hvergi tekið upp i þessa grein nje aðrar greinar frv.
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ákvæði 4. gr. gjþrl. um greiðslu á svarkröfu. Þykir ástæðulaust að halda því 
ákvæði, er bæði mun mjög Iftið notað i reyndinni og einnig þess eðlis, að ó- 
sennilegt er, að sú aðferð verði höfð, einkum eftir að vixlar komu mikið i notk- 
un, en eftir þeim er hægt að framkvæma löghaldsgerð án tryggingar, auk þess 
sem mjög er Qjótlegt að fá dóm fyrir vixilkröfum. Þykir þvi nægilegt, að hægt 
sje að staðreyna getuleysi skuldunauts með árangurslausri aðför eða löghaldsgerð, 
eða játningu skuldunauts sjálfs.

Það nýmæli er tekið upp i grein þessa, að atvinnurekendur og kaup- 
sýslumenn, sem stöðvað hafa greiðslur á skuldum sfnum og sjá fram á það, að 
þeir geti ekki greitt þær að fullu og fjáihagur þeirra farið versnandi siðasta 
reikningsár, skuli skyldir að gefa bú sin upp til gjaldþrotaskifta. Regla þessi er 
tekin upp i gjaldþrotalöggjöf sumra erlendra þjóða og þykir hafa gefist vel. Það 
sýnist og eðlilegt, að þeir, sem reka einhverja slíka atvinnu og oftast bafa mikið 
fje að láni og viðskifti við marga, láti ekki undir höfuð leggjast að gefa bú sitt 
upp til gjaldþrotaskifta, og haldi ekki áfram viðskiftunum þannig, að fleiri biði 
tjón af þeim. Reyndin hefir og oft orðið sú hjer á landi, að margir hafa lengi 
haldið áfram atvinnurekstri sfnum eftir að sýnilegt var, að til gjaldþrota myndi 
draga, og með því bakað snmum lánardrotnnm sfnum mikið tjón, því niður- 
staðan hefir þá venjulega orðið sú, að þrotabú þeirra manna hafa að eins hrokk- 
ið fyrir skiftakostnaði, eða þá f besta falli gefið örlitla hundraðstölu til lánar- 
drotnanna. í tvennum nýlegum lögum, bæði i 35. gr. samvinnulaganna, nr. 36 
frá 1921, og einnig i 44. gr. hlutafjelagslaganna, nr. 77 frá 1921, er gert ráfl fyrir, 
að regla þessi muni verða lögfest, og þykir þvi sjálfsagt að taka hana upp f ný 
gjaldþrotalög.

Um 2. gr.
Grein þessi er að mestn leyti að efni til samhljóða 5. gr. gjþrl., en sum- 

staðar breytt orðalagi.

Um 3. gr.
Þessi gr. er og að efni til samhljóða 6. gr. gjþr)., að eins smávægilegar 

orðabreytiogar.
Um. 4. gr.

Samhljóða 7. gr. gjþrl. hvað efni snertir.

Um 5. gr.
Hjer er að mjög litlu breytt efni 8. gr. gjþrl.

Um. 6. gr.
Grein þessi er i samræmi við 9. gr. gjþrl., nema hvað hún er samræmd 

við nýrri löggjöf, bæði við lög nr. 19, frá 4. júni 1924, 4. gr., og lög um útgáfu 
Lögbirtingablaðs, nr. 32, frá 16. nóv. 1907.

Um 7. gr
Hjer er um algert nýmæli að ræða, þar sem gera á gangskör að þvi að
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rannsaka orsakir allra gjaldþrota. Virðist full þörf á slíku, eftir reynslu nndan- 
farinna ára. Þykir rjettara, að sú rannsókn fari fram að bætti almennra lögreglu- 
mála, því að þá fæst betra tækifæri til þess að leiða vitni og eiðfesta þau og afla 
annara þeirra gagna, er upplýsa kunna allar aðstæður og orsakir gjaldþrotanna.

Þó að sumum kunni að virðast það bart aðgöngu fyrir gjaldþrota menn, 
að þeir sjeu tafarlaust leiddir fyrir lögreglurjett, ber þó ekki siður á það að líta, 
að nauðsyn er að setja fyllri fyrirmæli, til þess að koma í veg fyrir óreiðu i fjár- 
hagsefnum og spo'na við þeirri spillingu, er þykir bafa borið á við gjaldþrot 
siðari ára. Þess má og geta, að þó þessi ákvæði sjeu nýlunda í vorum lögum, 
eru þó mjög svipuð ákvæði sett i gjaldþrotalöggjöf Bretlands (Acts of bankrnptcy), 
og bafa þótt koma þar að góðu Iiði.

Um 8. gr.
Grein þessi hefir einnig nýmæli að geyma, sem eru i beinu fraraha’di af 

7. gr., um rannsókn á orsökum gjaldþrota og prófun á þvi, hvoit nokkuit tefsi- 
vert brot standi i sambandi við þau. Sjerstaklega er gert ráð fyrir þvi, að rann- 
sakað sje, hvort gjaldþroti eða þeir, sem standa í sambandi við gjaldþiotin bafi 
gert sig seka um brot á ákvæðum 262., 263. og 265. gr. hegningarlaganna frá 
25. júni 1869, og önnur þau ákvæði ( islenskum lögutn, sem einkum eru sett til 
verndar almennu lánstrausti, svo scm lögum um bókbaldsskyldn, nr. 53frál911, 
firmalögunum, nr. 42 frá 1903, 8. kafla hlutafjelagslaganna, nr. 77 frá 1921, og 
39. gr. samvinnulaganna, nr. 36 frá 1921, og öðrum þeim ákvæðum, er nú gilda 
eða siðar verða sett i sama skyni.

Ákvæði eru og sett um það i grein þessari, að ef dómara virðist ekki 
næg ástæða til málsböfðunar, skuli bann samt altaf senda dómsmálaráðuneytinu 
útskrift af prófum málsins, og ákveður það, hvort frekari rannsókn skuli fram 
fara og hvort böfða skuli mál á bendur einhverjum, að rannsókn lokinni. Felst 
i þessu meira aðbald fyrir dómara að láta ekki mál detta niður, ef rannsóknin 
hefir leitt i ljós eitthvert grunsamlegt framferði i sambandi við gjaldþrotin. Það 
er og eðlilegt, að þetta vald sje fengið dómsmálaráðuneytinu í bendur, þar sem 
það á að bafa eftirlit með embættisrekstri dómaranna, og full ástæða til þess, að 
það eftirlit sje frekar aukið en minkað.

Ef rannsóknin binsvegar gefur ástæðu til þess að ætla, að gjaldþroti, 
eða einhver annar í sambandi við gjalþþrotið, hafi gert sig sekan um refsivert 
afbrot, er það skylda dómara að böfða þegar að rannsókn lokinni mál á hend- 
ur þeim, sem grunur fellur á. Ætti þessi aðferð, ef röggsamlega er framfylgt af 
dómurum landsins, að sporna við sviksamlegum aðförum i fjárhagsefnum i sam- 
bandi við gjaldþrot alment.

Þá hefir og það ákvæði verið sett í greinina, að gjaldþrotar eða stjórn- 
endur gjaldþrota fyrirtækja, sem reynst hafa sannir að sök um sviksamlegt fram- 
ferði i sambandi við gjaldþrot, skuli, auk refsingarinnar, dæmdir til þess að hafa 
fyrirgert rjetti til þess að reka verslun eða annað atvinnufyrirtæki um tiltekið 
árabil — ekki skemur en 5 ár —, og æfilangt, ef miklar sakir eru.

Reynsla undanfarinna ára virðist benda til þess, að mönnum haldist uppi 
að gera hvert fyrirtækið á fætur öðru gjaldþrota með óstjórn og stundum svik-
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samlegnm bætti, og er full ástæða til þess að reyna að stemma stigu fyrir þvi 
að slikir menn hafi lögvarin rjettindi til þess að eyða og sóa fje almennings og 
lánsstofnana, eftir að það befir komið i ljós, að þessir menn svifast þess ekki að 
grípa til ólöglegra aðfara við rekstur fyrirtækja þeirra, er þeir hafa með bönd- 
um. — Ákvæði svipuð þessu eru einnig tekin upp, bæði í erlendri og hjerlendri 
löggjöf, og má þar til nefna úr íslenskri löggjöf ákvæði laga nr. 56 frá 1926, um 
notkun bifreiða, þar sem bifreiðarstjórar þeir, er gert hafa sig seka um refsiverð 
brot á fyrirmælum bifreiðalaganna, eru einnig með refsidóminum sviftir rjetti til 
bifreiðastjórnar.

öll fyrirmæli þessarar greinar eiga að miða til þess að refsa þeim seku 
i sambandi við gjaldþrot, en leiða i ljós sakleysi þeirra, er fyrir fjárhagsóhöpp- 
um verða. En álösun almannarómsins hvilir nú yfirleitt á þeim er gjaldþrota 
verða, og því miður oft ekki að ástæðulausu. Gera má þvi ráð fyrir, að allir 
heiðarlegir og samviskusamir menn fái vei við unað ákvæði þessi og tilraun þá 
sem í þeim felst til þess að sporna við landlægri spillingu og fjeglæfrum.

Um 9. gr.
Grein þessi kemur í stað 10. og 11. gr. gjþrl. og er að efni til að mestu 

leyti samhljóða þeim, að öðru leyti en þvi, er leiðir af ákvæðum 8. gr. bjer 
á undan.

Um 10. gr.
Að mestu leyti samhljóða 12. gr. gjþrl.

Um 11. gr.
Efni það sama og i 13. gr. gjþrl.

Um 12. gr.
Samhljóða 14. gr. gjþrl. að efni til.

Um 13., 14.ogl5.gr.
Greinarnar að mestu eins og 14.—17. gr. gjþrl.Uml6., 17.ogl8gr.
Efni þeirra er það sama og i 18.—21. gr. gjþrl., en sumstaðar breytt til 

um orðalag.
Um 19. gr.

Grein þessi er að miklu leyti samhljóða 22. gr. gjþrl., nema hvað riftun- 
arfrestnrinn er bjer settur 6 mánuðir, i stað 8 vikna eftir núgildandi lögum. En 
talsvert hefir þótt bera á þvi, að gjaldþrota menn eða fjelög hafi komið eignum 
sinum undan, með þvi að selja þær eða veðsetja að nafni til hæfilega löngum 
tima fyrir gjaldþrotln. En það er tiltólulega Ijett að dylja fjárhagsörðugleika sina 
i 8 vikur en miklu erfiðara að gera það i 6 mánuði. Ef riftunarfresturinn er 
lengdur, má frekar gera sjer vonir um það, að komið verði i veg fyrir slíkt 
undanskot fjármuna, lánardrotnum til tjóns. í Noregi hafa komið fram tillögur 
um það, að lengja riftunarírestinn upp i eitt ár (úr 8 vikum), en það þykir þó

14.ogl5.gr
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varhngavert að taka svo stórt stökk, enda fnll ástæða til þess að ætla, að þessí 
lenging frestsins geti komið að góðum notum og miklu liði.

Um 20. gr.
Hjer er riftunarfresturinn einnig lengdur úr 8 vikum upp í 6 mánuði, af 

sömu ástæðum og i næstu grein á undan. Að öðru leyti er greinin litið breytt 
frá 23. gr. gjþrl.

Um 21. gr.
Hjer er það skýrt tekið fram, að gjaldþroti verði að sanna, að hannhafí 

átt fyrir skuldum, þegar greiðslan og veðsetningin fór fram, ef hann vill koma 
i veg fyrir riftnn.

Um 22. gr.
Grein þessi er að eins breytl frá 25. gr. gjþrl. til samræmis við 19., 20. 

og 21. gr. hjer á undan.
Um 23. gr.

Að mestu leyti samhljóða 26. gr. gjþrl.

Um 24. og 25. gr.
Greinar þessar eru að efni til samhljóða 27. pg 28. gr. gjþrl.

Um 26. gr.
Hjer er riftunarfresturinn lengdur úr 1 ári upp i 2 ár, með sama fyrir 

augum og þar, sem riftunarfresturinn er lengdur i greinunum hjer á undan. Að 
öðru leyti er greinin samhljóða 29. gr. gjþrl.

Um 27. gr.
Tvö nýmæli eru tekin upp í þessa grein. Annað er það, að kaupmáli skuli 

ógildur, ef hann er gerður á tveim næstu árunum á undan gjaldþroti, án tillits 
til þess, hvort gjaldþroti hafí þá átt nægiiegt fje fyrir skuldum eða ekki. Þetta 
nýmæli rökstyðst með þvi. að þegar menn leggja út i áhættusöm fyrirtæki, grípa 
menn'gjarnan til þess að gera kaupmála. Ef svo fyriitækið gengur illa, verður 
það skaði lánardrotnanna, og gefst gjaldþrota þá þannig tækifæri til þess að 
færa eigur sínar yfír á nafn maka sins, lánardrotnunum til tjóns. Þó að þetta 
ákvæði kunni i einstöku tilfellum að koma hart niður, ætti það þó oftar að 
verða einungis til þess að vernda sjálfsagðan rjett lánardrotna. Tillögnr, er 
gengið hafa enn lengra i sömu átt og þetta, hafa komið fram i Noregi, til þess 
að koma í veg fyrir undanskot þau, sem oft eru fólgin í kaupmálum.

Hitt Dýmælið er það, að rifta megi arfsafsali gjaldþrota, sem gert er á 
árinu næsta áður en hann varð gjaldþrota. Er og þetta i fullu samræmi við 
aðrar riftunarreglur frumvarps þessa og á góðum rökum reist.

Um 28. gr.
Greinin er samhljóða 31. gr. gjþrl. að mestu leyti.
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Um 29. gr.
Hjer er nm nýmæli að ræða, sem miðar að þvi, að lánardrotnar þeir, er 

láti® hafa gjaldþrota fá vörur að láni rjett fyrir gjaldþrotin, hafi rjett til þess að 
krefjast varanna aftnr, ef vörurnar finnast óeyddar og frágreindar i vörslnm 
þrotabúsins. Sýnist engin ástæða vera til þess, að slíkar vörnr renni inn i þrota- 
búið; frekar miklu eðlilegra, að slíkir lánardrotnar komi fram sem separatistar i 
gjaldþrotabúinu.

Um 30. gr.
Hjer er gerð sú breyting á 32. gr. gjþrl., að sækja sknli riftnnarmál á 

varnarþingi gjaldþrota. Ætti það ákvæði, sem sýnist næsta sanngjarnt, að flýta fyrir 
rekstri riftunarmála. Um 31. gr.Að mestn samhljóða 33. gr. gjþrl.Um 32. gr.

Hjer er lagt til, að lögfest verði sú sjálfsagða regla, að fje búa, sem eru 
nndir opinbernm skiftum, þar með talin dánarbú, sje haft á vöxtnm til hags- 
mnna fyrir búið, en það mnn hafa komið fyrir að einstaka skiftaráðendnr hafi 
drjúgnm aukið tekjnr sfnar með þvi að hirða sjálfir innstæðuvexti af búafje, sem 
verið hefir i vörslum þeirra’, en engin ástæða sýoist til þess, að skiftaráðendnm 
haldist uppi, þessi órjettmæta meðferð á fje búanna, þykir þvi rjettara að hafa 
hjer skýr og ákveðin fyrirmæli um þetta.

Um 33, 34. og 35. gr.Greinar þessar ern að efni til samhljóða 34., 35. og 36. gr. gjþrl.
Um 36. gr.

Hjer er lagt til, að tekin verði npp sú regla að skylda skiftaiáðendnr 
til þess að lúka skiftum á öllum búnm svo fljótt sem verða má, og aldrei siðar 
en 18 mánnðnm eftir birtingn siðnstn innköllnnar, nema allir lánardrotnar og 
erfingjar samþykki. Virðist bæði vera full ástæða til þess, að skiftaráðendnr hafi 
eitthvert aðhald, hvað tíma þeim liðnr, sem búaskifti standa yfir, þvi dæmi mnnu 
alt of mörg til þess hjá snmnm skiftaráðendum, að skifti búa standa yfir i mörg 
ár, oft að ástæðnlansn, og eins sýnist, að frestnr þessi til búaskiftanna ætti að 
vera nægilegnr.

Um 37. gr.
Hjer er borið fram það nýmæli, að skiftaráðandi sknli skyldnr til þess 

að anglýsa i Lögbirtingablaðinn, hvenær skiftnm sje lokið, hversn háa hnndraðs- 
töln lánardrotnar hafi fengið úr búinn, og hversn mikið fje hafi ekki fengist greitt. 
Er þetta bæði gert til þess að reyna að sporna við þvi, að menn fari gálauslega 
með fje annara, og ank þess virðist það eiga að vera öllnm almenningi Ijóst, 
hversn töp þau ern mikil, er af gjaldþrotnm leiða.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 26
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Um 38. gr.
Hjer er sett ákvæði um það, er ekki var áðnr i gjaldþrotalögunum, að 

gjaldþroti beri ábyrgð á þeim hlnta sknlda sinna, er ekki fæst greiddur af eign- i 
nm búsins, 10 árum eftir að skiftnm lýknr. Ákvæði þetta er sett til þess að koma 
í veg fyrir það, sem nú virðist algild regla, að gjaldþroti skoði sig lausan allra 
mála, hvað skuldbindingar bans snerlir, eftir að hann hefir orðið gjaldþrota.

Um 39. gr.
Hjer eru sett ákvæði nm refsingar fyrir brot á fyrirmælum 5. málsgrein- 

ar 1. gr. og 32. og 36. gr.
Um 40. gr.

Hjer segir um gildistöku laganna, og virðist greinin ekki þurfa nánari 
skýringar við.

Um 41. gr.
Hjer er getið þeirra ákvæða, er úr gildi falla, ef iög þessi öðlast gildi.

24. Frumvarptil laga um hjeraðsskóla. (Lagt fyrir Alþingi 1929).
1. gr.

Hjeraðsskólar sknlu vera að Núpi i Dýrafirði, Laugum i Reykjadal, Hvit- 
árbakka i Borgarfirði og Laugarvatni i Árnessýsln. Skólar þessir ern og verða 
sjálfseignarstofnanir, og öðlast ekki skyldur og rjettindi þessara laga nema sam- 
þykki stofnenda komi til.

Heimilt er að flytja hjeraðsskóla úr stað fyrir forgöngn skólanefndar og 
með samþykki fræðslumálastjórnarinnar og erfir þá hinn nýi skóli skyldnr og 
rjettindi eldri skólans eftir þvi sem fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Hjeraðsskólar eru samskólar pilta og stúlkna. Ársdeildir mega ekki vera 

færri en tvær, nje fleiri en þrjár. Námsgreinar og kenslufyrirkomulag skal 
ákveða í reglugerð.

3. gr.
Tilgangur bjeraðsskólanna er að búa nemendur nndir athafnalíf við ís- 

lensk lífskjör, með bóknámi, vinnukenslu og iþróttum. í yngri deild skal ieggja 
aðaláhersln á að gera nemendnr færa til að stunda sjálfsnám, en i eldri deild á 
sjálfsnám og iðjn eftir því sem hæfileikar og áhngi bendir til. Undanþágn má 
veita neinendum i einstökum greinum, enda leggi þeir því meiri stund á aðrar 
greinar. Útivist skulu nemendnr hafa og iþróttaiðkanir daglega.
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4. gr-
Námstíminn i aðaldeildum hjeraðsskóla má ekki vara skemmri en 6 

mánaðir ár hvert og kenslnstundir hvers reglnlegs nemanda eigi færri en 6 á 
degi hverjnm. Próf skal halda i lok hvers skólaárs. Tveir prófdómendnr sknlu 
vera við hvern skóla, skipaðir af fræðslnmálastjórninni.

5. gr.
Frá 1. janúar 1930 skal þriggja manna skólanefnd hafa nmsjón og stjórn 

hvers hjeraðsskóla. Fræðslumálastjórnin skipar formann en stofnendur velja tvo 
skólanefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda hefir öðlast rjett til að kjósa 
þá. En þann rjett öðlast nemendafjelag ásamt stofnendum skólans, þegar bjeraðs- 
skóli hefir starfað i 5 ár, enda sje að minsta kosti þriðjungur þeirra nemenda er 
lokið hafa námi i skólanum siðnstu 4 árin i fjelaginu. Skólanefndarmenn skulu 
skipaðir og kosnir til eins árs i senn þar til fjelag gamalla nemenda og stofnenda 
hefir öðlast rétt til kosningar. Upp frá þvi er skólanefnd skipnð til þriggja ára. 
Árgjald i fjelagi nemenda má ekki veru minna en fimm krónur. Ef vafi leikur á 
um hvort maður hafi rjelt til að teljast einn af stofnendum hjeraðsskóla sker 
fræðslumálastjórnin úr.

6. gr.
Nú legst fjelag nemenda og stofnenda niðnr nm lengri eða skemmri tíma 

og kýs þá sýslnnefnd þeirrar sýsln, þar sem skólinn stendur, tvo menn í skóla- 
nefnd til eins árs i senn, en fræðslnmálastjórnin skipar formann til sama tima. 
Nánari fyrirmæli um fjelag nemenda og stofnenda og nm kosningar i skólanefnd 
sknln sett í reglugetð.

7. gr.
Hlutverk skólanefndar ern þessi:

1. Að ráða skólastjóra, skal hann ráðinn með eins árs gagnkvæmum npp- 
sagnarfresti,

2. að ákveða tölu kennara eftir þörfum og getn skólans. Skólastjóri skal hafa 
frnmkvæði um val kennara, en til ráðningar þarf samþykki skólanefndar. 
Skólastjóri getnr og með samþykki skólanefndar sagt kennara npp með 6 
mánaða fyrirvara,

3. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að hafa á hendi yfirstjórn allra fjármála skólans,
5. að gera ásamt skólastjóra tillögur um reglngerð skólans, er fræðslnmála- 

stjórnin samþykkir,
6. að sjá um samningu skýrslna um kenslu og próf, er fræðslnmálastjórnin 

fyrirskipar,
7. að ákveða nm ónnur efni er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.

8. gr.
Rikissjóður greiðir 5000 kr. i árlegan rekstnrsstyrk til hves hjeraðsskóla fyrir 

fyrstu 12—20 reglulega nemendur I skólanum og siðan 200 kr. vegna bvers 
reglulegs nemanda.
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9. 8r-

Kenslugjald hvers nemanda skal vera 60 krónnr vetrarlangt.
•

10. gr.
Nú eru haldiu námsskeið við hjeraðsskóla I bóklegum og verklegum efn- ; 

um 'eða iþróttum, eigi skemur en sex vikur og kensla sex stundir á dag eða j 
meira, og skal þá úr rikissjóði greiða 30 kr. fyrir mánaðarkenslu hvers nemanda, i 
enda greiði hann i kenslugjald fyrir sama tima 10 kr.

11. gr.
Rikisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en reksturs skólans.

12. gr.
Nú fækkar nemendnm hjeraðsskóla fyrir ósjálfráð atvik, og má þá greiða j 

skólanum styrk úr rikissjóði sem nemur 60% af meðaltali síðustu þriggja ára. : 
Eigi gildir undanþága þessi nema i tvö ár.

13. gr.
Reikningar hvers hjeraðsskóla skulu árlega sannprófaðir af tveim endur- 

skoðendum. Skal annar valinn af sömu aðilum og til jafn langs tima og meiri 
hluti skólaráðs, en hinn tilnefndur af fræðslumálastjórninni til 3 ára í senn.

14. gr.
Árlega skal birta skýrslu um starf og rekstur hvers hjeraðsskóla, svo og 

um efnahag skólans, undirritaðar af endurskoðendum.

15. gr.
Stofnkostnaður hjeraðsskóla greiðist að hálfu úr rikíssjóði, eftir þvi sem 

fje er veitt i fjárlögunum, enda sje trygt framlag á móti.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929.

Greinargerð.

Á siðasta mannsaldri hafa verið gerðar margar tihaunir að koma á fót 
hivænlegnm ungmennaskólum i sveitum landsins. Margar af þessum tilraunum 
liafa mishepnast. Lengi framan af skorti áhugamennina bæði nafn á skólana og 
glöggar hugmyndir um skipulag þeirra.

Nú er svo komið að skólar þessir hafa bæði fengið viðunanlegt, islenskt 
heiti, og það sem meira skiftir, fast form, sem þjóðin virðist ánægð með.

Eirikur Einarsson, útibússtjóri á Selfossi mun fyrstur hafa gefið stofnun- 
um þessum heitið hjeraðsskólar, og er hjer gert ráð fyrir að lögfesta það. En
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skipnlag skólanna hefir fyrst komið í fastar skorður á Núpi og siðan á Laugum, 
og virðist nú einsætt að sú þróun sem þar er hafin muni halda áfram, ef stofn- 
anir þessar hafa í einu hæfilegt frjálsræði og öryggi f f|ármálum.

Hjeraðsskólarnir eru i raun rjettri fimm, Eiðaskólinn, auk þeirra fjögurra, 
sem bjer eru taldir. En um Eiðaskólann gildir sjerstök iöggjöf og samningar við 
Múlasýslur er þær lögðu fram til landsþarfa eignina þar, og er þvi ekki álitið að 
lög þessi eigi að svo komnu að ná til hans. Á hinn bóginn er enginn vafi á að 
hið innra skipulag skólans á Eiðum mun verða mjög likt skipulagi hjeraðsskólanna.

Hjer er gert ráð fyrir að hjeraðsskólarnir verða sjálfseignarstofnanir, en 
þó undir eftirliti rikisvaldsins, og fái frá rikissjóði ákveðnar tekjur i hlutfalli við 
nemendatölu skólans. Með þessum hætti keppa skólarnir hver við annan um álit 
og nemendur, og á það að vera góð trygging fyrir þvi, að forráðamenn skólanna 
leggi sem best fram krafta sina. Stofnendur skólanna og útskrifaðir nemendur 
eiga að hafa undirtök i skólanefnd, en oddamaður sem landstjórnin leggur til 
gæta hagsmuna heildarinnar. Ná þegar eru til nemendafjelög við fiesta af þessum 
skólum. Og ef skólalifið er i viðunandi lagi, þykir gömlum nemendum vænt um 
skóla sinn og vilja oft mikið á sig leggja til að efla veg hans og gengi, Með því 
að gefa stofnendum og gömlum nemendum kosningarrjelt um málefni skólanna, á 
að gera styrka skjaldborg um hvern skóla, honum til eflingar. Með þeim hætti á 
og að haldast við heilsusamleg samkepni milli nemenda frá hverjum skóla um 
að gera garðinn frægan.

Með því að láta rikissjóðsstyrkinn fara eftir aðsókn, er dugnaður og 
myndarskapur forgöngumanna skólans verðlaunaður á rjettan hátt. En um leið 
er sparað fyrir ríkið, borið saman við landsskólana. Nú er það mjög algengt að 
ríkisskóli í sveit sem hefir frá 30—50 nemendur kostar rikið um 20 þús. kr. á 
ári, auk þess sem rikið hefir lagt fram allan stofnkostnað við byggingar. En sam- 
kvæmt lögum þessum leggur rikið fram hálfan stofnkostnað, og auk þess myudi 
þurfa alt að þvi 100 manna skóla til þess að reksturskostnaður rikissjóðs kæmist 
upp i 20 þús. Þetta er einn af hinum miklu kostum þess skipulags, sem hjer á 
að lögfesta. Með þvi að veita hjeruðunum frelsi til að reka að nokkuð miklu 
leyti á eigin ábyrgð þessar uppeldisstofnanir, mun takast að spara alt að þvi 
hálfan árskostnað, borið saman við fengna reynslu um rikisskóla.

35. Frumvarptil laga um tannlækningar.
(Lagt fyrir Alþingi 1929).

A. Skilgrði fgrir tannlœkningalegfi.

1. gr.
Rjett til að kallast tannlæknir og fara með sjálfstæðar tannlækningar hjer 

á landi hefir aðeins sá, er fullnægir eftirfarandi skilyrðum:



1. Hefir lokið tannlækningaprófi í tannlæknaskóla, er viðurkendur er af heil- í 
brigðisstjórn ríkisins.

2. Talar og skilur fullkomlega íslenska tungu.
3. Hefir að afloknu prófi (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) verið að minsta i 

kosti eitt ár aðstoðarmaður við lækningar hjá viðurkendum tannlækni bjer [ 
á landi eða á annan hátt afiað sjer áiika þekkingar og reynslu í tann- j 
lækningum, að áliti heilbrigðisstjórnar.

4. Hefir ófiekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaleyfis, skal færa heilbrigðisstjórn sönnur á, að í 

framangreindum skilyrðum sje fullnægt. Einnig skal hann undirrita drengskapar- l 
heit, stílað að fyrirmælum heilbrigöisstjórnar, um að gæta fullrar tannlæknis- ; 
skyldu i starfi sinu.

Sí, er fullnægir fyrsta skilyröinu, getur haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfi landlæknis getur hann um stundarsakir gegnt störfum sjálf- > 
stæðra tannlækna i forföllum þeirra.
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2. gr.
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla sig tann- 

lækna nje starf sitt tannlækningar, þótt þeir stundi tannlækningar, nema þeir 
hafi annaðhvort lokið tannlæknaprófi eða einhverju slíku sjerprófi, sem talið er 
gilt af heilbrigðisstjórn.

Stjórnarráðið getur þó fyrst um sinn, með ráði landlæknis, veitt undan- 
þágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

B. Slarfssoið tannlœkna,

3. gr.
Starfssvið tannlækna tekur yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með 

talið allskonar tannfyllingar, tannaútdráttur og brota, tannhreinsun með verk- 
færum eða lyfjum, lagfæiing óreglulegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennur og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremur meðferð 
kvilla í slimhimnu munnsins, tannholdi og kjálkum, er af tannsýki stafa.

Tannlæknum er heimilt að beita allskonar deyfingum á tönnum, tann- 
holdi og kjálkum, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- 
leyfi hefir, eða af tannlækni að honum viðstöddum.

4. gr.
Öllutn öðrum en tannlæknum, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er 

óheimilt að munnsetja gervitennur og tanngarða. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrir heilbrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sjer nægilegrar þekkingar 
i þessari grein.

5. gr.
Tannlæknum er heimilt að afla sjer með lyfseðlum allra þeirra lyfja, 

sem þeir þarfnast við lækningar sinar, og nota þau tæki og hjálparmeðul, er 
fram koma á hverjum tima, ei þeir þurfa við starfa sinn.
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C. Almenn ákoceði.

6. gr.
Tannlæknar lúta eftirliti heilbrigðisstjórnar ríkisins, Skyldir ern þeir til 

að gefa landlækni skýrslu um, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
öllum þeim, sem ekki hafa tannlækningaleyfi, er bnnnað að auglýsa á 

einn eða annan hátt tanulækningar, munnsetningu tanna, deyfingar eða nokkra 
lyfjanotkun til tannlækninga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Sá, er gerist sekur um brot gegn ákvæðum þessara laga, skal sæta sekt- 

um, frá 50—1000 krónum (og hækka sektir við itrekað brot). Sektir renna i 
rikissjóð. Ef mikið kveður að brotum, má það varða refsingu, alt að 6 mánaða 
einföldu fangelsi, nema heyri undir hin almennu hegningarlög.

Mál út af brotnm skal fara með sem almenn lögreglumál.

9. gr,
Verði tannlæknir sannur að sök og dæmdur til refsingar fyrir athæfi, er 

svivirðilegt er að almenningsáliti, skal hann sviftur rjetti til þess að kalla sig 
tannlækni og fara með tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki tii þeirra lækna, sem nú stunda tannlækningar og 

kalla sig tannlækna, nje heldur til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækninga- 
leyfi hjer á landi.

11. gr.
Ákvæði gildandi laga, er í bág vara við þessi lög, eru úr gildi numin.

Greinargerð.
Frumvarp þetta var lagt fyrir siðasta Alþingi af þingmanna-hálfu, en náði 

þá ekki fram að ganga. Nú vill ríkisstjómin taka frumvarpið upp með eftirfar- 
andi sömu ummælum, er flutningsmenn Ijetu áður fylgja þvi:

I öðrum menningarlöndum bafa verið sett sjerstök lög um framkvæmd 
tannlækninga. Slík lög kveða á um það, hvaða skilyrði þeir verða að uppfylla, 
sem fara með tannlækningar, marka starfssvið tannlækna og ákveða, hvernig 
eftirlitinu með þeim skuli hagað.

Hjer á landi vantar lög um þessi efni, og virðist nú kominn tími til þess 
að koma föstu skipulagi á þetta mál. Það sýnist nauðsynlegt að setja ákveðin 
lagafyrirmæli um það bjer sem annarsstaðar, hverjir megi eða geti framkvæmt 
tannlæknastörf fyrir fólkið, svo það viti fyrir vist, hverjum má treysta i þessum
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efnnm, og þeir, sem nppfylla skilyrðin, viti eftir hverjn þeim ber að hegða sjer. \ 
Það þarf að setja föst ákvæði um það, að þeim einum, sem uppfylla viss kunn- ' 
áttnskiiyrði, sje leyft að fara með þessi störf, svo fólkið sje ekki gint með fúski j 
og fáknnnandi lýður geri mönnnm skaða. Það er mikil þörf á þvi fyrir lands- 
fólkið að fá ábyggilega hjálp við tannveikinni, sem stöðugt fer í vóxt, svo að ! 
horfir til vandræða með unglinga. Það væri ekki úr vegi, að eitthvað af ungu j 
námsfólki bjer leitaði út á þá brant að menta sig i sjernámi tannlækna i fram- ! 
tiðinni, og þvi er rjett að setja fastar reglnr i tima nm starfið, svo að þeir, sem ! 
kosta til slíkrar mentnnar, sem er mjög dýr, viti með vissu, að hverjn þeir ganga, ! 
og komið sje i veg fyrir, að fákunnandi fólk og fúskarar setjist hjer að og villi ! 
fólki sýn, þvi svo gæti farið, að þeim, sem afla sjer fnllrar mentnnar i starfs- ! 
greininni, yiði ekki vært hjer.

Fylgiakja*.

Þetta frumvarp er npprnnalega samið af stjórn tannlæknafjelags Islands. 
Þegar það kom til mín, leitaði jeg álits stjórnar læknafjelags Islands um málið. 
Gerðnm við, þeir og jeg, nokkrar breytingar á frnmvarpinn, og liggur það hjer 
fyrir með þeim breytingum, enda mæli jeg með frnmvarpinu, og sama gerir stjórn 
læknafjelags Islands i brjefi til mín.

Reykjavik 16. íebr. 1928.

G. Björnsson, 
landlæknir.

36. Frumvarp

til laga nm kvikmyndir og kvikmyndahús.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

I.

Leyfi.

1. gr.
Kvikmyndahús má að eins reka samkvæmt leyfi, sem dómsmálaráðherra 

veitir, enda sje i öllu gætt þeirra skilyrða, er greinir i leyfisbrjefinn.
Leyfi skal veitt ákveðnnm manni; þó má einnig veita leyfi fjelögum, 

stofnunnm og sveitar- eða bæjarfjelögum, en þá skal fyrir leikhúsinn vera for- 
stöðnmaðnr, er leyfisveitandi teknr gitdan.
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Leyfi til að reka kvikmyndahús eða samþykki til að vera forstöðumaður 
sliks húss má veita þeim mönnum einum, er færa sönnur á, að þeir hafi næga 
þekkingu á þeim störfum.

2. gr.
Áður en dómsmáiaráðherra veitir leyfi til stofnunar nýs kvikmyndahúss, 

skal leitað umsagnar hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar.

II.

Leyfistíminn.

3. gr.
Leyfi gildir um 5 ár, enda hafi það ekki verið löglega veitt áður fyrir 

lengri tima.
Nú andast leyfishafi áður en leyfistíminn er á enda, og getur þá ekkja 

hans komið í hans stað sem leyfishafi, enda sje um það leitað umsagnar sveitar- 
eða bæjarstjórnar. Bresti ekkju næga þekkingu, skal hún hafa forstöðumann, er 
leyfisveitandi tekur gildan.

Dómsmálaráðherra getur, að fenginni umsögn sveitar- eða bæjarstjórnar, 
þegar leyfistimi er á enda, veitt leyfishafa á ný leyfl, enda hafi hann ekki í veru- 
legum atriðum brotið skyldur sinar á leyfistimanum.

4. gr.
Dómsmálaráðherra getur hvenær sem er tekið aftur leyfi, ef skilyrða 

leyfisbrjefsins þykir eigi hafa verið gætt, eða ef leyfishafi gerir sig sekan um eitt- 
hvað það, sem talið er svivirðilegt að almenningsáliti, eða þykir hafa gerst óverð- 
ugur til að hafa leyfið.

III.

Rekstur kvikmyndahúss.

5. gr.
Leyfi skal vera bundið við ákveðin húsakynni.

6. gr.
Leyfishafi má ekki leigja öðrum leyfið. Hann ber ábyrgð á öllum rekstri 

kvikmyndahússins og skuldbindingum. Leyfishafi skal, hvort sem er um einstakl- 
ing eða fjelag að ræða, eiga heimili í þeirri sveit eða bæ eða í næstu sveit, þar 
sem kvikmyndahúsið er, þó ekki lengra en 5 kilómetra frá leikhúsinu.

7. gr.
I leyfisbrjefi skal áskilið, að skólum skuli heimil notkun kvikmyndahúss- 

ins til sýninga í þarfir kenslunnar, á þeim tíma, sem það er ekki notað tii al-
Alþt. 1929. A, (41. löggjafarping). 27



mennra sýninga, gegn hæfilegu gjaldi, er dómsmálaráðherra ákveður, eí ágrein- 
ingur verður.
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IV.

Myndskoðun og eftirlit.

8. gr.
Kvikmyndir skulu, áður en þær eru sýndar almenningi, samþyktar til 

sýningar af myndskoðunarmönnum, er dómsmálaráðherra skipar.
Ekki má taka gildar þær myndir, sem telja verður þess eðlis, að þær 

spilli smekk manna eða góðum siðum.

9. gr.
Á almannafæri eða í húsakynnum, sem almenningur gengur um, má ekki 

festa upp aðrar auglýsingar viðkomandi kvikmyndahúsum en þær, sem mynd- 
skoðunarmaður hefir samþykt og sett á merki sitt.

10. gr.
Fyrir skoðun mynda og auglýsinga skal greiða gjald í ríkissjóð.
Gjaldið ákveður dómsmálaráðherra.
Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um myndskoðun.

11- gr.
Myndskoðun fer fram í hverjum kaupstað, kauptúni eða sveit, þar sem 

kvikmyndahús er rekið. Tveir myndskoðunarmenn starfa á hverjum stað, og má 
sýna þá mynd alstaðar i landinu, sem leyfð hefir verið á einum stað. Myndskoð- 
unarmenn geta sett hámarksverð á sæti í kvikmyndahúsi, en úrskurði þeirra má 
skjóta til dómsmálaráðuneytisins. Um hámarksverð skal taka tillit til meðalverðs 
undir sambærilegum kringumstæðum í bæjum og borgum á Norðurlöndum.

12. gr.
Dómsmálaráðherra ákveður hvers konar myndasýningar komi undir á- 

kvæði laga þ^ssara.

V.

Leyfisbrjefagjöldin.

13. gr.
Fyrir kvikmyndaleyfi skal greiða árlegt gjald, sem renni að ’/s i rfkis- 

sjóð og að ’/> í sveitar- eða bæjarsjóð, þar sem kvikmyndahúsið er. Gjaldið skal 
greitt fyrirfram fyrir einn ársfjórðung i senn, og greiðist einnig af þeim kvikmynda- 
húsum, sem hafa leyfi til kvikmyndasýninga er lög þessi öðlast gildi. Árgjald
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þetta ákveðst í heilum aurum fyrir hvert sæti í kvikmyndahúsum eftir formúlunni:
20 • a • k • - 

200 d’
þar sem a merkir tölu leiksýninga í viku, b meðalverð sæta i leikhúsinu, talið í 
heilum aurum, c ibúatölu í kaupstað eða sveit, þar sem kvikmyndahúsið er, 
talda í hundruðum, og d tölu sæta samtals l kvikmyndahúsum kaupstaðarins 
eða sveitarinnar, einnig í hundruðum, þannig, að hundraðsbrot undir 50 telst 
ekki, en 50 eða meira telst sem heilt hundrað i báðum liðum.

Dómsmálaráðherra getur veitt nýjum kvikmyndahúsum undanþágu frá 
gjaidi um alt að þriggja ára bil, ef hann telur þess þörf.

14. gr.
Lög þessi öðiast gildi 1. apríl '1929.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Hjer á landi hafa bæjar- og sveitarfjelög veitt leyfi til kvikmyndasýning- 
ar. Engin lög eru til um þetta efni. Og bæjarfjelögin hafa hvorki haft eftirlit með 
verði í kvikmyndahúsum nje innihaldi myndanna.

Niðurstaðan hefir orðið sú sem vænta mátti, að innan um mikið af góð- 
um kvikmyndum, er sýndar hafa verið, hafa slæðst ekki fáar myndir, sem ýmist 
hafa verið mjög ósmekklegar eða siðspillandi, hafi þá ekki þessir tveir eiginleikar 
farið saman. Sjerstákar tegundir af barnaspillingu, svo sem hópþjófnaður drengja, 
hefir sannanlega staðið í beinu sambandi við úrkasts-kvikmyndir, sem sýndar 
hafa verið eftirlits- og átölulaust.

I öðiu lagi hefir verð á sætum í kvikmyndahúsum alloft verið hjer alveg 
óhæfilega hátt, enda sjón sögu ríkari að kvikmyndahúsin hafa gefið alveg óvenju- 
lega fljóttekinn gróða, án þess að sanngjarnlega mikill hluti af þeim gróða hafi 
orðið til að ljetta byrðar annara lakar staddra skattborgara, bæði um útsvör og 
skatta til ríkissjóðs.

Frumvarp þetta er i öllum aðalatriðum sniðið eftir samskonar löggjöf á Norð- 
urlöndum, einkum þó í Danmörku. Nái það samþykki Alþingis, mun það tryggja 
bæjarsjóðum og ríkissjóði nokkrar tekjur, og það með þeim hætti, að ekki mun 
um deilt af óhlutdrægum mönnum, að gjaldstofninn sje rjettmætur. í öðru lagi 
mun fyrirbygt að verð á kvikmyndum sje ósanngjarnlega hátt, og má segja að 
það atriði hafi mikla þýðingu, þar sem kvikmyndahúsin eru nú langfjölsóttastir 
skemtistaðir i landinu. í þriðja lagi er vald kvikmyndanna yfir hugum hinnar 
ungu kynslóðar ótrúlega mikið, og virðist fara sívaxandi. Það er því sjálfsagt að 
nota kvikmyndahúsin meira en gert hefir verið til kenslu, svo sem með þvi að 
sýna þar landafræðis- og náttúrusögumyndir. Þá er og allmikill hluti þeirra kvik- 
mynda, sem jafnan er á boðstólum, beinlinis fræðandi og skemtandi i einu. En 
á hinn bóginn er og ekki alllitið af kvikmyndum nútímans, sem eingöngu virðist 
til þess fallið að auka heimsku manna og efla glæpsamlegar hneigðir í óþrosk-
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uðum mönnum. Slíkar myndir ber að útiloka, og til þess þarf að koma hjer 
eftirlit með kvikmyndum eins og í öðrum mentalöndum.

Eftirlitið verður að sjálfsögðu mest i höfuðstaðnnm, með því að flestar 
kvikmyndirnar hefja göngu sína þaðan út til hinna kaupstaðanna og kauptún- 
anna. Þó verður ekki komist hjá að hafa eitthvert eftirlit á hverjum stað, þar 
sem kvikmyndahús starfar, og er svo til ætlast, að tekjur og útgjöld af eftirlitinu 
standist á, svo að ríkissjóðnr hafl á þeim lið hvorki tekjur eða halla. Aftur á 
móti á kvikmyndaskatturinn að geta geflð talsverðar tekjur, enda er honum svo 
haganlega fyrirkomið, að hann vex með fjárhagsgengi hvers kvikmyndahúss, og 
lækkar ef keppinautum fjölgar eða verð á sætum lækkar. Um einstakar greinar 
frumvarpsins þarf ekki að fjölyrða.

Ed, 27. Frumvarp

til laga um bæjarstjórn í Hafnarfirði.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

1- gr.
Hafnarfjörður skal vera lögsagnarumdæmi út af fyrir sig með kaupstað- 

arrjettindum. Takmörk kaupstaðarsvæðisins eru þessi: Bein lína úr »Bálaklöpp«, 
við vesturenda Skerseyrarmalar, í veginn frá Hafnarfírði til Reykjavikur, þar sem 
hann fer lækkandi ofan af norðurbrún hraunsins. Þaðan eftir nyrðri brún Hafn- 
arfjarðarhrauns, þar til kemur móts við austurhorn Hraunsholtstúns. Þaðan 
beina stefnu neðanverðan Kaplakrika í vörðu á holtinu fyrir ofan JófríðarstaðV 
þaðan yfír Fuglastapaþúfu efri, beina leið í sjó fram. Kaupstaðurinn skal skyld- 
ur að setja nægilega mörg varanleg merki, er sýni greinilega takmörk landsins, 
og halda þeim við.

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, skal jafnframt vera bæjar- 
fógeti kaupstaðarins.

2. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. í henni eru kosnir 

bæjarfulltrúar auk bæjarstjóra, sem er oddviti hennar. Bæjarstjóri skal kosinn af 
bæjarstjórn til 4 ára í senn og skal hann launaður af bæjarsjóði.

Bæjarstjóri hefir því aðeins atkvæðisrjett á fundum, að hann sje jafn- 
framt bæjarfulltrúi.

3. gr-
Bæjarstjóri hefír á hendi framkvæmd á ákvörðunum þeim, er bæjarstjórn 

gerir, og i bæjarmálum yfír höfuð. Þó má bæjarstjórnin fela einum, eða fleiri 
mönnum ú'r sínum flokki, að framkvæma einstök bæjarstörf eftir reglum, sem 
hún setur. Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sjer þau sjerstöku bæjar- 
störf, sem bæjarstjórnin þannig felur þeim.
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4. gr.
Bæjarstjóri stjórnar umræðum á fundum, og sjer um, að það, sem ályktað 

er, sje rjett ritað i gerðbókina.
Fundi skal bæjarstjórnin halda í heyranda bljóði. Einstök mál má þó 

ræða innan luktra dyra, þegar bæjarstjórnin ályktar það.
Til þess að lögmæt ályktun sje gerð, verður, auk bæjarstjóra, að minsta- 

kosti helmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðafjöldi skal ávalt ráða. 
Sjeu jöfn atkvæði með og móti, fellur atkvæðisefnið, ne'ma við kosningar, því 
þá ræður hlutkesti.

Pað skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórnin heldur 
fundi, sem almennir eru. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn- 
legt, eða að minsta kosti helmingur bæjarfulltrúa æskir þess.

Bæjarstjóri skal á undan fundum, að svo miklu leyti, sem unt er, skýra 
bæjarfulltrúum frá, hver málefni komi fyrir. Allir þeir bæjarfulltrúar, sem eru á 
fundi, skulu rita nöfn sín undir gerðarbókina við fundarlok, og á sjerhver í 
bæjarstjórninni rjett á að fá ágreiningsatkvæði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf fundarsköp sin, en blutaðeigandi ráðuneyti samþykkir.

5. gr.
Virðist bæjarstjóra ákvarðanir bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið 

hennar, eða ef ákvörðun er gagnstæð lögum, eða skaðleg fyrir kaupstaðinu, eða 
hún miðar til að færast undan skyldum þeim, er á kaupstaðnum hvila, má bæj- 
arstjóri fella ályktunina úr gildi að sinni, með því að rita álit sitt i gerðabókina. 
Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda ríkisstjórninni skýrslu, en 
hún leggur úrskurð sinn á málið. Eftirrit af skýrslu bæjarstjóra skal jafnframt 
senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún 
fer til ríkisstjórnarinnar.

6. gr.
í öllum þeim málum, sem snerta uppeldi og uppfræðing barna, hefir for- 

maður barnaskólanefndar sæti og atkvæðisrjett á bæjarstjórnarfundum.

7. gr.
Bæjarstjórnin kýs 4 menn til þess að ve-ia í byggingarnefnd fyrir kaup- 

staðinn, ásamt bæjarstjóra og slökkviliðsstjóra. Skulu tveir þessara manna kosnir 
úr flokki bæjarfulltrúanna.

8. gr.
Þeir, sem kosnir eru utan bæjarstjórnar til að taka sæti í byggingarnefnd 

og hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka á móti kosningu, þó gilda 
sömu synjunarástæður og sama starfslímatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjar- 
fulltrúa, samkvæmt lögum.

9. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin semur fyrir kaupstaðinn, og 

stjórnarráðið staðfestir, má fela byggingarnefnd að annast byggingarmálefni 
kaupstaðarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. í byggingarsamþyktina má
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setja íyllri ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en þá er í lögum, 
ákveða sektir fyrir brot og setja reglur um greiðslu kostnaðar þess, sem 
af ákvæðuin byggingarsamþyktarinnar leiðir; svo má og ákveða hæfileg gjöld 
fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða byggingarnefnd veitir. — Nú er byggingar- 
fulltrúi skipaður samkvæmt byggingarsamþykt, og má þá ákveða hæfileg gjöld 
fyrir þau störf hans, sem hann leysir af hendi sem byggingarfulltrúi i þarfir 
einstakra manna, eftir beiðni þeirra. Gjöld fyrir byggingarleyfi og störf fyrir ein- 
staka menn skulu hafa lögtaksrjett, og renna þau í bæjarsjóðinn. Ef lóðareiganda 
þykir rjetti sínum hallað með úrskurði bæjarstjórnar eða byggingarnefndar í 
byggingarmáli, má hann skjóta honum til stjórnarráðsins.

10. gr.
Bæjarstjórnin kýs 2 eða 4 menn til að sitja i hafnarnefnd utan bæjar- 

stjóra, og skulu eigi færri en 2 þeirra kosnir úr flokki bæjarfulitrúa.

11. gr.
Með hafnarreglugerð, er stjórnarráðið gefur út fyrir kaupstaðinn, eftir til- 

lögum bæjarstjórnar, má fela hafnarnefnd að annast hafnarmálefni kaupstaðarins, 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar. í hafnarreglugerðina má setja ákvæði um lögreglu 
á höfninni og um notkun hennar og mannvirkja; svo má og ákveða þar gjöld 
til hafnarsjóðs fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkja og sektir fyrir brot 
alt að 400 kr., er renna í sama sjóð.

12. gr.
Bæjarstjórn kýs bæjargjaldkera og veitir honum árlega þóknun. Starf 

hans er uppsegjanlegt með 6 mánaða fyrirvara af beggja hálfu til 1. júlí ár hvert

13. gr.
Bæjarstjórn skipar embættismcnn eða sýslunarmenn bæjarins, og veitir 

þeim lausn. Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórnin eftir tillögu bæjar- 
fógeta, en hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar.

14. gr.
Fje það, sem útheimtist til þess að standast útgjöld kaupstaðarins til 

bæjarþarfa, skal að svo miklu leyti, sem sjerstakar tekjur kaupstaðarins ekki 
hrökkva til, fengnar með því, að leggja útsvör á íbúa bæjarins, á atvinnu, sem 
stunduð er í bænum, á bátum eða skipum, sem gerð eru út frá bænum, og á 
stofnanir og arðsöm fyrirtæki.

15. gr.
Bæjarstjórn og sjerstaklega bæjarstjóri skal hafa nákvæmar gætur á fjár- 

stjórn og fjárgæslu kaupstaðarins, og sjá um, að skattar og aðrar tekjur sjeu rjett 
heimtar og í tækan tíma, ennfremur gæta þess, að geymt sje á tryggum stað, og 
eftir atvikum ávaxtað fje bæjarins, þangað til á því þarf að halda til þess að 
borga útgjöld hans. Bæjarstjórnin ber ábyrgð á innstæðum og öðrum eignum 
kaupstaðarins.
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16. gr.
Fjehirðir skal skyldur til að gefa bæjarstjórninni nákvæma sjóðskýrslu 

mánaðarlega eða þegar bæjarstjórn óskar þess, er sýni bæði, hvað goldist heSr 
í bæjarsjóð og hvað úr honum hafí verið borgað. Eigi má fjehirðir greiða neitt 
úr bæjarsjóði nema eftir ávísun frá bæjarstjórninni. Allar ávísanir skulu vera 
undirritaðar af bæjarstjora og minst 1 bæjarfulltrúa, sem hefír með þau mál að 
gera, sem greiðslan kemur við.

17. gr.
Fyrir opinber uppboðsþing eða útboð, sem bærinn lætur halda í sinar 

þágur, svo sem á vegavinnu, á því að útvega vinnu og varning í þarfír bæjarins 
o. s. frv., skal ekki goldið neitt.

18. gr.
Bæjarstjórninni er skylt að útvega og láta rikisstjórninni I tje skýrslur 

þær, er hún kann að æskja, svo sem um fólkstal, skepnuhald og annað ástand 
kaupstaðarins.

19- gr.
Við lok hvers reikningsárs skal fjehirðir semja reikning yfír tekjur og 

gjöld kaupstaðarins, fyrir hið umliðna ár, og senda hann bæjarstjórn eigi siðar 
en i lok febrúarmánaðar ár hvert. Reikningurinn skal liggja bæjarbúum til sýnis 
frá 1. tii 15. mars á skrifstofu bæjarstjóra. Skal reikningurinn síðan endurskoð- 
aður af 2 mönnum, sem bæjarstjórn kýs til 3ja ára í senn. Endurskoðendur hafa 
aðgang að bókum og sjóði bæjarins hjá fjehirði, er þeim þykir þörf að gera athug- 
anir, og er endurskoðendum skylt að yfírfara og bera saman dagbók, sjóðsbók 
og kassa gjaldkera, og einnig athuga heimildir fyrir útborgunum eigi sjaldnar en 
ársfjórðungslega. Endurskoðun bæjarreikninganna skal lokið fyrir 15. maí ár 
hvert. Að fengnum svörum fjehirðis við athugasemdum endurskoðunarmanna, 
skal svo reikningurinn lagður fyrir bæjarstjórn, ásamt athugasemdum endur- 
skoðunarmanna og svörum fjehirðis, og leggur bæjarstjórn úrskurð sinn á reikn- 
inginn, og veitir síðan kvittun fyrir reikningshaldinu, samkvæmt honnm. Þegar 
búið er að samþykkja reikninginn eða úrskurða hann, má eftir ákvörðun bæjar- 
stjórnar, birta á prenti ágrip af honum, er bæjarstjóri semur, og skulu þá í ágripi 
þvi greind öll aðalatriði i tekjum og gjöldum kaupstaðarins.

20. gr.
Innan loka júlímánaðar ár hvert, skal senda rikisstjórninni reikning yfír 

hið umliðna ár mað athugasemdum endurskoðunarmanna og úrskurði bæjar- 
stjórnarinnar á þeim.

21. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 75, 22. nóvbr. 1907, um 

bæjarstjórn í Hafnarfirði, lög nr. 26, 9. júlí 1909, um viðauka við greind lög, 
lög nr. 48, 10. nóvbr. 1913, um breytingu og viðauka við sömu lög, svo og 
önnur lög og íyrirmæli, er fara í bága við Iög þessi.
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22. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Á s t æ ð u r .

Ástæðan til þess, að þetta frumvarp er borið fram er aðallega sú, að svo 
miklar og margar breytiugar hafa orðið á bæjarstjórnarlögunum upprunalegu, nr. 
75, 22. nóv. 1907, bæði beinlínis og óbeinlínis vegna nýrra kosningarlaga og laga 
um útsvör frá 1926, sem gilda fyrir alt landið, og að þörf var á efnisbreyting, 
sjerstaklega um reikningshald og endurskoðun og skipun nýrra nefnda.

%<1. 28. Frumvarp

til laga um breyting á 21. gr. fátækralaganna 31. maí 1927.

Flutningsmenn: Magnús Torfason, Jörundur Brynjólfsson.

1- gr-
21. gr. fátækralaganna orðist svo:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir íslenskan ríkisborgara- 

rjett, sjer framfærslurjett í þeirri sveit, er hann hefir dvalist i 2 ár samfleytt 
búandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafi hann ekki á þeim 
árum þegið sveitarstyrk, endurkræfan eða óendurkræfan.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930

Greinargerð.

í frv. stjórnarinnar til fátækralaganna var grein þessi eins og hjer er 
hún, að því undanteknu, að sveitfestistíminn var þar gerður 4 ár.

Og þannig samþykti Nd. hana. í Ed. var greininni breytt á þann veg, 
að skilyrði fyrir að vinna sveit, skyldi vera, að maður hefði ekki þegið sveit- 
arstyrk siðustu 10 ár, og várð Nd. að láta sjer það lynda.

Með þessari breytingu var i verulegu atriði vikið frá stefnu fyrri þinga 
að nálgast sem mest það takmark, að heimilisfang rjeði sveitfesti. Og eins 
dæmi mun í löggjöf, að þáguárin falli ekki saman við sveitvinsluárin.

Misfellu þessa er nú gefinn kostur á að leiðrjetta og að öðru leyti 
beina löggjöfinni i rjett horf, að því framast virðast tök á.
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IKd. 29. Frumvar,)

til Iaga um alþýðufræðslu á ísafirði.

Flutnm.: Haraldur Guðmundsson.

1- gr.
Á Isafirði skal vera almennur skóli i þremur ársdeildum, þar sem 

piltum og stúlkum sje kend gagnleg fræði, bókleg og verkleg. Skólaárið er 
frá 1. október til 15. maí

2. gr.
Námsgreinir í skólanum skulu vera þessar: islenska, norðurlandamál, 

enska, esperantó, bókmentafræði, saga, landafræði, náttúrufræði, hagfræði og 
fjelagsfræði, reikningur, söngur, teikning, leikfimi og iþróttir, og eftir því sem 
við verður komið, gagnleg handavinna, heimilisiðnaður og smiðar, miðað við 
staðhætti og almennar þarfir.

Undanþágur má skólastjóri veita nemöndum í einstökum námsgrein- 
um, enda leggi þeir þá því meiri stund á aðrar greinar, eftir því sem ábugi 
og hæfileikar benda til.

3. gr.
í sambandi við skólann má reka kvöldskóla, sem miðaður sje við 

það, að vinnandi fólk geti hatt not af honum. Þar sje fólki, sem ekki vill eða 
hefir ekki tök á að stunda jafn reglubundið nám sem aðalskólinn heimtar, 
gefinn kostur á hinni nauðsynlegustu almennri fræðslu. Þar sje iðnnemum 
veitt sú bókleg fræðsla, sem þeim ber að veita. Þar sje fólki, sem lokið hef- 
ir námi við aðalskólann og kýs að afla sjer frekari þekkingar í einstökum 
námsgreinum, þar á meðal þeim, sem vilja búa sig undir að sækja æðri skóla, 
leiðbeint í þeim efnum, en haldið sem mest til sjálfsnáms.

4. gr.
Við skóla þenna skipar ríkisstjórnin þrjá fasta starfsmenn, skólastjóra 

og tvo kennara. Skal skólastjóri jafnan njóta sömu launakjara og forstöðu- 
maður kennaraskólans, en kennarar sömu launakjara og fastir kennarar 
sama skóla. Laun þeirra greiðast úr rikissjóði.

5.
Skólanefndin á ísafiröi hefir vfirstjórn skólans, en fjárstjórnina annast 

þó bæjarstjórn ísafjarðar.

6. gr.
Skólastjóri hefir á hendi daglega stjórn skólans, ræður stundakennara 

og skiftir verkum með þeim. Skólanefnd semur reglugjörð fyrir skólann um 
kenslu, próf o. fl., er fræðslumálastjórnin staðfestir. Skólanefndin ræður fyrir

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 28
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húsakynnum skólans, undir yfirstjórn bæjarstjórnar, og undirbýr aukningu á i 
þeim. Hún ræður með skólastjóra bóka- og áhaldakaupum.

7. gr.
Fyrir 20 fyrstu nemendur aðalskólans greiðast til skólans úr ríkissjóði j 

1500 kr. gegn jafnhárri upphæð úr bæjarsjóði Ísafjaíðarkaupstaðar, enda njóti j 
þeir ekki minni kenslu en 24 stundir á viku hverri. Fyrir þá nemendur, sem í 
þar eru fram yfir, greiðist 75 kr. fyrir hvern, með sömu skilyrðu-m.

Fyrir 20 fvrstu nemendur kvöldskólans greiðast úr ríkissjóði 750 kr. j 
gegn jafnhárri upphæð úr bæjarsjóði og frá Iðnaðarmannafjelagi Isafjarðar, ■ 
eða tilsvarandi stofnun, enda njóti nemendur ekki minni kenslu en 12 sf. á ’ 
viku hverri til jafnaðar. Fyrir þá nemendur, sem þar eru fram yfir, greiðast j 
37,50 kr. fyrir hvern, með sömu skilyrðum

Ríkissjóður leggur fram helming andvirðis efnis til vinnukenslunnar.
Fyrir nemendur utan Isafjarðarkaupstaðar, sem sækja skólann, skal i 

heimilt að taka skólagjöld, er renni til skólans, svo há, sem fræðslumálastjóri 
ákveður, að fengnum tillögum skólanefndar, nema um semjist milli viðkom- 
andi hreppa- eða sýslufjelaga og bæjarstjórnar Isafjarðarkaupstaðar um árleg- 
an styrk til skólans, er veitir nemöndum frá þeim jöfn kjör og innanbæjar- 
nemöndum.

Af innanbæjarnemöndum kvöldskólans má og taka skólagjöld, ef skóla- 
nefnd þykir ástæða til, enda samþvkki fræðslumálastjóri upphæð skólagjald- 
anna.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð:

Á tveimur undanförnum þingum hefir verið flutt i Nd. frv. til laga um 
gagnfræðaskóla á Isafirði. Náði frv. í hvorugt skifti fram að ganga og er þó öll- 
um ljóst það feikna misrjetti, sem Vestfirðingar hafa verið beittir í skólamálum.

Ríkið hefir um margra ára skeið haldið uppi gagnfræða- eða alþýðu- 
skólum í öllum fjórðungum landsins neijia Vestfirðingafjórðuogi. Eru tveir þeirra, 
Akureyrarskóli og Eiðaskóli, reknir að öllu leyti á kostnað ríkissjóðs, en hinn 
þriðji, Flensborgarskólinn, árlega styrktur með mjög ríflegum fjárhæðum. Auk 
þess veitir Mentaskólinn hjer gagnfræðamentun, sem kunnugt er. I fyrra var sú 
breyting gerð á Akureyrarskóla, að hann er nú hvorttveggja í senn, gagnfræða- 
skóli og mentaskóli, og sama ár sett lög um bráðabirgðar ungmennafræðslu í 
Reykjavík og fjárframlög úr ríkissjóði til hennar.

ísfirðingar hafa nú í meira en fjórðung aldar haldið uppi alþýðu- 
skóla fyrir alla Vestfirðj pg notið til þessa aðeins litilfjörlegs styrks úr rík-
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issjóði, samanboiið við þær fjárhæðir, sem lagðar hafa verið til fyrnefndra skóla. 
Aðsókn að skólanum hefir farið sívaxandi; eru nemendur nú milli 50 og 60 og 
mundu mun fleiri, ef fjárhagur skólans og húsrúm leyfði. Skólinn er nú í 2 
deildum, en óumflýjanlegt er að bæta við hinni þriðju á næsta ári.

Fjárhæðir þær, sem ríkissjóður leggur til þessara skóla, nema samkv. fjár-
lögum siðasta og yfirstandandi árs:

1928 1929
Til Akureyrarskóla . . . 53.120.00 59.300.00
— Eiðaskóla...................... 22.120.00 19.000.00
— Flensborgarskóla . . 14.000.00 16.000.00
— Isafjarðaiskóla . . . 4.000.00 6.000.00

Vestfjarðaskólinn fær því í ár að eins Vio móts við Norðurlandsskólann,
tæpl. móts við Austfjarðaskólann og 3/s móts við Flensborgarskólann.

Þetta er hróplegt ranglæti. Er þó ekki alt talið, því að auk þessa leggur 
ríkissjóður stórfje til annara alþýðuskóla í þessum iandshlutum, svo sem Lauga- 
skólans, Laugavatns- og Hvitárbakkaskólans, gagnfræðadeildar Mentaskólans hjer 
og Ungmennaskólans.

Frv. það, sem nú er borið fram, er að mestu sniðið eftir lögum frá síð- 
asta þingi um bráðabirgðar ungmennafræðslu í Reykjavík. Þó er gert ráð fyrir, 
að deildir skólans verði 3. Hefir reynslan sýnt, að á þvi er fullkomin nauðsyn, og 
að i sambandi við aðalskólann sje kvöldskóli fyrir þá, sem ekki geta felt niður 
atvinnu vegna námsins, vilja leggja stund á sjerstakar námsgreinir, eða búa sig 
undir æðri skóla. Námsgreinir eru hinar sömu og gert er ráð fyrir í framan- 
greindum lögum, en alþjóðamálinu Esperanto aukið við. Þá er og gert ráð fyrir, 
að skólagjöld sje aðeins heimtuð af utanbæjarmönnum úr þeim hjeruðum, sem 
engan styrk leggja til skólans.

Verði frv. þetta að lögum, er að nokkru bætt úr því feikna misrjetti, sem 
Vestfirðingar hafa verið beittir undanfarið í skólamálum, og stórt spor stigið í þá 
átt að koma alþýðufræðslu Vesturlands í viðunandi horf.

Kd. 30. Tlllaga

til þingsályktunar um dýrtíðai uppbót á laun embættis- og starfsmanna rikisins.

Flutningsmenn: Jón Baldvinsson, Erlingur Friðjónssou.

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða öllum embættis- 
og starfsmönnum rikisins sömu dýrtíðaruppbót árið 1929 og greidd varálaun 
þeirra árið 1928.

Þessi heimild nær einnig til stofnana ríkisins, er greiða dýrtíðaruppbót 
á laun eftir sömu reglum og rikissjóður.

Loks tekur heimildin til þeirra, er dýrtíðaruppbót fá á eftirlaun eða 
styrki samkv. 18. gr. fjárlaganna.
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Greinargerð.

Um síðustu áramót lækkaði dýrtíðáruppbót á laun embættisnlanna 
úr 40°, o niður í 34°/o. í nóvemberblaði Hagtíðindanna 1928 er skýrt frá útreikn- 
ingi á dýrtiðaruppbótinni og þess þá jafnframt getið, að búreikningsvísitala 
hagstofunnar sýni aðeins l°/o lækkun frá því í október 1927 til jafnlengdar 
1928. Raunveruleg lækkun á útgjöldum heimilanna hefir þannig sama sem 
eugin orðið á árinu. Það eitt út af fvrir sig ætti aö vera nægileg ástæða fyrir 
tillögu þessari, en margt fleira kemur og til greina til stuðnings henni.

Útgjöld ríkissjóðs vegna tillögu þessarar, ef samþykt yrði, mundu ekki 
nema hærri fjárhæð en 100.000 kr. fvrir ríkissjóð; er og á fjárlögum 1929 á- 
ætluð jafnhá fjárhæð vegna dýrtiðaruppbótar og gert var á fjárlögum 1928.

31. lfpiinivar|i

til sjómannalaga.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

I. KAF LI.

Um ráðningarsamning skipstjóra.

1. gr.
Útgerðarmanni ber að sjá um, að gerður sje skriflegur samningur við 

skipstjóra, um ráðningarkjör hans.

2. gr.
Sje eigi annað ákveðið i samningnum, um lengd ráðningartímans, getur 

hvor aðili um sig sagt samningnum upp, með þriggja mánaða fyrirvara, og sje 
ráðningu þá slitið í íslenskri höfn, er skipið kemur í til feimingar eða affermingar. 
Þó er skipstjóra rjett, eftir 18 mánaða starfstima á skipinu, að segja ráðningar- 
samningi sínum upp, með 3 mánaða fyrirvara, til ráðningarslita í fermingar- eða 
affermingarhöfn erlendis.

3. gr.
Útgerðarmaður getur vikið skipstjóra úr stöðu hans hvenær sem er.
Sje honum vikið úr stöðu, áður en ráðningartími hans er úti, og án þess, 

að heimild sje til þess samkv. 4. og 5. gr., þá á hann rjett á bótum fyrir tjón 
það, er frávikningin bakar honum.

Sje annað eigi sannað, um upphæð tjónsins, á hann rjett á þriggja mánaða 
kaupi, og auk þess ferðakostnaði og fæðispeningum til hafnar þeirrar, er ráðn- 
ingu skyldi slitið í, samkv. samningnum, eða til islenskrar hafnar, hafi honum verið



vikið úr stöðu erlendis, og komi ákvæði 2. gr., um ráðningarslit í íslenskri höfn, 
til greina.

4. gr.
Sje skipstjóra vikið úr stöðu sinni sakir veikinda eða meiðsla, er gera hann 

óhæfan til skipstjórnar, á hann rjett á þriggja mánaða kaupi frá ráðningarslitum.
Eigi hann sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum, eða hafi hann 

leynt þeim, er hann rjeðist á skipið, á hann eigi rjett á kaupi lengur en hann 
gegnir starfi sínu.
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5- gr-
Sje skipstjóra vikið úr stöðu sinni vegna ódugnaðar, óráðvendni eða vegna 

stórkostlegra yfirsjóna eða hirðuleysis við starf hans, á hann ekki rjett á kaupi 
lengur en hann gegnir starfi sinu.

6. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sje dæmt óbætandi, er ráðn- 

ingu skipstjóra þar með slitið, sje eigi annað ákveðið i samningi. Skipstjóri er 
þó skyldur til að dvelja á staðnum, þar til skipverjum, skipi og farmi hefir verið 
ráðstafað, og á hann rjett á kaupi þann tima og dvalarkostnaði.

Um rjett skipstjóra til ferðakostnaðar heim til sín, kaups og fæðispeninga 
á heimleið og bóta fyrir muni, er farist hafa, fer eftir þvf, sem ákveðið er um 
skipverja í 41. gr.

7. gr-
Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um umönnun ha'ns og heimsendingu, 

er sjúkdóm ber að höndum, um greptrun hans og meðferð eftirlátinna muna hans, 
fer eftir því, sem ákveðið er um skipverja í 24. og 28.—30 gr.

8. gr.
Sje skipstjóra heitið hluta af farmgjaldi skips eða af öðrum tekjum af ferð- 

inni eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og ráðningu er slitið, áður en 
ferðinni er lokið eða reikningsárið er liðið, og á hann þá rjett á að fá svo mik- 
inn hluta þessarar þóknunar, sem svarar til starfstima hans, að tiltölu við ferðina 
alla eða reikningsárið alt.

Eigi skipstjóri . samkv. 3., 4. eða 6. grein, rjett á kaupi fyrir lengri tíma 
en hann gegnir starfí sinu, eða sje kaupgjald reiknað eftir 7. sbr. 24. gr., skal 
þóknun sú, sem ræðir um í 1. málsgr. þessarar greinar, ef aðila greinir á um 
upphæð hennar, ákveðin með mati lögskráningarstjóra, þó svo, að hver aðili um 
sig getur lagt það mat undir úrskurð sjódóms.
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II. KAFLI.

Um skiprúmssamning sklpverja.

/. Um samningsgerðina.

9- gr.
Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns, stýrimann, vjelstjóra og aðra 

skipverja.
Skipstjóri skal, ef þvi verður viðkomið, ráðgast við yfirvjelstjóra, um 

ráðningu þeirra skipverja, er starfa við vjelgæsluna.
Skipstjóri má eigi ráða neinn mann á skip, er hann veit, að ráðinn er 

ennarsstaðar.
10. gr.

Eigi má hafa börn yngri en 14 ára til vinnu á skipi.
Yngri menn enn 18 ára mega eigi vera kyndarar eða kolamokarar, og 

eigi hjálpardrengir við vjelgæslu, þeir sem yngri eru en 16 ára.

11- gr.
Sjerhver skipverji, sem ráðinn er á skip, stærra en 12 smál. brúttó, skal hafa 

sjóferðabók eða sjóferðavottorð. Skipstjóri geymir sjóferðabækur eða sjóferðavott- 
orð skipverja, meðan skipverji er í skiprúminu.

Sjerhver samningur um ráðningu i skiprúm á skipi, sem stærra er en 12 
smálestir brúttó, skal gerður skriflega. Skal hann skráður á skipshafnarskrá og 
báðir aðilar undirrita hann i skipshafnarskránni. í samningnum skal meðal 
annars greina,

1. fult nafn skipverja, fæðingarár og dag, fæðingarstað og heimili,
2. stöðu hans á skipinu,
3. ferð þá eða tímabil, sem skipverji er ráðinn til,.hvar ráðningu skuli slitið 

og uppsagnarfrest, sje um það samið,
4. umsamið kaup, og sje það ákveðið í einu fyrir ferðina, þá hve lengi búist 

er við að sú ferð standi yfir,
5. umsamið kaup fyrir auka- eða eftirvinnu,
6. önnur hlunnindi, er skipverji kann að vera ráðinn fyrir.

Pegar skipverji er ráðinn á skip, skal skipstjóii afhenda honum við- 
skiftabók, skipverja að kostnaðarlausu. í viðskiftabók skal skiprúmssamningurinn 
skráður, svo og það, hvenær skipverji kemur í skiprúm eða fer úr þvi, uppsögn 
á samningi, og hvenær hún fer fram, greiðslúr allar á kaupi, aflahlut eða annari 
þóknun. Sje visað til kaupgjaldsskrár í skiprúmssamningi, skal skipstjóri sjá um 
að eftirrit af skránni sje á skipinu, til afnota fyrir skipverja.

t viðskiftabók skulu vera prentuð ákvæði laga og reglugerða, er mestu 
varða fyrir sjómannastjettina.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um gerð við- 
skiftabóka, svo og sjóferðabóka og sjóferðavottorða.
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2. Um ráðningartimann.

12. gr.
Sje skipverji ráðinn um ákveðinn tíma, eða með tilteknum uppsagnar- 

fresti, en eigi ákveðið hvar hann fari af skipi, og endi ráðningartiminn íneðan 
skip er í ferð, þá skal samningurinn gilda þar til skipið kemur til hafnar, þar 
sem ferma skal það eða afferma.

13. gr.
Sje eigi annað ákveðið, um lengd ráðningartímans, getur hvor aðili um 

sig sagt samningnum upp, þannig, aðskipverji fari úr skiprúmi í höfn, er ferma skal 
eða afferma skipið í. Sje skipverji íslenskur, og ráðinn á skipið í fslenskri höfn, 
geta aðilar þó að eins sagt samningi upp, þannig, að skipverji fari úr skiprúmi 
í íslenskri fermingar- eða affermingarhöfn.

Uppsagnarfrestur á skiprúmssamningi stýrimanna og vjelstjóra skal vera 
einn mánuður, en 7 dagar á öðrum skiprúmssamningum.

14. gr.
Sje skipverji ráðinn um ákveðinn tíma eða til ákveðinnar ferðar, og verði 

hann kyr á skipinu, eftir að ráðningartíminn er liðinn eða ferðinni lokið, en eigi 
gerður nýr samningur, og getur þá hvor aðila um sig sagt samningnum upp 
samkvæmt 13. gr.

15. gr.
Skipverji, sem verið hefir í skiprúmi í l'/'s ár frá því ráðningarsamningur 

síðast var gerður við hann, getur, enda þótt öðru vísi sje umsamið, og þrátt fyrir 
ákvæði 13. gr. um brottför úr skiprúmi í fslenskri höfn, farið úr skiprúmi f 
fermingar- eða affermingarhöfn skipsins, hafi hann áður sagt skiprúmssamningnum 
upp, með þeim fyrirvara, sem greinir í 2. málsgr. 13. gr.

16. gr.
Skipverja, sem rjett hefir til að fara úr skiprúmi, samkv. samningi eða 

samkvæmt ákvæðum þessa kafla, skalt þó skylt, að vinna nauðsynleg slörf á 
skipinu, sje þess krafist, þó eigi lengur en í 2 daga, eða ef skipið er seglskip, f 
4 daga, frá þvi skipið kom til hafnar.

Ef gefa skal sjóferðaskýrslu eða halda sjóferðapróf er skipverji skyldur 
til að dvelja þar á staðnum þar til því er lokið, gegn kaupi pg dvalarkostnaði 
þann tíma.

17. gr.
Ef lög eða yfirvöld í erlendri höfn, þar sem skipverji skyldi fara úr skip- 

rúmi, banna honum landsvist eða heimta þær tryggingar fyrir landsvistarleyfi 
hans, er hann eigi getur sett, skal honum skylt að gegna áfram stöðu sinni á 
skipinu, þar til það kemur til hafnar, sem hann getur farið úr skiprúmi í.
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3. Um kaup skipverja.

18. gr.
Skipverji tekur kaup frá og með þeim degi, sem hann kemur til vinnu á 

skipinu. Þurfi hann að ferðast frá ráðningarstað til skips, tekur hann kaup frá ; 
og með þeim degi, er sú ferð hefst.

Skipverji tekur kaup til þess dags, og að honum meðtöldum, er þjónustu i 
hans á skipinu lýkur, eða sje hann skráður úr skiprúmi, þá til afskráningardags j 
og að honum meðtöldum, enda hafi hann eigi áður mist rjett til kaups vegna 
sjúkleika eða af öðrum ástæðum.

Skipverji á ekki rjett á kaupi um þann tíma, er hann hliðrar sjer ólög- 
lega hjá að inna störf sín af hendi.

Þurfi að reikna kaup fyrir mánuð eða brot úr mánuði telst mánuðurinn ; 
30 dagar.

19. gr.
Greiðslu á kaupi getur skipverji einungis krafist, þegar skipið er i höfn, 

og að eins einu sinni á viku.
Kaupið greiðist í peningum, hafi skipverji ekki óskað að fá það greitt 

með ávisun á útgerðina. Greiðslu má krefjast í mynt þeirri, sem gjaldgeng er á 
greiðslustaðnum, með því gengi, er bankar þar þá greiða fyrir mynt þá, sem 
kaupið er talið i í samningnum.

Ef íslenskur skipverji, sem staddur er erlendis, óskar að senda kaup sitt 
heim til íslands, eru íslenskir ræðismenn skyldir til að veita honum aðstoð til 
þess ókeypis. Ríkissjóður ábyrgist peningasendingar þessar. Atvinnu- og sam- 
göngumálaráduneytið setur nánari reglur um peningasendingar skipverja.

20. gr.
Skipverji getur krafist þess, að tveir þriðju hlutar af kaupi hans sjeu 

greiddir nafngreindum manni hjer á landi eftir ávísun, eða lagðir inn í banka 
eða sparisjóð hjer á landi.

Ávísanagreiðslur má eigi slöðva nje lækka án samþykkis skipverjans fyr 
en ráðningu hans er slitið, nema svo sje, að sá hlnti kaupsins, er eigi var ávisað, 
hrökkvi eigi fyrir greiðslum á sektum, er skipstjóri hefir lagt á hann samkv. lög- 
um þessum, skaðabótakröfum, er útgerðin á á hendur honum, og rísa af starfi 
hans á skipinu, og kröfum yfirvalda á hendur honum, sem útgerðarmanni að lög- 
um er skylt að tryggja, með því að halda eftir kaupi skipverjans.

21. gr.
Skipstjóra er heimilt að halda eftir þriðjungi af þeim hluta kaups, er 

skipverji sjálfur getur tekið á móti, þar til skipverji fer úr skiprúmi, þó aldrei 
hærri upphæð en hálfsmánaðarkaupi.

22. gr.
Sjesamið um ákveðna upphæð í kaup fyrir ferðina, skal farið eftir áætlun



þeirri um lengd ferðarinnar, sem gerð er i viðskiftabókinni, ef reikna þarf kaup 
eftir tímalengd.

Standi ferðin lengur yfir en áætlað var, er skipverji rjeðist á skipið, á 
hann rjett á tiltölulegri viðbót við kaupið, sje eigi öðru vísi umsamið. Standi 
ferðin skemur, yfir á hann alt að einu rjett á hinu umsamda kaupi að fullu.

23. gr.
Fækki skipverjum meðan ferð stendur yfir, skal kaup það, er vjð það 

sparast, meðan skipið er í hafi, skiftast milli þeirra, sem eftir eru, að tiltölu við 
aukna vinnu hvers þeirra um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda með borgun 
fyrir yfirvinnu.
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24. gr.
Deyji skipverji telst kaup hans til dánardags, og að þeim degi meðtöldum, 

enda hafi hann eigi áður mist rétt til kaups, vegna sjúkleika eða af öðrum ástæðum.
Sje skipverji islenskur, og hafi hann verið í þjónustu útgerðarmannsins 

i siðustu sex mánuði áður en hann dó, skal útgerðarmaður greiða ekkju hans, 
eða ólögráða börnum, viðbótarkaup um einn mánnð.

Hverfi skip, og verði eigi upplýst, hvenær það fórst, skal kaupið reiknast 
eins og dauða skipverja hefði að höndum borið, er sá tími var liðinn, sem skip 
slikt sem þetta, þurfti, á þeim tima árs, til ferðar sinnar til ákvörðunarstaðar 
síns, þaðan sem siðast spurðist til þess.

25. gr.
Komi það i ljós, er reikningar eru gerðir upp, að skipverji hafi fengið 

meira greitt, en honum bar, þá er það fje eigi afturkræft, ef svo er, að ráðningu 
skipverja sje slitið af þeim ástæðum einhverjum, sem ræðir um í 24. gr., 1. 
málsgr. 32. gr„ 34. eða 38.—41. gr.

4. Um amönnun skipverja í veikindum og út/ör hans.

26. gr.
Skipverji er skyldur til að láta lækni rannsaka heilsufar sitt, ef skipstjóri 

krefst þess, enda sje það gert skipverja að kostnaðarlausu.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur með reglugerð skipað fyrir 

um læknisskoðun skipverja.
27. gr.

Veikist skipverji eða slasist, skal skipstjóri sjá um, að hann fái nauð- 
syulega umönnun á skipinu eða í landi, þar með talið fæði, húsnæði, hjúkrun, 
læknisbjálp og lyf.

Ef ástæða er til að ætla, að skipverji sje haldinn sjúkdómi, sem hætta 
stafar af fyrir aðra menn á skipinu, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, láta 
lækni skoða sjúklinginn. Sje eigi örugt, að verjast megi smithættu á skipinu, 
skal skipstjóri láta flytja sjúklinginn i land.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 29
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Geti sjúkur skipverji eigi sjálfur gætt muna sinna, skal skipstjóri annast • 
um þá. .

Sje skipverji skilinn sjúkur eftir erlendis, skal skipstjóri fela hann umsjá : 
íslensks ræðismanns, eða sjá honum sjálfur fyrir góðri umönnun, ef ræðismaður í 
er eigi á þeim stað, og tilkynna þetta þeim ræðismanni, sem næstur er.

28. gr.
Útgerðarmaður greiðir allan kostnað af umönnun sjúkra skipverja, meðan 

ráðningu þeirra er eigi slitið.
Sje skipverji veikur eða slasaður, er ráðningu hans er slitið, á hann rjett 

á að útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum, i alt að sex vikur, eða : 
i alt að tólf vikur, sje skipverji íslenskur og njóti umönnunar erlendis. Þetta ' 
timabil telst frá þvi að skipverji er skráður úr skiprúmi, eða frá þvi skipið ljet 
úr höfn, hafi hann eigi verið skráður úr skiprúmi. Sje íslenskur skipverji skii- : 
inn eftir erlendis, á hann auk þess rjett á ferðakostnaði og fæðispeningum til 
heimilis sins hjer á landi. Sje hægt að útvega honum stöðu, eigi lægri en þá, er : 
hann áður hafði, og eigi ver launaða, á skipi, sem fara á hingað til lands, eða : 
til hafnar, sem hægara er að senda hann frá heim til sin, þá er hann skyldur : 
að taka þeirri stöðu, ef heilsa hans leyfir.

Eigi skipverji sjálfur sök á veikindunum eða slysinu, eða hafi hann leynt 
þeim, er hann rjeðist á skipið, skal hann sjálfur hera kostnaðinn við umönnun 
sína vegna veikindanna, bæði áður en ráðningu var slitið og eftir, og ferð sína 
heim, og má þá draga kostnað þann, sem útgerðarmaður hefir haft af þessu, frá 
kaupi skipverjans.

Sje ráðningu skipverja, sem haldinn er smitandi berklaveiki, slitið, greið- 
ir rikissjóður kostnað þann við umönnuu hans og heimferð, sem útgerðarmaður : 
skyldi greiða, samkv. annari málsgr. þessarar greinar.

Sje ráðningu íslensks skipverja, sem haldinn er smitandi kynsjúkdómi, : 
slitið erlendis, greiðir ríkissjóður kostnaðinn við umönnun hans vegna veikind- 
anna, eftir að ráðningu hans var slitið.

29. gr.
Deyji skipverji, skal skipstjóri gera útför hans sæmilega, og tilkynna 

vandamönnum hans látið.
Skipstjóri skal i votta viðurvist láta gera skrá yfir muni hins látna, sem 

á skipinu eru. Deyji skipverji erlendis, skal skipstjóri afhenda næsta ræðismanni 
íslenskum skrá þessa. Reynist vandkvæði á að geyma muni þessa á skipinu, skal 
skipstjóri annaðhvort afhenda ræðismanni þá, eða selja þá með sem heppileg- 
ustum hætti.

30. gr.
Deyji skipverji, áður en ráðningu hans er slitið, skal útgerðarmaður 

greiða útfararkostnað hans. Sama gildir, ef hann deyr eftir að ráðningu hans var 
slitið, en á þeim tíma, að útgerðarmanni var skylt að greiða kostnaðinn við 
umönnnn hans.
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Deyji íslenskur skipverji á þeira tíma, að rikissjóði bar að greiða kostn' 
aðinn við umönnun hans, ber rikissjóði einnig að greiða útfararkostnað bans.

31. gr.
Verði skipstjóri að skilja veikan eða slasaðan skipverja eftir erlendis i umsjá 

ræðismanns, er honum skylt að setja tryggingu fyrir kostnaði þeira við uinönnun 
skipverjans og annað, sem útgerðarmanni er skylt að greiða samkv. 28. og 30. gr.

Kaup það, er skipverji kann að eiga inni, skal greitt ræðismanni, og má 
skipverji eigi ráðstafa því, án leyfis ræðismanns, meðan hann er í umsjá hans.

Geti skipstjóri eigi fengið aðstoð íslensks ræðismanns, og verði þvi að 
greiða kostnað við umönnun íslensks skipverja, vegna veikinda, er útgerðarmanni 
eigi bar að greiða, getur hann krafist þess, að það fje sje endurgreitt sjer úr 
rikissjóði.

Ákvæði næstu málsgr. hjer að framan, gilda einnig um kostnað vegna 
erlends skipverja, enda færi skipstjóri sönnur á það með læknisvottorði, að nauð- 
synlegt hafi verið að fiytja skipverjann í land, annaðhvort sjálfs hans vegna eða 
vegna annara manna á skipinu, og að heilsufari hans hafi í engu verið áfátt, er 
hann rjeðist á skipið.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um umönnun, 
greptrun og heimsendingu skipverja samkv. lögum þessum.

5. Um rjett skipstjóra til að vikja skipverja úr skiprúmi.

32. gr.
Sje skipverji eigi vinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða slysa, eða 

sje hann haldinn sjúkdómi, er hætta stafar af fyrir aðra menn á skipinu, og 
getur skipstjóri þá vikið honum úr skiprúmi. Á skipverji þá rjett á fullu kaupi 
sinu þar til ráðningu er slitið, og auk þess i einn mánuð frá ráðningarslitum, sje 
hann stýrimaður eða vjelstjóri, eða í 7 daga, sje hann í annari stöðu á skipinu.

Sje skipverji sjálfur valdur að veikindunum eða slysinu, eða hafi hann 
leynt þaim, er hann rjeðist á skipið, á hann rjett á kaupi aðeins fyrir þann tíma, 
sem hann var vinnufær þeirra vegna, hvort sem honum er vikið úr skiprúmi 
eða eigi.

33. gr.
Skipstjóri getur ennfremur vikið skipverja úr skiprúmi,

1, ef hann reynist óhæfur til þess starfa, sem hann var ráðinn til,
2, ef hann kemur ekki til skips á ákveðnum tíma, og skipið á að Iáta úr höfn, 

eða ráða verður annan mann i hans stað,
3, ef hann verður sekur um mikil afglöp í starfi sinu, svo sem það, að óhlýðn- 

ast hvað eftir annað skipunum yfirmanna sinna, að beita ofbeldi við yfir- 
menn sína, að misþyrma öðrum mönnum á skipinu, eða er hvað eftir annað 
drukkinn við störf sín,

4, ef hann verður sekur um þjófnað eða annan meiri háttar glæp, ef hann 
leynir manni á skipsfjöl, eða tollskyldum varningi, eða þeim varningi, sem
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útflutningsbann er á á fráfararstað skipsins eða innflutningsbann á ákvörð- i 
unarstað þess,

5, ef hann ber ágreining, sem rís af starfi hans á skipinu, undir erlend stjórn- 
arvöld.

Skipstjóri skal, ef þess er kostur, halda próf eftir fyrirmælum 64. gr., 
áður en hann víkur skipverja úr skiprúmi samkv. þessari grein.

Skipverji, sem vikið er úr skiprúmi samkv. þessari grein, ,á ekki rjett á , 
kaupi lengur en hann gegndi starfi sínu.

34. gr.
Ef skipverja er vikið úr skiprúmi, áður en ráðningartími hans er liðinn, ; 

og án þess að heimild sje til þess í 32. eða 33. gr„ þá á hann rjett á ferða- ' 
kostuaði til þeirrar hafnar, er ráðningu skyldi slitið í, samkv. samningnum, eða ■ 
til íslenskrar hafnar, ef ákvæði 13. gr. um ráðningarslit i íslenskri höfn eiga við. 
Ennfremur á hann rjett á kaupi meðan á ferðinni stendur, þó eigi skemri tíma 
en einn mánuð, sje hann stýrimaður eða vj elstjóri, eða 7 daga, sje hann í annari 
stöðu á skipinu.

6. Um rjett skipverja til að krefjast lausnar úr skiprúmi.

35. gr.
Ef skipverji sannar, að hann eigi kost á að verða skipstjóri, stýrimaður 

eða vjelstjóri, eða að hann eigi kost á æðri stýrimanns- eða vjelstjórastöðu, en 
hann þá er í, eða að ástæður hans hafi breytsf svo frá þvi hann rjeðist á skip- 
ið, að það sje velferðarmál fyrir hann, að geta losnað úr skiprúminu, og á hann 
þá rjett á að krefjast lausnar, ef hann fær annan dugandi mann í sinn stað, og 
auki það ekki útgerðarmanni kostnað.

Þegar þannig stendur á, á skipverji aðeins rjett á kaupi fyrir þann tíma, 
sem hann er í skiprúminu.

36. gr.
Ef illkynjuð farsótt geisar á áætlunarstað skipsins, og fái skipverji eigi 

vitneskju um það, fyr en eftir að hann rjeðist á skipið, og er honum þá rjett að 
krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef ferð er eigi hafin, en ella í fyrstu 
höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fjekk vitneskju um þessi atvik. Kaup tekur 
hann þá aðeins til þess tíma, er hann gengur úr skiprúminu.

Sama gildir, ef það kemur í ljós eftir að skipverji rjeðist á skipið, að 
hætta er á að skipið verði hernumið eða verði fyrir tjóni af hernaðarvöldum 
eða þess háttar hætta eykst til muna, frá því sem áður var.

37. gr.
Ef skipverji er ráðinn til ákveðinnar ferðar, og ferðinni er breytt til 

muna, og á hann þá rjett á að krefjast Iausnar úr skiprúmi, þegar í stað, ef ferð 
er ekki hafin, en ella í fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fjekk vit- 
neskju um breytinguna.
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Skipverji, sem fer úr skiprúmi af því að ferð skipsins var breytt, á rjett 
á kaupi í einn mánuð, frá því hann fer úr skiprúminu, sje hann stýrimaður eða 
vjelstjóri, en i 7 daga, sje hann í annari stöðu á skipinu, og auk þess ferða- 
kostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins, fari hann úr skiprúmi áður 
en ferð var hafin, en ella til þess staðar, er ráðningu skyldi slitið á, sam- 
kvæmt samningnum.

38. gr.
Ef skip er óhafiært eða íbúðir skipverja bersýnilega heilsuspillandi, og 

skipstjóri bætir eigi úr þessu, eða ef skipstjóri neitar að láta skoða skipið sam- 
kvæmt 59. gr., og á þá skipverji rjett á, að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer 
þá um greiðslu á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum, svo sem segir í 34. gr.

.39. gr.
Ef skipverji sannar, að skipstjóri hafi misþyrmt sjer, eða aðrir menn 

hafi misþyrmt sér á skipinu og skipstjóri eigi veitt sjer vernd, þó þess væri 
beiðst, eða hann sannar, að skipstjóri láti sig eigi fá sæmilegt fæði, og á hann 
þá rjett á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferða- 
kostnaði og fæðispeningum, svo sem segir i 34. gr.

40. gr.
Ef skip missir rjett til að sigla undir íslenskum fána, eiga skipverjar rjett 

á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakostnaði 
og fæðispeningum svo sem segir i 34. gr.

Eigi heimilar það skipverja að krefjast lausnar úr skiprúmi, þó skip- 
stjóraskifti verði á skipinu, eða skifti verði á útgerðarmanni, ef sá er islenskur, 
sem við tekur.

7. Um slit skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni.

41. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sje dæmt óbætandi, er skip- 

rúmssamningi slitið, nema öðruvísi sje um samið. Skipverja er þó skylt að taka 
þátt í björguninni og að vera viðstaddur, er sjóferðaskýrsla er tekin, og á hann 
rjett á kaupi og dvalarkostnaði þann tima, er hann þarf að hiða á staðnum 
þess vegna.

Ef skiprúmssamningi islensks skipverja er slitið erlendis af þeim sökum, 
er segir í fyrstu m^lsgrein þessarar greinar, á hann rjett á ferðakostnaöi og fæð- 
ispeningum til heimilis síns hjer á landi, og greiðist kostnaður þessi úr rikissjóði. 
Auk kaups þess, er skipverji á rjett á, samkvæmt fyrstu málsgrein þessarar 
greinar, á hann og rjett á kaupi meðau hann er á heimleið, þó eigi fyrir lengri
tíma en tvo mánuði, sje hann stýrimaður eða vjelstjóri, og eigi fyrir lengri tíma
en einn mánuð, sje hann í lægri stöðu á skipinu. Skipverja er skylt að ganga I
skiprúm á öðru skipi, sainkvæmt ákvæðum 2. málsgreinar 28. gr., og á hann



þá eigi rjett á kaupi frá útgerðarmanni skips þess, er fórst, fyrir þann tíma, sem ! 
hann er í hinu skiprúminu.

Bætur fyrir eignir íslenskra skipverja, þær er farist hafa við slysið, er út- 
gerðarmanni skylt að greiða samkvæmt reglum, er atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið setur.

Eigi skipverji samkv. 32., 34. eða 37.—41. gr. rjett á kaupi fyrir 
lengri tíma, en hann gegnir starfi sínu, eða sje kaupgjald reiknað samkv. 24. gr. 
og hafi honum verið heitið einhverri slíkri þóknun, sem ræðir um í fyrri málsgr.
8. gr., skal sú þóknun ákveðin svo sem segir í siðari málsgr. 8. gr. Eigi skal sú 
þóknun skerða kaupgjald annara skipverja.
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8 Um erlenda skipverja.

42. gr.
Konungur getur ákveðið, að erlendir skipverjar á íslenskum skipum skuli 

njóta hlunninda þeirra, er íslenskum skipverjum eru veitt í 28. og 41. grein, enda 
njóti þá íslenskir skipverjar sama rjettar um þessi efni sem innlendir í heima- 
landi hinna erlendu skipverja.

9. Um misklíðir út af ráðningunni.

43. gr.
Ef skipverji er óánægður með reikningsgerð skipstjóra, þá á hann rjett á að 

lögskráningarstjóri rannsaki reikninginn, hvort sem skipveri er skráður úr skip- 
rúmi eða eigi.

Ef skipið er statt erlendis, og ágreiningur rís milli skipstjóra og skip- 
verja út af reikningsgerð skipstjóra eða starfi skipverja, skal leggja þann ágrein- 
ing undir úrskurð þess ræðismanns íslensks, er fyrst næst til.

Báðum aðilum er skylt að hlíta úrskurði ræðismannsins, þar til hægt er 
að leggja málið fyrir íslenska dómstóla.

III. KAFLI.

Um skipsstörfin.

/. Um yfirmenn skipsins.

44. gr.
Skipstjóri hefir i öllum efnum hið æðsta vald á skipinu.

45. gr.
Það er skylda stýrimanns einkanlega, að vera skipstjóra til aðstoðar við
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siglinguna og mælingar þær og reikninga, er þar að lúta, svo og við bókun í 
leiðarbók eða dagbók skipsins. Hann skal og líta eftir öðrum skipverjum, eftir 
skipinu sjálfu, áhöldum þess og útbúnaði, að svo miklu leyti, sem annað eigi 
leiðir af ákvæðum 47. greinar. Hann skal sjá um nauðsynlega skrásetningu á 
farmi, sem fer í skip eða úr skipi, lita eftir fermingu og affermingu og búlkun 
farms og vista.

Riti stýrimaður leiðarbók eða dagbók, ábyrgist hann, að rjett sje ritað.

46. gr.
Ef skipstjóri forfallast eða sje hann fjarverandi, og beri eitthvað það að 

höndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal stýrimaður, eða sá þeirra, 
sem æðstur er, ráða fram úr því, er eigi má fresta.

Deyji skipstjóri eða verði hann óhæfur til skipsstjórnar eða vikji hann 
úr stöðu sinni, kemur stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur er, I hans stað, þar 
til nýr skipstjóri tekur við skipsstjórn.

47. gr.
Það er skylda vjelstjóra einkanlega að stjórna vjelgæslunni. Hann ber 

ábyrgð á rekstri, meðferð og viðhaldi vjelarinnar og leiðslum þeim og útbúnaði, 
sem til hennar heyra, svo og þess hluta af bol skipsins, sem lykur um katla og 
vjelarúm, ásamt tilheyrandi kolabyrgjum, vatnsgeymum og ásgöngum. Hann lítur 
eftir eldsneylisforða skipsins og öðrum vjelarnauðsynjum, veitir þeim móttöku og 
athugar magn þeirra og gæði. Hann lítur ennfremur eftir vjelgæslumönnum 
skipsins og vistarverum þeirra.

Vjelstjóri skal tafarlaust tilkynna skipstjóra, ef hann verður var við galla á 
þeim hlutum skips.eða á áhöldum þeim eða útbúnaði, er nefndur er hjer að framan.

Vjelstjóri ritar I vjelarbók og ábyrgist að rjett sje ritað.

48. gr.
Ef vjelstjórar eru fleiri enn einn á skipi, ber yfirvjelstjóri ábyrgð á vjel- 

gæslunni í heild sinni. Hann skiftir verkum milli hinna vjelsljóranna.
Ef yfirvjelstjóri forfallast eða sje hann fjarverandi og beri eitthvað það 

að höndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal sá hinna vjelstjór- 
anna, sem æðstur er, ráða fram úr því, sem eigi má fresta.

2. Almennar starfsskgldur.

49. gr.
Skipstjóri og aðrir yfirmenn skulu koma sómasamlega fram við undir- 

menn sína. Líkamlegri refsingu má aldrei beita.
Allir skulu skipsmenn hegða sjer sómasamlega, kurteislega og friðsamlega 

og gæta nákvæmlega þeirra fyrirmæla, sem sett verða um góða siðu og reglu á 
skipinu. Þegar skipverji fær skipun frá yfirboðara sínum, skal hann láta á sjer 
skilja með skýrum svörum, að hann hafi skilið skipunina.
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50. gr.
Skipverji skal hlýða skipunum yfirboöara sinna, er að starfinu lúta, vera 

umhyggjusamur um skip og farm og yfirleitt vinna störf sín með áhuga og trúmensku.
Tjón þaö, er skipverji veldur, með yfirsjónum eða vanrækslu við störf sín, 

skal honum skylt að bæta. Dómstólarnir geta þó fært skaðabótaupphæðina niður, 
með hæfilegu tilliti til þess, hve mikil sökin var og tjónið, til efnahags skipverj- 
ans og annara atvika.

3. Um upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur.

51. gr.
Skipverji er skyldur að kóma á ákveðnum tíma í skiprúmið. Eftir það má 

hann eigi fara frá skipi leyfislaust.
Eigi má neita skipverja um landgönguleyfi á fristundum hans, nema því 

að eins, að nauðsynlegt sje, að hann fari eigi frá skipinu, vegna öryggis skips, 
farms eða manna, sem á skipinu eru, vegna nauðsynlegra skipstarfa eða vegna 
þess, að skipið er búið til brottferðar eða flytja á það til innan hafnar.

Geti skipverji eigi komið á skip á rjettum tima, skal hann tafarlaust 
skýra skipstjóra frá því.

52. gr.
Ef skipverji kemur eigi til skiprúms síns á ákveðnum tima, fer frá skipi 

i leyfisleysi eða kemur eigi á rjettum tima aftur til skips úr landgönguleyfi, getur 
skipstjóri látið flytja hann á skip með aðstoð lögreglunnar, sje skipið eigi nægi- 
lega mannað án hans eða sje skipverji ölvaður.

53. gr.
Ef skipverji strýkur, getur skipstjóri selt með haganlegum hætti muni þá, 

er hann Ijet eftir á skipinu.
Nemi söluverð munanna og kaup það, er skipverji á inni, meiru en 

skaðabótakröfu útgerðarmanns, skal farið með afganginn samkv. ákvæðum 69. gr.

54. gr.
Skipverja er heimilt að hafa með sjer á skipinu hæfilega mikið af far- 

angri, er hann þarf til eigin nota, enda sje það eigi til baga fyrir skip eða farm 
og eigi hætt við, að af því stafi óregla á skipinu. Verslunarvörur fyrir sig eða 
aðra má hann eigi hafa á skipinu, nema með leyfi skipstjóra.

Skipverja er skylt að greiða venjulegt farmgjald fyrir varning, sem hann 
hefir ólöglega með sjer á skipinu og bæla skaða þann er af því hlýst.

Ef skipstjóri hefir grun um, að ólöglegur varningur sje á skipinu, getur 
hann látið rannsaka hirslur skipverja. Skipverjar þeir, er rannsakað er hjá, mega vera 
viðstaddir rannsóknina. Varning, sem skipverji hefir með sjer ólöglega, getur skip- 
stjÓTÍ tekið í sínar vörslur, látið flytja á land eða varpa útbyrðis, ef nauðsyn krefur.
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4. Um vinnu á skipi, viðurvœri skipverja og aðbúð.

55. gr.
Þegar verkum er skift, skal taka tillit til stöðu hvers skipverja á skipinu 

og þess gætt eftir föngurn, að hann taki frarnförurn í kunnáttu í starfi sínu.
t’eim manni, er verkum stjórnar, er skylt að gæta þess, að fylgt sje nauð- 

synlegum varúðarreglum gegn slysum og sjúkdómum.

56. gr.
Á sunnudögum eða öðrum helgidögum, sem lögteknir eru bjer á Iandi, 

má eigi setja skipverja til vinnu við þau störf, sem fresta má.
Skipverjum skal, ef þess er kostur, gefið tækifæri til að halda guðþjónustu 

á skipinu á helgidögum þessum.

57. gr.
Skipstjóri skal sjá um, að skipverjar fái nægan mat og góðan og skal 

hann um það efni hlita tilskipun, er konuogur setur, um viðurværi skipverja á 
islenskum skipum.

Ef nauðsyn ber til að matur sje dreginn af skipverjum á ferð, skal 
greiða þeim sanngjarnar bætur þess.

58. gr.
Skipstjóri skal hafa eftirlit með heilbrigðismálum og hreinlæti á skipinu. 

Hann skal gæta þess, að fylgt sje nákvæmlega reglugerð þeirri, er atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið setur, um vistarverur skipverja, viðhald á þeim og 
hreinlæti i þeim.

5. Um haffœrisskoðun.

59. gr.
Ef meiri hluti skipshafnar ber sig upp við skipstjóra yfir því, að skipið 

sje eigi haffært, í ferð þá, sem því er ætluð, eða yfirvjelstjóri, og umkvartanirnar 
lúta að þeim hluta skips, áhalda þess eða útbúnaðar, er bann hefir umsjón með, 
og er þá skipstjóra skylt að láta fara fram aukaskoðun á skipinu, samkvæmt því, 
sem fyrir er mælt i lögum um eftirlit með öryggi skipa og reglugerðum, er settar 
eru samkvæmt þeim lögum. Komi kvörtunin fram í erlendri höfn, þar sem auka- 
skoðun eigi getur farið fram samkvæmt áðurnefndum reglum, skal skipstjóri snúa 
sjer til yfirvaldanna þar á staðnum og fara fram á, að skoðunarmenn sjeu út- 
nefndir til að dæma um haffæri skipsins.

Reynist það við skoðunina, að umkvartanirnar um óhaffæri skipsins höfðu 
eigi við skynsamleg rök að slyðjast, skulu þeir, sem kærðu, greiða kostnaðinn 
við skoðunina og skaðabætur svo sem segir í annari málsgr. 50. gr.

Ef skoðunargerð fer fram erlendis, samkvæmt grein þessari, skal ræðis- 
maður sá, er málið hefir haft með höndum, en ella skipstjóri, tafarlaust senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skýrslu um skoðunina.

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing). 30
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6. Um agavald skipstjóra.

60. gr.
Skipstjóri, eða sá sem gengur í hans stað í fjarveru hans eða forföllum, i 

getur þröngvað skipverjum til hlýðni með valdi, ef það er nauðsynlegt til að [ 
halda góðri regln á skipinu.

Pá er skip er í háska statt, eða skipverjar gera samblástur, eða önnur j 
nauðsyn rekur til, er leyft að þrífa til hverskyns nauðsynjaúrræðis til að koma á j 
hlýðni og góðri, reglu og er hver af skipverjum skyldur til að veita yfirmanni j 
sinum aðstoð sína.jafnvel ótilkvaddur.

Bíði sá tjón við þetta, er mótþróann sýndi, á enginn ábyrgð á því, ef j 
yfirmaður beitti eigi meira harðræði en atvik kröfðu.

61. gr.
Drýgi skipverji meiri háttar glæp og sje skipið eigi statt í innlendri höfn, j 

skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, taka bráðabirgðaskýrslu um málið, sam- i 
kvæmt því, sem fyrir er mælt i 64. gr. Ef glæpurinn var unninn'í landi .eða j 
landhelgi annars ríkis, skal rannsókn þessi því að eins fara fram, að yfirvöld á 
þeim stað reki eigi málið.

Þar til íslenskur ræðismaður eða íslensk yfirvöld geta tekið málið i sínar i 
hendur, skal skipstjóri gæta þess eftir föngum, að sakborningur hverfi eigi á 
burt og er heimilt að byrgja hann inni eða hefta á annan hátt, ef þörf krefur, 
og ábyrgist skipstjóri, að hann sje ekki harðara leikinn en vera þarf.

IV. KAFLI.

Um refsivald skipstjóra.

62. gr.
Skipstjóri má refsa skipverja með kaupmissi í einn til sjö daga fyrir 

þessar yfirsjónir:
1. Komi hann eigi í skiprúmið á ákveðnum tima, fari hann frá skipi i leyfis- 

leysi eða komi eigi á ákveðnum tíma til skips úr landgönguleyfi.
2. Vanræki hann að tilkynna forföll, er valda því, að hann kemur eigi til skips 

á ákveðnum tíma.
3. Valdi hann hættu eða tjóni með hirðuleysi i starfi sínu.
4. Víki hann af verði, er hann hefir verið settur við stýri eða skipuð útsýn, 

eða komið er þar að honum sotandi eða ölvuðum, eða sje hann endranær 
ölvaður við störf sin.

5. Sói hann matvælum eða fari hann ótilhlýðilega með þau á annan hátt.
6. Leyni hann óviðkomandi manni á skipi eða hleypi manni á skip í leyfisleysi.
7. Flytji hann áfengi á skip eða annan varning, sem honum er óheimilt að 

hafa á skipi samkvæmt ákvæðum 54. gr.



8. Hegði hann sjer ósæmilega við yfirmenn sina eða óhlýðnist skipunum þeirra, 
er að starfi hans lúta.

9. Taki hann þátt i barsmíðum eða gæti hann á annan hátt ekki góðrar hátt- 
semi og reglu á skipinu.

63. gr.
Refsingu þessari má eigi beita á skipum, sem eru í innanlandssiglingum 

nje á öðrum skipum, meðan þau eru stödd i íslenskri höfn, og eigi fyrir yfirsjón- 
ir, sem drýgðar eru i islenskri höfn, og unt var að kæra áður en skipið ljet úr 
höfninni.

Eigi má úrskurða skipverja refsingu fyr en 12 klukkustundir eru liðnar 
frá því að yfirsjónin var drýgð, og eigi síðar en vika er liðin, nema sjerstök 
nauðsyn sje til þess, að frá þvi sje vikið.

64. gr.
Skipstjóri skal í viðurvist tveggja prófvotta, er hann sjálfur kveður til 

meðal hinna reyndustu manna af skipshöfninni, halda próf, áður en hann beitir 
refsivaldi sínu. Annar prófvotturinn skal vera stýrimaður eða vjelstjóri, ef þess 
er kostur, en hinn úr flokki undirmanna skipsins. Þó skulu þeir báðir vera úr 
fiokki yfirmanna, ef þess eru föng, þá er stýrimaður eða vjelstjóri er hafður 
fyrir sök.

Við prófið skal yfirheyra skipverja þann, er fyrir sök er hafður, svo og 
vitni þau, er með þarf til sönnunar í málinu. Prófvottarnir geta látið skipstjóra 
leggja spurningar fyrir þá, sem yfirheyrðir eru. Framburður hinna yfirheyrðu og 
úrskurður skipstjóra skal ritaður i leiðarbók skipsins eða dagbók, eða í sjerstaka 
prófbók, og skal lesa það, sem bókað var, upp fyrir þeim, sem hlut eiga að máli. 
Skipstjóri og prófvottarnir staðfesta með undirskrift sinni, að rjett sje bókað, og 
geta vottarnir látið bóka þær athugasemdir, er þeim þykir prófið gefa tilefni til.

Hafi skipstjóri eigi farið að, svo sem bjer var lýst, er úrskurður hans um 
refsingu ógildur.

65. gr.
Þegar refsing er ákveðin, skal eigi eingöngu tekið tillit til þess, hve mik- 

ilvæg yfirsjónin var eða til atvikanna, er hún var framin, heldur einnig til hegð- 
unar hins seka að undanförnu. Refsingu skal eigi beitt, ef yfirsjónin er smávægi- 
leg og ætla má, að áminning nægi.

Skipstjóri getur eigi kært skipverja fyrir yfirvöldunum vegna yfirsjónar, 
er hann hefir refsað honum fyrir, nema fyrirvari hafi verið gerður um það i 

refsiúrskurðinum.
66. gr.

Ef ástæða þykir til þess, getur skipstjóri gefið eftir, að nokkru eða öllu 
leyti, sekt sem hann hefir úrskurðað. Úrskurður um eftirgjöf sektar skal ritaður 
i leiðarbók eða dagbók skipsins, eða i prófbókina, og undirritaður af skipstjóra 
og tveimur vottum, en er ógildur ella.

67. gr.
Ef skipverji vill eigi una við refsingu, er skipstjóri hefir úrskurðað hon-
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um og sje hann erlendis, getur hanu borið frarn kæru sína fyrii ræðistnann, en 
gera verður hann það í síðasta lagi þá er hann fer úr skiprúmi.

Úrskurði ræðismanns skal hlíta fyrst um sinn við samningu lokareikn- 
ings skipverjans, en heimilt er hvorum aðila um sig, á ársfresti þaðan frá, að 
skjóta málinu til sjódóms á heimili útgerðarinnar bjer á landi.

Skipverji, sem kæra vill úrskurð skipstjóra, getur krafist þess að fá eft- 
irrit af prófunum og úrskurðinum, staðfest af skipstjóra.

68. gr.
Hafi skipverji eigi kært úrskurð skipstjóra fyrir ræðismanni, getur hann 

lagt kæru sína undir úrskurð sjódóms á heimili útgerðar skipsins hjer á landi, 
en gera skal hann það, áður en ár er liðið frá þvi hann fór úr skiprúmi. Mál, 
samkvæmt 67. og 68. gr. sæta meðferð einkalögreglumála.

69. gr.
Kaup það, sem haldið er eftir samkvæmt 62. gr., skal skipstjóri greiða 

til lögskráningarstjóra eða ræðismanns, er skipverji er skráður úr skiprúmí, og 
láta fylgja staðfest eftirrit af prófunum og úrskurðinum, og skal það sent at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytinu ásamt kaupinu. Sje skipverji eigi skráður 
úr skiprúmi skal skipstjóri sjálfur senda ráðuneytinu kaupið og eftirritið.

Fje þvf, er þannig safnast skal varið til hagsmuna sjómönnum eða vanda- 
mönnum þeirra, eftir fyrirmælum atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

V. KAFLI.

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip.

70. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig, eftir því sem við á, um aðra menn, er 

ráðnir eru á skip af útgerðarmanni eða skipstjóra, en ekki teljast til venjulegra 
skipverja. Ákvæði 13., 32., 37. og 41. gr., um stýrimenn og vjelstjóra, gilda og 
um bryta.

71. gr.
Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip, gilda 10., 26., 27., 4. og 5. máls- 

gr., 28. gr„ 29. 31., 49., 50, 54„ 57., 58., 60., 61., 85., og 87. grein þessara laga, 
eftir því sem við á,

Menn þessir eru skyldir til að vínna þau verk eftir megni, sem skipstjóra 
þykir nauðsyn til öryggis skipinu.

72. gr.
Ákvæði 71. greinar 1. málsgr. gilda og um sjómenn, sem sendir eru 

heim að tilhlutun ræðismanns.
Gegn hæfilegri þóknun er þeim skylt að aðstoða eftir megni við vinnu á 

skipinu, sje þess krafist, þó svo að jafnan skal tekið tillit til fyrri stöðu þeirra.
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VI. KAFLI.

Um refsingar.

73. gr.
Ef skipstjóri misbeitir valdi því, sem honum er veitt í 60. gr. og í 1. máls- 

gr. 61. gr., eða refsivaldi sínu, eða beiti hann ónauðsynlegri harðneskju við skip- 
verja, vanræki skyldur sínar við veika eða slasaða skipverja, eða láti hann skip- 
verja eigi fá lögboðið viðurværi, varðar það sektum, 10—1000 kr., eða fangelsi, 
ef miklar sakir eru, nema þyngri refsing liggi við brotinu samkvæmt öðrum 
lögum.

74. gr.
í refsidómi samkvæmt 73. gr„ má ennfremur, ef sjerstaklega miklarsakir 

eru, ákveða að dómfeldi skuli sviftur rjetti til skipsstjórnar ákveðinn tima eða 
æfilangt. Skal þá jafnframt tekið fram i dómnum, hvort dómfeldi megi gegna 
stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur rjetti til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal svo fljótt sem unt er, senda at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dómnum svo og skipstjóraskir- 
teini dómfelda. Ef dómurinn heimilar dómfelda að gegna slýrimannsstöðu, lætur 
ráðuneytið bonun: i tje stýrimannsskírteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn og sjerstakar 
ástæður mæla með því, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins, veitt dómfelda aftur rjett til skipsljórnar, enda þótt sá tími, 
sem til er greindur í dómnum, eigi sje liðinn.

75. gr.
Brjóti útgerðarmaður eða skipstjóri annars á móti skyldum þeim, sem 

honum eiu lagðar á herðar í lögum þessum, þá varðar það 10 —1000 króna 
sektum.

76. gr.
Ákvæði 73.—75. greinar gilda einnig um þann mann, sem gengur I stað 

skipstjóra í forföllum hans eða fjarveru.

77. gr.
Ef skipverji ræður sig I nýtt skiprúm þann tima, er hann var skyldur 

til að vera í öðru skiprúmi eftir eldri ráðningarsamningi, þá varðar það 5—500 
króna sektum.

78. gr.
Ef skipverji, i þeim tilgangi að koma sjer bjá vinnu á skipi, annaðhvort 

vanrækir að koma til skips á ákveðnum tima eða hverfur frá skipi, þá skal 
hann sæta sektum fyrir strok.
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Strjúki skipverji er svo er ástatt, að skipi eða mönnnm er með því stefnt 
i voða, eða sjeu að öðru leyti miklar sakir, getur refsingin orðið fangelsi eða 
betrunarhúsvinna alt að einu ári.

Strjúki skipverji með kaup, er hann hefir eigi unnið fyrir, skal honum 
refsað fyrir svik, hvort sem hann er kominn í skiprúmið eða eigi, nema ætla 
megi, að tilgangur hans hafi eigi verið sá, að draga sjer kaup það, sem hann 
hafði fengið greitt, en hafði enn eigi unnið fyrir.

79. gr.
Hver, sem tælir skipverja til stroks eða bjálpar honum, með ráðum eða 

í verki, til að strjúka, sæti sektum eða fangelsi.

80. gr.
Ef skipvérji rís upp móti skipstjóra eða þeim manni, sem er í skipstjóra 

stað, eða skorast undan hlýðni við þá, en beitir þó eigi ofbeldi eða ógnar með 
því, og sætir hann þá 5 — 500 króna sektum, eða fangelsi, ef miklar sakir eru.

81. gr.
Ef skipverji ræðst á skipstjóra eða annan yfirmann sinn með ofbeldi eða 

hótunum um ofbeldi, og varðar það fangelsi eða hegningarvinnu, alt að tveimur 
árum, ef miklar sakir eru. Sjeu málsbætur má beita sektum.

82. gr.
Ef skipverjar, eða nokkur hluti þeirra, gerir samblástur, þá varðar það 

fangelsi, eða sektum ef málsbætur eru. Þó getur refsing hvatamanna eða foringja 
samblástursins orðið hegningarvinna alt að 6 árum, svo og refsing annara sam- 
blástursmanna, ef þeir hafa beitt líkamlegu ofbeldi eða mikið fjártjón hefir hlotist 
af sambiæstrinum.

83. gr.
Ef skipverjar krefjast skoðunargerðar á skipi samkvæmt 59. grein, og það 

reynist við skoðunargerðina, að engin skynsamleg rök voru til að telja skipið 
óhaffært, þá varðar það 5—500 króna sektum, eða fangelsi, ef miklar sakir eru.

84. gr.
Verði skipverji valdur að sjóslysi með hirðuleysi sínu, óvarkárni eða 

vanrækslu á skyldustörfum sinum, þá varðar það fangelsi eða sektum.
Sje hinn seki stýrimaður eða vjelstjóri, má ennfremur ákveða í dómnum, 

að hann skuli sviftur rjetli til stýrimensku eða vjelstjórnar, um ákveðinn tfma 
eða æfilangt. I dómnum má þó heimila honum að gegna lægri stýrimanns- eða 
vjelstjórastöðu, en þeirri, er hann áður hafði, þann tíma, sem tiltekinn er í 
dómnum. Um eftirrit af dóminum og um atvinnuskirteini dómfelda fari svo 
sem segir í 74. gr. .

Þegar eitt ár að minsta kosti er liðið frá dómsuppsögn, getur atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytið, ef ástæða þykir til þess, veitt stýrimanni eða vjel-
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stjóra, sem sviftur hefir verið rjetti til stýrimensku eða vjelstjórnar, heimild til 
að gegna nánara tiltekinni lægri stýrimanns- eða vjelstjórastöðu, eða jafnvel, ef 
sierstakar ástæður mæla með því, veitt honum aftur að fullu atvinnurjettindi 
þau, er hann var sviftur, hvorttveggja, enda þólt sá tími, sem til var greindur í 
dómnum eigi sje liðinn.

85. gr.
Hafi skipverji varning með sjer á skipi, án leyfis skipstjóra, og skipi eða 

farmi stendur háski eða áhætta af varningi þessum, þá varðar það 5 — 500 króna 
sektum eða fangelsi.

86. gr,
Ef skipverji fer frá skipi, og er skipið í háska statt, og gætir hann eigi 

þess, sein góðum sjómanni er skylt að gæta, og varðar það hann sektum eða 
einföldu fangelsi.

87. gr.
Verði skipverji sekur um yfirsjón i skyldustörfum sínum, með öðrum 

hætti en áður var sagt, eða raski hann góðri háttsemi eða reglu, og varðar það 
5 — 500 króna sekturn.

88. gr.
Yfirsjónir þær, sem ræðir um í 77. gr., 1. málsgr. 78. gr., 79., 80., 85. 

og 87. gr., skulu eigi sæta opinberri málssókn, nema sá krefjist þess, er misgert 
var við, skipstjóri eða útgerðarmaður. Krafa um málssókn skal gerð svo fljótt 
sem unt er, og í siðasta lagi áður en ár er liðið frá því, að yfirsjónin var drýgð.

Mál út af brotum gegn 84. og 86. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið til umsagnar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sje um 
algerðan skiptapa að ræða, hafl skip steytt á grunni og orðið að leita hjálpar 
annara, eða hafi annað sjóslys orðið, er manntjón hlaust af eða annað verulegt 
tjón, má eigi fella niður málssókn fyr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytisins.

Mál út af brotum gegn 2. og 3. málsgr. 78. gr., 81., 82. og 84. gr. skulu 
sæta almennri meðferð sakamála, en mál út af brotum gegn 73., 75., 77. gr. 
1. málsgr. 78. gr., 80., 83., 85., 86. og 87. gr. skulu rekin sem almenn 
lögreglumál.

89. gr,
Hafi skipverji orðið sekur um yfirsjón og sætt refsingu fyrir hana eftir 

62. gr„ og verður mál höfðað um það á hendur honum, og skal dómurinn þá 
kveða á um sekt hans með rjellmætri hliðsjón af hinni fyrri refsingu bans, og 
má þá færa refsinguna niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir þá yfirsjón, 
eða fella refsinguna niður með öllu.
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90. gr.
Mál þau er ræðir um í þessum kafla skulu rekin í sjódómi.

91. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.

VII. KAFLI.

Um flildí laga þessara og afnám eldri lagaákvæða.

92. gr.
• Með lögum þessum eru 30. gr., 2. málsgr. 39. gr., 49.—52. gr., upphafs-
ákvæði 1. málsgr. 66.gr., 67.—73., 75.—113.gr., 253. gr„ 2. málsgr. 254. gr., 257. 
og 265.-277. gr. siglingalaga nr. 56, 30. nóvember 1914 úr lögum numdar.

93. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Hinn 17. febrúar 1928 samþykti Neðri deild Alþingis, að skora á ríkis- 
stjórnina, »að láta endurskoða siglingalög nr. 56, frá 30. nóv. 1914, og leggja 
fyrir næsta þing breytingar á lögunum, er gangi i svipaða átt og sjómannalög 
þau, er nú gilda á Norðurlöndum«.

Samkvæmt þessari þingsályktun fól atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 
þeim Kristjáni Bergssyni forseta Fiskifjelags íslands og Sigurjóni A. Ólafssyni al- 
þingismanni, með brjefí dags. 19. júní f. á., »að framkvæma umrædda endur- 
skoðun og láta stjórninni í tje í tæka tið uppkast að frumvarpi til laga um 
þetta efni«. Frá þeim er frumvarp þetta komið og fylgdi því svofeld

Greinagerð.
Eins og kunnugt er, settu Danir, Norðmenn og Svíar sjer ný siglingalög 

á árunum 1891—1893. Lög þessi eru samhljóða i öllum aðalatriðum, enda einn 
merkasti þátturinn í samvinnu Norðurlanda um löggjöf. Eftir þessum norrænu 
lögum voru siglingalög vor nr. 63, frá 22. nóv. 1913, og hin endurskoðaða út- 
gáfa þeirra, 1. nr. 56 frá 30. nóv. 1914, samin.

Árið 1918 varð það að samkomulagi milli stjórnanna i Danmörku, Finn- 
landi, Noregi og Sviþjóð að láta í sameiningu endurskoða siglingalögin, og var 
nefnd skipuð af hálfu hvers lands um sig, til þessa starfa. íslandi mun þá hafa

75.%25e2%2580%2594113.gr
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verið gefinn kostur á, að taka þátt í þessari endurskoðun, en því boði var 
eigi sinnt.

Skandinaviska nefndin var á einu máli um það, að heppilegt væri, að 
nema út úr siglingalögunum öll ákvæðin um stöðu skipshafnarinnar, og safna 
þeim saman í sjerstakan lagabálk. Frumvarpi til laga þessara skiluðu nefndirnar 
frá sjer árið 1921, og eru þau frumvörp nú orðin að lögum í öllum þessum 
fjórum löndum. Mega þau heita að vera samhljóða í öllum aðalatriðum.

Þegar siglingalögin voru sett 1913, voru þau í öllu verulegu sniðin eftir 
norrænn siglingalögunum. Þótti það þá heppilegt, aö ísland, með þeim hætti, 
tæki þátt í löggjafarsamvinnu Norðurlanda. Sama skoðun kemur og fram í á- 
lyktun neðri deildar Alþingis, þeirri, er áður var getið. Þar er skorað á ríkis- 
stjórnina, að leggja fyrir Alþingi, frumvarp, er gangi i svipaða átt og sjómanna- 
lög þau, er nú gilda á Norðurlöndum. Samkvæmt þessu hefir nefndin talið sjer 
skylt, að fylgja þeirri stefnu, er nú hefir verið tekin upp á Norðurlöndum, að 
safna ákvæðum siglingalaganna, um stöðu skipshafnar, saman í sjerstakan laga- 
bálk, og í annan stað, að sniða þau lög sem mest eftir norrænu sjómannalög- 
unum. Hefir nefndin við samningu frumvarps þessa lagt sjómannalög Dana fyist 
og fremst til grundvallar, en þó vikið frá þeim í nokkrum efnum, og þá ýmist 
sniðið ákvæðin eftir hinum sjómannalögunum, eða sett ný ákvæði, þar sem þess 
var talin þörf vegna sjerstakra hátta hjer á landi. Þess skal getið, að nefndin 
hefir eigi haft sjómannalög Finna með höndum, og hefir hún því eigi getað haft 
hliðsjón af þeim.

Gfni lagafrumvarps þessa er i stuttu máli reglurnar um rjettarstöðu skips- 
hafnarinnar. Aðalatriðið er þar skipsrúmssamningurinn, og rjettindi og skyldur 
skipverja samkvæmt honum. En jafnframt eru hjer þó settar samsvarandi reglur 
um ráðningarsamning skipstjóra. Fá er og í frumvarpinu mælt fyrir um vald 
skipstjóra og skipverja, svo og um refsingu fyiir brot skipstjóra og skipverja á 
ákvæðum frumvarpsins. Hinsvegar er hjer eigi að finna reglur um aðrar skyldur 
skipstjóra við starf hans, svo sem’um meðferð á farmi, um siglingu skips o. s. 
frv. Þau ákvæði verða éftir sem áður í siglingalögunum sjálfum.

Frumvarp þetta hefir eigi að geyma öll þau ákvæði, er máli skifta sjer- 
staklega fyrir sjómenn, t. d. ekki ákvæðin um atvinnu við siglingar, um hvíldar- 
tlma skipverja, um slysatryggingar, eða um lögskráningu. Sjómannalögin nor- 
rænu hafa heldur ekki ákvæði um þessi efni, þeim er þar allstaðar skipað með 
sjerstökum lögum. í siglingalögum vorum eru heldur eigi ákvæði um þessi efni, 
nema eitt þeirra, lögskráninguna. Nefndin lítur svo á, að þau ákvæði siglinga- 
laganna sjeu svo ófulikomin, að þau þurfi endurskoðunar við, en telur rjett, að 
um lögskráningu verði sett sjerstök lög, og mun bera fram fram frumvarp þar 
að lútandi.

1 siglingalögunum er ekkert alment ákvæði um það, um hver skip lögin 
gildi. í sjómannalögunum norrænu er heldur ekkert slíkt ákvæði. Þótti vera 
vandkvæði á því, að setja almenna reglu um þetta. í frumvarpi þessu er heldur 
eigi neitt slíkt alment ákvæði Verður að leggja það á vald dómstóla og umboðs- 
stjórnar, að ákveða það í hverju einstöku máli, hvort lögin í heild sinni eða 
einstök ákvæði þeirra eigi við tiltekin skip. Þess skal þó getið, að frumvarpið
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mnndi yfirleitt taka til þeirra skipa, sem skipstjóri er á og skipshöfn, ánþessað; 
það alment skifti máli, til hvers skipið væri notað, hvort heldur væri til fisk-í 
veiða eða annara veiða, farmflutninga eða farþegaflutninga, bjórgunar eða drátt- 
ar. En svo takmörkuð getur notkunin vertð, eða skipið svo lítlð, að eigi yrði 
talið, að ákvæði frumvarpsins gætu átt við um það. Frumvarpið er miðað við 
íslensk skip fyrst og fremst, en þó mundi sumum ákvæðum þeirra verða beitt 
um erlend skip, sem stödd væru i landhelgi hjer við land.

I. KAFLI.
Um ráðnfngarsamning skipstjóra.

Ákvæði þessa kafla koma í stað upphafsákvæðis 1. málsgr. 66. gr. og \ 
67.-73. gr. siglingalaganna.

í frumvarpinu eru engin ákvæði um rjett skipstjóra til þess, að fara af; 
skipinu, ef ráðningarsamningur er vanhaldinn af hálfu útgerðarmanns. Um þetta 5 
eru heldur eigi ákvæði í siglingalögunum. Mundi því um þetta efni fara eftir al- 
mennum reglum um samninga, þannig, að skipstjóra væri rjett að ganga úr stöðu ; 
sinni, ef um verulegar vanefndir væri að ræða frá útgerðarmannsins hálfu.

í frumvarpinu er ekkert ákvæði, sem svari til 3. málsgr. 67. gr. um • 
heimild skipstjóra til að fara frá skipi, ef það missir rjett til að sigla undir ís- ; 
lenskum fána. Á slíku ákvæði er heldur eigi þörf, þvi að almennar reglur myndu \ 
heimila skipstjóra burtför, er slík atvik ber að höndum.

Um 1. gr.
í siglingalögunum eru engin ákvæði um það, að ráðningarsamningur skip- 

stjóra skuli gerður skriflegur, sbr. hinsvegar 75. gr. um skipverja. Er Dýmæli ! 
þetta tekið upp í norrænu lögin, til þess að sem minstur vafi verði á um rádn- ; 
ingarkjör skipstjóra, og er það báðum aðilum til hags, én hinsvegar engum vand- 
kvæðum bundið fyrir útgerðarmann, að láta gera skriflegan samning um ráðn- 
inguna.

Um 2, gr.
1 1. málsgr. 67. gr. siglingalaganna er skipstjóra heimilað, að segja upp 

ráðningarsamningi sinum, þegar eigi er öðruvísi um samið, við ferðarlok í inn- 
lendri höfn, eða hafi hann gegnt starfinu í 3 ár, og skipið á þeim tlma aldrei 
lokið ferð hjer við land, þá við ferðarlok í erlendri höfn, með hæfilegum upp- 
sagnarfresti. Ákvæði þetta þótti óheppilegt um þetta þrent, að uppsagnarfrestur 
var eigi ákveðinn, að ráðningarslitin voru bundin við férðarlok, en það getur 
oft verið vafamál, hvenær telja á ferð lokið, og að 3 ár væri of langur tími. — 
Þessu er nú breytt á þá leið, að fyrirvarinn er ákveðinn 3 mánuðir. Er það 
væntanlega nægur \tími, bæði fyrir skipstjóra, til að fá sér nýja stöðu, og út- 
gerðarmann, til að fá sjer nýjan skipstjóra. Ráðningarslitin eru ekki einskorð- 
uð við ferðarlok, heldur við komu skipsins i höfn, þar sem ferma skal eða af- 
ferma. Uppsögn heimilar þvi eigi ráðningarslit í hófn, er skipið kemur í að eins
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til viðgerðar, til að kaupa vistir eða vjelarnauðsyDjar, eða til þess að fá fyrir- 
skipun um bvert haldið skulið. Hinsvegar skiftir eigi máli, hvort fermt er eða 
afiermt er öllum farminum eða nokkrum hluta hans. Samkv. fyrri hluta grein- 
arinnar, þegar um ráðningarslit á islenskri höfn er að ræða, getur hvor aðili um 
sig sagt samningnum upp. Í siðari hluta gr. er að eins skipstjóranum veittur 
uppsagnarrjettur. Ef útgerðarmaður þvi vill láta skipstjóra fara af skipinu, meðan 
það er statt erlendis, eiga ákvæði 3. gr. við um það. Tíminn er hjer færður 
úr 3 árum niður í 18 mánuði. Þá fyrst, er sá timi er liðinn, getur skipstjóri 
sagt samningnum upp til ráðningarslita erlendis, og þvi fyrst farið af skipinu, 
samkv. þessari heimild, eftir 21 mánuð.

Greinin er samhljóða 2. gr. norsku laganna og 1. mgr. 2. gr. hinna 
dönsku. Aftur á móti er eigi talið heppilegt eða nauðsynlegt, að taka hjer upp 
2. mgr. 2. gr. d. 1. er svarar til 2. mgr. 67. gr. siglingalaganna. í 2. gr. sænsku 
laganna eru ákvæði samhljóða þessu, nema hvað skipstjóri á vjelskipi getur sagt 
samningnum upp eftir eitt ár.
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Um 3. gr.
1. málsg. svarar til upphafs 1. málsgr. 66. gr. sigll.
Samkv. 70. gr. sigll. á skippstjóri, sem settur er af án heimildar samkv. 

68. og 69. gr., rjett á öllu áskildu kaupi sínu, þ. e. út ráðningartímann, en sje 
ráðningartíminn óákveðinn, þá á 1—3 mánaða kaupi, eftir þvi, hvar hann fer 
af skipinu. Þessu er breytt hjer á þá leið, að hann á, i stað kaupsins, rjett á 
bótum fyrir það tjón, er frávikningin bakar honum, nr. ö. o. almennar reglur 
um skaðabætur fyrir vanefndir samninga koma hjer til greina. Sú tilhögun er 
rjettlátari en að veita honum skilyrðislausan rjett til kaupsins út ráðningartím- 
ann, hvort sem mikið eða litið er eftir af honum, og hvort sem tjónið, sem hann 
biður við frávikninguna, er meira eða minna. En með þvi að oft getur verið 
örðugt, að sanna hve mikið tjón hann hefir beðið, er í 3. mgr. mælt svo fyrir, 
að tjónið skuli talið jafnt 3 mánaða kaupi, og ferðakostnaði þeim og fæð- 
ispeningum er þar greinir, ef annað verður eigi sannað um upphæð þess. Skip- 
stjóri verður þvi að sanna, að hann hafi beðið meira tjón en þetta, vilji hann 
fá meiri bætur, útgerðarmaður, að tjónið sje minna, vilji hann eigi greiða þess- 
ar bætur. Greinin er samhljóða 3. gr. dönsku og sænsku laganna, Samkv. 3. gr. 
norsku laganna eru bæturnar jafnan 3 mán. kaup og ferðakostnaður.

Um 4. gr.
Samkv. 69. gr. sigll. á skipstjóri, sem settur er af vegua veikinda, að eins 

kaup til þess, er hann er settur af. Auk þess er útgerðarmanni stundum skylt að 
kosta hjúkrun hans og aðhlynningu nokkurn tíma, og samkv. 71. gr. að greiða 
ferðakostnað hans heim. Um skyldu útgerðarmanns til að sjá um umönnun hans, 
er veikindi ber að höndum, og til að greiða ferðakostnað hans, er rætt í 7. gr. 
frv. Hjer er að eins að ræða um rjett hans til kaups, og vikið að því leyti til 
frá núgildaDdi lögum, að honum er veittur rjettur til 3 mánaða kaups. Þykir 
það sanngjarnt, að útgerðin, sem annars ber alla fjárhagslega áhættu af ferð 
skipsins, greiði skipstjóra þessa kaupgreiðslu, er hann verður fyrir því óhappi



244 Þingskjal 31

að missa stöðu sína vegna veikinda, er honum sjálfum er ei um að kenna. Þessi , 
regla kemur þó eigi til greina, er skipstjóri er ráðinn með skemra uppsagnar- \ 
fresti en 3 mánuðum, og útgerðarmaður notar sjer af þvi og segir honum upp.

Sje sjúkdómurinn aftur á móti skipstjóra að kenna, eða hafi hann leynt ; 
honum, er hann rjeðist skipið, á hann eigi kaup lengur en hann gegnir starfi j 
sínu, jafnvel þó honum sje eigi vikið úr stöðu sinni þá þegar.

Grein þessi er samhljóða 4. gr. norrænu laganna.

Um 5. gr.
Samhljóða 5. gr. norrænu laganna og að mestu einnig 1. mgr. 68. gr. 

sigll. Munurinn er að eins sá, að i stað »hirðuleysis eða gáleysis« í 68. gr. siglJ. \ 
er hjer »stórkostlegra yfirsjóna eða hirðuleysis«, enda hart, að hve litil yfirsjón 
sem er, hafi slík viti í för með sjer fyrir skipstjórann. í öðru lagi segir hjer, að ; 
skipstjóri eigi ekki rjett á kaupi lengur en hann gegnir starfi sinu, en samkv. 68. 
gr. sigll. á hann rjetl á kaupi þar til hann er rekinn. Brottrekstrarorsökin getur ’ 
verið sú að hann hafi hlaupið frá starfi sinu eða vanrækt það algerlega, lengri 
eða skemri tíma, áður en hann er settur af, og er eigi sanngjarnt að hann taki 
kaup fyrir þann tíma.

Um 6. gr.
1. mgr. er samhljóða 1. mgr. 6. gr. norrænu laganna, 2. mgr. samhljóða

2. mgr. 6. gr. norsku og sænsku laganna. 2. mgr. er í dönsku lögunum að því 
leyti frábrugðin, að skipstjóri á ekki rjett til bóta fyrir muni sina, er farist hafa. 
Sýnist vera ástæðulaust að gera þann mun á rjetti hans og rjetti annara 
skipverja.

Greinin svarar annars til 3. mgr. 68. gr. sigll. Þó er heimildin til ráðn- 
ingarslita nokkru þrengri hjer en þar. Hjer er að eins veitt heimild til ráðning- 
arslita, er skip er dæmt óbætandi vegna sjótjóns, sem það hefir orðið fyrir, og 
þvi eigi heimilt að slíta ráðningu þó skip sje dæmt óbætandi af öðrum ástæð- 
um, t. d. vegna fúa. Virðist heldur eigi eðlilegt að skipstjóri beri áhættuna afsliku. 
Sama máli gegnir um það, ef skjp er hernumið eða gert upptækt. Er sanngjarn- 
ara að láta útgerðarmanninn, er ræður því að skipið siglir um hafnbannsleiðir 
eða flytur bannvörur, og því oft á sök á því, að það er hernumið eða gert upp- 
tækt, bera áhættuna við þetta, en skipstjórann. Að sjóræningar taki skipið er svo 
fátiður viðburður að fyrir þvi þarf eigi að gera ráð í lögum.

Um 2. mgr. má vísa til þess, er sagt verður um 41. gr. 
í norrænu lögin er eigi tekið upp neitt ákvæði er svari til 2. mgr. 68.

gr. sigll. Var litið svo á, að útgerðarmaður yrði að bera alla áhættu af þeim at- 
vikum, er þar greinir.

Um 7. gr. .
1 7. gr. norsku og sænsku laganna er 29. gr. eigi látin taka til skipstjóra. 

Það er aftur á móti gert í dönsku lögunum og er því fylgt hjer. Um 7. gr. vis- 
ast að öðru leyti til þess, sem sagt verður um 24. og 28.—30. gr.
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Um 8. gr.
Fyrri málsgr. er samhljóða 1. mgr. 8. gr. dönsku laganna. I norsku og 

sænsku lögunum er því bætt við, að aukabiðdagabætur skuli teljast með farm- 
gjaldi. Það ákvæði þótti eigi ástæða til að taka upp bjer. Þessi mgr. er sam- 
hljóða upphafi 73. gr. sigll., nema hvað ágóðahlutur er nefndur hjer.

Norrænu lögin mæla svo fyrir, i 2. mgr. 8. gr., að þegar meta á auka- 
tekjur skipstjóra, er hann á rjeft á kaupi lengri tíma en hann gegnir starfi sinu, 
skuli þær metnar jafnháar þvi, sem tvöfalt fastakaup yfirstýrimanns er hærra en 
fastakaup skipstjórans. í 73. gr. sigll. segir, að honum skuli goldið að öllu sam- 
töldu, þ. e. í fastakaup og aukatekjur, tvöfalt stýrimannskaup eða rádningarkaup 
hans, sje það meira. Hvorug þessi regla á vel við bjer á landi. Sérstaklega koma 
þær hart niður á skipstjórum, sem hafa aðaltekjur sinar af aflahlut. Eftir þess- 
um reglum yrðu þeir oft sviftir mestum hluta kaups sins. Þvi verður hvorugri 
þessari reglu fylgt. Hinsvegar er mjög örðugt að setja nokkra fasta reglu um 
upphæðina, vegna þess hve ráðningarkjörin eru ólík. Það verður þvi að meta 
þetta i hverju einstöku tilfelli. Og til þess að gera aðilum hægt um vik, um úr- 
skurð á þessii atriði, er þeim heimilað að leggja þetta mál undir mat lógskrán- 
ingarstjóra.

2. KAFLI
Um sklprúmssamning skipverja.

113. gr. sigll. gerir ráð fyrir því, að menn þeir, sem ráðnir eru á skip> 
auk skipstióra, skiftist í þrjá flokka, 1) skipshöfnina sjálfa, og mun þar átt við 
þá menn, sem á dönsku og norsku eru nefndir Skibsmandskab, þ. e. alla þá, 
sem vinna sjálfa skipsvinnuna, 2) aðra menn, sem ráðnir eru á skip af skip- 
stjóra eða útgerðarmanni, t. d. bryta, loftskeytamenn eða skipslækna og 3) menn, 
sem ráðnir eru á skip af öðrum en skipstjóra eða útgerðarmanni, t. d. þjónustu- 
fólk, er bryti ræður. Þessari aðgreining er einnig haldið hjer sbr. 70. og 71. 
gr. En þeir menn, sem sigll. nefna skipshöfn, eru hjer nefndir skipverjar. Um 
ráðningarsamniúg þeirra, skiprúmssamninginn, ræðir í þessum kafla.

í. Um samningsgjörðina.

Um 9. gr.
Samhljóða 9. gr. dönsku laganna. 3. mgr. vantar í norsku og sænsku 

lögin, en annars er 9. gr. þeirra samhljóða 9. gr. dönsku laganna. 1. og 3. mgr. 
eru samhljóða 30. gr. sigll. Ákvæði 2. mgr. er nýmæli. Þareð yfirvjelstjóri samkv. 
48. gr. ber ábyrgð á vjelgæslunni í heild sinni, er sanngjarnt, að hann fái nokk- 
urn íhlutunarrjett um ráðningu þeirra manna, sem starfa eiga við vjelgæsluna.

í dönsku lögunum segir: Skibsföreren kan .... ansætte. í frv. segir í 
þess stað : Skipstjóri ræður. Er það orðalag valið til þess, að enginn efi verði á 
því, fremur en að undanförnu, að skipstjóri hafi sjálfstæðan rjett, til að velja
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menn á skipið, og þurfi eigi að hlíta skipunum útgerðarmanns um það. Sá rjett- 
ur virðist óhjákvæmilega verða að fylgja þeirri miklu ábyrgð, er skipstjóri ber.

Um 10. gr.
Ákvæði gr. eru nýmæli í lögum vorum. Aldurslágmark 1. mgr. er i sam- 

ræmi við 10. gr. dönsku og sænsku laganna. Aldurstakmark Norðmanna er þar 
15 ár. í 2. mgr. er aldurstakmarkið í samræmi við dönsku og norsku login en 
Sviar hafa þar 16 ár. Sami aldur, 16 ár, er lágmarksalduí vikadrengja við vjel- 
gæslu (Maskingut) í norsku lögunum. Hin lögin hafa eigi það ákvæði og er það 
eigi tekið upp hjer.

14 ára aldurslágmarkið i 1. mgr. er i samræmi við samþyktarfrv., sem 
gert var á alþjóðafundi í Genúa 1920. Aldurslágmark kyndara og kolamokara 
miðast við það, að sú vinna er sjerstaklega óholl ungum og óhörðnuðum 
mönnum.

Um 11. gr.
í norrænu lögunum eru tilsvarandi greinar nokkuð frábrugðar hver ann- 

ari, eins og samskonar ákvæði sigll. hafa verið. 1 frv. er engri þeirra fylgt ná- 
kvæmlega. Greinin kemur i stað 75. gr. sigll. að nokkru, en eins og áður ertek- 
ið fram, er ætlast til, að sjerstök lög verði sett um lögskráningu. Gr. er að því 
leyti i samræmi við núgildandi lög, að ætlast er til, að allir ráðningarsamningar 
i skiprúm á skipi, sem stærra er en 12 smál. brúttó, verði skriflegir. Þetta á að 
vera reglulegt formsskilyrði og munnlegir samningar þvi eigi skuldbindandi. Það 
er og i samræmi við gildandi lög, að samningurinn skuli skráður á skipshafnar- 
skrána. En það er nýmæli, að báðir aðilar undirriti hann þar. Það sem lekið 
er fram, um efni samningsins, er og i öllum aðalatriðum i samræmi við 75. gr. 
sigll. Ákvæðin um sjóferðabók eða sjóferðavottorð og um viðskiftabókina eru 
aftur á móti nýmæli. Norrænu lögin hafa öll ákvæði um þetta hvorttveggja. Sjó- 
ferðabókin eða sjóferðavottorðið á að vera til sönnunar um siglingatima skip- 
verjans. Viðskiftabókin til sönuunar um viðskifti hans við útgerðina, með likum 
hætti er samningnum er ætlað að vera skv. 75. gr. sigll. Ákvæðið um kaup- 
gjaldsskrána er og nýmæli og tekið eftir norrænu lögunum. Um þau efni, sem 
greinin ræðir um, er annars gert ráð fyrir að nánari ákvæði verði sett i regugerð.
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2. Um ráðningartimann.

Um 12. gr.
Gr. kemur í stað 2. setn. 87. gr. sigll. og er samhljóða henni, að þvi 

fráteknu, að hjer er sama regla látin gilda um ráðningu til óákveðins tima, með 
ákveðnum uppsagnarfresti, þar sem þó eigi er umsamið hvar ráðningu skuli 
slitið. Gildir þá siðari hluti 1. mgr. 13. gr. eigi. Gr. er samhljóða 12. gr. dönsku 
laganna. Er hún nokkru skýrar orðuð en 12. gr. norsku og sænsku laganna, en 
þó enginn efnismunur á milli þeirra.
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Um 13, gr.
Samkv. 87. gr. sigll. eru skipverjar, sem ráðnir eru um ótiltekinn tíma, 

skyldir til að fara með skipinu til þess ferð sú er á enda, og skipið komið á 
þann stað, þar sem skipverjar voru skipráðnir, eða til einhverrar innlendrar 
hafnar, ef þeir voru ráðnir hjer á landi. Skipverja, sem ráðinn er hjer á landi, 
verður þvi eigi sagt upp til fráfarar erlendis. Við þetta er það athugavert, að 
hjer er sami vafi á um það, hvenær telja á ferð lokið, sem getið var um við 2. 
gr., og eru ráningarslitin bjer því miðuð viö það, að skipið komi í höfn til ferm- 
ingar eða affermingar.* Það er oft hrein tilviljun hvenær skipið kemur aftur til 
sömu hafnar og skipverji rjeðist í. Það ákvæði er því felt hjer niður. Hins veg- 
ar er því ákvæði haldið, að ráðningu skipverja, sem ráðist hefir hjer á landi, 
verði að eins slitið i islenskri höfn, en þó er það ákvæði bjer einskorðað við 
islenska skipverja. Ráðningu erlends manns, er ræðst bjer á landi, getur því 
orðið slitið erlendis. Ákvæði 2. mgr. nm uppsagnarfrestinn er nýmæli. Gr. er 
samhljóða 13. gr. norrænu Iaganna.

Um 14. gr.
Samhljóða 14. gr. norrænu laganna að því fráteknu, að þau heimila 

ráðningarslit í hvaða höfn, sem komið er í til fermingar eða affermingar, en 
hjer er visað til ákvæðanna í 13. gr. í heild sinni, og þá þar á meðal ákvæðis- 
ins um ráðningarslit í íslenskri höfn. Virðast þær ástæður, er liggja til þessa á- 
kvæðis 13. gr., eiga fyllilega við urn það tilfelli, er bjer ræðir um.

Um 15. gr.
Gr. kemur í stað 88. gr. sigll. Eru þessi ákvæði sett til að tryggja það, 

að skipverji bindi sig eigi í skiprúm um of langan tíma. Tíminn, sem skipverja 
er skylt að vera í skiprúminu, er hjer færður niður i l1/: ár úr 2 árum. Hins- 
vegar verður hann samkv. frv. að segja samningunum upp með venjulegum fyrir- 
vara, en getur eigi farið fyrirvaralaust eins og 88. gr. sigll. heimilar. 15. gr nor- 
rænu laganna er samhljóða frv. nema hvað tíminn er 1 ár á seglskipum hjá 
Svíum.

Um 16. gr.
Kemur í stað 89. gr. sigll. Breytingar eru þær, að í stað þess, að telja 

upp ákveðin störf, er skipverji skal vinna að, eins og gjört er í 89. gr., eru hjer 
að eins nefnd snauðsynleg störf á skipinu«. Fer það því eftir kringumstæðunum, 
hvort þau störf, sem nefnd eru 89. gr. eða önnur, er skipstjóri vill láta vinna, 
verða talin nauðsynleg. 1 annan stað er tíminn, sem skipverji þarf að vinna 
þannig, ákveðinn lengst 2 dagar eða lengst 4 dagar, sje um seglskip að ræða, í 
stað viku í 89. gr. Vikufrestur er of langur þegar litið er til þess, hve stuttur 
uppsagoarfresturinn er. Ákvæði þetta er skýringarákvæði, og kemur þvf eigi til 
greina. ef aðilar hafa samið öðru vísi um þetta mál. Þessi regla mundi heldur 
eigi því til fyrirstöðu, að skipverji gæti gengið tafarlaust af skipi, þegar sjer- 
staklega stendur á, t. d. er hann fer afskipi vegna misþyrminga af hálfu skipstjóra, 
sbr. 39. gr.
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2. mgr. svarar til niðurlags 96. gr. sigll., en er það víðtækari,. að hún á ! 
við jafnan, er sjóferðaskýrsla er gefín eða sjópróf haldið, en ekki að eins er í 

þetta fer fram vegna þess, að skipið hefír farist. Gr þetta nauðsynlegt til þess að i 
sem mest gagn verði að skýrslum þessum og prófum. Jafnframt er þá ákveðið, 
að skipverja skuli greiða kaup og dvalarkostnað meðan hann dvelur á staðnum 
þessa vegna.

16. gr. norrænu laganna er samhljóða þessari, nema hvað tíminn, sem í 
skipverji þarf að biða samkv. 1. mgr., er 2 dagar lengst á öllum skipum í norsku j 
lögunum. j

Um 17. gr.
Nýmæli samhljóða 17. gr. norrænu laganna. Tilefni ákvæðis þessa er \ 

það, að sumstaðar í erlendum höfnum krefjast yfirvöld tryggingar at sjómönn- i 
um, er ganga þar af skipi, fyrir því að þeir geti sjeð sjálfum sjer farborða. Á j 
gr. að girða fyrir það, að skipstjóri þurfí að fíytja menn, sem eigi geta sett þá 'j 
tryggingu, sem farþega áfram með skipinu.

3. Um kaup skipverja.

Um 18. gr.
1. mgr. samhljóða niðurlagi 79. gr. sigll. með þeirri viðbót, að skipverji, j 

sem þarf að ferðast frá ráðningarstað til skips, á kaup frá þeim tíma, er sú ferð j 
hefst. Ráðningarstaður er þar, sem skiprúmssamningur er undirritaður.

2. mgr. er nýmæli, Reglan kemur þó eigi til greina ef skipverji hefir áð- 
ur mist rjett til kaups t. d. samkv. 32., 33., 35., 36. eða 41. gr.

3. mgr. svarar til niðurlags 111. gr. sigll., en er það víðtækari, að hún 
á lika við, er skipverji ólöglega hliðrar sjer hjá vinnu, og er þó f skipinu.

4. mgr. er nýmæli. Þykir hentugast að reikna jafnan i þritugnættum 
mánuðum. 1 norrænu Iögunum á þetta aðeins við, er talin eru brot úr mánuði, 
en hjer einnig, er taldir eru heilir mánuðir, og er það í samræmi við venju, 
sem hjer er orðin allalgeng. I orðalagi gr. felst það, að hluti af degi er talinn 
sem heill dagur. 18. gr. norrænu laganna er samhljóða þessari, um alt nema 
það atriði 4. mgr. er nefnt var.

Um 19. gr.
Þessi gr. og 21. gr. koma i stað 1. mgr. 104. gr. sigll.
1. mgr. svarar til upphafs 104. gr., að þvf viðbættu, að kaupgreiðslu 

verði krafíst að eins einu sinni á viku.
2. mgr. Fyrri hlutinn er samhljóða 104. gr. sigll. Sfðari hlutinn er ný- . 

mæli, og á skipstjóri samkv. honum að vfxla myntinni. Var þetta ákvæði tekið 
upp i norrænu lögin af því, að hættara þótti við, að skipverjar yrðu fjeflettir á 
þeim viðskiftum i erlendum höfnum, en skipstjórinn.

3. mgr. er nýmæli, sett í því skyni, að greiða fyrir sjómönnum, sem 
senda vilja kaup sitt heim frá útlöndum.
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Greinin er samhljóða 19. gr. norrænu laganna, nema hvað 3. mgr. er 
lítils háttar öðru visi í norsku lögunum.

Um 20. gr.
Greinin er nýmæli og samhljóða 21. gr. dönsku laganna. Norsku og 

sænsku lögin heimila að ávisa meira en ’/s hlutum kaups, og leyfa sjaldnar að 
stöðva ávísanagreiðslur, en hin dönsku.

Tilgangur þessa ákvæðis er hinn sami og 3. mgr. 19. gr., að greiða fyrir 
því, að skipverji spari kaup sitt, rríeð því að leggja það inn í peningastofnun 
hjer á landi, eða verji því til styrktar vandamönnum sinum. Skipverji getur mælt 
fyrir um að kaup sitt verði greitt þannig, bæði um leið og hann ræðst á skipið 
og síðar, og ávisanagreiðslurnar má ekki stöðva, nema þegar svo stendur á, sem 
segir í 2. mgr. gr.

Um 21. gr.
Svarar til 1. mgr. 104. gr. sigll. að nokkru leyti. Munurinn er að eins 

sá, að samkv. frv. má aldrei halda eftir meira en ^/a mánaðar kaupi. Stendur 
þessi viðbót í sambandi við lækkun sekta þeirra, er skipstjóri getur lagt á skip- 
verja, samkv. 62. gr., frá því sem áður var. Greinin er samhljóða 21. gr. norsku 
og sænsku laganna. Samkv. 21. gr. dönsku laganna, má halda eftir alt að eins 
mánaðar kaupi, í siglingum innan Norðurálfu, en alt að tveggja, í siglingum 
utan Norðurálfu. Þar er ogmælt fyrir um að skipverjar sjeu goldnir vextir af 
kaupi því, sem haldið er eftir.

Ua 22. gr.
Ákvæði sama efnis og 1. mgr. er í 75. gr. sigll.
2. mgr. kemur í stað 99, gr. sigll. Sú breyting er hjer þó gerð, að skipverji 

á jafnan rjett á tiltölulegu viðbótarkaupi, ef ferðin lengist fram yfir það, sem á- 
ætlað var, af hvaða ástæðu sem það er, eins fyrir því, þó það sje vegna veðurs. 
Styðst sú breyting við það, að sanngjarnara er, að útgerðarmaður beri áhættuna 
af þessum atvikum, en skipverjar. Slík ráðningarkjör sem þessi eru annars.mjög 
fátíð, og greinin mun því hafa litla raunhæfa þýðingu.

Dönsku og norsku lögin, 22. gr., eru samhljóða þessu. Skv. 22. gr. sænsku 
laganna á skipverji rjett á hlutfallslegu viðbótarkaupi, einungis, er ferð er breytt, 
ella á venjulegu mánaðarkaupi á ráðningarstaðnum.

Um 23. gr.
Sama efnis og 1. mgr. 100, gr. sigll., nema hvað ákvæðinu um yfirvinnu 

er bætt hjer viö. Samhljóða 23. dönsku laganna. Norsku lögin taka einnig til 
þess, að lagt sje af stað í ferð með færri menn, en ráðgert var. í sænsku lögin 
vantar ákvæðið um yfirvinnu.

Hjer eru eigi fremur en í norrænu lögunum tekin upp ákvæði, er svari 
til 2. mgr. 100. gr. og 101. gr. sigll. Fyrra atriðið er svo fátítt, að varla er þörf 
á sjerstöku lagaákvæði um það, um hið seinna, helgidagavinnuna, munu að jafn- 
aði vera ákvæði í kaupgjaldssamningum hlutaðeigandi fjelaga.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 32
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Um 24. gr.
1. mgr. er samhljóða upphafi 1. mgr. 98. gr. sigll.
2. mgr. er nýmæli. Ákvæði þetta, sem var í öllum nefndarfrumvörpun- 

um, vantar þó í sænsku lögin. Hjer er dönsku lögunum fylgt, en norsku lögin 
gilda einnig þó skipverji hafi verið skemur i þjónustu útgerðarmanns en 6 mán- 
uði. Ólögráða börn merkir hjer börn yngri en 16 ára.

3. mgr. svarar til 2. mgr. 98 gr. sbr. 72. gr. sigll. með þeirri breytingu, 
að í stað þess, að telja kaupið einsogskipið hefði farist, er liðinn var helmingur 
þess tíma, sem það þurfti, til ferðar þeirrar, er i greininni getur, eins og gert er 
í 98. sbr. 72. gr. sigll., er kaupið hjer reiknað eins og allur tíminn sje liðinn. 
Með þ ví móti er það trygt, að erfingjar skipverja fái iafnan kaup hans fyrir 
allan þann tíma, er hann hefir gegnt starfi sínu. Norrænu iögin hafa öll ákvæði 
samhljóða þessu.

Um 25. gr.
Svarar til 2. mgr. 104. gr. sigll. Samhljóða ákvæði í 25. gr. norrænu

iaganna.

4. Um umönnun skipverja í veikindum og úlför hans.

Um 26. gr.
Nýmæli og er 1. mgr. samhljóða 26. gr. norrænu laganna, en 2. mgr. er 

að eins í dónsku lögunum. Ákvæði, sem skylda skipverja til að láta lækni rann- 
saka heilsufar sitt, voru áður í lögum bæði hjá Norðmönnum og Svium. Ákvæði 
þetta er mjög mikilsvert, bæði fyrir skipverjann sjáifan og vegna annara manna 
á skipinu. Skipstjóri getur samkv. gr. krafist þess, að skipverji iati lækni skoða 
sig, bæði þegar skipverji er veikur og eins endranær, ef ástæða er til að ætla, 
að hann sje veikur.

Víða eru reglur settar um skyldubundna læknisskoðun á sjómönnum, 
sjerstaklega um berklaveiki eða um sjón þeirra. Því er hjer i síðari mgr. veitt 
heimiid til að setja ákvæði um slikt með reglugerð.

Um 27. gr.
Gr. ræðir um skyldu skipstjóra til að sjá um, að skipverji, er veikist eða 

slasast, fái nauðsynlega umönnum o. s. frv. Til þessa er skipstjóri jafnan skyld- 
ur, án tillits til þess, hver greiða á kostnaðinn af þessum ráðstófunum. 1. og 4. 
mgr. svara til þess, sem mælt er fyrir um þetta efni i 95. gr. sigll., nema hvað 
skyldan hjer nær til þess, að sjá skipverja fyrir allri umönnum, en 95. gr. talar 
að eins um að sjá honum fyrir hjúkrun. Þá er og ákvæðið, um skyldu skip- 
stjóra til að segja næsta ræðismanni til mannsins, nýmæli.

2. og 3. mgr. eru og nýmæli, sem eigi þarfað skýra.
Greinin er samhljóða 27. gr. norrænu laganna.
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Um 28. gr.
í grein þessari eru ákvæði um þaö, hver greiða eigi kostnað af umönn- 

un sjúkra og slasaðra skipverja. Það skal fyrst og fremst tekið tram, að orðið 
»umönnun« er hjer og í 27. gr. 1. mgr. notað i stað orðsins »hjúkrun« i tilsvar- 
andi ákvæðum sigll., til þess að taka af öll tvímæli um það, að hjer sje að 
ræða um allan kostnað af veikindum skipverja, ekki að eins um bjúkrun hans í 
venjulegri merkingu þess orðs, læknisbjálp og lyf, heldur og einnig annan dval- 
arkostnað hans t. d. húsnæði og fæði, án tillits til þess hvar hann dvelur, hvort 
heldur er á skipinu, i sjúkrahúsi, í heimahúsum eða annarsstaðar.

Samkvæmt 1. mgr. greiðir útgerðarmaður kostnaðinn við umönnun skip- 
verja, fram að því, að ráðningu hans er slitið. Frá þessari reglu er þó gerð und- 
antekning i 3. mgr. Þetta ákvæði er í samræmi við 2. mgr. 95. gr. sigll.

í 2. mgr. ræðir um skyldu útgerðarmanns til að greiða umönnunarkostn- 
að sjúkra eða slasaðra skipverja eftir að ráðning þeirra er slitið. Samkv. 95. gr. 
sigll. er útgerðarmanni skylt að greiða kostnaðinn við hjúkrun skipverja í 4 vik- 
ur, ef hann er hjer á iandi eða á þeim stað utanlands, þar sem löglega mátti 
slita ráðningu hans, en ella i 8 vikur. Timi þessi er talinn frá burtför skips eða 
frá úrskráningu skipverja, hafi hann verið skráður úr skiprúmi. Þessar reglur 
eru teknar hjer upp aftur með nokkrum breytingum. Fyrst og fremst er tíminn 
lengdur upp í 6 vikur og 12 vikur. Lengri timinn gildir, eins og áður, að eins, 
er skipverji er skilinn eftir erlendis, en nú að eins um islenska skipverja, þar 
sem hann áður gilti einnig um erlenda skipverja. Það að timinn er látinn vera 
lengri, bæði i sigll. og frv., er skipverji er erlendis, en ef hann er innanlands, 
miðar að því, að spara ríkissjóði fje, þvi til hans kasta kemur, um greiðslur á 
umönnarkostnaði skipverja erlendis, er skyldu útgerðarmanns lýkur. En þessi á- 
stæða á að eins við, ef skipverji er ísienskur, þvi ríkissjóði ber eigi skylda til 
að sjá erlendum sjómönnum farborða, þó á íslenskum skipum hafi verið. Þess 
vegna er þessi takmörkun gerð hjer. Þá er og felt niður að gera mun á því, 
hvort skipverji er á þeim stað erlendis, þar sem löglega mátti slíta ráðningu 
hans, eða annarsstaðar. Er engin ástæða til að gera skyldu rikissjóðs meiri, þó 
svo kunni til að vilja, að skipverji sýkist einmitt þar, sem ráðningu hans skyldi 
slitið. Ákvæði þessarar mgr. um ferðakostnað skipverja eru samhljóða 1. mgr. 
103. gr. sigll. að öðru en því, að skipverji á samkv. frv. rjett á þessum kostnaði til 
heimilis sins hjer á landi, en samkv. sigll. að eins til næstu hafnar innlendrar. — 
Ákvæðið um skyldu skipverja til að ganga í skiprúm á öðru skipi á heimleið- 
inni svarar til 2. mgr. 103. gr. sigll.

3. mgr. er að mestu leyti í samræmi við 2. mgr. 95. gr. sigll. Þó er það 
nýmæli hjer, að það, að skipverji leyndi veikindum sínum, er hann rjeðist, er 
sett á bekk með því, að hann sje valdur að þeim. Það liggur í orðinu »leyndi« 
aö þetta á því aö eius við, að skipverji viti sjálfur um veikindin, er hann ræðst 
á skipið. Um kynsjúkdóma er sjerstakt ákvæði í 5. mgr., en að svo miklu leyti, 
sem það nær eigi til, þ. e. um kostnaðinn við umönnun skipverja vegna slíkra 
sjúkdóma, áður en ráðningu hans er slitið, mundi það, hvort hann sjálfur eða
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útgerðarmaður ætti að bera þann kostnað, fara eftir því, hvort skipverji ætti 
sjálfur sðk á sjúkleikanum eða ekki.

4. og 5. gr. eru báðar nýmæli og sniðnar eftir norsku lögunum. Dönsku 
og sænsku lögin hafa svipuð ákvæði. Dönsku lögin gera ríkissjóði að skyldu s 
einnig að greiða heimferðarkostnað skipverja, sem haldnir eru smitandi kynsjúk- j 
dómi, en sænsku lögin ræða að eins um skipverja, sem haldnir eru kynsjúk- ; 
dómum. Eru ákvæði þessi einn liðurinn í baráttu þeirri, gegn sjúkdómum þess- 
um, er flestar þjóðir nú hafa hafið. Skyldur þær, er þessi ákvæði binda ríkis- \ 
sjóði, hvíla að nokkru og líklega langmestu leyti á honum nú þegar sbr. lög j 
42, 31. maí 1927 og lög 16, 20. júní 1923, en þó ákvæði þessi fari nokkru lengra i 
en umrædd lög, þá þótti eigi þess vegna ástæða til að víkja bjer frá norrænu 
lögunum.

Gr. þessi er annars að mestu samhljóða 28. gr. norrænu laganna, sem 
einnig eru að mestu leyti samhljóða sín á milli.

Um 29. gr.
Svarar í öllum aðalatriðum til 51. gr. sigll. Pví er hjer bætt við, að skip- 

stjóri skuli tilkynna vandamönnum hins látna lálið, og að skipstjóra skuli heim- 
ilt að afhenda ræðismanni muni hins látna. Gr. er samhljóða 29. gr. dönsku og 
norsku laganna. 29. gr. sænsku laganna er það itarlegri að hún skyldar skip- 
stjóra til að afhenda erfingjum skipverjans eignir hans eða gera skilagrein fyrir ; 
sölunni, og er sú skylda svo sjálfsögð að engin þörf er á að geta hennar sjerstaklega.

Um 30. gr.
1. mgr. svarar til síðari setningar 1. mgr. 98. gr. sigll. Sá er munurinn 

að hjer skiftir það ekki máli, af hvaða völdum maðurinn deyr, en skylda út- 
gerðarmanna hinsvegar buridin við það, að hann látist á þeim tíma, er útgerðar- 
manni var skylt að annast umönnun hans. Er um þetta 30. gr. dönsku og 
sænsku laganna fylgt. 30. gr. norsku laganna bindur skyldu útgerðarmanns 
hinsvegar við það, að skipverji, sem læst eftir að ráðningu hans var slitið, deyi 
af einhverjum þeim sjúkdómi, er útgerðarmaður skyldi kosta umönnun hans 
vegna.

2. mgr. er nýmæli og í samræmi við ákvæði 4. og 5. mgr. 28. gr.

Um 31. gr.
Gr. þessi er hjer sniðin eftir 31. gr. dönsku laganna. 1 norsku og sænsku 

lögunum eru í 31. gr. að eins ákvæði, er svara til 3. mgr. þessarar gr. í frv.
1. mgr. er afleiðing af ákvæðum 28. og 30. gr.,. um skyldu útgerðar- 

manna til að kosta umönnur. og greftrun skipverja. Er skipstjóra hjer geit að 
skyldu, að setja tryggingu fyrir þessum kostnaði, til þess að síður sje hætt við, 
að rikissjóður verði að bera kostnaðinn. Á sömu ástæðu byggist og ákvæði 2. 
mgr. Þess skal jafnframt getið, að fyrst og fremst verður að taka tillit til hins 
sjúka skipverja, og að ákvæði þessi má þvi eigi skilja svo, að ræðismaður geti 
neitað að taka manninn í umsjá sína, þó skipstjóri neiti að setja tryggingu.

3. mgr. svarar til 4. mgr. 95. gr. sigll.
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4. mgr. ræðir um erlenda skipverja á íslenskum skipum. Skipstjóri á 
einnig rjett á endurgreiðslu úr ríkissjóði á kostnaði, er bann hefir greitt fyrir 
umönnun þeirra. Þessu er þannig hagað fyrst og fremst vegna sjúklinganna sjálfra, 
en jafnframt og ekki siður vegna annara manna á skipinu, þvi heilsu þeirra 
getur verið hætt, ef hinir sjúku verða kyrrir á skipinu. Eu jafnframt er þó reynt 
að draga úr áhættu þeirri, er þetta hefir í för með sjer fyrir ríkissjóð, með því 
að heimta af skipstjóra sannanir bæði um nauðsynina á þvi, að skipverji var 
fluttur í land, og um heilsufar hans, er hann rjeðist á skipið.

í siðustu mgr. er atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu heimilað aðsetja 
nánari reglur um umönnun, greftrun og heimsendingu skipverja samkv. lögum 
þessum. Um ýms atriði, er að þessu lúta, er þörf á nánari reglum, og er heppi- 
legast, að þær sjeu settar með teglugerð.

5. Um ijeit skipstjóra til að víkja skipverja úr skiprúmi.

Um 32. gr.
Tilsvarandi ákvæði eru nú í 95. gr. sigll. Þar er heimilað að víkja skip- 

verja, sem er óstarffaer um langan tíma, vegna slysa og veikinda, eða þjáist af 
fransós, úr skiprúmi. Hjer er þessu breytt á þá leið, að heimilað er að víkja 
skipverja, sem haldinn er sjúkdómi, er hætta stafar af fyrir aðra menn á skip- 
inu, úr skiprúmi, þó eigi sjeu þeir óstarffærir af þeim sökum. Hinsvegar er samkv. 
frv. eigi heimilt að víkja manni úr skiprúmi, vegna þess, að hann er haldinn 
kynsjúkdómi, ef hann er eigi óstarffær þess vegna og hætta stafar eigi af sjúk- 
dómnum fyrir aðra menn á skipinu.

Samkv. 95. gr. sigll. á skipverji, sem fer af skipi af þessum sökum, aldrei 
rjett á kaupi lengur en til þess, er hann er skráður úr skiprúmi, eða til þess, er 
skipið ljet úr höfn, sje hann ekki skráður úr skiprúmi. Hjer er þessu breytt á 
þá leið, að skipverji á rjett á kaupi i einn mánuð frá ráðningaslitum, sje hann 
stýrimaður eða vjelstjóri, en í 7 daga frá sama tíma, sje hann i annari stöðu á 
skipinu. Um þessa breytingu má vísa til athugasemdanna við 4. gr. frv.

Síðari mgr. er að því leyti í samræmi við 95. gr. sigll., að skipverji á 
ekki rjett á kaupi þann tíma, sem hann er óvinnufær vegna veikindanna eða 
slyssins, ef hann er sjálfur valdur að þeim. Hjer er þvi bætt við, að hann eigi 
heldur eigi rjett á kaupi lengur, hafi hann leynt þessum atvikum, er hann rjeðist 
á skipið. Er þetta í samræmi við það, sem áður er ákveðið um skipstjóra, í 4. 
gr. frv. Hinsvegar er skipverji hjer eigi, eins og i 95. gr. sigll., skilyrðislaust 
sviptur rjetti til kaups, ef um kynsjúkdóm er að ræða. Rjettur hans til kaups, 
er svo ber undir, fer eftir þvi, hvort hann sjálfur er valdur að sjúkleik sínum 
eða ekki, sbr. athugasemdir við 3. mgr. 28. gr.

Greinin er samhljóða 32. gr. norrænu laganna. Þó tekur skipverji við- 
bótarkaup i 2 eða 1 mánuð, samkv. norsku og sænsku lögunum, eftir því hver 
staða hans er, og dönsku lögin hafa sjerstakt ákvæði um viðbótarkaup skipverja, 
er fara af skipi isiglingum utan Norðurálfu. Þótti eigi þörf að lögleiða það hjer á 
landi.
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Um 33. gr.
Tilsvarandi ákvæði eru nú í 94. gr. sigll. Brottrekstrarsök sú, er greinir ; 

í 1., er og nefnd í 94. gr. sigll., en hjer er felt niður það ákvæði þeirrar gr., að i 
samþykki ræðismanns þurfi til að víkja manni utanrikis úr skiprúmi sakir ó- \ 
dugnaðar hans. Venjulega mundi ræðismaðurinn eiga örðugt með að dæma um ’ 
það, hvort ástæða væri til brottreksturs af þessum sökum. Ákvæðið í 2. er ný- 
mæli. Þar er heimilað að vikja manni úr skiprúmi, er eigi kemur til skips á á- i 
kveðnum tíma, en þó því að eins, að skipið eigi að láta úr höfn, eða að ráða ■ 
verði annan mann i hans stað. Ákvæðin í 3. og 4. mgr. svara og til ákvæða í ; 
94. sbr. 107. gr. sigll., en eru nokkru fyllri hjer. Þannig er það nýmæli, að vísa : 
megi manni, er sekur verður um þjófnað eða annan meiri háttar glæp, úr skip- í 
rúmi. Ákvæðið i 5. er og nýmæli. I 43. og 67. gr. frv. er sagt hvernig skipverji, ; 
sem staddur er erlendis, getur borið sig upp yfir órjetti, sem hann telur skipstjóra ; 
hafa beitt sig. Slík ágreiningsefni skal útkljá að islensknm lögum, og þvi verður ; 
skipverja að vera óheimilt að léggja þau undir erlend stjórnarvöld.

2. mgr. svarar til 3. mgr. 94. gr. sigll.
3. mgr. er af þvi leyti frábrugðin 94. gr. sigll., að hjer er skipverja 

veittur rjettur til kaups, að eins meðan hann gegnir starfi sínu, en í sigll. þang- : 
að til hann fer af skipinu. Síðarnefnda reglan getur ieitt tii þess, að skipverji > 
taki kaup fyrir enga vinuu, t. d. þegar hann er óhæfur til starfans, og er það i 
eigi sanngjarnt. Ákvæði 2. mgr. 94. gr. sigll. er felt hjer niður. Skipstjóri verður ! 
annaðhvort að gera, að vikja manninum úr skiprúmi eða hafa hann áfram á ; 
skipinu, og þá með sama kaupi og hann var ráðinn til, ef eigi verður sam- ! 
komulag milli þeirra um kauplækkun.

Gr. er samhljóða 33. gr. norrænu laganna. í sænsku lögin vantar þó 5. 
liðinn i upptainingunni á brottrekstrarsökunum.

Um 34. gr.
Svarar til 97. sbr. 91. gr. sigll. Það ber á milli þeirra og þessarar gr. 

frv., að skipverja er hjer veittur rjettur til kaups, meðan stendur á ferðinui, til 
þess staðar, þar sem ráðningu hans skyldi slitið, þó eigi skemur en einn mánuð, 
sje hann stýrimaður eða vjelstjóri, eða 7 daga, sje hann i annari stöðu á skip- 
inu, en í sigll. er honum jafnan veittur rjettur til mánaðarkaups, og auk þess 
kaups, meðan hanu er á heimleið. Er 34. gr. dönsku laganna fylgt hjer, og er 
þessu þar hagað þannig, vegna samræmisins við ákvæði 13. gr. um uppsagnar- 
frest. 1 norsku lögunum er skipverja veittur rjettur til 2 eða 1 mánaðar kanps, 
eftir því hver staða hans er, en ákvæði sænsku laganna um þetta efni eru sam- 
svarandi ákvæðum 3. gr. um skipstjóra.

6. Um rjett skipverja til að krefjast lausnar úr skiprúmi.

Um 35. gr.
Svarar til 1. sbr. 3. mgr. 90. gr. sigll. Hjer er heimiid skipverja til að krefjast 

lausnar þó nokkru víðtækari en þar, því að hún er hjer eigi bundin við það
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eitt, að skipverji eigi kost á að verða yfirstýrimaður eða yfirvjelstjóri. Þá er 
skipverja hjer og veitt heimiid til að kreljast lausnar, ef hann sannar, að ástæð- 
ur hans hafi breyst svo, frá því hann rjeðist á skipið, að það sje velferðarmál 
fyrir hann, að geta losnað úr skiprúminu. Orðið velferðarmál er notað bjer til 
þess, að gefa það i skyn, að um aðra hagsmuni en fjárhagsmuni geti verið að 
ræða, t. d. gæti það verið velferðarmál fyrir skiþverja að losna úr skiprúminu, ef 
heilsu hans væri hætt, væri hann kyr á skipinu.

Gr. er samhljóða 35. gr. norrænu laganna.

Um 36. gr.
Samhljóða 36. gr. norrænu laganna. 1. mgr. er nýmæli. 1 orðinu sgeys- 

ar« liggur það, að farsóttin verður að hafa náð nokkurri útbreiðslu á áætlunar- 
staðnum. Þó fáein slik sjúkdómstilfelli hafi komið fyrir, þá myndi það eigi heim- 
ila skipverja að ganga af skipinu.

2. mgr. svarar til 2. mgr. 90. gr. sigll. Þó er þvi viðaukið hjer, að sama 
gildir, ef hernaðarhættan eykst til muna frá þvi sem áður var.

Um 37. gr.
1. mgr. svarar til siðari hluta 87. gr. sigll. Þó er sá munur á, að hjer

er þess jafnan krafist, að ferðinni sje breytt til muna, en i sigll. er skipverjum
leyft að krefjast lausnar, jafnan er ferð er breytt áður en skipið fer af stað,
hvort sem breytingin er meiri eða minni. Um breytingar, er gerðar eru á ferð-
inni, eftir að lagt er af stað, mun lítill efnismunur vera á frv. og sigll., þvi þær 
breylingar, er sigll. nefna i þvi sambandi, mundu jafnan taldar verulegar. Aðal- 
munurinn er sá, að breytingar, er ekki heimiluðu vistarslit í fyrstu höfn, er skip- 
ið kemur á samkv. sigll., kynnu að verða taldar verulegar samkv. frv.

Ákvæði 2. mgr. er i nánu samræmi við ákvæði 34. gr. frv. og þarfnast 
því eigi frekari skýringa. Það er vitanlega rjettarbrot gagnvart skipverja, sem 
ráðinn er til ákveðinnar ferðar, að breyta ferðinni til muna, eftir að hann rjeð- 
ist, og á hann því að njóta sama rjettar út af þvi, sem út af öðrum verulegum 
vanefndum útgerðarmanns á ráðningarsamningnum.

1. mgr. er samhljóða 1. mgr. 37. gr. norrænu laganna. 2. mgr. er sniðin 
eftir 2. mgr. 37. gr. dönsku laganna. Hin lögin hafa i þess stað ákvæði, sem eru 
í samræmi við 34. gr., eins og hún er i þeim.

Um 38. gr.
Er að efni til i samræmi við 92. sigll. Hjer er þó sjerstaklega tekið fram 

að það, að ibúðir skipverja eru bersýnilega heilsuspillandi, skuli gilda jafnt sem 
skipið sje óhaffært. Um skoðunina eru nánari reglur i 59. gr. frv.

38. gr. norrænu laganna er að efni til samhljóða þessu.

Um 39. gr.
Samhljóða 39. gr. norrænu laganna. Svarar að efni til til upphafs 91. gr. 

sigll. Munurinn er þar eigi annar en sá, að þar sem sigll. að eins heimila skip- 
verja að vikja úr skiprúmi, ef skipstjóri misþyrmir honum á skipi, þá hefir hann
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Um 40. gr.
Svarar tíl 40. gr. norrænu laganna og er bjer um enga efnisbreyting að 

ræða frá því, sem ákveðið er um þetta efni í 93. gr. sigll.

7. Um slii skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni.

Um 41. gr.
Gr. kemur í stað 2. mgr. 96. gr. og 103. gr. sigll.
1. mgr. svarar til þess, sem ákveðið er í 6. gr., um ráðningu skipstjóra, 

er þessi atvik ber að böndum, og vísast hjer til atbs. við 6. gr.
í 2. mgr. er fyrst ákvæði um ferðakostnað og fæðispeninga skipverja, til 

heimilis sins hjer á landi, er skiprúmssamningi er slitið erlendis samkv. 1. mgr. 
gr. Rikissjóður greiðir kostnað þennan. Er þetta i samræmi við 103. gr. sigll., 
nema bvað bjer er miðað við ferð skipverja til heimilis síns hjer á landi, en 
eigi til næstu innlendrar bafnar, eins og gert er í 103. gr. sigll. sbr. aths. við 28. 
gr. frv. — Ennfremur er í þessari mgr. skipverja veittur rjettur til kaups með- 
an hann er á heimleið, þó eigi lengri tima en 2 eða 1 mánuð, eftir því hver 
staða hans er á skipinu. Er þetta nýmæli borið saman við 96. gr. sigll., því samkv. 
þeirri gr. á skipverji að eins kaup til burtfarar af skipinu, er ráðningu bans slít- 
ur með þessum bætti. Ástæðan til breytingar þessarar er hin sama og getið var 
við 6. gr., að ekki er sanngjarnt að láta skipverja bera alla áhættuna af þessum 
atvikum. Þessi ákvæði gildaeinnig um skipstjóra samkv. 6. gr. og mundi hann þá 
eiga rjett á kaupi jafnlangan tíma sem stýrimaður eða vjelstjóri. Niðurlagsákvæði 
mgr., um skyldu skipverja til að ganga í nýtt skiprúm, gildir aftur á móti eigi um 
skipstjóra.

3. mgr. er nýmæli tekið eftir 41. gr. norrænu Iaganna. Atvinnu og sam- 
göngumálaráðuneytinu er ætlað að setja nánari reglur um þessar bætur.

4. mgr. er nýmæli og vantar tilsvarandi ákvæði i norrænu lögin. Hjer á 
landi er það altítt, að skipverjar eru ráðnir upp á blutdeild í afla, eingöngu eða 
ásamt föstu kaupi. Þegar skipverji á að taka kaup fyrir lengri tfma en hann 
gegnir starfl sínu, verða hjer sömu erfiðleikarnir, við að ákveða þessa þóknun, 
og getið var um í aths. við 8. gr., þar sem rætt var um samskonar þóknun 
skipstjóra. Hjer er ætlast til, að þóknunin verði ákveðin með sama hætti og þar 
segir. Jafnframt er það tekið fram, að þessi þóknun skuli eigi skerða kaupgjald 
annara skipverja. Ef þvi t. d. maður, sem ráðinn er upp á hlut, deyr, og greiða 
á viðbótarkaup samkv. 2. mgr. 24. gr., þá á eigi að taka það af hlutum annara 
skipverja, heldur ber útgerðin þann kostnað ein.

41. gr. dönsku laganna er aðallega fylgt hjer, en annars er nokkuð ó- 
samræmi í ákvæðum norrænu laganna um þessi efni.
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8, Um erlenda skipverja.

Um 42. gr.
Samhljóða 42. gr. norrænu laganna. Er talið rjett, að heimila að erlendir 

skipverjar á íslenskum skiþum, geti notið hlunninda þeirra, er íslenskum skip- 
verjum eru veitt í 28. og 41. gr., ef íslenskir skipverjar njóta sama rjettar i heima- 
landi þeirra.

9. Um miskliðir át af ráðningunni.

Um 43. gr.
Ákvæði 1. mgr. er samhljóða 1. mgr. dönsku og sænsku iaganna. Hjer 

er farið það lengra, að heimilað, er að skipverji láti Iögskráningarstjóra rannsaka 
reikninginn, er slikur ágreiningur ris, enda þótt hann eigi sje skráður úr skip- 
rúmi um leiö. Norðmenn hafa samskonar ákvæði í Iögskráningarlögum sínum 
og tóku það þvi eigi upp i sjómannalögin. Samskonar ákvæði var og áður í ís- 
lenskum lögum, sbr. farmannalög 22. mars 1890, 17. gr. og leiðarvísi fyrir skip- 
skráningarstjóra 15. nóv. 1890, 20. gr., en var ekki tekið upp i sigll. 1914. Pað 
heflr þótt bagalegt, að hafa eigi slíka heimild, því oft myndi það, að lögskrán- 
ingarstjóri rannsakar reikninginn, leiða til þess að sættir kæmust á með aðiljum, 
og yrði þá komist hjá málaferlum út af miskliðinni. Að beimildin hjer er eigi 
einskorðuð við það, að skipverji sje jafnframt skráður úr skiprúmi, stafar af því 
tvennu, að bæði getur slik misklíð komið upp, án þess að um ráðningarslit sje 
að ræða, og eins getur verið heppilegt að hafa heimildina svo viðtæka, ef breytt 
yrði reglunum um lögskráningu, á þá leið, að fleiri skip yrðu undanskilin lög- 
skráningarskyldu en nú eru það.

2. og 3. mgr. eru að efni til samhljóða 105 gr. sigll. og 43. gr. norrænu
laganna.

III. KAFLI.

Um sklpsstörfin.

1. Um yfirmenn skipsins.
Yfirmenn skips eru skipstjóri, stýrimenn og vjelstjórar. Pessir menn 

stjórna verkum á skipinu. Bryli hefir að vísu einnig verkstjórn á hendi, nokkuð 
sjálfstæða, yfir þeim skipsmönnum, er vinna að matreiðslu og frammistöðu. Er 
hann þvi, i 70. gr. frv., að sumu settur á bekk með stýrimönnum og vjelstjórum, 
en eigi þótti nanðsyn til að setja almenn ákvæði um starf hans í þessum lögum.

Um 44. gr.
Samhljóða 44. gr. norrænu laganna. Ástæðan til þess, að þessi sjálfsagða 

regla er lögtekin berum orðum, er sú, að á slðari árum hefír þvi stundum verið
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 33
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hreyft, að yfirvjelstjóri ætti aö hafa hið æðsta vald um alla vjeigæsluna. Slík 
tviskifting valdsins mundi þó vafalaust reynast illa, og þvi taídi norræna nefnd- 
in rjett að taka allan vafa af um þetta efni, með beru ákvæði i lögunnm.

Um 45. gr.
Samhljóða 1. málsgr. 84. gr. sigll. með óverulegum breytingum. 45. gr. 

norrænu laganna er og samhljóða þessu.

Um 46. gr.
Samhljóða 2. mgr. 84. gr. sigll. og 46. gr. norrænu laganna.

Um 47. gr.
Gr. er samhljóða 47. gr. norrænu laganna og kemur í stað 85. gr. sigil. 

Hjer er þó starfi vjelstjóra lýst miklu nákvæmar en i 85. gr. sigli., en eigi mun 
hjer þó að neinu leyti vikið frá þeim venjum, er um það efni hafa myndast.

Um 48. gr.
Samhljóða 48. gr. norrænu laganna. Ákvæði þetta er nýtt, en mun vera 

f samræmi við venjur þær, er um þetta hafa myndast. í 2. gr. eru samskonar 
ákvæði, um það, er yfirvjelstjóri forfallast, eins og eru í 2. mgr. 46. gr. um 
skipstjóra.

2. Almennar star/sskyldur.

Um. 49. gr.
1. mgr. er samhljóða að 'mestu 1. mgr. 49. gr. sigil. Hjer er þvi að eins 

við aukið, að þessi skylda hvili einnig á öðrum yfirmönnum en skipstjóra.
2. mgr. er að efni til samhljóða 82. gr. sigli.
Gr. er samhljóða 49. gr. norrænu iaganna.

Um 50. gr.
1. mgr. svarar til fyrri setningarinnar i 1. mgr. 83. gr. sigll. Ákvæðið er 

nokkru styttra hjer en þar, en efnismunur er enginn.
2. mgr. svarar til niðurl. 1. mgr. 83. gr. sigll. Aðalreglan um skaðabóta- 

skyldu skipverja er hin sama bjer og þar, en hitt er nýmæli, að dómstólunum 
er gefin heimild til að færa skaðabótaupphæðina niður eftir atvikum. Gr það 
hvorttveggja að ótakmörkuð skaðabótaskyida er oft iítilsvirði í þessum málum, 
vegna þess að hinn seki hefir eigi fje til að greiða bæturnar, og að hún kemur 
stundum of hart níður. Hjer er um áhættusamt starf að ræða og litilsháttar van- 
gá, sem e. t. v. að sumu leyti er afsakanleg, getur oft haft stórkostiegt tjón í för 
með sjer. Getur það þá verið ósanngjarnt að full ábyrgð sje lögð á hinn seka 
og þvf var þessi heimild tekin upp i norrænu lögin, en greinin er samhljóða 50. 
gr. þeirra.
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3. Um upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur.

Um 51, gr.
Er samhljóða 51. gr. norrænu laganna. Þó leyfa sænsku lögin skipverja 

að eins landgöngu, er skip liggur í höfn eða í öðru öruggu lægi. í þessu felst þó 
varla nokkur efnismunur við hin lögin. Sænsku lögin heimila skipverja og að 
nota skipsbátana ókeypis til landgöngu.

1. mgr. er samhljóða upphafi 79. gr. sigll.
2. og 3. mgr. eru aftur á móti nýmæli. Skipverji má eigi fara frá skipi 

leyfislaust. Hinsvegar á hann rjett á að nota frfstundir sínar með þeim hætti, 
sem hann vill, m. a. fara í land, ef því verður við komið. Þykir því rjett að 
kveða á um það, hvenær skipstjóri má neita um landgönguleyfi og jafnframt að 
skylda skipverja til að gera skipstjóra aðvart, ef hann getur ekki komið til skips 
á rjettum tima.

Um 52. gr.
t 80. gr. sigll. er heimilað að þröngva manni, sem ráðinn er í skiprúm 

og kemur eigi til skips í ákveðna tíð, eða gengur af skipi i leyfisleysi, með lög- 
regluvaldi til að uppfylla skuldbindingu sina. Þessi regla, að þvinga megi mann 
með lögregluvaldi til að uppfylla vinnuskuldbindingu, er nálega einstæð í 
rjetti vorum, sbr. þó 1. nr. 11, 31. maí 1927, 13. gr., og slíkri undantekningar- 
reglu má eigi beita, nema þess sje sjerstaklega rík þörf. Því hefir reglan verið 
takmörkuð mjög í 52. gr. norrænu sjómannalaganna. Dönsku lögunum er fylgt 
hjer. 1 norsku lögunum ekki ákvæðið um ölvaða skipverja og i sænsku lögun- 
um er heimildin einskorðuð við það, að skipverji hafi verið lögskráður á skipið.

Heimildin, til að flytja skipverja á skip með lögregluvaldi, er hjer bundin 
við tvent, annaðhvort að skipið sje eigi nægilega mannað án hans, eða hann sje 
ölvaður. í fyrra tilfellinu mundi oft hljótast veruleg töf að burtvist mannsins 
og óþægindi og fjártjón fyrir útgerð skipsins, farmeigendur, farþega og aðra 
skipverja. Verða hagsmunir hans þá að vikja fyrir hagsmunum hinna. 1 síðari 
tilfellinu er heimildin nánast í þágu skipverjans sjálfs.

Um 53. gr.
Svarar til 111. gr. sigll. Efnismunur er sá einn, að fje skipverja, því sem 

fram yfir er skaðabótakröfu útgerðarmanns, skal varið eins og segir í 69. gr., 
en rennui ekki til útgerðarmanns. Er 53. gr. dönsku laganna fylgt um þetta — 
Norsku og sænsku lögin heimila skipverja að kalla til fjárins í eitt ár frá strokinu.

Ákvæði 112. gr. sigll. eru feld niður i frv. Skipstjóri verður aö tryggja 
sig gegn stroki skipverja með öðrum hætti en þar segir.

Um 54. gr.
Upphafsákvæði 1. mgr. er nýtt. Þótti rjettara að taka þetta fram berum 

orðum enda þótt regla þessi sje sjálfsögð. Niðurlag mgr. og 2. mgr. eru sam- 
hljóða 1. mgr. 88. gr. sbr. 33. gr. sigll.
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3. mgr. svarar til 2. og 3. mgr. 86. gr. sigll. Ákvæðin hjer eru nokkru 
styttri en þar, en efnismunur er enginn, nema hvaö skipverja hjer er heimiit að 
vera viðstaddur rannsóknina.

54. gr. norsku laganna er hjer fylgt. í sænsku lögin vantar ákæðið um 
rjett skipverja til að vera viðstaddir rannsóknina. í dönsku lögunum er. sjerstak- 
lega bannað að hafa opíum, kokaín o. þ. h. meðferðis. Þótti eigi ástæða til að 
taka það ákvæði upp hjer.

4. Um vinna á skipi, viðurvœri skipverja og aðbúð.

Dm 55. gr.
1. mgr. er að efni til samhljóða 1. mgr. 49. gr. sigii. Hjer er því þó bætt 

við, að þess skuli gætt eftir föngum, að skipverji taki framförum í kunnáttu i 
starfi sínu. Er 55. gr. dönsku laganna fylgt að þessu leyti, en viðbótina vantar í 
hin lögin.

2. mgr. er nýmæli, sem öll norrænu lögin hafa.

Um 56. gr.
1. mgr. svarar tii 2. mgr. 49. gr. sigll. Efnismunurinn er enginn en á- 

kvæðið nokkru styttra hjer.
2. gr. er nýmæli, sem eigi þarf að skýra nánara.
56. gr. dönsku laganna er fylgt hjer. Norðmenn og Svíar hafa báðirsjer- 

stök lög um vinnutima á skipum, sem oss vantar að mestu, og visa til þeirra í 
þessari gr.

Um 57. gr.
Gr. svarar til 1. mgr. 50. gr. sigll., með þeirri breytingu að ætlast er til 

að atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, en eigi konungur, setji reglugerðina um 
viðurværi skipverja. 57. gr. norsku laganna er fyigt hjer. 1 dönsku og sænsku 
lögunum er skipstjóra bannað að seija skipverjum fæði og auk þess eru i sænsku 
lögunum ákvæði um breytingar á viðurværi skipverja, er sjerstaklega stendur á, 
og um útvigt skipverja. Þótti eigi ástæða til að taka þau ákvæði upp hjer.

Um 58. gr.
Gr. er nýmæli. Heimild til að setja tilskipun þá, er hjer ræðir um, er að 

finna í 2. mgr. 2. gr. 1. nr. 37, 19. júní 1922. Gr. er samhijóða 58. gr. norrænu 
laganna.

5. Um haffcerisskoðan.
<

Um 59. gr.
Gr. svarar tii 92. gr. sigll. að nokkru leyti. Eru ákvæðin nokkru fyllri 

en þar, t. d. er hjer vísað til laganna um eftirlit með^öryggi skipa, sbr. sjer- 
staklega 17. og 21. gr. 1. nr. 37, 19. júni 1922, og sjerstök ákvæði um skoðun-
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argerðir erlendis, en efnismunur er enginn, er nokkru máli skifli. 59. gr. dönsku 
laganna er fylgt hjer. Ákvæði 59. gr. hinna Iaganna eru að nokkru írábrugflin 
þessu. Sænsku lögin leyfa skoðun, er svo er ástatt, að farmi þarf að skipa upp, 
til þess að hún verði framkvæmd, þvi að eins að stýrimaður eða vjelstjóri styðji 
kröfuna um skoðun. Dönsku lögin hafa ákvæði um hámark skaðabótanna.

6. Um agavald skipstjóra.

Um 60. gr.
Gr. er samhljóða 106. gr. sigll. Þó er sá efnismunur hjer á milli, að þar 

sem 106. gr. leyfir að beita valdi jafnan, er skipverji neitar að blýða þvi, sem 
honum er skipað eða sýnir mótþróa við starf sitt, þá er það hjer að eins leyft, 
ef það er nauðsynlegt til að halda góðri reglu á skipinu.

60. gr. norrænu laganna er samhljóða þessu.

Um 61. gr.
Samsvarar 52. gr. sigll. Eru ákvæðin stytt hjer til muna, án þess þó 

að efnisbreyting verði. Farþega er bjer eigi getið, enda ræðir frv. þetta eigi um 
þá. í þess stað er i sjerstöku frv. til laga um breytingar á siglingalögunum, er 
fram verður borið, 176. gr. sigll. breytt i samræmi við ákvæði þessarar gr.

61. gr. norrænu laganna er samhljóða þessari gr. frv.

IV. KAFLI.

Um refsivald skipstjóra.

Um 62. gr.
Gr. þessi kemur í stað 107. gr. sigll. Efnismunur er þó allmikill milli 

þeirra. Sektarhámarkið er lækkað úr hálfsm naðarkaupi og niflur í sjö daga 
kaup. í frv. eru heldur eigi sjerstök ákvæði um hæð refsingarinnar fyrir hvern 
flokk brota, eins og er í 107. gr., heldur er hjer sama hámark og lágmark 
sett refsingu fyrir öll brotin. Brotum þeim, er refsingu sæta, er lýst nokkuð 
öðruvisi hjer en i sigll. og lýsingin nokkru fyllri. Þó er þar eigi um verulegan 
efnismun að ræða. Hinsvegar eru ekki tekin upp i frumvarpið ákvæðin um að 
stýrimenn og vjelsljórar sæti hálfu meiri sekt en aðrir skipverjar og að heimilt 
skuli að tvöfalda sekt, er brot er ítrekað. Niðurlagsákvæði 107. gr. sigll. er eigi 
heldur tekið upp í frv., enda er þess engin þörf fyrst að hámark sektanna er 
lækkað.

Gr. er tekin eftir 62. gr. dönsku laganna. Lýsingin á brotunum er litils 
háttar önnur í norsku og sænsku lögunum.

Um 63. gr.
Gr. þessi er samhljóða 63. gr. dönsku og norsku laganna. 63. gr. sænsku 

laganna er samhljóða 2. mgr. þessarar gr. og auk þess er í niðurlagi 62. gr.
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sænskn laganna ákvæði um að eigi megi leggja refsingu á skipverja á skipi, sem 
er í innanlandssiglingum.

Ákvæði 2. mgr. er að nokkru leyti í samræmi við 108. gr. sigll. Par er 
bannað að halda próf fyr en 12 klukkust. eru liðnar, frá því að yfirsjónin var 
drýgð. Hjer er bannað að leggja refsingu á skipverja áður en frestur þessi er 
liðinn. Prófið má því halda fyr, en úrskurðinn má eigi leggja á málið fyr en 
að fresturinn er liðinn. Því er jafnframt bætt við, að eigi megi úrskurða skip- 
verja refsingu síðar en viku eftir að yfirsjónin var drýgð. Frá hvorutveggja þessu 
er þó heimilt að vikja, ef nauðsyn krefur, t. d. ef yfirsjónin er drýgð rjett áður 
en skipverji fer úr skiprúmi eða ef skipstjóri fær ekki vitneskju um hana fyr en 
viku síðar en hún var drýgð.

Að öðru leyti eru ákvæði gr. nýmæli. Fyrri mgr. bannar skipstjóra að 
beita refsivaldi sínu, þegar unt er að kæra brotið fyrir íslenskum yfirvöldum. 
Þegar svo stendur á er engin þörf á refsivaldi skipstjóra og það er engin á- 
stæða til að láta það ná lengra en nauðsyn krefur.

Um 64. gr.
Svarar til 108. gr. sigll. Ákvæðin eru bjer að eins nokkru nákvæmari. 

Þannig er hjer kveðið nákvæmar á um það, hvernig prófvottarnir skuli valdir, 
tekið fram að vitni skuli yfirheyrð og að prófvottarnir geti lálið leggja spurning- 
ar fyrir þá, sem yfirheyrðir eru, og bóka athugasemdir, er þeim þykir prófið 
gefa tilefni til.

Gr. er samhljóða 64. gr. norrænu laganna. í sænsku lögunum er þó i 
niðurlagi greinar þessarar málsgr. er svarar til 3. mgr. 67. gr. frv.

Um 65. gr.
Gr. er nýmæli og samhljóða 65. gr. norrænu laganna. í 1. mgr. eru leið- 

beiningar fyrir skipstjóra um það, hvernig hann eigi að tiltaka refsinguna, og 
heimild til að láta refsingu falla niður, ef ætla má að áminning nægi.

Skipverji á að geta treyst því, að hann verði eigi látinn sæta frekari refs- 
ingu fyrir brot, er skipstjóri hefir refsað honum fyrir, nema fyrirvari sje gerður 
um það i úrskurði skipstjóra. Ákvæði 2. mgr. eiga að tryggja þetta.

Um 66. gr.
Nýmæli og samhljóða 66. gr. dönsku og norsku laganna. í sænsku lög- 

unum er heimild þessi því aðeins veitt, að skipverji sje enn i skipruminu. Að 
öðru leyti þarfnast gr. eigi skýringa.

Um 67. og 68. gr.
Gr. koma i staðinn fyrir 109. gr. sigll. 1. mgr. 109. gr. er þó feld hjer 

niður, enda á hún aðallega við, ef skipverji er i innanlandssiglingum, en samkv. 
63. gr. frv. er skipstjóra þá eigi heimilt, að beita refsivaldi sínu. Dönsku lögun- 
um er fylgt i gr. þessum. 1 norsku og sænsku lögunum eru ákvæði þessi nokkuð 
með öðrum hætti, enda önnur lög þar um lögskráningu og um rjettarfar f sjó- 
málum.
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• Um 69. gr.
Svarar til 110. gr. sigll. Sanikv. síðastnefndri lagagrein getur skipstjóri varið 

kaupi þessu til endurgjalds kostnaði þeim og tjóni, er hinn seki olli útgerðar- 
mönnum. Þetta er hjer af tekið. Útgerðarmaður á ekki að eiga neina fjárvon i 
sektum skipverja. Að öðru leyti er gr. þessi í samræmi við 110. gr. sigll. nema 
hvað hjer er mælt svo fyrir, að eftirrit af prófunum og úrskurðinum, skuli sent 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu með fjenu.

Gr. er samhljóða 69. gr. dönsku og norsku laganna.

V. KAFLI.

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip.

Áður var þess getið hverjir menn teldust til skipverja í frv. þessu. En 
auk þeirra manna og skipverja, eru oft enn aðrir menn ráðnir á skip. Um þá 
ræðir í þessum kafla. Þeir eru ýmist ráðnir á skipið af útgerðarmanni eða skip- 
stjóra eða af óðrum, og verða reglurnar um þá mismunandi eftir því.

Um 70. gr.
Fyrri setningin er samhljóða 70. gr. norrænu laganna. Ákvæði frv. gilda 

yfirleitt um þessa menn eins og um skipverja, en þó aðeins eftir því sem við á. 
Ákvæði 11. gr. um ráðningu á skip mundu t. d. ekki eiga við um ráðningu 
skipslæknis. Verður það rannsóknaratriði í h.verju einstöku máli, hverjum á- 
kvæðum frv. verði beitt um þessa menn.

Ákvæðið um bryta i niðurlagi gr. er aftur á móti ekki að finna í nor- 
rænu lögunum. Eins og áður var getið, er staða bryta að sumu leyti hliðstæð 
stöðu yfirmannanna á skipinu, og þótti því rjett, að láta þá njóta sama rjettar 
og stýrimenn og vjelstjóra um þau efni, er getur um i gr.

' Um 71. gr.
Samhljóða 71. gr. norrænu laganna. Eru hjer talin upp þau ákvæði frv., 

er um þessa menn gilda. 70. og 71. gr. frv. koma í stað 113. gr. sigll.

Um 72. gr.
Samhljóða 72. gr. norrænu laganna og kemur í stað 2. mgr. 39. gr. sigll. 

Eru ákvæði þessi nokkru itarlegri hjer en í sigll. Það er þannig tekið fram, að 
menn þessir eigi rjett á hæfilegri þóknun fyrir vinnu sína á skipinu og að tekið 
skuli tillit til fyrri stöðu þeirra, er þeim er skipað til verka.

VI. K AFLI.
Um refslngar.

í þessum kafla öllum er dönsku lögunum fylgt. í norsku lögin vantar
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þeanan kafla, en svipuð refsiákvæði er að finna í heguingarlögum Norðmanna. 
Aftur á móti er i sænsku lögunum sjerstakur kafii um refsingar, en þau ákvæði 
eru allfrábrugðin hinum dönsku.

Um 73. gr.
Svarar til 257. gr. sigll. Ákvæði frv. eru þó nokkru viðtækari en 257. gr. 

sigll. og er hámark sektanna því fært upp í 1000 kr.

Um 74. gr.
Kemur i stað 264. gr. sigll. að nokkru leyti. Aðal-breytingin er sú, að 

hjer er heimilað að svifta dómfelda rjetti til skipstjórnar um ákveð.inn tíma. 
Reynslan hefir sýnt, að dómstólarnir hafa verið ófúsir til að beita 264. gr. sigll., 
og þá líklega aðallega vegna þess, að skipstjóri samkv. þeirri grein eigi varð sviftur 
rjetti til skipsstjórnar öðru vfsi en æfilangt. Er því ástæða til að ætla, að gr. 
komi að meira haldi, ef heimildin er rýmri að þessu leyti. — Sigll. heimila og 
að eins að svifta mann rjetti til skipstjórnar. En ástæða getur verið til að svifta 
hann jafnframt rjetti til stýrimensku. Því er hjer ákveðið, að tekið skuli fram í 
dómnum, hvort dómfeldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur 
rjetti til skipstjórnar. Jafnframt er konungi heimilað, að veita manni aftur rjett 
til skipstjórnar, eftir vissan tíma og þegar sjerstakar ástæður mæla með þvf.

257. gr. sigll. nær til ýmsra mála, er eigi falla undir frv. þetta. Er því i 
sjerstöku frv. til laga um breytingu á sigll. gerð tillaga um, að gr. sje breytt i 
samræmi við þetta ákvæði frv.

Um 75. gr.
Brot er hjer falla undir eru t. d. brot útgerðarmanns gegn 1. gr., og brot 

skipstjóra gegn 9., 10., 11., 29. gr., 2. mgr. 33. gr., 2. mgr. 51. gr., 53., 56. og 
58. gr. Gr. þessi kemur í stað 253. gr. og 2. mgr. 254. gr. sigll.

Um 76. gr.
Samhljóða 278. gr. sigll.

Um 77. gr.
Svarar til siðari hluta 265. gr. sigll. Hámark sekta er hjer 500 kr. í stað 

200 kr. í 265. gr.
Um 78. gr.

1. og 2. mgr. koma i stað 266. gr. sigll. Aimenna refsingin fyrir strok 
er sektir samkv. 1. mgr„ þar sem bun hinsvegar er fangelsi samkv. 1. mgr. 266. 
gr. sigll. Hærri refsing er þó við lögð samkv. 2. mgr., ef miklar sakir eru.

3, mgr. er samhljóða 267. gr. sigll.

Um 79. gr.
Nýmæli, sem ekki þarf nánari skýringar.

Um 80. gr.
Svarar til 1. mgr. 271. gr. sigll. og efnismunur enginn þar á milli.
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Um 81. gr.
Svarar til 272. gr. sigll. en ákvæðin eru nokkiu styltri bjer en þar.

Um 82. gr.
Svarar til 273. gr. sigll. Ákvæðin einnig nokkru styttri bjer en þar.

Um 83. gr.
Samhljóða 270. gr. sigll. Hámark sekta er þó 500 kr. bjer i stað 100 

kr. i sigll.
Um 84. gr.

Svarar til 274. gr. sigll. Um stýrimenn og vjelstjóra eru hjer sett sams- 
konar ákvæði og sett eru um skipstjóra i 74. gr. frv.

Um 85. gr.
Samhljóða 275. gr. sigll. nema hvað hámarki sekta er breytt bjer eins 

og í 83 gr.
Um 86. gr.

Sambljóða 269. gr. sigll.
Um 87. gr.

Samhljóða 276. gr. sigll. Sektarhámarki breytt eins og í 83. gr.

Um 88. gr.
1. og 3. mgr. svarar til 279. gr. sigll. Ákvæðið um fyrningu sakar í nið- 

urlagi 1. mgr. er þó nýtt.
2. mgr. er aftur á móti nýmæli. Atvinnu- og samgöngumálaráðuney/ið 

hefir, skv. 6. gr. I. 37. 19. júní 1922, yfirstjórn eftirlitsins með öryggi skipa, og 
er þvi eðlilegt og æskilegt, að mál þau, sem bjer er um að ræða, verði lögð 
fyrir það, með þeim bætti, sem greinin segir.

Um 89. gr.
Samhljóða 277 • gr- sigll.

Um 90. gr.
Er i samræmi við 1. gr. 1. 52. 30. nóv. 1914.

Um 91. gr.
Er i samræmi við 280. gr. sigl 1.

VII. KAFLI

Um glldi laga þessara og afnám eldri lagaákvsða.

Um 92. og 93. gr.
Þarfnast eigi skýringar.
AJþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 34
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Md. 33. Tlllaga

til þingsályktunar um útvarp.

Flutningsmaður: Gunnar Sigurðsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að sjá um, að út- 
varpsiekstur verði tekinn upp hið allra fyrsta, samkvæmt gildandi heimildarlög- 
um um útvarp.

Greinargerð.

Pingsályktunartillaga þessi er flutt til árjettingar þingsályktun um sama 
mál, sem samþykt var á siðasta þingi, og vísasl til greinargerðar hennar. Þess 
skal getið, að ályktun i svipaða átt var samþykt einróma á öllum þingmálafund- 
um i Rangárvallasýslu, og Ýiðar hafa raddir komið fram í sömu átt, og sýnir það, 
að almenningur skiiur nauðsyn þessa stórmerka máls. Pað virðist því óverjandi, 
að landsstjórnin láti þetta mál lengur undir höfuð leggjast, sjerstaklega þegar 
hagur rikissjóð stendur með slikum blóma. Nánar í framsögu.

1(1. 33 Frumvarp

til laga um dóm í vinnudeilum.

Flutningsinenn : Jón Ólafsson, Jörundur Brynjólfsson, Lárus Helgason,
Jón Sigurðsson, Pjetur Ottesen.

1. gr.
Stofna skal dómstól, er nefnist vinnudómur. Hann skal fara með og dæma:

1. Mál út af vinnukjörum, þau, er greinir í lögum nr. 55, 17. júni 1925, eöa 
lögum, er í þeirra stað komai

2. Mál út af rofum á dómum um vinnukjör samkvæmt þessum lögum eða 
samningum um vinnukjör af háifu þeirra aðilja, er í áðurnefndum lögum, 
nr. 55 1925, segir, eða lógum, er í þeirra stað koma.

3. Mál um lögmæti verkfalls eða verkbanns og um bætur fyrir ólögmætt verk- 
fall eða verkbann.

2. gr.
Jafnan skal sáttasemjari i vinnudeilum leita samninga milli aðilja um 

mál þau, sem í 1. gr. segir, áður en þau komi fyrir vinnudóm. Jafnskjótt sem 
sáttasemjari telur sáttatilraunum sinum lokið, skal hann skýra atvinnumálaráð- 
herra frá þvi og jafnframt senda honum nákvæma skýrslu um málavöxtu. Skal



atvinnumálaráðherra síðan visa málinu til vinnudóms og jafnframt skýra hæsta- 
ijetti frá þessum málalokum.
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3. gr.
Vinnudómur starfar þar sem aðiljar eiga báðir (eða allir) heima, ef það 

er í sömu þinghá eða sama kaupstað. Annars kostar kveður atvinnumálaráð- 
herra á um það, hvar dómur skuli starfa.

Atvinnumálaráðherra löggildir bækur vinnudóms.

4. gr.
Hjeraðsdómari i einkamálum þar, er dómur skal stsrfa (3. gr.), er forseti 

dómsins. Auk þess skal hann tilnefna i dóm 4 menn, 2 úr flokki vinnuveitenda 
og 2 úr flokki vinnuþega, þá er þekking hafa á atvinnugrein eða atvinnugrein- 
um þeim, er máli skifta, og vinnukjörum í þeim. Ryður fyrsta sinni, er dómur 
er háður, sínum manni hvor aðilja, en þeir 2, sem eftir verða, skipa dóminn með 
forseta. Nú ryður aðili ekki dóm, og skal forseti gera það i stað hans.

Nú missir dómara við eftir ruðningu, og nefnir forseti dómsins þá 3 
meðdómendur i stað hans. Skal siðan ryðja 2 með sama hætti og fyr segir.

í dóminn tiinefnir hæstirjettur énnfremur 2 menn, og 2 til vara, og verð- 
ur því dómur jafnan skipaður 5 mönnum.

Áður en meðdómandi tekur til starfa i dóminum, skal hann vinna og 
undirrita í þingbókina heit um, að hann skuli rækja starfann eftir bestu vitund.

5. gr.
Sólarhring eftir að bjeraðsdómari og hæstirjettur hafa fengið tilkynningu 

atvinnumálaráðherra (2. gr.), skulu þeir hafa nefnt dóminn. Síðan tilkynnir for- 
seti dómsins dómendum tafarlaust dómnefnuna, ásamt stað og stund, er dóm 
skuli heyja, enda er þeim þá öllum skylt að koma tii dómsins. Ennfremur stefnir 
hjeraðsdómari aðilum fyrir dóminn með 1 —3 sólarhringa fyrirvara, eftir ástæðum.

6. gr.
Málsaðiljar geta gætt hagsmuna sinna sjálflr fyrir dóminum, eða falið öðr- 

um íslenskum ríkisborgurum, sem lögráða eru og með óflekkuðu mannorði, að 
gera það. Ef aðiii, annarhvor eða báðir, gerir hvorugl, þá skipar dómurinn hon- 
um talsmann.

7. gr.
Forseti dómsins stýrir honum.
Aðiljar geta ráðið þvi, hvort mál er flutt munnlega eða skriflega. Ef þeir 

koma sjer ekki saman um það, þá kvcður dómurinn á um það. Jafnan skal 
flytja mál fyrir lokuðum dyrum, ef opinber flutningur þess ylli því, að óviðkom- 
andi menn fengju vitneskju um leyndarrnál kaupsýslumanna eða fjelagsskapar eða 
annað, er menn eiga rjett á að haldið sje leyndu fyrir óviðkomandi mönnum.
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8. gr.
Að því leyti, sem ekki er látið um mælt i lögum þessum, kveður dómur- 

inn á um meðferð máls. Skylt er dómi að afla allra nauðsynlegra upplýsinga og 
leiðbeina aðilum um málflutning, svo framarlega sem hann hefír ástæðu til að 
ætla, að aðiljar þurfí leiðbeiningar.

Um skyldu manna til að bera vitni og gegna kvaðningu til mats og 
skoðunar fer eftir almennum reglum í einkamálum. Gn auk þess getur dómur 
skyldað aðilja og aðra með úrskurði til þess að sýna bækur sínar eða reikninga, 
eða leggja fram eftirrit úr þeim, ef það þykir nauðsynlegt til skýringar máls- 
atriðum.

Vitnaleiðslu utan þinghár dómsins stýrir bjeraðsdómari þar. Fer um þau 
vitnamál sem gestarjettarmál.

Hraða skal málsmeðferð allri sem verða má.
Jafnan skal afl atkvæða ráða, ef dómendur skilur á. Ailir skulu dóm- 

endur undirrita dóm og úrskurði, en rjett er dómanda að láta getið ágreinings i 
þingbók. I dómi skal greina ljóslega þá niðurstöðu, er dómendur, eða meiri hluti 
þeirra, bafa komist að. Dómsúrslit skuldbinda aðilja sem dómur alment. Ákvæði 
dóms um vinnukjör skulu þó aldrei skuldbinda aðilja lengur en 2 ár, frá dóms- 
uppsögn talið.

Þóknun til dómenda og skipaðs talsmanns aðilja og annar kostnaður af 
dómi greiðist úr rikissjóði. Þóknun dómenda og talsmanns skal ákveðin í dómi.

Fullnægjufrestur dóms, þar sem fjárgreiðsla er mælt, skal vera 15 dagar.

9. gr.
Rjett er hvorum aðilja að krefjast endurtöku máls og breytingar á dómi, 

þó ekki fyr en 6 mánuðum eftir dómsuppsögn, ef verulegar breytingar hafa orðið 
siðan dómur var upp kveðinn, svo sem veruleg bækkun eða lækkun á verði lífs- 
nauðsynja, breytingar á rekstrarkostnaði eða verði afurða þeirrar atvinnugreinar, 
o. s. frv., skal aðili þá snúa sjer til sáttasemjara, en hann beinir málinu síðan 
til atvinnumálaráðherra, jafnskjótt sem hann befir reynt sáttaumleitun, en ráð- 
herra vísar því til dóms, eins og áður segir.

10. gr.
Aldrei má gera verkbann eða verkfall áður en deilumál þau, er i lögum 

þessum segir, koma til aðgerða sáttasemjara. Svo er og bannað að gera verk- 
bann eða verkfall, meðan sáttatilraunir sáttasemjara eða dómsmeðferð samkvæmt 
lögum þessum stendur yfir.

Brot á ákvæðum greinar þessarar varða sektum i rikissjóð, 500—10000 kr., 
og auk þess skaðabótum eftir almennum reglum.

Sektir má innheimta með aðför i eignum hinna seku.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Verkföll og verkbönn eru nú á dögum ein með mestu landplágum. Lög- 
gjafarvaldinu virðist því skylt að gera þær ráðstafanir, sem bægt og skynsamlegt 
er að gera, til þess að afstýra verkföllum og verkbönnum. Þau ráð, sem bjer 
hafa verið hingað til reynd, hafa ekki komið að tilælluðum notum. Það heflr 
ekki verið reynt hjer enn að hafa lögmæta dómsúrlausn á vinnudeilum, er báðir 
aðiljar sjeu lögbundnir til að hlýða. Það viiðist rjett að reyna þessa leið, og þvi 
er frumvarp þetta fram komið.

W«l. 34. Tlllaga

til þingsályktunar um skipun nefndar samkvæmt 35. gr. stjórnarskrárinnar til 
að rannsaka bag og rekstur togaraútgerðarinnar.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Hjeðinn Valdimarsson, Sigurjón Á. ólafsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að rann- 
saka hag og rekstur togaraútgerðarinnar, með það fyrir augum:

1. á hvern hátt unt sje að gera rekstur togaraútgerðarinnar ódýrari 
og hagkvæmari og tryggja fjárhagsafkomu hennar.

2. á hvern hátt best verði fyrir komið stjórn og eignarumráðum þess- 
ara útgerðarfyrirtækja, með tilliti til hagsmuna starfsfólksins alls 
og þjóðarheildarinnar.

3. á hvern hátt sje hægt að tryggja verkafólkinu, sem að útgerðinni 
starfar á sjó og landi, lífvænleg kjör.

Nefndin heíir vald til þess að heimta skýrslur, munnlegar og brjeflegar, 
bæði af embættismönnum og einstökum mönnum eða fjelögum, samkvæmt 
35. gr. stjórnarskrárinnar.

Greinargerð.

Togaraútgerðin er nú orðin svo stór þáttur i atvinnulifi þjóðarinnar, að 
segja má, að afkoma þjóðarheildarinnar sje að allmiklu leyti undir henni komin. 
Stórmikill hluti af veltufje landsmanna er bundinn í henni og þúsnndir fólks eiga 
þar allar sínar atvinnu- og bjargarvonir. Megn óánægja er meðal starfsfólksins 
yfír fyrirkomulagi útgerðarinnar og launakjörum þeim, er verkafóikið nýtur, en 
útgerðarmenn eru einir til frásagnar um hag og gjaldþol útgerðarfyrirtækjanna. 
Verðnr ekki sjeð, að Alþingi geti lengur látið þessi mál afskiftalaus.

Nánara i framsögu.
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Sþ. 35. Tillajja

til þingsályktunar um einkasölu á steinolíu.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Hjeðinn Valdimarsson, Jón Baldvinsson, \ 
Sigurjón Á. ólafsson, Erlingur Friðjónsson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að neyta heimildar laga nr. 
77, 14. nóv. 1917, til þess að taka í sínar hendur einkasölu á allri steinoliu, 
sem til landsins flyst, hvort heldur er bensín, Ijósaolía, venjuleg mótorolía 
eða hráolia.

Greinargerö.

Tillaga þessi er nær samhljóða tillögu til þingsályktunar, sem flutt var á 
siðasta Alþingi, en eigi fjekst afgreidd þá. Breytingin er sú ein, að hjer er nánar 
tilgreint, að heimildin skuli ná til allra tegunda af steinolíu, hvort sem þær eru 
mikið eða lítið hreinsaðar.

Að öðru leyti visast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi tillögunni í fyrra, 
og framsögurfeðu þá.

Ed. 36. Frumvarp

til laga um breyting á lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886.

Flutnm.: Guðmundur ólafsson.

1. gr.
Á eftir 2. málslið 1. gr. laganna komi tveir nýir málsliðir, svo hljóðandi: 

Þó skai veiðitiminn ávalt vera hinn sami fyrir alla laxveiði, hvort sem er um 
net eða aðrar veiðivjelar, ádrátt eða stangarveiði að ræða. Veiðitiminn skal aldrei 
byrja fyr en 1. júní ár hvert.

1 stað orðanna í 3. málslið sömu greinar »86 stundir á viku . . . . á 
mánudögum* komi: 60 stundir á viku hverri, eða frá kl. 6 e. b. á föstudögum 
til kl. 6 f. h. á mánudögum.

Aftan við sama málslið komi nýr málsliður svo hljóðandi: Þessi ákvæði 
ná þó eigi til stangarveiði.

2. gr.
a. Aftan við 1. málsgrein 2. greinar laganna bætist: Um á, er rennur i kvisl- 

um, gildir hið sama.

/



Þingskjal 36 271

b. Aðra málsgr. 2. gr. laganna skal orða svo : Nú vilja menn leggja net, setja 
garða eða veiðivjel út frá báðum löndum, og skal þá svo Ieggja, að ávalt 
sje 100 metra bil eftir endilangri ánni milli veiðivjela.

3. gr.
3. gr. laganna skal orða svo :
Eigi má leggja net eða veiðivjel úti fyrir ósamynnum í stöðuvatni eða 

sjó, þar sem lax gengur, svo að för bans sje hindruð, og eigi nær ósamynnum 
en í 200 metra íjarlægð, Ádráttarveiði má viðbafa í ám. Þó má ekki draga á 
nema á tímanum frá dagmálum til náttmála og ekki þann tíma, er lax er friðað- 
ur i viku hverri. Svo má og eigi draga á nær ósamynnum en í 250 metra fjar- 
lægð. Heimilt er að veiða lax með stöng, en eigi með sting eða krók, skoti eða 
sprengingu. Til vísindalegra þarfa og til laxaklaks roá veiða lax á hverjum tíma 
árs sem er.

4. gr.
1 stað »9 þumlungar« á tveim stöðum i 5. gr. laganna komi: 23,5 cm. 

í stað »P/j þumlungur« í niðurlagi greinarinnar komi: 4 cm.

5. gr.
í stað orðanna »alt að 100 kr. sekt« i fyrri málsgr. 8. gr. laganna komi: 

sektum 300—1000 kr.

6. gr.
1 stað »amtmaður« í 7. gr. laganna komi: atvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytið.

7. gr.
A eftir orðinu »fógeti« i fyrri málsgr. 8. gr. laganna komi: eða hreppstjóri.

8. gr.
í stað »amtmaður« í 9. gr. laganna komi: atvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytið.

9. gr.
10. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er sýslunefnd að banna kistuveiði í ám að viðlögðum sömu 

sektum og viðurlögum sem segir í 8. gr.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal færa texta þeirra inn i 

meginmál laga nr. 5, 19. febr. 1886, og gefa þau út svo breytt.



272 Þingskjal 36—37

Greinargerð.

Frumvarp um breyting á lögum um friðun á laxi frá 1886 flutti jeg á 
þinginu í fyrra. Var frv. afgreitt i Ed. með litlum breytingum, en lagt fyrir bjá • 
nefnd i Nd., að Iíkum vegna anna. Flyt jeg þvi frv. aftur nú að mestu sam- ; 
hljóða þvi, sem það fór frá Ed. með einróma atkvæðum á siðasta þingi.

Að öðru leyti vfsast til greinargerðar fyrir frv. i fyrra (þskj. 56).

Wd. 87. Frumvarp

til laga um verkamannabústaði.

Flutningsm.: Hjeðinn Valdimarsson.

1. gr.
Samkvæmt ákvæðum þessara laga slyrkir rikissjóður, með fjárframlagi og 

íneð ábyrgðum fyrir lánum, kaupstaði landsins til að koma upp húsnæði fyrir 
verkamenn sina.

2. gr.
Rikissjóður leggur fram '/ío bluta kostnaðar sem styrk til ibúðarbúsbygg- 

inga með þessum skilyrðum:
a. að bæjarfjelagið komi upp byggingunum.
b. að húsin sjeu sambyggingar, gerðar úr varanlegu efni, með aðallega tveggja 

eða þriggja herbergja ibúðum auk eldhúss, með venjulegum nútimaþægindum 
og sjerstökum bletli handa hverri ibúð, en að öðru leyti sje fyrirkomulag 
bygginganna samþykt af atvinnumálaráðuneytinu.

c. að ibúðirnar sjeu falar verkafólki til kaups fyrir það verð, sem þær kosta 
uppkomnar, álagningarlaust, að frádregnum rfkissjóðsstyrknum, gegn 15°/o 
útborgun, en eftirstöðvar kaupverðsins hvíli á eigninni með 1. veðrjetti og 
ávaxtist og endurborgist með jöfnum greiðslum, þannig að árlegt gjald sje 
5% af allri lánsupphæðinni í 42 ár.

d. að byggingarnar sjeu reistar á leigulóðum, sem kaupstaðirnir eiga, og sje 
ársleigan metin á 5 ára fresti.

3. gr.
Fje það, sem bæjarfjelagið tekur til láns, til þess að standa straum af 

kostnaðinum við byggingarnar, ábyrgist rikissjóður.

4. gr.
Hvert bæjarfjelag skal koma á fót byggingarsjóði, er myndaður sje á 

þennan hátt:
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1. Bæjarfjelagið leggur i sjóðinn árlega uppbæð, sem svarar til 2 króna fyrir 
hvern íbúa kaupstaðarins, í fyrsta skifti árið 1930.

2. I sjóðinn rennur and.virði seldra ibúða, vextir og afborganir, sem og leiga 
fyrir þær íbúðir, er bæjarfjelagið hefír ekki enn selt.

5. gr.
Úr byggingarsjóði greiðist afborgun og vextir af láni því, er bæjarfjelagið 

hefír tekið til að koma byggingunum upp, svo og einnig til að koma upp nýjum 
íbúðum, eftir þvf sem fjárhagur leyfir.

6. gr.
Byggingarsjóðurinn skal jafnan vera i handbæru fje í banka eða spari- 

sjóði, að svo miklu leyti sem honum er ekki varið til bygginga samkvæmt 
lögum þessum.

7. gr.
íbúðir i byggingum þessum má sá, er keypt hefír, ekki selja nema bæj- 

arfjelagið hafi áður hafnað forkaupsrjetti, og ekki framleigja nema með leyfi 
bæjarstjórnar. Söluverð slikrar íbúðar má ekki vera bærra en slðasta kaupverð 
hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra endurbóta, sem á hafa verið gerðar 
eftir að siðasta sala fór fram, en að frádreginni bæfílegri fyrningu samkvæmt 
mati. Sje um framleigu að ræða, ákveður bæjarstjórn, hve há leigan megi 
vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað eiganda af íbúðinni eða hluta 
hennar, sem leigður er.

8. gr.
Um viðbald búsanna hefír bærinn eftirlit, og skulu um það settar sjer- 

stakar reglur i reglugerð, sem staðfest er af atvinnumálaráðuneytinu. Kostnaður 
við viðbald húsanna hið ytra skal lagður á bygginguna i heild, en síðan jafna 
niður á eigendur eftir eignarhlutföllum þeirra i byggingunni. Viðhald hið innra 
á hverri ibúð skal hún bera, en um sameiginleg tæki innanhúss, svo sem leiðsl- 
ur allar og bitunartæki, fer eftir því sem segir i reglugerð.

9. gr.
Nú ganga menn í samvinnufjelag til að koma upp slíkum byggingum, 

sem ræðir um i 2. gr. b., og leggja fram að minsta kosti 15°/o af kostnaðarverði, 
og fullnægja að öðru leyti nánari skilyrðum þeim, sem rikisstjórnin setur fyrir 
viðurkenningu slikra byggingarfjelaga, og veitist þá úr rikissjóði sem slyrkur 10°/o 
kostnaðar, og ábyrgist hann þá og lán það, er þarf til bygginganna, enda sje 
bæjarfjelagið lántakandinn og veiti lánið byggingarfjelaginu gegn 1. veðrjetti í 
byggingunum.

10. gr.
Um byggingar þær, sem um ræðir i ,9. gr., gilda að öðru leyti öll ákvæði 

2., 4., 5., 6. og 7. gr., eftir því sem við getur átt.
Ársreikningar byggingarfjelagsins skulu ætíð lagðir fyrir bæjarstjórn til 

athugunar, og getur hún krafíst allra skýrslna um hag og rekstur fjelagsins, svo 
lengi sem nokkuð stendur eftir af láni þvi, er veitt hefir verið til bygginganna.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 35
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Greinargerð.

Frumvarp þetta var borið fram í neðri deild Alþingis í fyrra vetur, en i 
varð ekki útrætt þá. Það er að mestu leyti óbreytt nú og visast til greinargerðar- i 
innar að fyrra frumvarpinu að öðru leyti en því, sem á eftir fer.

Mesta nauðsynjamálið fyrir verkalýðinn í bæjunum er að fá hollar og ó- j 
dýrar ibúðir með þægindum nútímans, í stað hinna ljelegu og dýru húsakynna, : 
sem alþýðan verður nú að hafast við í. Eins og efnum fjöldans er háttað, mun i 
það seint takast og erfitt vera að koma skipulagi á þau mál, nema hið opinbera, 
ríki og bæjarfjelög, gangist fyrir þvi og veiti aðstoð sina, á svipaðan hátt og gert í 

er viðast hvar annarsstaðar í menningarlöndum. Fað er viðast viðurkend skylda \ 
bæjarfjelaganna að sjá um, að húsnæði í bænum sje sómasamlegt og hjálpa þeim > 
stjettum, sem verst eru staddar, til þess að fá viðunandi húsakynni. En engu síð- j 
ur er þetta mikilsvert fyrir alt þjóðfjelagið í heild og taka ríkin því venjulega j 
nokkurn hluta kostnaðarins á sig. Eftir að hið opinbera hefir lagt eins mikið i ■ 
sölurnar fyrir viðreisn sveitanna, ræktun þeirra og nýbyggingar, eins og gert hefir 
verið á siðustu þingum og ætlast er til að gert verði á þessu þingi, verður erfitt 
að mæla í gegn hinni almennu kröfu alþýðunnar í bæjunum um opinbera aðstoð til 
þess að koma upp heilnæmum og ódýrum verkamannabústöðum. Kostnaður sá, i 
sem ætlast er til að ríki og bæjarsjóðir hafi af þessum byggingum, er lítill i sam- : 
anburði við þau feikna áhrif, sem þær mundu hafa á velliðan og heilbrigði j 
alþýðunnar.

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir nýlega látið fram fara húsnæðisrannsókn í 
bænum. Endanlegar skýrslur eru enn ekki tilbúnar, en þó má sjá af þeim gögnum, i 
sem fyrir liggja, að húsnæði verkalýðsins er yfirleitt bæði Ijelegt, óheilnæmt og : 
dýrt og vantar flestöll þau þægindi, sem bæirnir hafa veitt öðrum stjettum.

Samkvæmt upplýsingum, sem fengnar eru úr þessum skýrslum, skiftast 
ibúðirnar í bænum þannig:

Án eldhúss..........................
Með aðgangi að eldhúsi . 
Með eldhúsi.......................

4 herbergi 
3 herbergi og fleiri

29 18
67 18

860 1120

1 herbergi 
452 
269 
369

2 herbergi 
147 
416 
855

Samtals
646
770

3204
Samtals 1090 1418 956 1156 4620

Af frekari upplýsingum um íbúðir þessar má geta, að af þeim eru: 
í kjallara 843
Undir súð....................... 929
Á hæð . ..........................  2848

Samtals 4620
Því miður eru skýrslur enn ekki tilbúnar um þjettbýlið i íbúðunum, en 

þar kemur fram, að yfirleilt er flest fólkið í minstu íbúðunum, og þær eru að 
öllu leyti verst úr garði gerðar. Af þessu litla yfirlili sjest þó, að af um 4600
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íbúðum eru um 2500 minui en 3 herbergja, en í nágrannalöndunum þykja minni 
ibúðir en þriggja herbergja fyrir barnafjölskyldur vera með öllu óviðunandi. Af 
þessum 2500 ibúðum eru um 1300 eða rúmur helmingur, sem annaðhvort að- 
eins hafa aðgang að eldhúsi eða vantar algerlega eldhús. Af íbúðunum eru alls 
um 1800 í kjöllurum eða undir súð og munu þær flestallar vera með öllu óviðunandi, 
og mjög margar þeirra ætti að banna að hafa fyrir fbúðir samkvæmt heilbrigðissam- 
þyktinni. Þessar fáu tölur munu sýna nokkuð nauðsynina á nýjum og betri ibúðum 
fyrir verkamenn í Reykjavík, en svipað þessu mun ástandið vera í ýmsum öðrum 
kaupstöðum.

Um breytingarnar á frumvarpinu frá því í fyrravetur er þetta að segja: 

Um 2. gr.
Hjer er gert ráð fyrir 2—3 herbergja íbúðum, og mundi þó vera æskileg- 

ast, að sem flestar íbúðirnar væru 3 herbergja.
Lánskjör og endurgreiðslur eru látnar vera hinar sömu sem úr Land- 

námssjóði til nýrra húsabygginga á gömlum jörðum, 5% p. a. samtals, á 47 árum.

Um 4. gr.
Hverju bæjarfjelagi er gert að skyldu að leggja í byggingarsjóð fyrir 

verkamannabústaði 2 kr. á hvern ibúa og það í fyrsta sinn 1930. Húsnæðis- 
ástandið í bæjunum er svo, að ekki veitir af slíkum sjóði um langt árabil.

Um 6. gr.
Ný grein. Enda þótt ganga megi út frá því, að bæjarfjelögin noti sjer 

yfirleitt þessi lög til að byggja verkamannabústaði, kann þó að koma fyrir, að 
sumstaðar verði ekki hafist handa þegar í stað. Er þá rjett að ákveða, að bygg- 
ingarsjóðurinn sknli vera i handbæru fje, sem ávalt sje hægt að grípa til, þegar 
ákveðið verður að byggja, svo girt verði fyrir það, að bæjarfjelögin láni sjóðinn 
til annara þarfa sinna og hafi það ekki tiltækilegt, þegar á liggur, eins og oft 
vill veröa.

Um 9. gr.
Rjett þykir, að ríkisstjórnin setji nánari skilyrði og reglur fyrir byggingar- 

fjelögum þessum, um minstu fjelagatölu og annað, sem nauðsynlegt kann að þykja.

N<1. 38. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir rikisstjórnina til 
þess að innheimta tekju- og eignarskatt með ‘25®/o viðauka.

Flntningsm.: Magnús Torfason, Sveinn Ólafsson, Jón Ólafsson, 
Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
2. gr. laganna orðist svo:
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Tekjuskattar einstaklínga, sem ekki nemur 72 kr., skal undanþeginn 
þessum viðauka við tekjuskattinn.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Greinargerð.

Lögin hafa verið skýrð svo, að uudanþáguna beri að miða við brúttó- 
tekjur. Þetta nær ekki átt. Með því lagst sjerstaklega á framleiðendur og barna- 
menn. Þetta ber að Ieiðrjetta.

Ed, 39. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á síld. 

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason.

1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Síldareinkasala lslands hefir einkasölu á allri síld, sem erj söltuð, 

krydduð eða verkuð á annan bátt til útflutnings á íslandi, svo og á allri sild, 
sem veidd er til útflutnings af islenskum skipum bjer við land, hvort heldur 
innan eða utan landhelgi, eða verkuð i islenskri landhelgi. Heimilt er þó is- 
Ienskum verksmiðjum að selja til útlanda síld, iagða i olíu eða krydd í loft- 
þjettum dósum, sem rúma ekki yfir 5 kg. hver.

Sildareinkasalan tekur við allri þeirri sild ferskri, sem ætluð er til út- 
flutnings, enda sje bún verkunarbæf að dómi umboðsmanna einkasölunnar. 
Framkvæmdarstjórn einkasölunnar sjer um eða ráðstafar verkun sildarinnar á 
þann hátt, er henni þykir hentast eftir markaðshorfum á hverjum tíma.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Útflutningsnefnd ræður framkvæmdarstjóra einkasölunnar, og sjeu þeir 

jafnir að völdum. Tala þeirra skal vera 1—3, eftir nánari ákvæðum útflutn- 
ingsnefndar. Þeir skulu hafa skrifsfofu á Siglufirði opna um síldveiðatímann 
og lengur eftir þörfum. Framkvæmdarstjórarnir hafa á hendi, í umboði út- 
flutningsnefndar, alla daglega stjórn og umsjón einkasölunnar og ferðir i henn- 
ar þarflr. Sje framkvæmdarstjóri ráðinn innan nefndarinnar, tekur varamaður 
við sæti hans í nefndinni. Kosning framkvæmdarstjóra er því aðeins gild, að 
hann fái minst 3 atkvæði. Fái einhver ekki þann atkvæðafjölda, skipar at-
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veg eða sildarsöltun.
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3. gr.
2. og 3. tölul. 4. gr. orðist' svo:
2. Að útvega tunnur, salt og annað efni, sem áætlað er að með þurfí 

til sídarverkunar hvert ár, og sjá um verkun og geymslu sildarinnar, annað- 
hvort milliliðalaust eða eítir samningum við ákveðna saltendur, ettir nánari 
ákvörðun framkvæmdarstjóra i samráði við útflutningsnefnd. Sjer til aðstoðar 
getur framkvæmdarstjórn haft umboðsmenn, sem hafa eftirlit með flokkun 
sildar og allri vinnu i hverri verstöð, þar sem sild er verkuð til útflutnings.

3. Að selja fyrir einkasöluna alla sild, saltaða, kryddaða eða verkaða á 
annan hátt, og skila sildareigendum andvirði hennar svo fljótt sem unt er, 
eftir að það greiðist, að frádregnum kostnaði við starfrækslu einkasölunnar 
og því, er legst í sjóði. Bráðabirgðagreiðslur miðast við áætlað verð og skiftast 
þær hlutfallslega milli allra, sem skilað bafa sild til einkasölunnar, þótt 
meira eða minna af henni sje óselt. 1 reikningslok skal greiða sildareigendum 
fullnaðarverð. Skal það miðað við meðalverð allrar sildar það ár og sama 
verð greiðast fyrir alla sild af sömu tegund og gæðum, afhenta einkasölunni 
á sama stað. — Þó skal heimilt að semja fyrirfram við sildarveiðendur um af- 
bending ákveðins sildarmagns, til þess að tryggja forsamninga einkasölunnar, 
og má greiða fyrir þá sild alt að 1 kr. yfir meðalverð á tunnu, enda ábyrgjast 
þá sildarframleiðendur gagnvart einkasölunni, að slikir samningar verði uppfyltir.

4. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Framkvæmdarstjórninni i samráði við útflutningsnefnd er heimilt að 

taka fje að láni til þess að kaupa tunnur, salt og annað efni til sildarverk- 
unar, svo og til þess að greiða framleiðendum upp i sild þá, er þeir hafa af- 
hent einkasölunni, ef'tir rjetlum hlutföllum við sildarmagn þeirra. Slikt lán 
má taka út á sildina, hvort heldur fyrirfram eða jafnótt og hún er fullverkuð.

Lánsstofnanir, sem veita einkasölunni slik Ián, hafa sameiginlegt 
lögveð i allri síld, sem einkasalan hefir til sölumeðferðar á hverjum tíma, svo 
og i birgðum hennar af tunnum, salti og öðru efni.

Rikisstjórninni er og heimilt að ábyrgjast lán til einkasölunnar, alt að 
18 kr. fyrir hverja tunnu af allri útflutningssild það ár, enda skal þá lánið 
endurgreitt að fullu, áður en nokkrum sildarframleiðanda verður greitt meira en 
18 kr. á tunnu af saltsild, að meðtöldu andvirði umbúða og verkunarkostnaði, 
eða tilsvarandi upphæð fyrir öðruvisi verkaða sild.

Nú er andvirði sildar að nokkru eða öllu leyti greitt þeim, er afhenti 
hana til einkasölunnar, og er einkasalan þá ábyrgðarlaus, þótt siðar sannist, 
að sildin var annars eign eða veðsett öðrum, án vitundar einkasölunnar. 
Greiðast þá eftirstöðvar sildarandvirðis rjettum eiganda eða veðhafa, en sildin 
sjálf er aldrei afturkræf.
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5. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Peir, sem ætla sjer að veiða síld til útflutnings, skulu innan 15. mai ár 

hvert tilkynna stjórn einkasölunnar, hve mikið þeir ætli sjer að veiða á því 
ári. Hverri tilkynningu fylgi skilriki fyrir þvi, að framleiðandi haíi tök á að 
veiða þá síld, sem hann óskar veiðileyfis fyrir, enda tilgreini hann nöfn og tölu 
þeirra skipa, er hann hygst að nota til veiðanna, og aðra aðstöðu sína, eftir 
þvi sem framkvæmdarstjórn einkasölunnar krefst. Veiðileyfi skulu tilkynt 
innan 1. júni.

Nú er veiðileyfi veitt, en leyfishafi færir eigi fyrir 1. júlí sönnur á, að 
hann hafi trygt sjer skip, sem að dómi framkvæmdarstjóra teljast fullnægjandi 
til veiðanna, og má þá taka leyfið af honum aftur, ef dregið hefir verið úr 
veiðileyfum annara vegna leyfis hans.

Ef útlit er fyrir of mikla framleiðslu, getur útfiutningsnefnd, hvenær 
sem er á veiðitímanum, takmarkað hlutfallslega veiðileyfi þau, sem hún hefir 
veitt, eða slitið allri sildarsöltun, ef henni þykir nauðsyn til bera, þótt sumir 
hafi þá ekki veitt alla þá sild, er þeir hötðu leyfi tyrir. Þá er svo stendur á, 
skulu reknetabátar þó að jafnaði hafa veiðileyfi lengur en herpinótaskip.

6. gr.
. 8. gr. orðist svo:

Myndaðir skulu tveir sjóðir, markaðsleitarsjóður og varasjóður. 1 mark- 
aðsleitarsjóð skulu renná ’/*°/J, en í varasjóð */«*/• af andvirði seidrar sildar. 
Varasjóði má siðar, þegar ástæða þykir til, skifta i fleiri deildir, svo sem stofn- 
sjóð og aðra sjóði til tryggingar framþróun einkasölunnar, útgerðinni og verka- 
fólki þessarar framleiðslu, þegar síldveiði og sildaratvinna bregst. Sjóðum 
þessum skal stjórnað af útflutningsnefnd, en atvinnumálaráðherra gefur út 
reglugerð um skipulag þeirra og notkun.

Rikissjóður greiðir */« af núgildandi útflutningsgjaldi síldar í varasjóð 
einkasölunnar. En skyldi einkasalan verða lögð niður, rennur allur varasjóður 
hennar til rikissjóðs.

7. gr.
Aftan við 12. grein bætist:
Að lokinni endurskoðun ár hvert úrskurðar útflutningsnefnd reikningana. 

Úrskurði hennar má áfrýja til atvinnumálaráðherra.

8. gr.
13. gr. orðist svo:
Laun framkvæmdarstjóra skulu ákveðin af útflutningsnefnd, en þóknun 

útflutningsnefndarinnar af rikisstjórninni. Framkvæmdarstjórar ráða þá starfs- 
menn, sem þeir telja nauðsyn á, og ákveða laun þeirra, i samráði við útflutn- 
ingsnefnd.
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9. gr.
Aftan við 16. gr. bætist:
Ennfremur falla úr gildi samningar, sem koma í bág við lög þessi, þótt 

gerðir hafi verið áður en lög þessi öðluðust staðfestingu.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt sem þau hafa hlotið konunglega stað- 

festingu. Skal þá jafnframt meginmál þeirra fært inn í aðallögin og þau gefin 
út i einni heild sem lög frá Alþingi.

Greinargerð.

Við framkvæmd laga um einkasölu á síld frá síðasta Alþingi og starf- 
rækslu Síldareinkasölunnar síðastliðið sumar hefir það komið í ljós, að breytingar 
þær, er þetta frv. fer fram á, eru nauðsynlegar til þess, að Síldareinkasalán geti 
að fullu leyst það hlutverk, sem henni var ætlað að inna af hendi.

Frumvarpið er samið af meiri hluta útflutningsnefndar Síldareinkasölunn- 
ar og í samráði við alla framkvæmdarstjóra hennar.

Verður nánari grein gerð fyrir frv. og einstökum greinum þess við fram-
sögu.

Ed. 40. Frumvarp

til laga um veðlánasjóð fiskimanna.

' Flm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Tilgangur sjóðsins er að gera mönnum, sem fiskiveiðar stunda á vjel- 

bátum og árabátum, sem. arðsamastan afla sinn með þvi að gera þeim mögu- 
legt að verka hann sjálfir. Fje sjóðsins skal lánað fiskimönnum gegn veði í 
fengnum afla, eftir reglum, sem siðar segir.

2. gr.
Höfuðstóll sjóðsins er Fiskiveiðasjóður íslands, sem stofnaður var með 

lögum 10. nóv. 1905, og 2 milj. króna, sem ríkissjóður leggur fram sem lán 
til sjóðsauka, og skal lán þetta vera vaxta- og afborgunarlaust fyrstu 5 árin, 
en endurgreiðast.síðan með jöfnum greiðslum á 35 árum.

3. gr.
Heimili og varnarþing sjóðsins er Reykjavík. Sjóðurinn skiftist í deildir,
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og er aðaldeild hans í Reykjavik, en sjerstakar deildir skulu stofnaðar i ver- ! 
stöðvum landsins, svo mörgum sem fjármagn sjóðsins hrekkur til. Deildir 
geta þó fyrst um sinn eigi orðið fleiri en 25.

4. gr.
Atvinnumálaráðherra kveður á um það, eftir tillögum stjórnarsjóðsins, ! 

i hvaða verstöðvum deildir skuli settar, hve mikið fje af sjóðnum hver ein- 
stök deild fær til umráða og hve háa vexti deildirnar greiði af fjenu.

5. gr.
Lánsdeild i verstöð verður því aðeins sett á stofn, að beiðni hati 

komið um það til stjórnar sjóðsins samkv. ályktun á almennum sveitarfundi, 
eða samkvæmt ályktun bæjarstjórnar í kaupstað.

Á hverjum stað, er lánsdeild verður sett á stofn, skal hreppsfundur 
kjósa 3 menn í stjórnarnefnd deildarinnar, og skulu þeir starfa kauplaust. ! 
Stjórnarnefndin ræönr mann gegn þóknun til að hafa atgreiðslu og reiknings- \ 
hald deildarinnar, er skal opin til útlána eigi sjaldnar en einu sinni i viku, 2 ; 
tima i senn, en annars fer það eftir ákvörðun stjórnarnefndar deildarinnar, ■ 
hve oft og lengi deild skuli opin til afgreiðslu á hverjum stað.

6. gr.
Lán veitist aðeins út á afla, sem ætlaður er til verkunar sem þurk- 

aður saltfiskur til útflutnings.
Sá einn getur fengið lán, sem ráðinn er upp á hlut af afla.
Þá er bátur er gerður út af samlagsfjelagi þeirra, er á honum eru, 

ganga þeir fyrir um lán, sem fæsta hafa hlutina.

7. gr.
Stjórn sjóðsins ákveður til 6 mánaða í senn, í byrjun janúar og byrj- 

un júlí, verðlag á fiski, er við skal miða lán út á fískinn. Við ákvörðun þessa 
verðlags hefir stjórn sjóðsins til hliðsjónar útreikning, er Hagstofa íslands 
skal gera i lok hvers missiris, um meðalverð saltaðs útflutiiingsfisks undan- 
farið missiri.

8.. gr.
Lánbeiðni hverri fylgi yfirlýsing lánbeiðanda um fiskeign sína, að við- 

lögðum drengskap, voltuð af hlutaðeigandi formanni, en útgerðarstjóra báts, 
ef formaður á i hlut. Nánari ákvæði má setja i reglugerð um sannanir tyrir 
þvi, að uppgefið veð sje fyrir hendi.

9. gr.
Lána má alt að af andvirði afla, samkv. 7. gr., og má lánstiminn 

ekki vera lengri en 9 mánuðir. Fyrir láninu, sem lántakandi ábyrgist persónu- 
lega, gefur hann út skuldabrjef með sjálfsvörsluveði í fengnum afla sinum. 
Veðskuldabrjef þessi skulu þinglesin i heimilisþinghá útgerðarinnar, og eigi
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annarsstaðar, en að öðru leyti gilda um veðselningu þessa ákvæði laga 4, 
nóv. 1887, um sjálfsvörsluveð i lausafje. Þinglestrargjald af veðskuldabrjefum 
þessum ákveður fjármálaráðherra, og má gjaldið ekki hærra vera en 25°/» af 
venjulegu gjaldi.

10. gr.
Lán skal veitt i þeirri deild, þar sem útgerðarstjórn báts á heima. 

Nú hefir bátur stöð til bráðabirgða i útveri, innan umdæmis annarar deildar, 
og eiga bátverjar þó sókn til þeirrar deildar, er fyr segir.

11- gr.
Stjórn deildar metur, hvort lánsskilyrði eru fyrir hendi, hver lán skuli 

veitt og upphæð lána. 1 lánbeiðni skal skýrt frá, hvar veðið sje, nafni báts 
og formanns, þar sem lánbeiðandi hefir eða hafði skiprúm, er fiskurinn var 
veiddur, hvar hann verði verkaður og hvort lántakandi ætlar að vinna að 
því sjálfur eða fjölskylda hans.

12. gr.
Vexlir af lánum greiðist um leið og lán er tekið, en við endurgreiðslu 

lánsins greiði lántakandi ennfremur l°/o af andvirði þess afla, sem lánið var 
veitt út á, og renni sú fjárhæð í varasjóð blutaðeigandi deildar.

13. gr.
Veðsettan afla má ekki flytja af staðnum nema með leyfi viðkomandi 

deildarstjórnar. Nú er veðsettur afli fluttur burt eða seldur án vitundar deild- 
arstjórnar, áður en lánið er greitt, og er lánið þá þegar kræft og kaupandi 
fiskjarins skyldur að standa skil á láninu. Vottorð um, hvort fiskur er veð- 
settur hjá deild, gefur stjórn deildarinnar.

14. gr.
Hver deild ber kostnað við rekstur sinn, er gréiðist úr varasjóði 

deildarinnar.

15. gr.
1 stjórn veðlánasjóðs fiskimanna eiga sæti 3 menn, einn framkvæmd- 

arstjóri og 2 gæslustjórar, er atvinnumálaráðherra skipar, og ákveður hann 
þóknun þeirra. Skuiu gæslustjórarnir skipaðir til 4 ára og hafa sjerþekkingu 
á öllu því, er lýtur að hag bátaútvegsins.

Ráðherra getur vikið stjórnanda frá um stundarsakir, þegar honum 
þykir nauðsyn bera til, og að fulJu og öllu, ef miklar sakir eru, og geri sjávar- 
útvegsnefndum Alþingis grein fyrir gerðum sinum í þessu efni.

16. gr.
Ráðherra getur hvenær sem er krafist allra upplýsinga um hag sjóðsins. 

Reikninga hans skulu 2 menn endurskoða, er ráðherra skipar til þess, og úr- 
skurðar.hann ársreikningana, er birtir skulu í B-deild Stjórnarliðindanna.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 36
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Um störf endurskoðanda og þóknun þeirra skipar ráöherra fyrir meö 
reglugerð.

17. gr.
Alt handbært fje sjóðsins skal, eftir því sem við verður komið, geymt i 

Landsbankanum og útibúum hans, en annars skal nánara kveðið á um það í 
reglugerð, hversu deildir skuli geyma og ávaxta handbært fje sitt, um endur- 
skoðun og um reikningsskil deildanna til aðaldeildar, fjármiðlun milli deilda, 
eftir þvi sem árstimi og atvinnuhættir krefjast, og önnur ákvæði um rekstrar- 
háttu sjóðsins, þar á meðal um stærð umdæmis hverrar deildar um sig, og 
alt annað, er lýtur að greiðu skipulagi og tryggilegum rekstri sjóðsins.

18. gr.
Veðlánasjóður fiskimanna er undanþeginn öllum sköttum og gjöldum 

til rikis og sveitarfjelaga.
19- gr.

Rikisstjórninni er heimilt að taka lán, alt að 2 milj. króna, til að full- 
nægja ákvæði 2. gr. laga þessara.

20. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um 

stofnun Fiskiveiðasjóðs íslands, lög nr. 29, 16. nóv. 1907, um lánsdeild við 
Fiskiveiðasjóð íslands, lög nr. 61, 10. nóv. 1913, um breyting á 16. gr. laga 
nr. 29, 16. nóv. 1907, og önnur lagaákvæði, er kunna að koma í bága við 
lög þessi.

21. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. desember 1929.

Greinargerð.

Frv. þetta var flutt á siðasta Alþingi og vísast til þeirrar greinargerðar, 
er þá fylgdi frv.

Wd. 41. Tillaga

til þingsályktunar um aukna landhelgigæslu við innanverðan Faxaflóa, í ná- 
grenni við Reykjavík.

Flutningsmenn: Hjeðinn Valdimarsson og Sigurjón Á. Ólafsson.

Neðri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að sjá um, að haldið verði 
úti á tímabilinu frá 1. ágúst til 1. nóvember, nú í ár og siðan ár hvert, sjerstökum 
gæslubát, til þess að vernda og lita eftir landhelginni við innanverðan Faxaflóa, 
í nágrenni við Reykjavík.
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Greinargerð.

Á síðari árum er að rísa upp í Reykjavik útgerð lítilla vjelbáta, sem 
virðist eiga góð þroskaskilyrði fyrir höndum, ef að henni er hlynt. Bátaeigendur 
og sjómenn kvarta mjög yfir yfirgangi innlendra og útlendra togara á grunn- 
fiskimiðum þeim, sem næst liggja Reykjavík. Hafa þeir beðið flutningsmenn að 
koma máli þessu á framfæri, og fært ástæður til í sjerstöku fylgiskjali, undiriit- 
uðu af 38 formönnum og 3 öðrum bátaeigendum, sem eru i Bátafjelagi Reykja- 
víkur. Krafa þeirra er i alla staði sanngjörn, og getur það skorið úr um þroska 
smáútgerðarinnar í Reykjavík, hvernig tekið er í málifl.

Fylgiskja1.

Á fundi, sem haldinn var í Bátafjelagi Reykjavikur hinn 13. janúar s. 1., 
var eftir áskorun margra manna, innan og utan fjelagsins, tekið fyrir til umræðu 
verndun bátafiskimiða i grend við Reykjavík. Mál þetta hefir mikið verið rætt 
meðal sjómanna á opnum vjelbátum og árabátum, og allir verið á einu máli um 
það, að brýna nauðsyn bæri til að hefjast þegar handa til varnar yfirgangi inn- 
lendra og útlendra togara á grunnfiskimiðum þeim, sem liggja næst Reykjavík, 
og allir slikir bátar hafa aðallega sótt afla sinn á. Virðist oss, sem að þessu 
erindi stöndum, að yfirgangur togaranna sje svo mikill á þessum grunnmiðum, 
að smábátaútgerðin verði dauðadæmd innan skamms, ef þetta ástand helst 
áfram óbreytt.

Fiskimið þau, sem smábátarnir aðallega stunda veiðar sinar á, eru innan- 
vert við Seltirningamið, og hagar svo til á þvi svæði, að fiskimiðin liggja að 
nokkru leyti innan og öðru leyli utan landhelginnar, og stunda togararnir þar 
einnig veiðar, og eiga mjög hægt með að skjótast inn fyrir landhelgi, þar sem 
þeir sjá til allra báta og allra skipa á alla vegu. Hafa togararnir einnig notað 
sjer það óspart, og mun'u mörg dæmi til þess, að þeir fylgi smábátunum eftir, 
þegar þeir eru á landleið, þannig, að þegar síðustu bátarnir eru komnir að landi, 
heldur fyrsti togarinn inn fyrir línuna. Að nóttu til, þegar dimmast er, toga botn- 
vörpungarnir alla leið inn að Akureyjarbauju, og munu þess einnig dæmi, að þeir 
togi alveg upp að landi undan Kjalarnesi.

Af þessu öllu má berlega sjá, hversu smábátaútgerðarmenn eiga mikið i 
hæltu, þegar þeir leggja þorskanet eða önnur dýr veiðarfæri i námunda við eða 
fyrir innan landhelgislínuna á þessu svæði. Þetta hefir og orðið til þess, að smá- 
bátaeigendur hafa alls ekki viljað eiga það á hættu að tapa öllum veiðarfærum 
sinum á einni nóttu, með því að leggja þau i sjó á þessum sviðum, jafnvel þó 
að þeir viti fyrir víst, að þar væri gnægð fiskjar að fá, ef veiðarfærin hjeldust 
þar i friði hæfilegan tima.

Hjeðan frá Reykjavík ganga til veiða að staðaldri um 40 vjelbátar (opnir), 
þegar árabátum er slept, og mun óhætt að fullyrða, að bátar þessir með veiðar- 
færum sjeu að verðmæti um kr. 200000.00. Þegar bátafjöldi þessi, verðmæti þeirra
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og veiðarfæranna, eru borin saman við fjölda þeirra báta, verðinæli þeirra og veið- 
arfæra, sem stunda fiskiveiðar úr Garðioum á Reykjanesi, þar sem höfð er sjerstök 
landhelgisgæsla á kostnað ríkisjóðs vissan tima hvers árs, þá virðist það aðeins 
sjálfsögð sanngirniskrafa, að komið verði á af rikinu sjerstökum landbelgisvörnum 
hjer við innanverðan Faxaflóa, til hagsmuna fyrir smábátaeigendur hjer i bænum.

Vjer teljum ekki ástæðu til þess að færa mikil frekari rök fyrir þeim 
auðsæju sannindum, að það myndi stórlega efla hag og öiyggja atvinnu smábáta- 
eiganda hjer í bænum, ef takast mætti að fiiða fullkornlega grunnmiðin i nánd 
við Reykjavík fyrir ágengni togaranna, bæði bjerlendra og erlendra. Þegar atvikin 
hafa hagað þvi þannig til á einslökum timum undanfarinna ára, að togaiarnir 
hafa lílið sótt upp á þessi grunninið, hefir. afli smábátanna hjeðan úr bænum 
orðið stórum mun meiri og afkoma þeirra betii og öruggari. Gn á siðustu tímum 
hefir ágengni togaranna á þessum grunnmiðum farið í vöxt og gert smábátaeig- 
endum þungar búsifjar. Þannig hafa erlendir togarar fengið íslenska leiðsögu- 
menn, sem leiðbeint hafa þeim á grunnmiðunum, og segja má einnig, að það sje 
orðið orðlæki meðal sjómanna á togurunum íslensku, að hvergi við ísland sje 
jafoörugt að veiða i landhelgi eins og i nánd við Reykjavík. Afleiðingar þess 
munu og vera að koma i Ijós á þann haskalega hátt, að fiskiþurð fer vaxandi 
hjer i Faxaflóa, eins og bent hefir verið á af fiskifræðingnum próf. Smith.

Við svo búið má þvi ekki standa til lengdar, þegar i veði er afkoma 
smáútgerðarinnar bjer í bænum, og grunnfiskimiðin i yfirvofandi hættu stödd 
fyrir bráðri eyðileggingu af völdum togaranna.

Á fundi þeim, sem fyr um getur og haldinn var í Bátafjelagi R-ykjavíkur, 
voru allir á einu máli um það, að leita þyrfli verndar fjárveitingarvaldsins til 
úrlausnar þessu máli.

Vjer, sem undir þetta skjal skrifum, leyfum oss þvi bjer með að snúa 
oss til háttvirts Alþingis með beiðni um það, að það veiti styrk til þess,' að 
haldið verði úti sjerstökum gæslubát á tímabilinu frá 1. ágúst til 1. nóv. ár 
hvert, til þess að vernda og líta eftir landhelginni hjer við innanverðan Faxa- 
flóa, í nágrenni við Reykjavík.

Treystum vjer hinu háa Alþingi til alis hins besta í þessu efni og vonum, 
að þessari sanngjörnu málaleitun vorri verði vel tekið.

Reykjavík, í febrúarmánuði 1929.

Virðingaifylst.

Stjórn Bátafjelags Reykjavikur.
Albert Þorvarðarson, formaður. Haraldur Jónsson, ritari.

Ásmundur Einarsson, meðstjórnandi.

Albert Guðjónsson, Árni Jónsson, Jón Benediktsson, Kristinn Símonarson, 
Ólafur Ólafsson, Pjetur E. Þórðarson, Lárus Jónsson, Einar Sigurðsson, Sigurður 
Þorsteinsson, Guðm. Árnason, Guðjón Guðmundsson, Helgi Guðmundsson, Gisli 
Guðmundsson, Sigvaldi Sveinbjörnsson, Jón Porkelsson, Vilhjálmur Jónsson, 
Guðmundur Jónsson, Steingr. Steingrimsson, Hafltði Hafliðason, Jón í. Jónsson,
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Jón V. Guðvarðarson, Sigurður Ásgeirsson, Jón Á. Jónsson, SigurðurV. Sigurðsson, 
Jón O. Jónsson, Ólafur Einarsson, Kristinn Ottason, Pórður Pjetursson, Magnús 
Pórarinsson, Pórður G. Sigurðsson, Simon Ólafsson, Ólafur Ólafsson, Öaundur 
Jósepsson, Guðjón Bjarnason, Árni Jónsson, Jón Jónsson, Eirikur Torfason, 
Guðmundur Helgason.

Til Alþingis

Wd. 43« Flng'iályb.tun

nm útvarp.

(Afgreidd frá Nd. 25. febr.).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að sjá um, að út- 
varpsiekstur veiði tekinn upp hið allra fyrsta, samkvæmt gildandi beimildarlög- 
um um útvarp.

il<|. 43. Frumvarp

til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Flutningsm.: Jóhann P. Jósefsson, Ólafur Thors, Jón Ólafsson,
Hákon Kristófersson, Pjetur Ottesen, Jón A. Jónsson.

1. gr.
Tilgangur Fiskiveiðasjóðs íslands er að efla sjávarútveg landsmanna.

2. gr.
Höfuðstóll sjóðsins er:

1. Eign sjóðsins i peningum og skuldabrjefum eins og bún verður, er lög þessi 
óðlast gildi.

2. Tillag úr rikissjóði, 100000 kr. á ári næstu 5 ár.

3. gr.
Fiskiveiðasjóðurinn skal gefa út vaxtabrjef. Skulu það vera skuldabrjef, 

er hljóða á handhafa, en nafnskrá má þau í bókum sjóðsins. Stjórn sjóðsins 
kveður á um útlit brjefanna. Fjármálaráðherra og stjórn sjóðsins undir- 
rita brjefin.



286

Aldrei má vera meira í umferð af vaxtahrjefum en nemur ferfaldri upp- | 
hæö höfuðstóls Fiskiveiðasjóðsins.

Nánari ákvæði um brjef þessi setur fjármálaráðherra í reglugerð.

4. gr.
Fiskiveiðasjóðurinn er undanþeginn öllum tekjuskatti, útsvari, stimpil- 

gjaldi og öðrum sköttum til ríkis og sveitarfjelaga. Svo á hann og rjelt á að fá 
ókeypis eignar- og veðbókarvottorð fyrir sjálfan sig.

5. gr.
Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, er kann að verða samkvæmt 

árlegum reikningsskilum sjóðsins, eftir að 31/2°/o ársvextir af höfuðstólnum bafa 
verið lagðir við hann, þangað til varasjóður er orðinn 15°/o af upphæð höfnð- 
stóls. Þar eftir er stjórn sjóðsins skyll að leggja' í varasjóð svo mikið af tekju- 
afganginum, sem þarf til þess, að varasjóðurinn haldi áfram að vera 15°/o af 
höfuðstólnum, en þann tekjuafgang, sem þar er fram yfir, má leggja við 
höfuðstólinn.

Fje varasjóðs má ekki nota til útlána, heldur skal það ávaxtað á þann 
hátt, að handbært sje, eftir því sem nánar verður ákveðið i reglugerð Fiski- 
veiðasjóðs. Af varasjóði skal greiða tap, er Fiskiveiðasjóður kann að verða fyrir 
vegna útlána.

6. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum Fiskiveiðasjóðs er:

1. Skuldabrjef þau, er Fiskiveiðasjóður fær frá lántakendum.
2. Varasjóður Fiskiveiðasjóðs.
3. Höfuðstóll Fiskiveiðasjóðs.
4. Ábyrgð ríkissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem hjer er talin.

7. gr.
Fje Fiskiveiðasjóðs má eingöngu lána til:

1. Skipakaupa, alt að 60 smálesta.
2. Stofnsetuingar iðnaðarfyrirtækja í sambandi við fiskiveiðar eða til eflingar 

þeim, þar á meðal til verksmiðjuiðnaðar á fiskiafurðum og fiskiúrgangi.
Skipakaupalán mega ekki nema meiru en helmingi virðingarverðs skips- 

ins, þó ekki yfir 30000 kr., og önnur lán ekki yfir þriðjung stofnkostnaðar fyrir- 
tækisins, þó ekki yfir 50000 kr. ■

8. gr.
Lán má veita gegn þessum tryggingum:

a. Gegn fasteignaveði, með tryggingu innan s/s af virðingarverði veðsins, enda 
' hvili ekki veðskuldir til annara en opinberra sjóða á eigninni á undan veð-

rjetti Fiskiveiðasjóðs.
b. Gegn 1. veðrjetti i skipi, alt að helmingi virðingarverðs, enda sje virðingin 

framkvæmd eftir reglum Samábyrgðar Islands á fiskiskipum. Veðrjettur
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sjóðsins gengur fyrir sjerhverjum veðrjetti í skipinu, að opinberum gjöldum 
einum undanskildum.

9- gr-
Eignir þær, er Fiskiveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er uánar verður tiltekið í reglugerð sjóðsins.

10. gr.
Lán úr Fiskiveiðasjóði má veita :

a. Skipakaupalán til alt að 10 ára.
b. Lán til stofnsetningar iðnaðarfyrirtækja til alt að 20 ára, enda sje fasteigna- 

veð fyrir.
Lánin mega vera afborgunarlaus 1—3 ár, en endurgreiðast að öðru leyti 

með jöfnum afborgunum.
11. gr.

Lán þau, er Fiskiveiðasjóðurinn veilir, má bann greiða í vaxtabrjefum 
sjóðsins eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að beimta, að Fiski- 
veiðasjóðurinn annist endurgjaldslaust um að koma þeim í peninga, svosem þau 
ganga best, en borga verður hann kostnað þann, sem af því leiðir, svo og afföll. 
Fiskiveiðasjóðurinn hefir þó jafnan rjett til að greiða lániu í peningum með þeirri 
upphæð, sem hann getur fengið fyrir vaxtabrjefin, eða þau hafa verið seld fyrir, 
að frádregnum öllum beinum kostnaði.

Stjórn sjóðsins má semja um sölu vaxtabrjefa fyrirfram og bjóða þau 
opinberlega almenningi til sölu, enda samþykki ráðherra söluverðið og upphæð 
brjefa þeirra, er selja má fyrirfram.

Nú eru vaxtabrjef seld með afföllum, og má þá nafnverð lánanna fara 
svo mikið fram úr takmörkum þeim, sem sett eru i 8., 9. og 13. gr., sem af- 
föllunum nemur.

12. gr.
Lánum þeim, er Fiskiveiðasjóður veitir, má ekki segja upp, meðan lán- 

þegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef ákvæðis- 
gjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur úr sjer, svo 
að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunautur ekki 
vátrygðnm eignum, sem að veði eru og taldar eru með i matinu, eða falli á 
veðið skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfum Fiskiveiðasjóðs, eða 
nýr eigandi vanrækir að taka lánið að sjer, er stjórn Fiskiveiðasjóðsins heimilt 
að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga þegar, án uppsagnar.

13. gr.
Skuldunautar Fiskiveiðasjóðs skulu greiða vexti, afborganir og tillag til 

að borga kostnað við sjóðinn i einu lagi, með jafnri upphæð samtals hvern 
gjaiddaga.

Hver lántakandi skal greiða l°,o af lánsupphæð sinni í varasjóð, um leið 
og hann tekur lánið.

Árlegt tillag, til að borga kostnað við sjóðinn og til varasjóðs, er 1/»°/o
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á ári at upphæð lánsins eins og það var fyrír hvern gjalddaga. Gjald þetta fellur 
burtu, ef vextir þess flokks, seni lanið er veitt úr, eru 6°/o eða hærri; og ef 
vexlirnir eru roilli ö’/r’/o og 6°/«, færist gjaldið uiður hlutfallslega, svo að vext- 
irnir að viðbættu gjaldinu fari ekki fram úr 6u/o.

14. gr.
Afborgunum þeim og endurborgunum, sem greiddar eru í peningum á 

hverjum gjalddaga af lánum þeim, sem veitt hafa verið vegna sölu vaxtabrjefa, 
skal varið til að innleysa vaxtabrjef þau, er Fiskiveiðasjóðurinn hefir gefið út, 
eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fram fer í viðurvist 
tveggja manna. Annan kveður ráðherra til þess, hinn stjórn sjóðsins. Þá er 
hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara tölurnar á vaxta- 
brjefum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau 
verði útborguð. Nánari ákvæði um auglýsingar þessar skal setja i reglugerð 
Fiskiveiðasjóðsins. Sjóðurinn má og innleysa vaxtabrjef í stærri stíl.

15. gr.
Handhafar eða eigendur vaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn 

því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuð- 
stól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuð- 
stólnum upp frá þvi.

16. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur 

i varasjóð Fiskiveiðasjóðs, sje þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga.

17. gr.
Nú glatast vaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum Fiskiveiðasjóðs, og 

getur þá stjórn sjóðsins á kostnað eiganda innkallað handhafa brjefsins með 12 
mánaða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í blaði 
þvi á lslandi, er flytur opinberar auglýsingar. Ef enginn gefur sig fram með 
brjefið í tæka tíð, getur stjórn Fiskiveiðasjóðsins útgefið handa hinum skráða 
eiganda nýtt vaxtabrjef, með sömu upphæð og það, er glataðist, án þess að nokkur 
annar, er vaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á 
hendur sjóðnum. Um ógilding annara vaxtabrjefa fer eftir aimennum lógum.

18. gr.
Vaxtabijef þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa verið notuð 

til afborgana af lánum, má ekki framar setja i veltu, heldur skal ónýta þau 
undir eins, ásamt vaxtamiðum og stofnum þeirra, á þann hátt, að þau með því 
verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirslu Fiskiveiðasjóðs, og skal svo 
við lok næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxta- 
miðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

19. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru I gjalddaga, skal borga út I
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afgreiðslu Fiskiveiðasjóðs í Reykjavík. 1 reglugerð sjóðsins máákveða, að útborg- 
anir þessar fari einnig fram annarsstaðar.

20. gr.
Fegar lán er komið i gjalddaga, -hefir Fiskiveiðasjóðurinn heimild til að 

láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sáttar eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða láta Ieggja Fiskiveiðasjóði það út til eignar, ef þörf er á. Fiskiveiðasjóður 
þarf ekki að láta neinn vera fyrir sfna hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka 
mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á rökum bygð, og 
eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neinskonar málskoti.

Fiskiveiðasjóðurinn hefir aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett 
og komin í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á 
öllu þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Fiskiveiðasjóðurinn getur löglega samið svo um við skuldunanta sína, að 
uppboð á veðsettum eignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara.

21. gr.
í stjórn Fiskiveiðasjóðs eiga sæti 3 menn, er ráðberra skipar, einn fram- 

kvæmdarstjóri og tveir gæslustjórar. Framkvæmdarstjóri Ræktunarsjóðsins skal 
einnig vera framkvæmdarstjóri Fiskiveiðasjóðs. Gæslustjórar skulu skipaðir til 4 
ára, og ganga úr annaðhvert ár til skiftis, í fyrsta skifti eftir hlutkesti. Skal að 
minsta kosti annar gæslustjórinn hafa sjerþekkingu á sjávarútvegi.

Um þóknun til framkvæmdarstjóra og gæslustjóra fer eftir ákvörðun 
ráðherra.

Ráðherra getur vikið stjórnendum sjóðsins frá um stundarsakir, einum 
eða fleirum, þegar honum' þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef 
miklar sakir eru, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur.

22. gr.
Fyrst um sinn, þangað til stjórn sjóðsins með samþykki ráðherra gerir 

aðra ákvörðun, hefir Landsbanki íslands á hendi alla afgreiðslu Fiskiveiðasjóðs, 
þar á meðal bókfærslu hans, og leggur honum til trygga skjalavörslu, fyrir 
þóknun, er um semur milli stjórna Landsbankans og Fiskiveiðasjóðs. Verði 
ágreiningur, úrskurðar ráðherra upphæðina.

23. gr.
Reikningar Fiskiveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð* 

herra skipar til þess. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið i reglu- 
gerð sjóðsins.

Meðan Landsbankinn hefir afgreiðslu á hendi fyrir sjóðinn, skulu endur- 
skoðendur Landsbankans hafa endurskoðun reikninga Fiskiveiðasjóðs á hendi, 
gegn þóknun, sem reglugerð sjóðsins ákveður.

Ráðherra getur, hvenær sem er, krafist allra upplýsinga um hag sjóðsins.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 37
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Ráðberra úrskurðar ársreikninga sjóðsins, og skulu þeir birtir í B-deild 
Stjórnartíðindanna.

Þingskjal 43—44

24. gr.
í reglugerð fyrir Fiskiveiðasjóðinn má setja þau ákvæði um stjórn sjóðs- 

ins og starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sje gert sjerstaklega ráð fyrir 
þeim i þessum lögum, euda fari þau ekki i bága við nein ákvæði í lögunum.

25. gr.
Rikissjóður kaupir vaxtabrjef sjóðsins fyrir alt að bálfri miljón króna, 

þegar stjórn Fiskiveiðasjóðs óskar þess. Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán 
handa rikissjóði í þessu skyni, ef hún telur þess þörf.

26. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 52, 10. nóvember 1905, 

um stofnun Fiskiveiðasjóðs lslands, og lög nr. 29, 16. nóvember 1907, um láns- 
deild við Fiskiveiðasjóð íslands, og önnur lagaákvæði, sem koma í bága við 
lög þessi.

27. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1929.

Greinargerð.

Frnmvarp þetta er að mestu sambljóða frumvarpi um þetta efni, sem 
flutt var á siðasta þingi. Vísast því til greinargerðar, er fylgdi því frumvarpi, sjá 
A-deild Alþt. 1928, bls. 426.

Ed. 44. Frumvarp

til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa, utan kaupstaða.

Flutningsm.: Jón Porláksson, Ingibjörg H. Bjarnason, Jónas Kristjánsson.

1. gr.
Sýslufjelög, hreppsfjelög og orkuveitufjelög samkvæmt XI. kafla vatnalag- 

anna skulu, þá er þau vilja koma upp raforknveitu til almenningsþarfa i um- 
dæmi sinu, njóta til þess aðstoðar og hlunninda samkvæmt þessum lögum.

2. gr.
þj er sýslunefnd, breppsnefnd eða frumkvöðlar fjelagsstofnunar, sam- 

kvæmt 101. gr. vatnalaga, æskja þess, skal rikisstjórnin láta hæfan kunnáttumann 
framkvæma rannsókn á því, á hvern hátt sje bagkvæmast að fuilnægja þörf
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umdæmisins á raforku til almenningsnota, þar á meðal til lýsingar, beimilisiðju, 
matreiðslu og híbýlahitunar. Lítist kunnáttumanni tiltækilegt að fnllnægja þörf- 
inni með vatnsorku eða jarðhitaorku, skal hann gera um það fruœdrætti og 
kostnaðaráætlanir og leiðbeina aðiljum á allan hátt um undirbúning framkvæmda 
í málinu. Hlutaðeigendur greiða kunnáttumanni ferðakostnað innanhjeraðs og 
dvalarkostnað þar, svo og allan kostnað við aðstoð til mælinga þar á staðnum, 
en að öðru leyti skal greiða kostnaðinn úr ríkissjóði.

3. gr.
1 kostnaðaráætlun kunnáttumanns um raforkuveitu til almenningsnota 

skulu fullkomlega aðgreindir þessir 3 Iiðir stofnkostnaðar:
a. Orkuver með öllu tilheyrandi, þar með spennutæki orkuvers. Nú á aðili 

kost á að kaupa raforku frá áður gerðu eða fyrirhuguðu orkuveri, án þess 
að honum sje ætlað að leggia fram stofnkostnað þess, og skal þá i stað 
áætlunar um stofnkostnaðinn koma greinargerð og áætlun um kaupverð 
orkunnar.

b. Veitutaugar um orkuveitusvæðið, frá orkuveri að spennistöðvum notenda i 
sveitum, en að takmörkum verslunarlóða, ef verslunarstaðir eru innan veitu- 
svæðisins.

c. Heimtaugar og innanbæjartaugar. Á sveitabýlum og í smáþorpum með einni 
spennistöð telst hjer undir spennistöðin sjálf og taugar frá henni til notanda 
eða notenda en í verslunarstöðum og stærri þorpum, þar sem spennistöðvar 
eru fleiri en ein, teljast hjer til spennistöðvarnar sjálfar, allar lágspennutaug- 
ar frá þeim til notenda, og þær háspennutaugar, sem liggja milli spenni- 
stóðvanna eða innan takmarka verslunarlóðar.

4. gr.
Fjárútvegun fyrir raforkuveitur til almenningsþarfa, sem gerðar verða sam- 

kvæmt lögum þessum, skal venjulega bygð á þvf, að orkuver, ef það er eigi fyrir 
hendi, og veitutaugar, svo sem segir í 3. gr. a- og b-lið, verði eign sýslufjelags, 
hreppsfjelags eða orkuveitufjelags. Hinsvegar skulu eigendur fasteigna i umdæm- 
inu leggja sjálfir fram kostnað við heimtaugar og innanbæjartaugar samkvæmt 
3. gr. c., og skulu þeir eiga kost á lánum til þessa á sama hátt og með sömu 
kjörum og lán verða veitt til að koma upp raforkustöðvum fyrir einstök býli.

Atvinnumálaráðherra er heimilt, eftir tillögum kunnáttumanns, að leyfa til- 
brigði frá ákvæðum þessarar greinar, ef forráðamenn hlutaðeigandi orkuveitu 
óska þess.

5. gr.
Nú verður ákveðið eftir undangengna raunsókn samkvæmt 2. gr. og eftir 

tillögum kunnáttumanns að ráðast i orkuveitu til almenningsþarfa fyrir svæði, 
sem tekur yflr heilan hrepp hið minsta, og leggur rfkissjóður þá sem styrk til 
fyrirtækisins alt að þeirri upphæð, er aðkeypt efni til veitutauga samkvæmt 3. 
gr. b. kostar flutt á land bjer. Innan þessara takmarka ákveður ráðherra fram- 
lagið eftir tillögum kunnáttumanns á þeim grundvelli, að notendur orkuveitunnar
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í sveitum þess umdæmis fái ekki erfiðari aðstöðu utti heildarkostnað fyrir orku- 
notin en þeir mundu fá, ef hver fyrir sig ætti kost á meðallagi hagkvæmri vatns- 
orku heima fyrir og virkjuðu hana til heimilisþarfa.

6. gr.
Skilyrði fyrir framlagi ríkissjóðs samkvæmt 5. gr. skulu vera þessi:

1. Að eigi sje gerður neinn mismunur á verði orkunnar til notenda vegna mis- 
munandi fjarlægðar þeirra frá orkuverinu.

2. Að flutningskostnaður frá næstu höfn á efni til orkuvers og veitutauga (sbr.
3. gr. a. og b.) sje lagður fram af hlutaðeigendum, án þess að hann þurfi 
að hvila á fyrirtækinu sem skuld.

3. Að um framkvæmd verksins, viðhald þess og starfrækslu sje farið eftir þeim 
reglum, sem ráðherra setur eftir tillögum kunnáttumanns.

7. gr.
Eftir sömu reglum, sem segir f 2. gr., leggur ríkisstjórnin til kunnáttu- 

menn til þess að gera fullnaðardrætti, annast útboð og hafa á hendi forstöðu 
framkvæmda og eftirlit með þeim framkvæmdum, sem unnar verða i samnings- 
vinnu, alt þetta aö því er snertir raforkuveitur, sem gerðar verða samkvæmt 
þessum lögum.

8. gr.
Meðan vegamálastjóri er verkfræðilegur ráðunautur atvinnumálaráðherra 

um vatnamál samkvæmt vatnalögum, . skulu kunnáttumenn þeir, er ræðir um i 
iögum þessum, vera vegamálastjóri og verkfróðir aðstoðarmenn hans.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Á siðari árum er vaknaður mikill áhugi i ýmsum bjeruðum í þá átt að 
koma upp raforkustöðvum til heimilisnota i sveitum. Eru slikar stöðvar sem 
stendur komnar upp á eitthvað 30 til 40 býlum á að giska, og fer nú óðum 
fjölgandi, siðan unt varð að fá lán til þess að koma þeim upp með þolanlegum 
kjörum (úr Ræktunarsjóði). Orkuver þessi eru venjulega 3 til 5 kílóvött að stærð, 
eða nokkuð þar yfir, og nægja heimilinu til ljósa, matreiðslu og nauðsynlegustu 
herbergjahitunar. Finna menn mjög til þess, hve miklu þægilegri lífskjörin verða 
á þeim heimilum, sem geta komið sjer upp slíkum stöðvum, einkanlega að því 
er snertir innivinnu kvenna, en þar við bætist beinn hagnaður og auknir rækt- 
unarmöguleikar, af þvi að áburðarins er ekki lengur þörf til eldsneytis.

En nú er það fnllvist, að almenn úrlausn þessa máls getur ekki orðið 
sú, að sjerhvert býli á landinu komi sjer upp orkuveri til eigin nota. Þessu til 
söununar nægir að benda á það, að efalaust er það ekki nema minnihluti nú- 
verandi býla i landinu, sem á kost á nokkurn veginn nýtilegu fallvatni heima
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fyrir til slíkrar heimilisvirkjunar. Má benda á það, að í viðáttumestu lágsveit- 
unum eru ekki nema örfá býli, sem hafa aðstöðu til heimavirkjunar. Hinsvegar 
hefir gangur þessara mála viða erlendis orðið sá, að menn hafa byrjað á þvi að 
koma upp smástöðvum fyrir einstök heimili, eða fá saman, eii sfðan breytt til, 
komið upp stórnm orkuverum og orkuveitum út frá þeim um viðlend svæði, og 
þá hafa smástöðvarnar verið lagðar niður, af því að eigendum þeirra hefir þótt 
betra að komast i samband við stóru orkuveituna og kaupa raforku af henni 
en að halda smástöðínni við áfram og reka hana.

Milliþinganefndin i vatnamálum hafði rannsakað þetta mál talsvert og 
gerði ráð fyrir, &ð orkuveitur til almenningsþarfa mundu komast hjer á, og hafa 
vatnalógin að geyma ýms þau lagaákvæði, sem til þess eru nauðsynleg. Af fjár- 
hagsástæðum hefir þó ekkert slíkt komist i framkvæmd ennþá, en oss flutnings- 
mönnum virðist ekki rjett, að það dragist lengur að koma skriði á undirbúning 
og framkvæmdir. 1 þeim hjeruðum, þar sem það vegna staðhátta getur ekki orðið 
alment, <að hvert einstakt býli komi upp stöð handa sjer, er óheppilegt, að fje- 
lagsframkvæmdir biði, þangað til nokkuð margar smástöðvar eru komnar upp, 
þvi að við það missast fyrst um sinn þátttakendur frá fjelagsfyrirtækinu, og þótt 
það i sjálfu sjer muni i flestum tilfellum verða hagkvæmara fyrir þá að skifta 
við orkuveituna, þá munu þeir eiga erfitt með það vegna áhvilandi skulda 
heimilisstöðvarinnar.

Frumvarpið er bygt á grundvelli vatnalaganna, og hefir ekki þótt þörf 
að taka upp í það nein þau ákvæði hjer að lútandi, sem þegar eru til í vatna- 
lögunum, sjá einkum 58. til 64. gr. þeirra laga.

Fyrsta nýmæli frv. er það, að ríkið leggi til ókeypis verkfræðilega aðstoð 
við undirbúning og framkvæmdir á þessu sviði. Meiri hluti milliþinganefndar- 
innar í vatnamálum lagði til, að skipuð yrði sjerstök vatnamálastjórn (sem ef til 
vill væri þó rjettara að nefna orkumálastjórn), en það þótti þá ekki timabært, og 
heyra þessi mál þvi eins og ster.dur undir atvinnumálaráðuneytið og vegamála- 
stjóra, samkvæmt 151. gr. vatnalaganna. Höfum við ekki viljað stinga upp á 
breytingu á þessu að svo stöddu.

Þá höfum vjer (i 4. og 5. gr.) stungið upp á tiltekinni tilhögun um fjár- 
reiður slikra fyrirtækja, með það fyrir augum, að kostnaðurinn geti skiftst á 
sem flestar hendur og fyrirtækin orðið sem viðráðanlegust. Hvort sem oss hefir 
tekist að hitta hjer hina heppilegustu úrlausn, eða önnur betri verður fundin, 
þá er þetta eitt hið allra þýðingarmesta atriði málsins, af þvi að í rauniuni inni- 
felur fjárhagsatriðið i sjer alla erfiðleika þessa máls. Takist mönnum að ráða 
þrautalaust fram úr fjárhagshliðinni, þá er hitt alt auðvelt. Uppástunga vor fer 
í þá átt, að einstaklingarnir (notendurnir) beri sjálfir kostnað þeirra mannvirkja, 
sem eðlilegt má telja, að verði sjereign hvers býlis eða hverfis, og njóti til þess 
sömu aðstöðu um lán og annað eins og þeir njóta nú, sem koma upp heimilis- 
virkjunum, en að sjálfsögðu verður þessi kostnaður (spennistöð og heimtaug) 
miklu lægri á hvert býli en allur virkjunarkostnaður heimilisstöðvar. Þar næst 
er lagt til, að fjelagið (sýsla, hreppur eða orkuveitufjelag) eignist orkuver og há- 
spennutaugakerfi, en rikissjóður leggi hjer til nokkurt framlag, og sje þvi varið 
eingöngu til þess að jafna aðstöðumuninn, sem fjarlægðirnar frá orkuverinu valda,
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með þátttöku i kostnaðinum við háspennutaugarnar. Loks er gert ráð íyrirþví, 
að hlutaðeigendur annist flutninga á efni til veitutauga og orkuvers, til þess að 
skuld sú, sem stofnuð er vegna fyrirtækisins, geti orðið sem minst. Oss er þó 
ljóst, að í einstökum tilfellum gæti orðið hentugra að haga skiftingu kostnaðar 
á annan veg, og stingum þvi upp á, að ráðherra verði heimilað að veita tilbrigði 
frá þessari skiftingu, ef hlutaðeigendur óska þess og kunnáttumaður mælir með þvi.

Að endingu skal þess getið, að svo getur staðið á, að hjerað eigi kost á 
raforku án þess að byggja til þess oikuver. Höfum vjer i því efni það sjerstak- 
lega i huga, að bæjarstjórn Reykjavíkur er nú að athuga virkjun efra fallvatns- 
ins í Soginu, til bæjarþarfa aðallega. Verði úr þeirri framkvæmd, gerum vjer ráð 
fyrir, að æskilegt væri að leita samvinnu við bæinn um kaup á raforku þaðan 
til almenningsþarfa i nærsveitum Sogsins og nærsveitum Reykjavikur, ef menn 
vildu koma upp orkuveitum á þeim svæðum.

Oss er það ljóst, að frv. þetta er aðeins byrjun til löggjafar á þessu sviði, 
en ef það gæti orðið til þess að hrinda af stað undirbúningi og framkvæmdum 
i þessu mikla framfaramáli, þá er tilgangi vorum náð, og ávalt unt seinna meir 
að umbæta löggjöfina og anka við hana, eftir þeim þörfum, sem reynslan 
leiðir i ljós.

Síd. 45. Tillaga

til þingsályktunar um innflutning á lifandi dýrum.

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að heimila ríkisstjórninni að leyfa innflutn- 
ing á refum, loðkanínum og sauðnautum.

Greinargerð.

Þingsál.till. þessi er aðallega fram komin til þess, að heimilaður verði 
innflutningur til landsins á silfurrefum. Norðmenn hafa nú síðustu árin flutt inn 
allmikið af silfurrefum til Noregs frá Canada, og hefir það orðið iandbúnaði 
landsmanna til stórmikilla hagsbóta. Það virðist einsætt, að á ísiandi sjéu að 
minsta kosti eins góð skilyrði fyrir silfurrefa-uppeldi.

Þá hefir og loðkanínuræktun verið stunduð allmikið í Danmörku með 
góðum árangri. Sauðnaut virðast eftir hnattstöðu landsins og veðráttufari munu 
geta þrifist hjer og timgast, og má til stuðnings þessu tilfæra álit Vilhjálms 
Stefánssonar í þessu efni.

Það, sem í fljótu bili virðist mæla á móti innflutningi lifandi dýra, er 
smithætta, og þá sjerstaklega hætta á munn- og klaufasmitun. Sjálfsagt er, að 
þetta sje aðeins gert með ráði dýralæknis og undir ströngu eftirliti hans, en þess 
er vert að geta, að það er alment viðurkent, að betra er að gæta smithættu við
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innflntning dýra og að þar er hægara að koma við eftirliti en við innflutning á 
vörnm og mannflutningum. Betra er og að hafa eftirlit með dýrum þeim, sem 
hjer ræðir um, sökum þess, að þau verða að vera i vönduðum girðingum. 
Þangað til á síðasta ári var eingöngu hugsað um bann á innflutningi dýra, 
en litlar skorður settar við innflutningi á vörum og mannflutningi. Ank þess 
hefir stöðugt verið ieyfður innflutningur á alifuglum og enda hundum.

Hjer í grend við Reykjavík eru og slöngur og birnir; einhverntima virðist 
innflutningur þeirra hafa verið leyfður. Innflutningur á dýrum er þvi ekki nýr, 
og þar sem hjer er að ræða um nytjadýr, sem auðvelt er að hafa dýralæknis- 
eftirlit með, virðist einsætt að leyfa innflutning þeirra.

Ed. 46. KefndarálU

um frumv. tii iaga um fiskiræktarfjelög.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin er öll á einu máli um, að frumv. þetta geti mjög greitt fyrir fiski- 
rækt i vötnum hjer á landi, ef að lögum verði, og þar sem bæði erlend og inn- 
lend reynsla sýoir, að með flskirækt má stórauka fiskimagn vatnanna, getur frumv. 
orðið landbúnaðinum að mikiu gagni.

Frumv. er þvi sem næst eins og það var afgreitt frá Nd. á siðasta þingi 
(þskj. 551), að öðru en þvi, að gert er ráð fyrir, að fiskiræktarfjelögin megi gera 
takmarkaðar ráðstafanir til að friða fisk og útrýma sel, en með þvi að höfundur 
frumv., sem er manna fróðastur um þessi efni, teiur þetta ákvæði nauðsynlegt 
til að fiskiræktin nái tilgangi sinum, og hinsvegar er skýrt tekið fram i 10. gr. 
frumv., að starfsemi þessi megi ekki koma í bága við lög nr. 5, 19. febr. 1886, 
um friðun á laxi, virðist ekki áhorfsmái að halda þessu ákvæði.

Yflrleitt virðist frumv. vel úr garði gert og leggur því nefndin til, að það 
verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.

1 stað orðanna i 2. gr. »eða hefir stunduð veriða komi: eða gæti 
verið stunduð.

Alþingi, 27. febrúar 1929.

Jón Jónsson, 
form. og frsm

Jón Baldvinsson, 
fundaskr.

Jónas Kristjánsson.
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Ed. 47. Frumvarp

til laga um einkasíma í sveitum.

Flutningsm.: Jón Jónsson, Einar Árnason, Guðmundur Ólafsson.

I. Samþyktir.

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum, að fengnum tillögum landssímastjóra, að gera 

samþyktir um einkasímalagning um ákveðin svæði i sveitum innan sýslu.

2. gr.
Þegar samþykt er gerð á sýslufundi, skal með nægum fyrirvara kvatt til 

fundar á svæði þvf, sem ætlast er til, að samþyktin nái yfir. Sýslunefndin ákveð- 
ur fundarstað, en oddviti hennar, eða sá er hún kýs til, auglýsir fundardag og 
stjórnar fundi. Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir fullveðja menn, sem gjald- 
skyldir ern til simalínunnar eftir samþyktinni.

3. gr.
Á fundi þeim, er getur í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp sýslu- 

nefndarinnar til samþyktar. Fallist fundurinn með ’/s atkvæða á frumvarpíð ó- 
breytt, sendir sýslumaður það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. 
Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru sam- 
þyktar með ’/s atkvæða og sýslunefnd felst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á breytingar fundarins, skal kveðja til fundar á 
ný, og samþykki fundurinn þá frumvarpið óbreytt með 2/s atkvæða, fer um það 
sem fyr segir.

Frumvarp, er eigi nær */s atkvæða á samþyktarfundi, er fallið.

4. gr.
Þegar samþykt er send stjórnarráðinu til staðfestingar, skal hún endur- 

sendast óstaðfest ásamt synjunarástæðum, ef hún virðist koma í bága við grund- 
vallarreglur laga eða rjett manna, eða ganga of nærri efnahag einstaklinga. Að 
öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en 
hún var stofnuð.

5. gr.
í samþykt skal ákveðið:

a. um legu einkasímans og gerð,
b. um greiðslu kostnaðar við lagning og viðhald símans,
c. um starfrækslu simastöðva,
d. um símafjelag.
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ð. gr.
Ákveða má, að kostnaðinum, að því leyti sem hann fæst ekki greiddur á 

annan hátt, sje jafnað á eigendur fasteigna á svæðinu, eftir verði fasteignanna. 
Sömuleiðis má leggja einhvern hluta kostnaðarins á menn eftir efnum og ástæð- 
um, lausafjáreign, eða eftir tölu verkfærra manna, eða eftir öllu þesso. Loks má 
ákveða mishá framlög eftir aðstöðu til einkasímans og að þeir greiði sjerstök 
gjöld, er öðrnm frekar hafa simans not, svo sem sveitaverslun, bifreiðarstjórar o. fl.

7. gr.
Skylt er einkasímafjelagi að taka lán til greiðslu lagningarkostnaðar einka- 

síma, er allir fjelagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á og afborgi á hæfilegum 
tfma, svo framarlega að fult samkomulag náist ekki um greiðslu þegar i stað.

8. gr.
Skylt er hverjum, sem æskir innlagningar sfma til sin frá einkasímalínu, 

að bera kostnaðinn við innlagninguna og viðhald tækja sinna, að þvf leyti sem 
hann er ekki greiddur af landssímanum, samkv. 14. gr., eða opinberu fje.

9. gr.
1 einstaka tilfelli má ákveða gjald af simtölum og símskeytum á einka- 

línu og út af henni, ef til þess fæst leyfi landssímastjóra, sem ákveður, hve hátt 
gjaldið skuli vera.

10. gr.
Hver sá, sem gjaldskyldur er til einkasima eftir samþykt, á rjett á að 

leggja sima inn hjá sjer frá aðaleinkalínunni án aukins gjalds til hennar, enda 
sje að öllu vandlega frá innlagningunni gengið.

11. gr.
Gjöldum til einkasima samkvæmt löggiltri samþykt fylgir lögtaksrjettur 

eftir lögum nr. 29, 16. des. 1885.

12. gr.
Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, alt að 200 krónum, er renna 

f sveitarsjóð, þar sem brotið er framið, og fer um mál út af siikum brotum sem 
um almenn lögreglumál.

II. Tengigjald og framlag landssímans.

13. gr.
Þegar einkasímalínu er komið á samkvæmt lögum þessum, skal greiða 

árlega af hverju talfæri á lfnunni 5 krónur til landssimans sem tengigjald, enda 
annist þá landssíminn aila afgreiðslu á miðstöðinni, notendum að kostnaðarlausu.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 38
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14. gr.
Nú er samþykt sett samkvæmt lögum þessum, og greiðir þá landssíminn, 

ef fje er fyrir hendi, "/s alls kostnaðar við lagning einkasimans og innlagningar 
frá honum, að frádregnum flutningskostnaði á símaefni frá skipshlið út á línu- 
svæðið. Skilyrði fyrir framlagi landssimans eru:

a. að ekki sje notað annað éfni eða önnur tæki en þau, er landssimastjóri 
tekur gild.

b. að landssiminn annist lagning línunnar og uppsetning tækja,
c. að hlutaðeigandi sveitar- og sýslustjórn ábyrgist starfrækslu einkasímans eftir 

þvi, sem landssimastjóri mælir fyrir um,
d. að sömu stjórnarvöld ábyrgist, að linunni sje að öllu vel við haldið.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júii 1929.

Greinargerð.

Frumvarpi því, er bjer liggur fyrir, er ætlað að greiða fyrir því, aö einka- 
símar komist á i sveitum landsins. Ýmsum mönnum í öllum sýslum, norðan- 
iands að minsta kosti, er mjög hugieikið að koma á slíkum símalinum, og þess 
eru jafnvel dæmi, að það hafí þegar verið gert með frjálsum samtökum.

Við slik samtök vilja oftast einhverjir skerast úr leik, sem samtakanna 
hafa þó fylstu not, og til að koma i veg fyrir það eru heimildarlög, sem hjer eru 
ráðgerð, nauðsynleg, enda virðast þau ekki viðsjárverð fremur en önnur lög, er 
heimila samþyktir, t. d. lög nr. 38, 28. nóv. 1919, og lög nr. 42, s. d., og iög 
nr. 65 og 66, 22. nóv. 1913.

Vitanlega þarf að tryggja vel, að ekki sje gengið of nærri rjetti manna nje 
efnahag, enda virðist svo vera getf með fyrstu máisgr. 4. gr. og 7. —10. gr.

Jafnframt og heimildarlög eru sett um þetta efni virðist rjett að tryggja 
einkasimum aðstöðu með þvi að tengigjaidið sje ekki of hátt og með þvi að 
ákveða framlag frá landssimanum til þeirra til greiðslu stofnkostnaðar með 
nánari skilyrðum.

Álitamál getur altaf verið um hve hátt framlag landssimans skuli vera, 
en þar sem gert er ráð fyrir, að hann sje laus við rekstur einkasima og viðhald 
þeirra, virðist það sist of hátt ákveðið bjer, enda mun landssiminn i flestum til- 
fellum fá framlag sitt riflega uppborið i auknum simanotum.
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Wd. 48. Framvarp

til laga um breyting á lögum nr. 14, 20. okt. 1905, um fyrning skulda og ann- 
ara kröfurjettinda.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson.

1. gn
Fyrsta málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Skuld eða önnur krafa, sem ekki hefir verið krafin með lögsókn innan 

þeirra timatakmarka, er ákveðið er i lögum þessum, fellur úr gildi fyrir fyrningu.

2. gr.
Fyrsti töluliður 3. gr. laganna orðist svo:

1. Kröfur út af:
a. leigu á fasteign eða lausafje,
b. veru, viðurgerningi eða aðhlynningu,
c. fiutningi á mönnum eða munum,
d. vinnu og hverskonar starfa, sem i tje er látinn; þó fyrnist ekki krafa 

hjús um kaupgjald á meðan það er samfelt áfram í sömu sveit.

3. gr.
Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verði 4. gr.:
Á einu ári fyrnast:
Kröfur út af sölu eða afhending á vörum eða lausafje, sem ekki er afhent 

sem fylgifje með fasteign.

4. gr.
Fjórða grein laganna verður 5. grein og 5. grein laganna verður 6. grein.

5. gr.
Sjötta grein laganna fellur niður.

6. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig um kröfur þær, er þegar eru stofnaðar. 

Þó fellur engin krafa úr gildi samkvæmt lögum þessum fyr en við árslok 1931.

Greinargerð.

Samhljóða frv. var flutt á slðasta þingi, en náði þá ekki afgreiðslu. 
Breytingar þær, er frv. fer fram á, eru fólgnar í eftirtöldum þremur atriðum:

1. Að kröfur út af sölu eða afhendingu á vörum eða lausafje, sem ekki er af- 
hent sem fylgifje með fasteign, fyrnist á einu ári, f stað þess sem þær nú 
fyrnast á 4 árum.
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2. Að það hefir ekki ábrif á fyrningu nefndra skulda, bvort viðskifti balda 
áfram á milli skuldunauts og skuldareiganda.

3. Að viðurkenning á skuld slítur ekki fyrningu bennar, nema skuldin fyrir við- 
urkenninguna falli undir önnur fyrningarákvæði að lögum (t. d. vfxill eða 
skuldabrjef). Gildir það jafnt um allar skuldir.

Breytingar þessar eru hugsaðar til þess að vinna á móti hinum illræmdu 
verslunarskuldum, með því að gera það varhugaverðara, bæði fyrir lánveitendnr og 
lánþiggjendur, að stofna til slikra skulda, án þess þó að ganga svo nærri rjettar- 
vernd slíkra skulda, að lánveitendur bafi ekki nægan tíma til að fá þær viður- 
kendar, innheimta þær eða slíta fyrningu þeirra með stefnu.

Að öðru leyti vísast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv. í fyrra, og til 
umræðna þá og meðferðar málsins.

Þingskjal 48—50

Kd. 40, Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 

Flutningsm.: Magnús Guðmundsson, Halldór Stefánsson, Þorleifur Jónsson.

1. gr.
í stað orðanna »hinn 1. vetrardagur« i 23. gr. laganna komi: hinn 

1. júli. Ef 1. júlí er sunnudagur, er kosið næsta virkan dag á undan.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Á ýmsum undanförnum þingum befir verið farið fram á breytingu á 
kjördeginum, þannig, að kosið verði um mánaðamótin júni—júli. Um ástæðurnar 
fyrir þessu má vfsa til greinargerðanna fyrir frumvörpum þessum og umræðna 
þeirra, sem fram hafa farið i sambandi við þau frv.

IUd. 50. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júni 1924 (Vegalög).

Flutningsm.: Þorleifur Jónsson.

Eftir A. 1. í 2. gr. laganna komi:
2. Hafnarvegur, frá Höfn i Hornafirði. að vegamótum vegarins til Al- 

mannaskarðs.
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Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt áskorun sýslunefndar Austur-Skafta- 
fellssýslu og einróma óskum þingmálafunda í kjördæminu.

Vegarkafli sá, er um ræðir, er um 5 kilómetrar og liggur frá Hafnar- 
kauptúni á þjóðveginn eftir endilangri sýslunni. Þetta er fjölfarnasti vegur í sýsl- 
unni, er bann að öllu leyti sambærilegur við ýmsa þá vegarkafla, sem nú eru í 
tölu þjóðvega, t. d. Eyrarbakkabraut, Hvammstangabraut, Sauðárkróksbraut 
o. s. frv.

KJd. 51. Tillaga

til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja 
frumvarp til laga um almannptryggingar.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Hjeðinn Valdimarsson,
Sigurjón Á. Ólafsson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að skipa þriggja manna milli- 
þinganefnd til þess að semja og undirbúa frumvarp til laga um almannatrygg- 
ingar. Frumvarp þetta nái yfir sjúkra-, elli-, örorku-, slysa-, mæðra- eða fram- 
færslutryggingar, svo og atvinnuleysistryggingar.

Nefnd þessi skal jafnframt rannsaka og gera tillögur um ráðstafanir rikis 
og bæjarfjelaga til varnar gegn atvinnuleysi og skilyrði til þess að setja á stofn 
skrifstofur, kostaðar af almannafje, er hafl með höndum vinnuávísanir. Einnig 
skal nefndin rannsaka, hvort veita skuli hinum almennu rikistryggingum einka- 
rjett til þess að annast frjálsar líftryggingar hjer á landi.

Nefnd þessi hafi lokið störfum fyrir næsta reglulegt Alþingi, og frumvarp 
hennar eða tillögur þá lagðar fyrir.

Kostnaður við nefnd þessa greiðist úr rikissjóði.

Greinargerð.

Tryggingarlöggjöf bjer á landi er harla ófullkomin og fábreytt. Að visu 
er slysatrygging komin i sæmilegt skipulag eftir lögum nr. 73 frá 1928, þótt bæt- 
ur sjeu enn of lágar og tryggingin ekki nógu viðtæk. En þar með er næstum 
upptalið það, sem löggjafarvaldið befir stutt að tryggingarmálum. Ellitrygging er 
bjer engin, þvi ekki er hægt að telja til tryggingarlöggjafar lög nr. 17, frá 9. júli 
1909, um almennan ellistyrk, og breytingar á þeim lögum, nr. 33 frá 1917. Sam- 
kvæmt ellistyrktarlögnm þessnm er aðeins útblutað smávægilegum styrkjum til örfárra 
ellihrumra manna og kvenna, og mun sá styrkur að meðaltali nema um 30—40 
kr. á hvern styrkþega ár og ár. Er þar þvi aðeins um glaðningu til gamalla manna
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að ræða, en annað ekki. Framfærslueyrir getur það ekki talist. Auk þess er fjár- 
ins til ellistyrkja þessara að mestu leyti aflað með nefskatti, er þyngst kemur 
niður á fátæku fólki.

Lögboðin sjúkratryggiug er bjer engin. f stað þess hefir verið valin sú 
leið, að styrkja frjálsar sjúkratryggingar í landinu. Var það upprunalega gert með 
lögum nr. 39, frá 11. júli 1911, um sjúkrasamlög, Þeim lögum hefir verið breytt 
nokkuð, bæði með lögum nr. 35 frá 1915, nr. 32 frá 1917 og nr. 80 frá 1919, 
og þá gefin út ný lög, nr. 81 frá 1919, og gilda þau nú með breytingum á lögum 
nr. 42 frá 1924. En reynslan af sjúkrasamlögunum hefir ekki orðið ákjósanleg. 
Þátttaka almfcnnings í sjúkrasamlögunum hefir orðið mjög lítil, nema helst i 
Reykjavik. Hinn 1. jan. 1928 voru skrád sjúkrasamlög á öllu landinu aðeins 9, 
og tala hluttækra meðlima tæp 3300, þar af þó i Reykjavík í 2 sjúkrasamiögum 
2478 meðlimir. Síðan mun nokkuð hafa fjölgað í Sjúkrasamlagi Reykjavíkur. 
Eru þvi aðeins 13% af Reykjavikurbúum yfir 15 ára aldur í sjúkrasamlögum, 
og aðeins tæp 2°/« af öllum landsbúum á sama aldri. Þetta frjálsa sjúkratrygg- 
ingaskipulag hefir þvi að litlu liði komið og engan veginn náð tilgangi sínum.

örorkutrygging er engin hjer á landi, nema 'að þvi litla leyti, sem slysa- 
tryggingarlögin ná til. Um mæðra- eða framfærslutryggingu eru engin ákvæði.
Sama er að segja um atvinnuleysistryggingu.

Það má því með sanni segja, að íslensk tryggingalöggjöf sje ærið slitrótt 
og ófullkomin. Sjerstaklega kemur það vel i ljós, ef tekin eru önnur nálæg menn- 
ingarriki til samanburðar. Þar hafa viðast um langt skeið gilt margþætt trygg- 
ingalög. Þó er islenskri alþýðu sannarlega fullkomin þörf á tryggingarlöggjöf, 
eigi siður en öðrum þjóðum. Slysahætta og sjúkdóma er hjer mikil. Ellihrumir 
verkamenn og fjölskyldur þeirra hafa sjaldan neitt fyrir sig að leggja, þegar 
vinnuaflið er þrotið. Atvinnuleysi er hjer oft og viða mikið og alvarlegt. 
Mæður, sem fyrir börnum eiga að sjá, en engrar fyrirvinnu njóta, hafa eigi á 
aðrar náðir að leita en sveitarsjóðina, og taka oft heldur þann kost að liða 
neyð með börnum sinum heldur en að missa mannrjettindi sín. Sveitarþyngsli 
fara ískyggilega í vöxt, og er það oft þungur baggi á bæjar- og sveitarfjeiögum. En 
sá baggi mun þyngjast með hverju ári, ef eigi verður eitthvað aðgert í trygg- 
ingamálum.

Með viðtækri tryggingalöggjöf mætti áreiðanlega þvi sem næst losna við 
sveitarþyngslin, þvi að aðeins hverfandi hluti þeirra stafar af framfæri slæpingja, 
vandræðamanna og annara þeirra, sem almannatryggingin ekki mundi ná til.

Eins og fyr getur hafa mörg menningarriki komið á hjá sjer fullkomnum 
tryggingarkerfum. Stendur þýska rikið þar einna fremst. Á árunum 1883—1889 voru 
í Þýskalandi samþykt lög um sjúkra-, slysa-, örorku- og ellitryggingar. Alt voru 
það skyldutryggingar, sem aðallega náðu til verkamanna við iðnað og samgöngur. 
Nokkru siðar var atvinnuleysistryggingu bætt inn í kerfið. Forganga þýska rikis- 
ins í þessu efni vakti athygli um alla álfuna, og þegar það kom á daginn, að 
þýsku skyldutryggingarnar iþyngdu ekki þjóðinni, heldur þvert á móti uku fram- 
leiðslumátt hennar, fóru margar þjóðir að dæmi þýska rikisins. Og þegar Bretar 
bættust í hópinn, árið 1911, og lögfestu skyldutryggingu gegn sjúkdómum, örorku 
og atvinnuleysi, þá mátti svo að orði kveða, að tryggingarlöggjöfin hefði náð fót-
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festu í flestum menningarríkjum álfunnar. Eilt af nýjustu tryggingakerfunum var 
lögleitt í Frakklandi árið 1928. Samkvæmt þvi eru verkamenn alment skyldu- 
trygðir gegn sjúkdómum, slysum, örorku, ellilasleik og atvinnuleysi.

Mæðra- eða framfærslutrygging barna er og viða i lög leidd. I Danmörku 
gilda hin svokölluðu ekkjnlög (Enkelov). Eftir þeim njóta ekkjur og börn þeirra 
styrks af opinberu fje, og telst það ekki sveitarstyrkur. í Frakklandi og Tjekkó- 
slóvakíu gilda lög, er tryggja mæðrum með börn á ómagaaldri viðunandi afkomu. 
Árið 1925 voru í Englandi samþykt lög um opinberan styrk til ekkna og barna 
þeirra. Pykja þau lög einna fullkomnust á því sviði.

Yflrleitt má svo að orði kveða, að öll ríki hjer i álfu, að íslandi undan- 
teknu, bafí komið á meira eða minna fullkominni tryggingarlöggjöf. Víðast eru 
þessi !ög sett i eilt kerfí, og tryggingarmálin öll undir eina sameiginlega stjórn. 
Er það bæði ódýrara skipulag og nær um leið betur tilgangi sínum. Er þess 
vegna gert ráð fyrir í tillögu þessari, að þetta sje sameinað, helst í einum lögum 
um almannatryggingar.

Ekki þykir ástæða til að ræða um það, hvernig iðgjaldagreiðslu skuli 
fyrir komið. En að sjálfsögðu er gert ráð fyrir, að iðgjaldagreiðsla slysatrygging- 
anna hvili eftir sem áður á atvinnurekendum. Einnig mætti gera ráð fyrir, að 
með svipuðum hætti að nokkru leyti yrði iðgjaldagreiðsla til örorku-, sjúkra-, 
mæðra- og atvinnuleysistryggingar. Auk þess sem fje væri varið úr opinberum 
sjóðum (ríkis-, bæjar- og sveitarsjóðum) til þessara trygginga. Einnig mætti vel 
hugsa sjer, að sameinað yrði að nokkru tryggingar- og styrktarskipulagið, eins 
og t. d. i ellitryggingarlöggjöf Dana, þar sem bæjar- og sveitarsjóðir greiða '/n 
og rikissjóður ð/is alls kostnaðar.

Alt þetta ber hinni væntanlegu milliþinganefnd að athuga og ráða fram 
úr, og þá einnig, eins og segir í niðurlagi tillögunnar, hvaða ráðstafanir sje hægt 
að gera af hálfu bæja og rikis til þess að koma i veg fyrir atvinnuleysi (opin- 
ber starfræksla eða framkvæmdir). Mætti og hugsa sjer, að heppilegt væri að 
setja á stofn skrifstofu, kostaða af bæjum og ríki, er hafí með höndum vinnu- 
ávisanir. Hefir það viða verið gert erlendis, t. d. i mjög stórum stil i Svíþjóð, 
og þótt koma að góðu gagni.

Rjettast þykir og, að nefnd þessi athugi, hvort rjett væri að veita væntan- 
legri tryggingarstofnun rikisins einkarjett til líftrygginga. Er ekki ósennilegt, að 
vel mætti samrýma þá starfsemi almannatryggingunum. En lslendingar greiða nú 
árlega ógrynni fjár í iðgjöld til erlendra lifsábyrgðarfjelaga.

Þingskjal 51—52

Ed. 52. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nær samhljóða frv. var afgreitt frá efri deild á siðasta Alþingi, og hafði 
landbúnaðarnefnd málið einnig þá til meðferðar. Meiri hluti nefndarinnar (Jón J.
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og J. Bald.) leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt, en einn nefndarmanna
visar til afstöðu sinnar til málsins í fyrra.

Alþingi, 28. febr. 1929.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson,
form. með fyrirvara. fundaskr., frsm.

33. Frumvarp

til laga um sölu á jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs i landi Neskaupstaðar 
í Norðfirði.

Flutningsra.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja bæjarsjóði Neskaupstaðar þær S40 

álnir í landi kaupstaðarins, sem eru eign Neskirkjn.

2. gr.
Ennfremur er rikisstjórninni heimilt að selja bæjarsjóðnum 340 álnir 

i landi kaupstaðarins, sem er eign rikissjóðs.

3. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 

50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.

4. gr.
' Lög þessi öðiast þegar gildi.

Greinargerð.

Á umliðnum árum hefir það ávalt verið að koma betur og betur i ljós, 
hversu brýn nauðsyn bæjarfjelaginu bjer er að eiga og hafa umráð yfir bæjar- 
landinu. Það mun alment talið, að Norðfjörður sje einn óskipulegast bygði bær 
á öllu landinu og meginástæðan fyrir því er sú, að umráð landsins — bæði 
byggingarlóða og óræktaðs lands — hefir v'erið og er enn í höndum einstakra 
manna, sem vitanlega hafa frekar hugsað um að bagnýta sjer jörðina til tekna 
fyrir sjálfa sig en um skipulag hins uppvaxandi bæjar.

Þó á síðustu árum hafi verið reynt að bæta úr þessu með byggingar- 
samþykt og skipulagsuppdrætti, hafa þær tilraunir aðeins sýnt enn betur en áður 
var vitað, hversn nauðsynlegt er, að bærinn eignist landið.
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Eins og nú er ástatt, ern eigendur að Neseigninni 17 að tölu og er landið 
óskift sameign þeirra allra. Sá eigandinn, sem mest á, er Neskirkja, hún á 7 
hnndruð (840 álnir) i jörðinni og rfkissjóðnr 3 hundr. tæp (340 álnir). Alls er jörðin 
talin vera 3540 álnir eða 30 hundrnð. Bærinn á nú 2 hundr. (236 álnir), sem 
hann á siðustu árum hefír keypt við eigendaskifti. Er þannig i höndnm hins 
opinbera ’/í — tveir fímtn — hlutar jarðeignarinnar. Hinn hlntinn er skiftnr í 
örsmáa parta, ’/2. 1 og 2 hundruð — hæst 4 hnndruð — hjá hverjnm einstakling. 
Hlntar þessir ganga oft kaupum og sölnm, lenda við erfðir til manna i fjarlægum 
sveitum, er gjarnan vilja selja þá, fáist viðnnandi verð fyrir, og þannig ætlast 
bæjarstjórn til, að bærinn með tið og tima geti eignast all landið, er bærinn 
stendnr á og nmhverfí hans.

Viðast hvar á landinu er það nú orðið svo, að bæir og kanptún eiga 
lóðirnar i bænum og nmhverfi hans. Það fyrirkomnlag tryggir, betnr en einstak- 
lingseign á lóðnm, að rjettlæti sje i lóðargjöldnnum og dregnr úr lóðabraski, 
nema þar sem bæirnir hafa tekið npp þá óheillastefnn að selja lóðirnar i stað 
þess að leigja þær. Á Norðfirði hafa lóðir enn ekki verið seldar, heldnr aðeins 
leigðar, og hefír þar til kjörin nefnd af hálfn landeiganda allra haft með höndnm 
að leigja út landið og innheimta lóðargjöldin.

Af þessn er augljóst, að margvfslegur árekstur hlýtnr að verða milli nm- 
boðsmanna landeigenda annarsvegar og bæjarfjelagsins hinsvegar, þegar til þess 
kemnr að framkvæma skipnlagsnppdráttinn, auk þess, sem þeir, er besta aðstöðn 
öðlast samkvæmt honnm, geta á ýmsan hátt orðið þess valdandi, að mikln dýrara 
verði að framkvæma skipnlagið en annars yrði, ef bærinn ætti landið.

Þar sem nú sténdur svo á, að eign kirkjnnnar hefír Iosnað úr ábúð, 
telnr bæjarstjórnin rjett að fara fram á það við hið háa Alþingi, að rfkisstjórn- 
inni verði heimilað að selja bænum hlut kirkjnnnar, jafnframt því, sem bæjar- 
stjórnin nú æskir kaupa á þeim hluta, er rikissjóður á.

Meðaltalsafgjald af hluta kirkjnnnar f Neslandi nndanfarin 10 ár hefir 
verið kr. 703,66 á ári. Hæst er afgjaldið fyrir 1928, kr. 979,00.

Sjerstaklega er vert að benda á það, að einmitt nú er lanst úr ábúð það 
svæði í bænnm, sem skipnlagsnefndin leggnr til að fyrst verði bygt, samkvæmt 
hinn nýja skipulagi, það er tún það, er fylgdi ábúð sóknarprestsins.

Fengi bæjarstjórn nú keyptan hluta kirkjunnar, mnndi hún jafnframt fá 
nmráð hins nefnda túns og geta látið byggja þar, eins og uppdráttnrinn gerir ráð fyrir.

Önnur mikilvæg ástæða fyrir nanðsyn bæjarins að eignast landið er sú, 
að sjórinn brýtnr árlega npp og eyðileggnr eyri þá, sem skýlir höfninni, en eig- 
endnr landsins hafa reynst ófáanlegir til þess að hafast nokkuð að þvi til varnar. 
Verðnr bærinn fyr eða siðar að ráða bót á þessu, en sú umbót hlýtur að anka 
verðgildi landsins talsvert, og að henni lokinni yrði þvi jörðin mnn dýrari en 
vænta má, að hún ytði nú, áður en í þær framkvæmdir er ráðist. Bæjarstjórnin 
telnr, að ekki geti orðið önnnr lok þess máls, hver eigandi verðnr að bæjar- 
landinn, en þan, að bærinn eignist það. Væntir hún þess þvi fastlega, að hið 
háa Alþingi sjái einnig nauðsyn málsins og gefí öðrnm núverandi eigendnm for- 
dæmi i þvi að stnðla til þess, að svo geti orðið sem allra fyrst. Bæjarstjórnin 
telur vist, fengist nú þegar keyptnr hlnti rikis og kirkjn, að ýmsir af núverandi
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eigeDdnm mundu einnig bráðlega vilja selja bænum sin hnndrnð i jörðinni, og 
væri þá náð því, sem bæjarstjórn telur mesta þörfina, en það er, að meiri hluti 
eignaiinnar komist i hendnr bæjarfjelagsins og þar með úrslitaatkvæðin nm bygg- 
ingarráðstafanir í bænum. Margt fleira gæti bæjarstjórn bent á þvi til stuðnings, 
hver nauðsyn bænum er á að eignast iandið, en þar sem báðir þingmenn kjör- 
dæmisins eru máli þessu mjög kunnugir, væntir bæjarstjórnin þess', að þeir iáti 
Alþingi og stjórnarvöldunum i tje frekari upplýsingar um málið, ef þess verður 
talin þörf.

Fylgiskjal.

Ú T S K R I F T 

úr gerðabók Neskaupstaðar.

Ár 1929, föstudaginn 8. febr., var aukafundur haldinn í bæjarstjórninni 
á Norðfirði......................... ............................................. .......................................................

Pá var tekið fyrir:

3. Þriðja mál á dagskrá: Kaup á eign ríkissjóðs og kirkjunnar i landi bæjarins. 
Bæjarstjórnin ræddi málið itarlega og að Iokum var borin upp og samþykt 
með öllum atkvæðum svo hljóðandi tillaga:

iBæjarstjórn samþykkir að fara fram á við rikisstjórn kaup á hluta 
rikissjóðs i landi kaupstaðarins. Ennfremur ákveður hún að fela þingmönnnm 
kjördæmisins að bera fram á þessu þingi lög um heimild fyrir rikisstjórnina til 
að selja bæjarsjóði hluta Neskirkju í landi bæjarinsa.

Fleira ekki fyrir tekið.
Fundarbók upplesin og samþykt.

Fundi siitið.

Kristinn Ólafsson.
Jónas Guðmundsson, Gisli Kristjánsson,

Guðjón Hjörleifsson, Jón Sveinsson,
Stefán J. Guðmundsson.

Rjetta útskrift staðfestir

Bæjarsljórinn á Noiðfirði, 9. febr. 1929.

Kristinn Ólafsson.
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Sld. 54. Frnmvafp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breytirig á yfirsetu- 
kvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Flutningsm.: Sig. Eggerz, Bernharð Stefánsson, Bjarni Ásgeirsson, Hákon 
Kristófersson, Hjeðinn Valdimarsson, Jón Ólafsson.

1. gr.
1 stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
Laun yfirsetukvenna i kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en i 

sveitum að einum þriðja bluta úr sýslusjóði og að tveim þriðju hlutum úr 
rikissjóði. Greiðsla þeirra utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á mann- 
talsþingum, en mánaðarlega i kaupstöðum.

Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og bækka 3. bvert 
ár um 50 krónur, upp i 500 krónur. Á laun þessi greiðist dýrtiðaruppbót eftir 
þeim reglum, sem gilda um starfsmenn rikisins. Auk launa þeirra, sem áður 
getur, fá yfirsetukonur i þeim umdæmum, sem hafa yfir 1000 ibúa, 30 krónur 
fyrir bverja 100 ibúa, sem fram yfir eru, þó svo, að öll launin, án dýrtíðar- 
uppbótar, fari eigi fram yfir 1500 krónur.

1 kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila 
ibúatölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal færa þau inn i meginmál 

laga nr. 76, 28. nóv. 1919, og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.

Á 3 undanfórnum þingum hafa legið fyrir frumvörp um launabót yfir- 
setukvenna. Frumvörp þessi urðu að visu ekki að lögum, en höfðu þó allmikið 
fylgi i þinginu. Þetta mál er nú enn á ný borið fram, svo að Alþingi gefist kost- 
ur á að ráða bót á því misrjetti, sem befir átt sjer stað á launakjörum yfirsetu- 
kvenna i samanburði við launakjör annara starfsmanna rikisins.
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Wrt. 55. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 46, 15. júní 1926, um útsvör.

Flutningsm.: Einar Jónsson, Gunnar Sigurðsson.

1. gr-
í stað orðanna sannan helming útsvara 15. júlí« í 27. gr. laganna 

komi: annan helming útsvara 15. júní.

2. gr.
Aftan við 28. gr. laganna kemur ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Húsbændur bera ábyrgð á útsvörum þeirra, sem hjá þeim eiga lög-

heimili.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerö.

Viðast mun baga svo til, að 15. jáoi er engu óhentugri gjalddagi til 
greiðslu sveitarútsvara en 15. júlí, en hreppsfjelögum, sem ber að greiða æði- 
háar upphæðir á manntalsþingum í júnimánuði, er erfitt að biða eftir greiddum 
útsvörum til 15. júli. Er því farið fram á, að þessu verði breytt.

Að húsbændnr bæru ábyrgð á útsvörum sinna beimilismanna, yrði 
breppsnefndaroddvitum til Ijettis í innheimtu sveitarútsvara. Frá útsvarsálagningu 
til gjalddaga flytja menn einatt til fjarlægra staða, og reynist oft erfitt að ná til 
þeirra. Hjer er þvi og nauðsyn á ferð.

Ed. 56. Aiefndar&llt

um frumv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita og sjó- 
merki o. fl.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin felst á, að ákvæði gildandi laga um, að hafnarsjóðir greiði að- 
eins 300 krónur af kostnaði við að nema burtu farartálma á höfnum inni sjeu 
eigi rjettlát i þeim tilfellum þegar í hlut eiga sjóðir, sem hafa allmiklar tekjur 
af hafnargjöldum. En hinsvegar þykir nefndinni of langt gengið i frumv., þar sem 
ekki er ætlast til, að rikissjóður taki þátt i slikum kostnaði fyr en hafnarsjóður 
hefir lagt fram helming allra sinna eigna, þeirra, er arð gefa, til burtnáms 
farartálma.

Nefndin leggur þvi til, að frumv. verði samþ. með eftirfarandi

\
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BREYTINGU.

í stað 5. málsgr. frvgr. komi svo hljóðandi málsgrein:
Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema í burtu farartálma inni á

löggiltri höfn, greiðir hlutaðeigandi hafnarsjóður, að því leyti, sem hann ekki 
fæst greiddur af eiganda þess, er farartálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, 
er um það gilda á hverjum tíma. Verði kostnaður sá, er bafnarsjóður kemur til 
með að greiða samkvæmt þessn, meiri en svo, að nemi hálfum árstekjum sjóðs- 
ins það ár, greiðir ríkissjóður það, sem framyfir er.

Alþingi, 28. febr. 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. og frsm. fundaskrifari,

Síd. 57. Wefndar&llt

um frv. til laga um tannlækningar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um það, að frv. þetta nái fram að ganga. 
Hún felst á það, að þörf sje á þvi, að sjerstök löggjöf tryggi það, að þeir einir 
megi fást við tannlækningar, er sjerþekkingu hafa, og leggur þvi til, að frv. verði 
samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.

Fyrir orðið »Stjórnarráðið« i 2. málsgr. kemur: Dómsmálaráðuneytið.
2. Við 4. gr.

í stað orðanna nmunnsetja gerfitennur og tanngarða* komi: setja 
gervitennur og tanngarða i menn.

3. Við 7. gr. Greinina skal orða svo:
Óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að auglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, ísetning tanna, deýfingar eða lyfjanotkun til tann- 
lækninga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

4. Við 8. gr. Greinina skal orða svo:
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—1000 krónum, eða 

einföldu fangelsi, alt að 6 mánuðum, ef miklar sakir eru, enda sje brotið 
ekki svo vaxið, að það heyri undir hin almennu hegningarlög. Skulu sektir 
renna f rikissjóð.
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Með m&l út af brotum gegn lögnm þessum skal farið sem al- j 
menn lögreglumál.

5. Við 11. gr. Greinin fellur burt.

Alþingi, 1. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
form. og frsm. fundaskrifari

Magnús Guðmundsson. H. J. Kristófersson.

Wd. 5S, Frumvarp

til laga um dýrtiðaruppbót á launum embættis- og starfsmanna ríkisins.

Flutningsmaður: Magnús Jónsson.

1. gr.
Frá 1. jan. 1929 skal greiða embættis- og starfsmönnum ríkisins dýr- 

tiðaruppbót á launum þeirra, reiknaða eftir reglum þeim, sem settar eru í 
33. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, en þó þannig, að 
hún greiðist af allri launaupphæðinni, án allra takmarkana. Dýtíðaruppbót 
fyrir árið 1929 er þannig 51% af allri launaupphæðinni.

2. gr.
Ákvæði þessi ná til allrar dýrtiðaruppbótar, sem greidd er úr 

rikissjóði.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Ðýrtíðarvísitalan, sem nú gildir, er 51%, og er farið fram á, að em- 
bættis- og starfsmenn ríkisins njóti hennar óskorað, í stað þess, að nú eru 
aðeins greiddir % hennar, eða 34%. Þá er og farið fram á, að takmarkanir 
við ákveðna launaupphæð, sem uppbót er greidd af, svo og hámark launa, 
að viðbættri dýrtíðaruppbót, verði afnumdar.

• Rök fyrir þessum tillögum koma skýrt fram i.brjefi frá framkvæmda- 
nefnd Sambands starfsmanna ríkisins, svo og áliti um launamálið, sem 
fylgdi þvi brjefi. Eru þessi skjöl birt hjer sem fylgiskjöl.
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Fylgiskjal I.

SAMBAND STARFSMANNA RlKISINS.
Reykjavík, 25. febrúar 1929.

Eins og háttvirtum alþingismönnum er kunnugt, hafa embættismenn 
og starfsmenn ríkisins hvað eftir annað neyðst til þess á undanförnum árum 
að bera sig upp við Alþingi út af þeim launakjörum, sem þeir eiga við að 
búa. Uppbót sú, sem þeim hefir verið ákveðin, hefir hvergi nærri hrokkið 
til að bæta þeim upp þá gífurlegu hækkun á öllum lífsnauðsynjum, sem 
orðið hefir. Og við síðustu áramót lækkaði þessi uppbót enn, enda þótt 
svo megi heita, að dýrtíðin sje óbreytt, en þetta stafar af því, hve ónákvæm- 
ar og villandi þær reglur eru, sem ráða útreikningi dýrtíðaruppbótarinnar.

Út af þessum auknu erfiðleikum hefir Samband starfsmanna ríkis- 
ins ráðist i það að láta rannsaka launamálið, eftir því sem föng hafa verið 
á, og leyfir sjer nú virðingarfylst að senda hinu háa Alþingi álit það, 54 
vjelritaðar blaðsíður að stærð, sem á þeirri rannsókn er bygt. Er þar sýnt 
íram á það:

1. að embættismenn og starfsmenn ríkisins i Reykjavík þurfa og nota til 
heimilisþarfa raunverulega miklu meira en laun þeirra, að dýrtíðarupp- 
bót viðbættri, nema.

2. að dýrtíðaruppbót sú, sem nú er veitt, er fjarri því að bæta launin svo, 
sem rýrnunin á kaupmætti peninganna krefst. Á bls. 32—33 i álitinu er 
sýnt fram á, að þetta stafar að nokkru leyti af hreinni tilviljun og var 
á móti tilgangi og vilja þings þess, sem launalögin setti. Ætlaðist það 
til, að uppbót væri veitt á öll launin; en þá ætti hún nú að vera 51% 
í stað 34%, á þeim, raunar alrangláta, matvörugrundvelli, sem bygt 
hefir verið á.

5. Álitið leiðir ennfremur i ljós, að nú er fundinn nokkurnveginn heil- 
brigður og sæmilega prófaður grundvöllur til þess að byggja dýrtíðar- 
uppbótina á, þar sem er búreikningsvísitala Hagstofunnar. En sú vísi- 
tala var siðast (i okt. 1928) 126%. Ef frá er dregið fyrir hækkun laun- 
anna alment 1919, sem reyndar er ekki sanngjarnt, því að þeirrar hækk- 
unar var orðin full þörf án tillits til þeirrar verðhækkunar, seip af ó- 
friðnum leiddi, — þá kemur út vísitalan 93%, sem þvi ætti að vera 
dýrtíðaruppbót sú, er fullnægði þörfunum.

4. Reynsla undanfarinna ára sýnir og, að þegar um verulegar vanda- og 
ábyrgðarstöður hefir verið að ræða, hefir ekki þótt of mikið að gjalda 
kaup, sem numið hefir frá 10.000—18.000 króna og jafnvel þar yfir, til 
þess að fá menn í stöðurnar.

5. Loks sýnir álitið, að kjör embættismanna hjer eru, jafnvel eftir hæstu 
tillögum vorum, talsvert lægri en í Danmörku, og þykja þó embættislaun 
sist of há þar.
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Því hefir oftsinnis verið barið við lijer, að launafúlgan hjer á landi j 
væri orðin svo há, að ríkissjóður risi ekki undir henni lengur. En þetta | 
sýnir sig nú að vera algjört mishermi. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefir j 
1 fjárlagaræðu sinni á Alþingi birt útreikning Hagstofunnar á þessu atriði í 
og kemur þá í ljós, að launafúlgan 1880 var 48,4% af útgjöldum ríkisins, s 
1890 44,6,% en árið 1927 ekki nema 19,2%. Þessari mótbáru verður því i 
ekki haldið fram gegn umbótum á kjörum vorum.

Vjer leyfum oss því nú enn einu sinni að fara fram á það, að hið \ 
háa Alþingi taki launamálið til alvarlegrar athugunar og láti ekki hjá líða i 
að bæta nú þegar úr kjörum embættismanna og starfsmanna ríkisins með j 
þvi t. d. að veita 51% uppbót á öllum laununum. Þetta mundi nema um 
300.000 kr., og ekki meiru, jafnvel þótt alþýðukennarar fengju líka uppbót 
þessa (sbr. niðurlag álitsins).

Vjer vitum að vísu, að næsta Alþingi á að taka ákvörðun í launa- 
málinu, en það er nú svo komið, að málið þolir enga bið. Vjer hljótum þvi 
að vænta þess fastlega, að ef þetta Alþingi sjer sjer ekki fært að gera fulln- 
aðarráðstafanir í málinu, þá geri það nú einhverjar verulegar bráðabirgða- 
ráðstafanir og feli svo milliþinganefnd málið til itarlegrar rannsóknar. Vill 
framkvæmdarnefnd Sainbands starfsmanna ríkisins enn beina athygli 
manna að því, að það mundi affarasælt fyrir alla aðilja, að embættis- 
menn óg starfsmenn rikisins ættu fulltrúa, einn eða fleiri, í nefnd þessari, 
til þess að tryggja það enn betur, að starf nefndarinnar leiddi til farsælla 
og varanlegra lykta.

Framkvæmdarnefndin leyfir sjer þvi að stinga upp á: ,

I. Að Alþingi skipi 5 manna nefnd til þess að athuga milli þinga og gera 
tillögur um laun embættismanna og starfsmanna ríkisins. Nefndin verði 
þannig skipuð, að 3 menn sjeu kosnir lilutbundnum kosningum af sam- 
einuðu Alþingi, einn mann skipi framkvæmdarnefnd Sambands starfs- 
manna ríkisins, en einn skipi forsætisráðherra og sje hann formaður 
nefndarinnar. Nefndin skili áliti svo tímanlega, að ríkisstjórnin geti lagt 
málið fyrir næsta Alþingi.

II. Alþingi feli ríkisstjórninni að greiða embættismönnum og starfsmönn- 
um ríkisins, svo og öðrum þeim, er nú njóta dýrtíðaruppbótar úr ríkis- 
sjóði, 51% dýrtíðaruppbót í stað 34%, án nokkurra takmarkana, frá 
áramótum 1928—29.

Allra virðingarfylst.
í framkvæmdarnefnd starfsmanna ríkisins.

Ágúst H. Bjarnason F. Hallgrímsson Guðm. Bergsson 
p. t. formaður. skrifari. fjehirðir,

Gunnar Viðar., Andrjes G. Þormar.
Til

Alþingis.
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Fylgitkjal 11.

ÁLIT UM LAUNAMÁLIÐ.

Inngangur.

Þegar launalögin 1919 voru sett, var óöld mikil um allan heim í 
peningamálum þjóðanna. Afleiðingar ófriðarins voru þá upp á það versta; 
ólgan og óvissan gerði alla framtiðarskipun ómögulega. Ófriðurinn mikli 
hafði lika þjappað svo 'að mönnum, jafnvel hlutlausu þjóðunum, að það 
var vel frambærileg ástæða eins og þá stóð á, að allir yrðu að taka á sig 
nokkuð af neyð þeirri, sem gekk vfir. Þetta var og notað óspart á em- 
bættismenn, þegar tekjur þeirra voru ákveðnar lægra en sannanlegt var að 
þeir þurftu til venjulegs viðurværis. Og þetta mun þó hafa komið lakar 
niður á starfsmönnum ríkisins en öðrum, því að þeir voru látnir „taka þátt 
í erfiðleikunum“ bæði með þvi a.ð fá ófullnægjandi laun og með þvi að 
bera að sinum hluta þá þungu skatta, sem á varð að leggja. Meira að 
segja lentu sumir skattarnir, eins og t. d. tekjuskatturinn, tiltölulega mjög 
þungt á þeim, eins og öðrum þeim, sem föst laun höfðu og þau á miðl- 
ungs stigi.

Með þessum sömu rökum hefir svo verið haldið áfram að fresta um- 
bótum á kjörum starfsmanna ríkisins. Hefir þó alls ekki verið til að dreifa 
neinni óáran eða sjerstökum erfiðleikum. En eina afsökun hafa þó stjórnir 
og þing haft undanfarin ár, en það er óvissan um gengi íslenskrar krónu. 
Gjaldeyririnn var lengi vel á nokkru hviki, og enda þótt hann stöðvaðist, 
var ekki endanlega búið að festa hann.

En nú er einnig þessi ástæða burtu fallin. Gengi krónunnar hefir 
nú staðið kvrt í full 3 ár (síðan seint á ári 1925) og má því eiga vist, að 
verðlag alt hefir fullkomlega lagað sig eftir þessu gengi, enda verið að tala 
um að lögfesta nú gengið. Og um erfiðleikatíma verður ekki talað nú um 
nokkur ár fram vfir það, sem verða mun jafnan og hefir verið. Með öðrum 
orðum, nú eru komnir alveg „normalir“, venjulegir tímar, og tjáir því ekki 
lengur að hefta lausn launamálsins með þeim rökum, sem notuð hafa verið 
um hríð. Nú er kominn tími til þess að skipa þessu máli til frambúðar, 
og alveg nauðsynlegt að koma því sem allra fyrst í lag.

Nú um skeið hefir verið fylgt þeirri reglu, að miða launin meira 
og minna við það, sem var 1914, og verið leitað að rjettri launahæð með 
því að reikna út vísitölur dýrtiðarinnar frá 1914. Þetta er auðvitað mjög 
ófullkomin aðferð. Launin, sem ákveðin voru 1919, geta ekki heldur verið 
neinn verulegur mælikvarði. Þau voru miðuð við það, að alt kæmist nokk- 
urn veginn í samt lag, þegar frá liði. Þó má auðvitað hafa þau laun til 
samanburðar um hlutfallið milli einstakra launaflokka.

Ef ráða á þessu máli til lykta, virðist liggja langnæst að skamta 
Alþt 1929. A. (41. löggjafarping). 40
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nú launin eftir því, sem rjett virðist og sanngjarnt. Það á ekki að vera svo i 
erfitt, ef aðeins er hægt að fá þær skýrslur og upplýsingar, sem þarf.

Milliþinganefndin í launamálunum, sem starfaði 1915—16, setti fram ! 
þær reglur, sem fara verður eftir, þegar laun eru ákveðin, og eru þær 
reglur rjettar og heilbrigðar, þó að nefndinni sjálfri tækist miður að fara \ 
eftir þeim. Hún setur fram þessi atriði (bls. 188):

,,að emhættismaðurinn geti lifað sómasamlega af laununum.
,,að embættismaðurinn fái endurgoldinn þann kostnað, sem ætla má, að ! 

liann jafnaðarlega hafi orðið að leggja fram til að búa sig undir em- i 
bættið.

„að embættismaðurinn geti trygt sjer nokkurn lífeyri sjer til styrktar, ef 
hann þarf að sleppa embætti fyrir elli sakir eða vanbeilsu.

,,að tekið sje í laununum hæfilegt tillit til þeirrar ábyrgðar og vanda, sem ! 
embættinu fylgir“.

Auk þess hefir nefndin tekið það rjettilega fram áður (bls. 180), að ! 
taka verði tillit til þess, hver eru „atvinnukjör manna í öðrum stjettum 
þjóðfjelagsins, og þá eigi síst þeirra, er vinna í annara þjónustu11. Þessi ! 
siðasta viðbót er þó vafasöm, því að auðvitað er sjálfstæður atvinnurekstur 
jafnmikill keppinautur eins og atvinna lijá öðrum, og ríkið verður auð- 
vitað að sækjast eftir þeim mönnum, sem ella mvndi verða sjálfstæðir at- 
vinnurekendur, og ekki síst eftir þeim. Þá má og enn bæta því við, að það 
er ekki nema eðlilegt, áð höfð sje hliðsjón á kjörum sambærilegra em- 
bættismanna nágrannaþjóða.

Rannsóknin þarf þá að snúast um þessi sex atriði, og loks er svo 
rjett að bera þetta saman við það, sem verða myndi ofan á, ef launin 1919 
(eða 1914) væri lögð til grundvallar og bætt upp í samræmi við vöruverð, 
eða með öðruin orðum þannig, að launin hafi sama kaupmátt eins og þá.

Þess er þó að gæta, að embættismenn eru nú orðnir svo illu vanir, 
að þeir myndi sennilega þykjast góðu bættir, ef laun þeirra væri ákveðin 
eftir fyrsta lið einum („að embættismaðurinn geti lifað sómasamlega af laun- 
unum“), ef það er gert rjett og án þess að sýna fyrst, hvað er rjett, og 
draga svo frá þvi einhvern hluta aftur. Með öðrum orðum, það væri þakk- 
lætisvert, ef embættismenn fengi „þurftarlaun“, þó þeim væri að engu 
bættur námskostnaður, ekkert skeytt um ábyrgð embættisins og ekkert 
tillit tekið til atvinnukjara annara nje til hliðstæðra embættismanna í öðr- 
um löndum. Nú sem stendur mun varla nokkur embættismaður hafa ein- 
földustu þurftarlaun.

Samkvæmt þessu verður lögð hjer aðaláherslan á það, að finna, 
bver eru raunveruleg þurftarlaun. Verður þá að hafa Reykjavik í hug, því 
að hjer er ekki kostur á öðrum skýrslum, enda skiftir það mestu máli. 
Síðan verða hin atriðin athuguð í styttra máli.
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ÞURFTARLAUN.

Hver eru þurftarlaun?
Þessu má leitast við að svara með tvennum hætti:

1. með þvi að reyna að finna út þörfina.
2. með því að taka launin 1914 (og 1919) og reikna út frá þeim.

1. Laun reiknuð út eftir þörf 1929.

Öllum hlýtur að koma saman um, að það væri langeðlilegast að 
ákveða launin eftir því, sem raunveruleg þörf krefst. Til lengdar getur 
ómögulega verið um annað að ræða, þvi að ef starfsmenn rikisins fá ekki 
þau laun, að þau hrökkvi fyrir hóflegri eyðslu, neyðast þeir út í eitt af 
þrennu:

1. Að hlaða sig störfum utan embættis, en það er mjög háskalegt fyrir 
ríkið, þvi að svo fer að jafnaði, að aukastarfið tekur mestan tímann, 
en embættið fær aðeins afgang.

2. Að safna skuldum og verða á þann hátt bæði ósjálfstæðir og kúgaðir 
af áhyggjum.

3. Að yfirgefa enibættin og leita annarar atvinnu, og sjá allir í hverju það 
lendir, því að það verða að sjálfsögðu færustu mennirnir, sem ríkið á 
þennan hátt missir.

Fjórða leiðin, sem hugsanleg væri, og oft er bent á, er sú, að em- 
bættismenn breyti alveg um lifnaðarhætti. Er þá bent á það, sem rjett er, 
að ýmsir, t. d. sjómenn og verkamenn o. fl. verði hjer að lifa á lægri tekj- 
um, og geri það. En þó að þessháttar megi slá fram til þess að spyrna 
móti kröfunum, þá verður þegar augljóst, að þessi rök eru firra ein. Fyrst 
og fremst afsannar reynslan þetta. Hún sýnir, að yfirleitt lenda menn nú 
á einhverri þeirra þriggja leiða, sem áður voru nefndar, nema þá rjett 
um stundarsakir. í öðru lagi eru menn, sem búið er að halda við dýran 
og vandasaman undirbúning fjórða part af meðal mannsæfi, alls ekki 
sambærilegir við þá, sem ganga svo að segja beint frá fermingu inn í 
starf sitt. Þessi langi undirbúningur hlýtur og á að fá eitthvert endur- 
gjald. Og auk þess fá menn við það allan annan brag á sig og geta ekki 
komist hjá því að gera aðrar kröfur til lífsins eftir en áður, livort sem 
liægt er að segja, að það sje betra lif en hitt.'Það er dýrara.

1 þriðja lagi eru gerðar aðrar kröfur til embættismanna. Flestir 
þurfa þeir vinnustofur; það er heimtað af þeim, að þeir sjeu vel ment- 
aðir og haldi mentun sinni við. Það er heimtað af þeim, að þeir gangi 
þannig til fara, að miklum kostnaði veldur. Margir hafa talsverða risnu 
o. s. frv.

Og loks má nefna i fjórða lagi það, að samkepnin frá öðrum æfi-



3’6 £ing»kjal 58

störfum kemur algerlega i veg fyrir þetta. Menn, sem hafa' varið svo 
afar miklum tíma til þess að menta sig, eiga sjer svo marga möguleika, 
að þeir láta ekki kúgast til annara lifnaðarhátta en þeirra, sem þeir hafa 
vanist og geta átt kost á í öðrum stöðum, enda svo fjarri því, að þeir 
lifnaðarhættir, sem embættismenn búa við, einkennist af nokkru óhófi. 
Að minsta kosti er ekki í skýrslunum hjer á eftir gengið út frá neinu 
sliku. — Þessi samkepni frá öðrum æfistörfum er eitt alvarlegasta íhug- 
unarefni ríkisvaldsins, vegna þess að hún sviftir ríkið fyrst bestu mönnunum. 
í Finnlandi t. d. kváðu embættislaun vera ekki ósvipuð og hjer, enda 
flykkjast röskustu mennirnir þar úr embættum yfir í kaupsýslustörfin, 
svo að horfir til apðnar. Hjer er aðeins tímaspursmál, hvenær þetta út- 
fall hefst.

Það er því ekki til nokkurs að bera fram þessa ástæðu, heldur 
verður að ganga úr frá þeirri eyðslu, sem reynslan sýnir, þegar frá er 
skilið alt óhóf. Alstaðar er reynt að hækka heldur kröfur (the standard 
of living) en lækka, og kröfurnar eru áreiðanlega ekki háar hjá ísl. em- 
bættismönnum, í samanburði við stjettarbræður þeirra í öðrum löndum.

1 Árbók Háskólans 1917—18 er birt tilraun til að sýna, hve miklu 
einbættismanns fjölskylda eyddi 1918. Þessi skýrsla var miður við neyðará- 
stand og er auk þess mjög ófullkomin að ýmsu leyti. Hún er samt birt 
hjer með viðbót, að þvi er snertir árið 1929, og athugasemdum.
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tleimili sbr. Arbók Háskóíans 1917 -18. 6 manns í heimili.
1918

eftir skýrslunni
1929

íatlun hakkun
1. Ábyrgðargjöld, ekkju og sjálfstrygging,

brunabótagjöld ..............................................
2. Blöð, 1 dagblað, 1 vikublað, 1 mánaðarblað

389.40

1 myndablað ................................................ 35.00 104 69
3. Bækur, tímarit, bókband ........................... 125.00
4. Bæjargjöld, útsvar ....................................... 120.00 250 130
5. Eldiv., kol, mór, uppkveikja, suðugas ....
6. Fatnaður. Húsbóndi: 1 fatn. + hluti yfir-

720.00 618 -? 102

hafna (vetrar-, sumar- og regnfrakka), nær- 
fatnaður, 2 pör sokkar, vetlingar, 6 flibbar,
3 handlín, 2 hálsbönd, 1 hattur = 260. 
Húsmóðir: 1 fatn., 1 yfirhöfn, hattur, nær- 
föt, sokkaplögg, vetlingar — 175. Börn: 
fatnaður 1 + 1 % + 1%, yfirhafnir og regn- 
föt 1 + 1 + 1, sokkar, nærföt, vetlingar, 
höfuðföt — 375 ............................................ 810.00 1623 813

7. Ferðalög ....................................................... 25.00 100 75
8. Fjelög ............................................................ 25.00 75 50
9. Gjafir og guðsþakkir ..................................

10. Hjú (gert ráð fyrir 1 vinnukonu og auka-
70.00 150 80

hjálp við vorhreinsun) ................................ 200.00 420 220
11. Húshald (fæði, sjá meðfylgjandi fylgiskjal) 3654.59 3000 —r 654.5
12. Húsaleiga ....................................................... 1000.00 2000 1000
13. Landskattar, tekjuskattur af 4000 kr............ 45.00 90 45
14. Ljósmeti, steinolía eingöngu ....................... 130.00 240 110
15. Læknir og lyf ................................................ 75.00 150 75
16. Prests og kirkjugjald .................................. 12.00
17. Skemtanir, leikhús, samsöngur o. s. frv. ..
18. Skófatnaður. Handa hvoru hjónanna 1 stíg-

30.00 60 30

vjel, 2 sólanir og 1 skóhlifar. Handa hverju 
barni 2 stígvjel, 3 sólanir............................. 252.00 300.00 48

19. Tóbak, reyktóbak og vindlar ...................
20. Ýmislegt. I þessum lið er talinn skólakostn-

112.00

• aður, sápa og annað til þvotta, rakstur, 
klippingar, böð, sími, burðargjald, skósverta 
og ofnsverta, viðhald og viðgerðir húsa og 
húsgagna o. m. fl........................................... 400.00 1000.00 600

Eyðsla 1918 : 8229.99 2588.41
Eyðsla alls 1929: 10818M

eða 1803.07 á mann.
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Aths<
Ad. 2. 1 skýrslu Hásk. er þetta talið 35 kr. og er það óskiljanlegt. Eftir 

forsendum myndi þetta nema nú:
1 dagbl., t, d. Morgunblaðið ......... kr. 24
1 vikublað ..................... ................ — 10
1 mánaðarblað (útlent) .................. — 18
1 myndablað (t. d. Fam. Journal) — 24 = 76 kr.
Hjer má bæta við öðru dagbi. (t. d.

Vísi) .............................................. — 18
öðru vikublaði ................................ — 10 — 28 = kr. 104.00

Minna en þetta munu fáir kaupa og margir talsvert meira.
Ad. 5. Nú er ekkert notað nema kol og suðugas — einstaka stað rafmagn.

Þar sem miðstöðvar eru þarf um 8 smál. kol. Aðrir nota um 4 
smál., meðaltal er 6 smál., á um 43 kr. eða kr. 258, auk þess gas 
um 30 kr. á mánuði, kr. 360, alls 618 kr.

Ad. 6. Þessi áætlun fjarstæð, enda miðuð við neyðarástand og auk þess al- 
veg mislukkuð. Hin áætlunin sundurliðast h. u. b. þannig:

Húsbóndi: 1 föt 200, % vetrarfr. 40, Vs sumarfr. 30, % 
regnfr. 40. Sokkar 15, vetlingar 12, flibbar 8, nærföt og
linskyrta 30, hálsbindi 6, hattur 12 .................................. 393
Húsmóðir; 2 kjólar 160, % vetrarkápa 80, V? sumarkápa 
50, regnhlíf 20, vetrarhattur 30, sumarhattur 25, sokkar
og nærföt 50, vetlingar 15 ................................................ 430
Börn: Barn 15—16 ára þarf h. u. b. eins og fullorðinn 400 
Yngri börn t. d. 250 +150 ................................................ 400

Alls: 1623

Hjer er gert ráð fyrir sæmilegum klæðnaði og ekkert fram yfir. 
T. d. er ekkert tillit tekið til viðhafnarklæðnaðar handa hjónum eða 
börnum, en fæstir embættismenn komast þó hjá því. Sjerstaklega 
er áætlun Hásk. fjarstæð um klæðnað húsmóður og barna.

Ad. 7. Þessum lið mætti eins vel sleppa eins og áætla hann 25 krónur fyrir 
heila fjölskyldu. Hið minsta er 100 krónur.

Ad. 8. Ymsir embættismenn eru í fjelögum, sem kosta talsvert, t. d. odd- 
fellow eða frímúrarafjelagi, en hjer er ekki gert ráð fyrir þvi. En 
fæstir munu sleppa með minna en 75 kr. i kostnað við fjelög.

Ad. 9. Áætlun Hásk. lækkar þennan lið úr 90 kr. 1914 í 70 kr. 1918 og mun 
það miðað við neyðarástand. En varla mun nokkur embættismaður 
í Reykjavík komast af með 150 kr. til smágjafa (einkum barna við 
ýms tækifæri). Liðurinn er þó ekki settur hærra en þetta.

Ad. 10. Hjer er gert ráð fyrir 35 kr. á mánuði. Það er stúlka yfir vetrar- 
; tíma og vor og ungl. að sumri. .

Ad. 11. Flestar matvörur hafa lækkað. En bæ'ði er hjer of litið í ýmislegt 
lagt, og svo hafa sumir stærstu liðirnir hækkað, svo sem kjöt, nýtt



og saltað, nýr fiskur, kaffi o. fl., svo að það er áreiðanlega ekki 
fært að færa þennan lið lengra niður en hjer er gert.

Ad. 12. Síðari áætlunin er bygð á reynslu.
Ad. 13. Nú mun niega miða við bæði hærri meðallaun (laun -J- dýrtiðarupp- 

bót) og mikið hærri skattstiga. Þessar 90 kr. eru nokkuð af handa- 
hófi. En t. d. 6000 kr. laun, með frádrætti fyrir hjón og 2 börn verða 
4000 kr. skattskyldar. Skattur 72 kr. -j- 25% viðauka 18 kr. = 90 kr.

Ad. 14. Nú miðað við rafmagn eingöngu @ 55 a. kwt., til jafnaðar 20 kr. á 
mán., sem er ekki ofan við meðaltal.

Ad. 15. Það má vera mikið lán yfir þeim, sem sleppa með minna. Er 
auðvitað mjög misjafnt en jafnar sig aldrei upp með minna en 
150 kr.

Ad. 17. Þetta er einn sá liður, sem áætl. Hásk. lækkaði frá 1914 (þá talinn 
50 kr.). Þeir sem eiga uppkomin börn komast ekki hjá því að kosta 
talsverðu til skemtana fyrir þau, jafnvel þótt foreldrar eyði sama 
sem engu i þessháttar, eins og mun vera um marga embættismenn.

Ad. 18. Skófatnaður hefir hækkað í verði, en skónotkun er miklu meiri en 
hjer er gert ráð fvrir. Má sjá það á búreikningum, að skókostn- 
aður er miklu meiri en þetta. Börn þurfa oft sólanir nálega mán- 
aðarlega og komast alls ekki af með tvenna skó nýja. Þau þurfa 
auk þess hlífðarfatnað, annaðhvort skóhlífar eða vatnsstígvjel. 
Fylgiskjal sýnir eyðslu á þessum lið.

Ad. 20. A þessum lið skeikar mjög miklu, enda var liann látinn halda sjer 
nálega óbreyttur frá 1914, enda þótt margt hvað af því, sem þar er 
talið, hefði hækkað hvað mest, t. d. hverskonar vinna. Hjer er 
heldur ekki neitt áætlað fyrir nýjum hlutum, sem keyptir kunna að 
vera, og er það miðað við bráðabirgðarástand, er nær engri átt til 
frambúðar. Þá er hjer ekkert gert fyrir því, sem er þungt á mörg- 
um, en það er að standa straum af skuldum, en þær eru afleið- 
ingar ónógra launa. Ekkert er heldur ætlað fyrir því, sem ávalt 
kemur fyrir við og við, svo sem allur kostnaðuf við barnsfæðing, 
eða sjerstaka læknishjálp, t. d. spítalavist, ekkert fyrir tyllidaga, 
sem varla er hægt að meina embættismönnum nokkrum sinnum á 
æfinni, t. d. við fermingu eða giftingu barna o. s. frv. Þessi liður 
má ekki vera undir 1000 krónum að jafnaði og verður þó of lágur 
í flestum tilfellum til jafnaðar.

Reikningur frá einni skóverslun 1927.

jan. 2 pör reimar 0.70; sól. telpusk. 6.00; ......................................... 6,70
Febr. Gert við kvensk. 6.00; gert við skóhl. 0.50; gert við telpusk. 1.50 8.00 
Mars. 1 par kv.sk. 18.00; 1 p. barnask. 8.50; sól. telpuskór 6.00; 32.50

gert við skó 0.50; sól. kvensk. 6.00; gert við skó 1.50 ............ 8.00
Apr. Sól. telpuskó 5.50; Telpusk. 5.50; Telpusk. 5.50; sóla telpu- 

skó 6.00 ........................... ...................................................... .
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22.50



320 Þingskjal 58

Maí. Reimar 0.50; gert við skó 1.75; sól. skó 3.50, sól. kvensk. 6.50 12.25
Júní. Gert við skó 1.50; sól. skór 4.50; 1 par kvenskór 17.50; 23.50

sól. karlm.skó 8.75; gert við skó 0.75; sól. telpuskór 6.00 .. 15.50
Júlí. 1 par ljereftsskór 7.85, gert við skó 0.75; gert við skó 1.50 .... 10.00
Ágúst. Sól. skór 6.50; sól. skór 8.50 .............................................  15.00
Sept. Gert við skó 1.50; 1 par telpusk. 15.75; reimar 0.25; sól skór 3.40 20.85
Okt. 1 par strigask. 5.25; sól. skór 6.50; sól. skór 4.00; 1 p. kv.sk. 24.00 39.75

1 par barnaskór 2.50 .................................................................. 2.50
Nóv. Reimar 0.30; sól. skór 7.50; sól. skór 4.50; sól. skór 6.00 viðg. 0.25 18.55
Des. Skóhl. 8.75; snjósk. 9.50; gert við 0.75; reimar 0.35 ................. 19.35

255.05
Auk þess keypt fyrir peninga annarsstaðar fyrir .................... 138.00

Alls kr. 393.05
1928: Janúar ................................ kr. 37.25

Febrúar ..............................  — 1.50
Mars .................................. — 40.25
Apríl .................................. — 15.65
Maí .....................................  — 77.50
Júní .................................. — 13.00
Júlí .................................... — 12.75
Ágúst .................................. — 65.65
September ......................... — 11.00
Október ............................  — 48.00
Nóvember ......................... — 30.55
Desember ........................... — 48.75

401.35
Auk þess keypt annarsstaðar fyrir kr. 118.00

Alls kr. 519.35

Hjer hefir verið um áætlun að ræða, en það er einkenni áætlana, að 
þær eru nálega altaf of lágar. Og þegar um er að ræða áætlun um eyðslu 
heimilis, er mjög hætt við að eitthvað gleymist. Auk þess er það svo, að 
ávalt geta komið fyrir atvik, sem færa fram kostnaðinn á einhverjum lið 
svo verulegu nemur, en aftur á móti er varla um að ræða stóran, óvæntan 
sparnað á neinu. Að rjettu lagi ætti því að ætla einhverja ákveðna upphæð 
fyrir slikum óvæntum gjöldum.

Til samanburðar við þessa áætlun eru svo settir hjer raunverulegir 
búreikningar. Heimilin eru valin alveg af handahófi vegna þess, hve fáir 
halda nokkra búreikninga. Nöfn skýrslugjafa verða ekki gefin upp, en 
heimilin mega teljast mjög nærri meðallagi, ekkert eyðsluheimili.
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1. Árseyðsla 1927—28.

Embættismannsfjölskylda í Reykjavík, hjón, tvær dætur, um ferm- 
mgu, tvö börn ung, 3—4 og á 1. og 2. ári. Vinnustúlka (sjá aths.). 7 manns 
i heimili. Ibúð 5 herbergi og eldhús, stúlkuherbergi og baðklefi. Laun og 
dýrtíðaruppbót samanlagt að meðaltali kr.~6617.00.

Skýrslan er þannig gerð, að útgjöldin voru skrifuð jafnóðum án
sundurliðunar í flokka. Sundurliðunin er gerð eftir á og ei• ekki nákvæm
í einstökum atriðum, en það haggar ekki aðal-niðurstöðunni,

1927 1928 Meðalt.
1. Húsnæði, 250 kr. á mánuði ....... ..............  kr. 3000 3000 3000
2. Matvörur........................................... .............. — 2233 2310 2272
3. Vefnaðarvörur og fatnaður ........... ..............  — 1110 920 1015
4. „Hús“ (sjá aths.) ............................ ..............  — 2474 2375 2425
5. Skófatnaður ..................................... ..............  — 393 519 456
6. Hiti og ljós .................................... .............. —- 886 892 889
7. Fjelög .............................................. .............. —- 126 169 148
8. Bækur, tímarit og blöð .................. ..............  —- 182 210 196
9. Sími og símanotkun ..................... .............. — 146 148 147

10. Opinber gjöld ................................ ..............  — 575 524 549
11. Skólagjöld og skólakostnaður ....... ..............  — 199 220 209
12. Vátrygging og lífsábyrgð .............. ..............  — 506 514 510
13. Kaupgjald ....................................... ..............  — 435 420 427
14. Læknishjálp .................................... .............. — 728 148 438
15. Strauning og smávinna kevpt ....... .............. — 49 58 54
16. Tóbaksvörur ................................... ..............  — 236 264 250
17. Skemtanir ....................................... .............. —- 98 86 92
18. Ýmislegt keypt eða gert við ....... .............. — 361 405 383
19. Gjafir ...........'.................................. ..............  — 256 295 276
20. Vextir og forvextir af skuldum . ..............  — 228 292 260
21. Ýmislegt ........................................... ..............  — 368 349 358

kr. 14589 14118 14354

Ef dregnar eru frá 200 kr. vegna þess að læknishjálp 1927 er alveg 
óvenjulég verður meðal eyðslan þessi tvö ár kr. /4154.00.

Eyðsla liðlega 2000 kr. á mann.

A t h s .

Við 4: Undir þessum lið er talið alt, sem húsmóðirin borgaði daglega. Þar 
er mjög mikið af mjólk, fiski og öðru, sem kevpt er á degi hverjum. 
Af því eru einnig ýmsir reikningar greiddir, og þessi fjáFhæð skift- 
ist þvi á ýmsa aðra liði, en mest á 2. og 3. lið.

— 13: Fullkomin stúlka vetur og vor. Unglingur yfir sumarmánuði.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþingí 41
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Við 19: Mest í smágjöfum, afmælisgjafir, fermingargj. eða brúðargj. Það, 
sem gefið er innan heimilis, er hjer og talið, en það eru oftast ein- 
hverjir þarflegir hlutir, sem hvort eð er hefðu verið keyptir.

— 21: 1 þessum lið eru stærstar aðgerðir á húsi.

Skýrslugjafi ábyrgist, að viðlögðum drengskap, að útgjöld hans hafi 
ekki numið minni upphæð en hjer er talin. Telur hins vegar líklegt, að eitt- 
hvað smávegis hafi gleymst.

Þrátt fyrir þessa miklu eyðslu, er hjer engu eytt í ferðalög til hress- 
ingar, litlu sem engu í fjelagslíf (gestaboð og þessháttar) eða annað það, 
sem liklega á að telja óhóf, þegar embættismenn eiga í hlut.

2. Árseyðsla 1928.

Embættismannsfjölskylda í Reykjavík, hjón, tveir piltar i mentaskóla, , 
19 og 17 ára og ein dóttir 11 ára. 1 vinnustúlka. 6 manns. Tvö börn, sem j 
kostuð eru erlendis, eru ekki reiknuð með, nema að þvi leyti, að þau dvöldu í 
2 sumarmánuði heima. Embættislaun, að meðtaldri dýrtíðaruppbót, kr. 6800. í

1. Fatnaður .........................................................................................
2. Húshald (fæðutegundir) ................................ .............................
3. Húsaleiga (vextir af skuldum, gjöldum o. s. frv.) ....................
4. Hiti og ljós ....................................................................................
5. Lækningar og meðul ....................................................................
6. Kaupgjald .......................................................................................
7. Fjelög, blöð, tímarit og bækur ....................................................
8. Opinber gjöld ................................................................................
9. Keyptir munir, viðhald o. fl...........................................................

10. Skemtanir, ferðalög o. fl...............................................................
11. Simagjöld o. fl.................. ..............................................................
12. Óþarfavörur, tóbak, vindlar, vín o. fl...........................................
13. Skólagjöld og skólabækur ...........................................................
14. Lögboðin iðgjöld .............................................................................

kr. 1500 i
— 3600 i
— 1800 i
— 700 i
— 500 ;
— 644 i
— 390 i
— 771 i
— 900 i
— 400 í
— 300 i
— 500
— 400
— 337

Samtals kr. 12741
Eyðsla á mann liðlega kr. 2120.
A t h s . Hjer er þess að gæta, að þessi embættismaður býr, eftir skýrsl- 

unni að dæma, við óvenjulega lága húsaleigu. Mun það nema um 1000 kr., 
sem hann sparar við þáð.

3. Árseyðsla 1927—’28.

Embættismannsfjölskylda í Reykjavík, hjón, 4 börn og vinnustúlka 
fyrra árið, en 3 börn siðara árið. 6% manns í heimili. Framfæri tveggja



barna í útlöndum er ekki reiknað með. Embættislaun að viðbættri dýrtíð- 
aruppbót kr. 7880.

Eyðsla þessa heimilis er ekki sundurliðuð, en nam
árið 1927 .....................................  kr. 12763
— 1928 .....................................  _ 11677
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Að meðaltali hvort ár ................ kr. 12220
Eyðsla á mann kr. 1880.

A t h s . við báðar þessar skýrslur (nr. 2 og 3):
Hvorugur þessi embættismaður reiknar með kostnaði við búrekstur 

sinn það, sem þeir verða að kosta til barna sinna erlendis. Þetta nær engri 
átt. Ef embættismönnum á að vera óleyfilegt eða ókleift að manna börn sín 
erlendis, ætti að sjálfsögðu að reikna það, sem kosta myndi að hafa þau 
heima hjá sjer. Þessir tveir embættismenn hafa þvi i raun rjettri um 4000 
krónum hærri útgjöld hvor en skýrslan sýnir.

4. Útgjöld yfir árið 1928.

Símamaður, sem hefir í laun og dýrtiðaruppbót samtals kr. 3920. 
Heimilið: Hjón, 3 börn, 6, 4 og 1 árs gömul. Auk þess gömul kona (móðir 
húsbónda) i 5 mánuði, og vinnustúlka i 8 mánuði.

Skýrslan er eftir sundurliðuðum búreikningum.

1. Matvörur og hreinlætisvörur .................................................... kr. 716.37
2. Fiskur, nýr og saltaður ............................................................  — 148.00
3. Kjötmatur .................................................................................... — 263.31
4. Mjólk .............. — 477.15
5. Brauð ............................................................................................  — 284.40
6. Rafmagn ....................................................................................... — 75.91
7. Gas ..............................................................................................  — 58.26
8. Kol ..................................... :........................................................  — 194.00
9. Vinnulaun við innanhússtörf .................................................... — 241.00

10. Fatnaður .......................................................................................  — 578.00
11. Læknishjálp og meðul ................................................................  — 90.70
12. Sjúkratrygging (húsbóndans eins) ..........................................   — 43.00
13. Kirkju- og kirkjugarðsgjald .....................................................  — 18.00
14. Útsvar .............................................................................................— 140.00
15. Viðhald á búsáhöldum .................................................................— 46.00
16. Skófatnaður .................................................................................. — 196.70
17. Húsaleiga .....................................................................................  — 1560.00

Samtals kr. 5130.79
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Hjer er ótalið dagblöð, tímarit, bækur, tóbak, leikföng og fleira, sem 
ekki getur talist bráðnauðsynlegt.

A t h s .

Hjer er auðsjáanlega svo spart á haldið, sem frekast er unt, og næst- 
um ótrúlegt um suma eyðsluliðina.

En hjer vantar margt, eins og skýrslugjafi bendir á. Auk þess vantar 
íleira. T. d. er ekkert reiknuð persónutrygging, eldsvoðaábyrgð, fjelagsgjöld, 
tekjuskattur, ekkert ætlað fvrir gjöfum, ekkert fyrir skemtunum eða öðru 
slíku, sem ef til vill má telja utan lífsnauðsynja, en enginn getur þó lifað 
alveg án. Þá er ekkert reiknað hjer fyrir síma af þvi að símamenn munu 
þar hafa sjerstöðu (ókeypis síma) og ekkert er reiknað fyrir skólakostnaði, 
af þvi að svo hittist hjer á, að börn þessa manns hafa ekki náð skólaskyldu- 
aldri. Loks er ekkert gert ráð fyrir kaupum á neinum munum, en það nær 
auðvitað engri átt nema í svip. Þegar þetta alt er tekið til greina, getur eyðsla 
þessa afar sparsama heimilis ekki orðið mikið undir 6000 krónum eða

nálægt 1000 kr. á mann,
og jafnvel með þessari ýtrustu sparsemi vantar þá þennan mann h. u. b. 
2000 krónur til þess að komast af með laun þau, sem honum eru skömtuð.

Hvernig ákveða skal launin.

Af áætlunum og skýrslum þessum má sjá, að þarfir embættis- og 
etarfsmannaheimila eru frá 1000 krónum til nokkuð vfir 2000 krónur á hvern 
heimilismann. Eftir þessu mætti svo ákveða launin.

1 lægst launuðu störfunum mætti ganga út frá 1000 krónum á mann. 
Aldursuppbót ætti svo að miða við það, að heimilin stækki, t. d. frá 3 í heim- 
ili til 7. Þó er þess að gæta, að fámenna heimilið verður hlutfallslega dýr- 
ara. Ýms útgjöld eru nærri því jöfn, eins og t. d. húsaleiga. Munar ef til vill 
ekki nema einu herbergi. Önnur útgjöld eru jafnvel hærri fyrir fámenna 
heimilið en það fjölmenna, að öðru jöfnu, eins og t. d. beinir skattar til hins 
opinbera. Á hinn bóginn er ekki þörf á aldurshækkunum til fulls, þvi að flest- 
ir þeir, sem vel duga í stöðu sinni, eiga kost á liækkun í betri stöðu áður en 
mjög langt líður. Mætti þvi liklega ganga hjer út frá 4000—6000 kr. launum.

1 hæst launuðu stöðunum ætti svo að ganga út frá 2000 krónum eða 
þar yfir. Að rjettu lagi ætti þar lágmark að miðast við stærra heimili, þvi 
að menn komast sjaldan 1 þær stöður fyr en nokkuð seint, og aldurshækk- 
anir eiga að vera þvi örari og færri sem ofar kemur i embættisstigann, af 
þessum ástæðum. Gætu þessi embætti miðast við t. d. 6000—10000 kr., 7000— 
12000 og 10000—14000 krónur. Loks ættu örfá embætti að vera án launa- 
hækkunar, svo sem landlæknisembætti, biskupsembætti og hæstarjettardóm- 
araembætti. 1 þessi embætti veljast ekki aðrir menn en þeir, sem eru full- 
reyndir i öðrum embættum og venjulega rosknir menn. Nær engri átt að láta
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þá byrja á „byrjunarlaunum“. Þeir hafa fvrir löngu fengið sin byrjunarlaun 
og smá liækkað í öðrum embættum. Um þetta segir danska launanefndin: 
„Það skal viðurkent, að gildar ástæður mæla með því, að láta launin í lægstu 
launaflokkum hækka smámsaman. Þau ár, sem starfsmennirnir eru í þess- 
um stöðum, er venjulega sá partur æfinnar, þar sem þarfirnar fara smá vax- 
andi, því að þá stofna menn heimili og það vex. Aftur er minni ástæða til 
þess að láta laupin hækka oft í hærri stöðunum, þvi að menn komast yfir- 
leitt ekki í þær stöður fyr en þeir fara nokkuð að cldast. En engin minsta 
astæða er til þess að láta launin hækka i þeim stöðum, sem telja verður 
loka-stöður. 1 þeim embættum, sem menn komast ekki í fyr en þeir eru 
orðnir rosknir, og valdir i þær sakir sjerstakra yfirburða, á náttúrlega þeg- 
ar í stað að gjalda þau laun, sem stöðunni og vandanum þykja liæfa. Nefnd- 
in hefir því í tillögum sínum um launin reynt, eftir því sem því verður við 
komið, að fylgja þeirri reglu, að veita 3—4 aldurshækkanir í lægri embætt- 
um, 1—2 aldurshækkanir i hærri embættum, en ákveðin föst laun, án ald- 
urshækkana, í efstu embættunum“. (Lönningskommissionen af 1917, 1. Bind, 
Betænkning bls. 10).

Þetta verður að telja alveg heilbrigða reglu. Má sjá nokkuð, hve langt 
er gengið í þessa átt í Danmörku, af dæmum þeim, sem nefnd eru hjer síð- 
ar (í kaflanum um laun embættismanna í Danmörku).

Hjer á landi ættu þessi laun efstu embættanna ekki að vera undir 
15000 krónum.

Eitt atriði, sem nokkrum ágreiningi getur valdið, þegar laun eru á- 
kveðin, er það, hve mikinn mun á að gera á embættunum. Hjer hafa ýmsar 
óeðlilegar ráðstafanir verið gerðar til þess að jafna launin sem mest, eink- 
um hámarksákvæði dýrtíðaruppbótarinnar. Er talað nánar um það síðar. — 
Þetta má ef til vill verja, ef gengið er út frá sjerstöku neyðarástandi, þegar 
alt verður að stefna að því einu, að halda líftóru í öllum. En hitt er jafnvíst, 
að þessi jöfnuður er mjög óhentugur rikinu upp á það, að fá góða menn, 
röska og stórhuga, i sina þjónustu. Enda má sjá þetta við það að athuga 
launalög annara þjóða. Þetta stafar af þvi, að utan ríkisembættanna er mun- 
urinn miklu meiri. Þar verða að vísu margir lierfilega útundan, og verða að 
búa við smærri kjör en starfsmenn ríkisins, en á hinn bóginn eru þar tæki- 
tærin fyrir menn til þess að fá miklu meiri tekjur en ríkið nokkuru sinni 
getur borgað, 40—50—100 þúsund krónur. Auðvitað kemur ekki til neinna 
mála, að ríkið bjóði upp á slika möguleika, enda hefir ríkið annað að bjóða 
i staðinn, en það er öryggi stöðunnar o. fl. En það er þó augljóst, að ríkið 
verður að búa svo um, að í hverri starfsgrein þess sjeu til stöður, sem fram- 
gjarnir menn og stórhuga geti óskað eftir að fá, og lifað í án þess að hafa 
fjárhagslegar áhyggjur.
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2. Laun reiknuð eftir hlutfalli við 19íb.

Frá þvi er Alþingi fjekk fjárveitingavald, hefir það haft launamálið



326 Þingsfejal 58

til meðferðar. Fyrstu launalögin íslensku eru frá 15. október 1875. Embætt- 
islaunin voru þá ákveðin all ríflega, og mun vera í eina skiftið, sem þau 
voru svipuð og i öðrum siðuðum löndum og miðuð við það, að i embættin 
þyrfti að vera kostur bestu manna og þá ættu þeir skilið að bera svipað úr 
býtum eins og duglegustu menn i öðrum stöðum. — En menn áttuðu sig 
fljótt á því, að þetta myndi ekki vera viðeigandi, og brevttu flestum laun-
um árið 1889. Hjer eru nokkur dæmi:

1875. 1889.

Biskup ...................................................  kr. 7000 kr. 5000
Amtmenn ....................................... — 6000 5000
Forstjóri landsyfirdómsins ......... -- 5800 — 4800
Aðrir yfirdómarar .......................  — 4000 — 3500
Landfógeti (auk 1000 kr. í skrif-

stofukostnað) ............................  - - 4000 3500
Forstöðumaður prestaskólans .... — 4600 - 4000
1. kennari .....................................  — 2400 - 2800
2. kennari ....................... .............. — 2000 - - 2400
Landlæknir (siðar ákv.) ............  — 4800
Rektor lærða skólans, auk bústaðar — 4600 — 3600

Eins og sjá má af þessu gengu lögin 1889 út á það að jafna launin.
Síðan vóru ekki almenn launalög sett um langan tima. Það stóð við 

lögin frá 1889 með ýmsum breytingum og viðaukum.
Þar sem þingið hefir nú haft þessi mál svo lengi ineð höndum og 

til er löng reynsla í þessu máli er ekki nema eðlilegt, að höfð sje hliðsjón 
á þeim launum, sem verið hafa, þegar ný eru ákveðin. En þá verður að 
taka reynsluna til greina. Það er ekki nóg að segja: Svona voru launin og 
svona eiga þau því að vera, heldur verður að gæta að, hvort launin voru 
hæfileg eða ekki. Og þar sem löngum liefir verið miðað við launaástandið 
1914, verður hjer að athuga það nokkru nánar. Sýnir sú atliugun, að launin 
1914 voru einmitt orðin óþolandi lág. Peningar liöfðu stöðugt verið að falla 
i verði. Það fór að visu hægt í samanburði við það, sem síðar varð, og skýrsl- 
ur Iiggja ekki fyrir, er sýna nákvæmlega, hve miklu þetta nam. En árið 
1908 eru þó gerðar tvær tilraunir til þess að sýna það, og þær fara vafa- 
laust báðar mjög nærri rjettu. Indriði Einarsson reiknaði þetta út og birti 
árangur í greininni „Peningaverðið á Islandi“ í Skirni 1908. Telur hann 
peninga á landinu yfirleitt hafa fallið á árunum 1901—1907 um 25%. Hina 
tilraunina gerði Siglivatur Bjarnason, að því er snerti Reykjavík sjerstak- 
lega. Bygði hann á vöruverði fyr og nú og er reikningur hans áreiðanlega 
mjög nærri rjettu. Niðurstaða hans er þessi:

„Það má óhætt fullyrða, að nú sje 50% dýrara að lifa hjer i Reykja- 
vík — fyrir þá sem eingöngu eiga að lifa á peningum — heldur en 1875. 
Hækkunina — verðfall á peningum — mun mega telja 10—15% frá árinu 
1875—1889, en 35—40% frá 1889—1908“. (Alþt. 1909, A, bls. 188—89).

Þó hjeldu peningarnir áfram að falla frá 1908 til 1914. Indriði Ein-
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arsson taldi verðfallið 1889—1914 43% á landinu alment (sbr. tilvitn. L. H. 
B. í Skírni 1917, bls. 6), er mun eiga að skilja svo, að 100 kr. 1889 giltu 
jafnt og 143 kr. 1914. Má sýna með töflu nokkur dæmi:

327

1889 1914
verður þetta 

að kaupmagni

1914
ættu launin að

vera til að hafa
sama kaupmagn

5000 3500 7150
4000 2800 5720
3000 2100 4290
2000 1400 2860

Þetta kom líka fram í því, að' embættismenn í Reykjavik voru al- 
veg hættir að komast af með laun sín, nema ef til vill örfáir þeir, sem best 
voru launaðir og höfðu einhver hlunnindi eða höpp við að styðjast, t. d. 
ódýra íbúð í eigin húsi eða aðra eign.

Þessi rammskökku og alls óviðunandi laun eru það þá, sem miðað 
er við og talið sem óskeikult dæmi upp á rjett laun embættismanna.

Sum, og reyndar allmörg embættislaun 1914, voru þó yngri en frá 
1889, en þó að þau laun væru eitthvað skárri, þá varð þó að ákveða þau 
evo mikið i samræmi við eldri launin, að þau náðu engri átt heldur. — 
Ef laun hafa verið rjett 1889, og þau munu þó varla hafa verið of há, 
því að það þing lækkaði þau, þá hefði 1914 átt að veita, 43% uppbót á þau.

Þetta ástand var orðið svo alvarlegt 1913, að stjórnin sá sjer ekki 
annað fært 'en leggja fyrir það þing frumvarp um laun margra embættis- 
manna í Reykjavík. Þetta frumvarp náði að vísu ekki samþykki, því að 
báturinn þessi mun löngum hafa verið í andviðri á Alþingi, en þó sá þing- 
ið sjer ekki fært að standa alveg á móti þeim röddum, sem heimtuðu 
breyting á ástandinu. Á Alþingi 1914 var skipuð milliþinganefnd í launa- 
málum.

Ófriðurinn mikli keyrði hjer alt um þvert bak, eins og víðar. Lækk- 
un peninganna, sem hafði verið jöfn og þjett um langan tíma, varð nú að 
hruni. Þingið var mjög ófúst í umbótum á kjörum embættismanna, enda 
hefir efnahagur þeirra flestra farið gersamlega út um þúfur. Þó var verið 
að smáhreyfa við málinu og skal hjer til fróðleiks birta stutt yfirlit yfir 
þær aðgerðir.

Með lögum frá 3. nóvember 1915 var tekin upp sú aðferð, að skifta 
embættismönnum í tvo flokka eftir því, hvort þeir voru fjölskyldumenn 
eða ekki. Þeir fjölskyldumenn, sem höfðu undir 500 krónum, áttu að fá 
30% uppbót; þeir sem liöfðu 500—1000 kr. fengu 20% uppbót; þeir sem 
höfðu 1000—1500 kr. fengu 15(/ uppbót og þeir sem höfðu 1500—200Q krónur
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fengu 10% uppbót. Auk þess fengu þeir 10 — tíu — krónur fyrir livert barn 
undir 16 ára aldri, seni var á framfæri þeirra.

Einhleypir menn fengu: Undir 500 kr. laun 20%; 500—1000 kr. laun- 
um 10%; 1000—1500 kr. launum 5%. Auk þess var ákveðin fúlga tekin til 
uppbótar símamönnum, og fengu þeir, sem höfðu undir 1800 kr. laun 16% 
uppbót.

Árið 1917 var þessu breytt. Eftir þeim löguin átti að bæta upp 1500 
króna laun eða minna með 40%; 2300 króna laun og minna með 30%; 3100 
króna laun og minna með 20% og 3900 króna laun og minna með 10%. Laun 
yfir 4700 kr. fyrir fjölskyldumenn og 2500 kr. fvrir einhlevpa menn voru 
ekki bætt upp.

Þessu var strax breytt 1918. Nú átti að bæta upp laun þannig, að af 
fyrstu 1000 krónum eða minna yrði uppbótin 60%. Af því sem þar er fram 
vfir upp i 2000 kr., fá þeir, sem hafa undir 4500 kr. laun 30%, en þeir sem 
hafa 4500—4800 króna laun, fá uppbót af öðru þúsundinu þannig, að laun 
og uppbót verði til samans 5400 krónur. Einhleypir menn fá enga uppbót, 
ef þeir hafa 3000 krónur eða meira i laun, annars fá þeir % uppbótar o.s.frv.

Það þarf að hafa þessi flóknu og ófullnægjandi ákvæði i huga til þess 
að skilja það, hve furðanlega menn undu dýrtíðaruppbótinni, sem ákveðin 
var 1919 og enn gildir nálega óbreytt.

Gallar dýrtíðaruppbótarinnar.

Hjer hefir nu verið sýnt, hvernig grundvöllur launin 1914 voru að 
byggja á. En þegar fara átti að bæta launin upp, var samt langt frá þvi, að 
embættismönnum væri unt þessara launa, þannig, að þeir fengi sem svaraði 
kaupmætti þeirra. Skal þetta nú sýnt:

1. 1 útreikningi dýrtíðarvísitölunnar er ekki lagt til grundvallar verð- 
lag það, sem var hjer áður en ófriðurinn hófst, heldur er lagt til grundvallar 
verðlagið, sem var nokkurum mánuðum siðar, samkvæmt útreikningi hag- 
stofunnar nam þessi liækkun (frá júlí til október 1914) 11%. Hjer er þvi um 
verulegan frádrátt að ræða.

2. Verðlagið 1914 (sem samkv. áðursögðu er 11% hærra en fyrir ó- 
frið) er svo hækkað um 25%. Er þetta varið með því, að það eigi að mæta 
liækkun þeirri á stofnlaununum, sem gerð var 1919. Þetta er rjett, ef ekki á 
að bæta upp annað en þau laun, sem viðurkent er að væru orðin of lág. En 
með sjálfri launalagasetningunni var það viðurkent. Og því ætti auðvitað að 
reikna dýrtíðaruppbótina af laununum 1919 án þess að setja þau ákvæði, er 
drægi þau laun niður í það, sem þeim var ætlað að ráða bót á.

3. Þá er dýrtiðaruppbótin ekki reiknuð af öllum laununum, heldur að- 
eins % þeirra. Með þessu ákvæði var alls ekki ætlast til þess af löggjafan- 
um, að draga neitt af embættismönnum, þó að svo hafi orðið í reynd. En 
þegar leitað var að hentugri aðferð til að reikna vísitöluna, voru tvær að- 
ferðir reyndar. Önnur var sú, að taka sem flest atriði með, og kom þá út
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verðstuðullinn 2.57. Hin var sú, að taka aðeins matvörur, og kom þá út verð- 
stuðuUinn 3.17. Þessi siðari verðstuðull var þvi h. u. b. þriðjungi hærri, eins 
og verðlagi var háttað 1919. Það var þvi h. u. b. sama, huort launin voru bætt 
upp eftir fyrri vísitölunni og bætt upp öll, eða þau voru bætt upp að % eftir 
síðari vísitölunni. Sú aðferð var tekin, af þvi að það þótti hægara i útreikn- 
ingi. En síðan haggaðist þetta alveg, svo að visitala matvæla hefir jafnvel 
orðið lægri en almenna vísitalan, og þetta, sem átti upphaflega aðeins að 
vera hægari aðferð við útreikninginn, hefir orðið til þess að svifta starfs- 
menn ríkisins að minsta kosti % allrar dýrtíðaruppbótarinnar. Þetta sýnist 
svo augljós vansmið, að það, að þetta hefir ekki verið lagað, hlýtur að stafa 
af þvi, að menn hafi ekki viljað standa við tilgang þingsins 1919. Þá var ekki 
ætlast til þess, að þessi frádráttur yrði gerður. Nóg var dregið af samt.

4. Loks koma tvennar takmarkanir á dýrtiðaruppbótinni, sem ekki 
byggjast á neinu, nema því að svifta starfsmenn ríkisins nokkru af þvi, sem 
þeim ber. Önnur þessi takmörkun er sú, að dýrtiðaruppbótin nær aldrei nema 
til 3000 króna af laununum, hvort sem þau eru há eða lág.

5. Hin þessi takmörkun er sú, að laun og dýrtíðaruppbót mega ekki 
nema samtals yfir 9500 krónum, nema í örfámn undantekningartilfeUum, og 
þar þó líka sett takmörk. M. ö. o., ef dýrtiðin vex verulega, fá ekki aUir einu 
sinni uppbót af 3000 krónum. Afleiðingar þessarar dæmalausu firru komu 
mjög átakanlega i ljós árið 1920, þegar dýrtiðaruppbótin komst hæst, þvi að 
þá hafði megin þorri embættismanna, í skárri launaflokkunum, sömu laun.

Hverju nema nú þessar takmarkanir? Það fer auðvitað mjög eftir þvi, 
hve mikil dýrtíðin er. Því meiri, sem liún verður, því meira er haft af em- 
bættismönnum í hærri launaflokknum. Sjest þetta skýrt af töflu þeirri, sem
hjer er birt:

Ár.

1921
(dýrt.uppb. , 

hæst)

Launa-
upphæð.

3000
4000
5000
6000
7000

Greidd dýrtíðaruppbót
Dýrtíðaruppbót samkv. 

búreikn.

Greidd 
uppb. °/o af

búreikn.
uppb.

75
75
49
32
20

Kaupmáttur 
launa -f- dýrt. 
uppb. móts 

við Iaun 1914 %

84
84
67
56
48

°/o

137
137

90
58
36

krónutal.

4120
5493
4500
3500
2500

•/o

183
183
183
183
183

krónutal.

5490
7320
9150

10980
12810

3000 34 1020 93 2790 37 69
4000 34 1360 93 3720 37 69

1929 5000 31 1530 93 4650 33 68
6000 25 1530 93 5580 27 65
7000 22 1530 93 6510 24 .63

Tafla þessi sýnir æði skýrt, hvernig starfsmenn rikisins hafa verið
leiknir i launamálinu. Árið 1921 er skárra að þvi leyti, að sjálf dýrtíðarupp- 
bótin, óskert, er þar nær rjettu, og kemur það af þvi, sem áður er sagt, að 

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing), 42
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matvörur voru þá svo liáar i verði lilutfallslega. Aftur á móti eyðileggja há- 
marksákvæðin aiveg alla sannsýni, þegar til hærri iaunafiokkanna kemur. 
Dýrtíðaruppbótin er kölluð 137%, en kemst raunverulega alia ieið niður í 
36% á hæstu launum.

En það, sem sjerstaklega þarf að líta á, er það, hvernig þessi uppbót 
verður nú. Hún er nú köiluð 34%, en kemst niður í 22% á hæstu laununum.

I dálknum, sem kallaður er: dýrtiðaruppbót samkvæmt búreiknings- 
vísitölu, er sýnt, hver dýrtíðaruppbótin ætti að vera, eftir því sem næst verð- 
ur komist. Er það búreikningsvisitala Hagstofunnar lækkuð sem því svarar, 
að verðiag 1914 hækki um 17%. Þetta er gert til þess að koma móti hækkun 
launanna 1919. Hún hefir verið talin 25% (Alþt. 1919, A, bls. 271, ástæður 
fyrir launalagafrv.), en frá þvi má aftur draga um 8% fyrir því, að eftir- 
launarjettur var þá aftekinn. Með þessu móti verður þessi visitala 183 (231) 
fyrir 1921 og 93 (126) fyrir 1929. Það er þá sú tala, sem ráða ætti dýrtíðar- 
uppbótinni. Launin ættu að bætast upp með 93% nú, til þess að samsvara 
verðlagi 1914. En í stað þess sýnir taflan, að ekki er greidd uppbót nema 
sem svarar 24—37% af þessari upphæð, og að launin öll, stofnlaun og dýr- 
tíðaruppbót eru ekki að raunverulegu verðmæti nema 63—69%, eða um % 
af þvi, sem þau ættu að vera.

Ef þetta er borið saman við það, sem áætlanir og búreikningar sýndu, 
ber hvorttveggja mjög að sama brunni. Lægstu launin verða þrátt fyrir það 
mjög lág, en hærri launin komast upp í 10—/4 þúsund krónur í hámarki. 
T. d. yrðu laun prófessora 8685—11580, en frá því dragast svo lögboðin 
tryggingargjöld.

Aths. Það mun fullmikið, að ætla 8% fyrir lífeyrissjóðsgjaldi og ekkju- 
trygging, og lægi nær að áætla það inilli 6% og 7-%. Kemur þá út vísitalan 90. 
Þetta haggar mjög litið útreikningunum. — En svo er á það að líta, að það 
er í raun og veru ófullnægjandi, að reikna lífeyrissjóðsgjaldið þegar meta skal 
það, hvers embættismenn mistu, er eftirlaun voru aftekin, því að þau voru, 
að minsta kosti i ýmsum tilfellum, talsvert ríflegri en styrkur sá, sem em- 
bættismönnum er nú ætlaður úr lífeyrissjóði. Það mun þvi ekkert of í lagt, 
að reikna með visitölunni 93.

Önnur atriði sem koma til greina við útreikning launa.

Hjer hefir nú ekki verið tekið tillit til annars en þess, hvað embættis- 
menn þurfa raunverulega til þess að komast af, og eru þá eftir þau önnur 
atriði, sem talin voru af launamálanefndinni. En eins og áður var sagt, mundu 
starfsmenn ríkisins sennilega hætta að kvarta, ef laun þeirra væru ákveðin 
þannig, þótt ekkert tillit væri tekið til þeirra atriða.

1. Námskostnaður embættismannaefna hefir verið áætlaður um 
10000 krónur árið 1917, og er þá bæði reiknaður kostnaður og atvinnu-
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tap. Ef þessi kostnaður á að endurgreiðast embættisnianninum á 30 árum 
með 6% í vexti, verða það á ári kr. 726.00. Sjálfsagt mætti fá nokkurnveginn 
nákvæmar skýrslur um námskostnað nú, ef í það væri gengið. En það mun 
óhætt að segja, að námskostnaður er ekki minni en þetta, þó að frá sje 
dreginn sá litli styrkur, sem námsmenn fá til uppjafnaðar.

2. Lífeyrir embættismanna er reiknaður með hjer að framan og þarf 
því ekki að ræða frekar um þann lið. En þó má óhætt fullyrða, að sá lif- 
eyrir dugar engum manni neitt nálægt því. Menn verða að leggja fram all- 
mikla peninga árlega í aukatrvgging, og bætist það þá við þau laun, sem 
embættinu ber að fá eftir áliti nefndarinnar.

3. Tillitið til ábyrgðar og vanda embættisins er nokkuð óákveðið hug-
tak. Ýms af embættum ríkisins eru með ábyrgðar- og vandamestu stöðum 
i hverju Iandi, og ættu Iaunin fyrir þau störf að vera með þeim hæstu i 
landinu. Að tala um slíkt mun vera kallað draumórar, og í raun og veru 
hugsar enginn hærra en það, að liann hafi í þær þarfir, sem að honum 
kalla. • ” ,

4. Loks er samanburðurinn við kjör manna í öðrum atvinnugrein- 
um. Þessi samanburður er mjög mikilvægt atriði í launamálinu og það svo, 
að telja má hliðstætt því, sem hjer hefir verið lögð aðaláhersla á: að ákveða 
þurftarlaunin. Því að hvaða laun, sem embættismönnum eru ákveðin, þá 
er það víst, að ríkið verður að keppa um mennina „á frjálsum markaði“, 
ef svo mætti að orði kveða.

Þessi sannleikur virðist flestum vera augljós nema ríkinu. Þar sem 
um veruleg vanda- og ábyrgðarstörf er að ræða, sýnir reynslan, að hátt 
kaup er eina leiðin til þess að fá góða menn i þær stöður. Hátt kaup er að 
visu ekki einhlítt ráð, en það er óhjákvæmilegt.

Það sem villir mönnum sýn í þessu efni, að því er til embættis- 
manna kemur, er það, að mönnum virðist ekki ljóst, hve bág kjör em- 
bættismenn búa við. Það er frá fornu fari einhver lotningarhula yfir „em- 
bættunum“, og það er búið að raula svo lengi þetta lag, að embættismenn 
sitji í einhverjum sælureit, að þessi skoðun er nokkra stund að hverfa. 
Annað mun og valda, en það er sú staðreynd, að sakir hins afar langa og 
erfiða undirbúnings, verða menn að byrja á lionum ungir. Og þá er það 
oft, að menn vita lítið hvað þeir eru að ganga út í. Fávísir foreldrar 
halda, að hjer sje um eitthvað mikið að ræða. Auk þess teygir það marga 
út á þessa braut, að þá langar til að mentast, en hugsa lítt eða ekki um, 
hvað fyrir þeim liggur að loknu námi. En þó að þetta verki seint, þá 
verkar það áreiðanlega alveg örugt er fram í sækir: 1 embætti ríkisins 
fást.ekki góðir menn, nema stöðurnar sje eins lifvænlegar að öllu sam- 
töldu eins og það, sem menn geta vonast eftir með þvi að ganga inn á 
aðrar brautir.

Hjer verða nú taldar nokkrar stöður og Iaun þau, sem fyrir þau 
störf eru greidd. Sumar þessar stöður eru mjög hliðstæðar embættum 
um vanda og ábyrgð, sem þeim fylgir, en fullyrða má, að í engar þeirra 
er meiri þörf góðra manna en sum embætti rikisins.
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Landsverslanirnar (Rikisgjaldanál.).
Forstjóri áfengisverslunar................................................ kr. 18000.00
Skrifstofustjóri .................................................................. — 8400.00
Fjehirðir og einn skrifstofumaður .............................. 7200.00
3 menn ................................................................................ - 5400.00
1 afgreiðslumaður .........,.................................................  — 4800.00
1 stúlka ............................................................................  — 4200.00
Forstjóri landsverslunar .................................................. — 12000.00
Útbússtjóri á Akurevri .................................................... — 13912.00
Bókari ................................................................................  — 8400.00
Fjehirðir ............................................................................  — 7200.00
1 afgreiðsiumaður ............................................................  — 6600.00
o. s. frv.

Sildareinkasalan.
1 forstjóri, að þvi er sagt er .....................................  — 15000.00
2 forstjórar .......................................................................  — 12000,00

Yfirmeiui á milliferðaskipum (rikisgjaldanál.).
5 skipstjórar á milliferðaskipum hafa ....................... — 112000.00
(Togaraskipstjórar hafa eftir tekjuskatti þeirra að
dæma talsvert hærri tekjur).
2 skipstjórar á varðskipum hafa 6500—8000 kr. auk 
dýrtiðaruppbótar.
Fyrstu stýrimenn .....................................................  um — 7500.00
Aðrir stýrimenn ..............................................................  — 6000.00
Fyrstu vjelstjórar ................................................ tæpl. — 10000.00
Aðrir vjelstjórar .................................................... 7400 — 8000.00

Forstjóri Eimskipafjelags Isl. (Ríkisgjaldanál.) ................ — 16800.00
(auk þess ókeypis húsnæði).

Landsbankinn.
3 bankastjórar 15000.00 kr. að viðbættri dýrtíðarupp- 

bót af allri launaupphæðinni alt að 24000 kr. Aðal- 
bókari og aðalfjehirðir höfðu að lögum kr. 5000—6500 
og fjehirðir 4500—6000 kr. og fjehirðar að auki mis- 
talningarfje, samt. 5000 kr. Af þessu var svo greidd dýr- 
tíðaruppbót bankans, sem var % hærri en starfsmanna 
rikisins. Nú eru laun þeirra, eins og annara starfs- 
manna bankans, ákveðin af bankaráði.

Starfsmenn bankanna munu nú hafa svipuð laun 
eins og embættismenn. Þeir best launuðu svipað og 
betri embættin og þeir lægst launuðu líkt og prestar.
Auk þess % hærri dýrtiðaruppbót.
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íslandsbankast jórar.
Ríkisgjaldanefnd liefir það „eftir ómótmæltum sögn- 

um“, að laun þeirra hafi verið 1926:
1 bankastjóri ............................................................................... kr. 40000.60
2 bankastjórar (stjórnskipaðir) ........................................... — 24000.00

Síðan er sagt að laun þessi hafi verið talsvert 
lækkuð, en niunu samt vera langt fyrir ofan öll em- 
bættislaun.

Bankaeftirlitsmaður hefir 10000 kr. auk dýrtíðaruppb. af 
öllum laununum.

Beykjavíkurbær.
Bærinn borgar dýrtíðaruppbót eftir sömu reglum 

og ríkið, en hefir nú haldið sömu uppbót og í fyrra, 
40%. Borgarstjóri hefir uppbót á öllum sinum laun- 
um (12000).
Borgarstjóri .................................................................................... —
Bæjargjaldkeri ..............................................................................   —
Skrifstofustjóri ...............................................................................  —
Bæjarverkfræðingur ..................................................................  —
Byggingarfulítrúi ........................................................................... —
2 bókhaldarar ........... ...................................................  tæpl. —
Lóðamælingamaður ....................................................................... —

16800.00
7800.00
6160.00
9000.00
6800.00
5000.00
6000.00

Laun við allar þessar stöður hafa verið ákveðin nýlega, með núver- 
andi ástæður fvrir augum. Þáð er því engin ástæða til þess að efast um, að 
þau sjeu mjög hæfileg, miðuð við það eitt, að hægt sje að fá góða menn i 
vandasamar stöður og ábyrgðarmikil störf, og að þeim sje gert mögulegt að 
gefa sig óskerta að þessum störfum, eftir því sem þau útheimta. Enda eru 
iaunin í þessum stöðum mjög í samræmi við það, sem hjer hefir að framan 
verið sýnt, að menn þurfa til þess að komast af við sæmilega lifnaðarháttu.

Þess má geta, að mönnum þeim, sem vinna i bönkum eða skrifstofum, 
er yfirleitt miklu opnari leið út i ýmsar aðrar lifsstöður og til sjólfstæðs at- 
vinnurekstrar en algengt er um embættismenn. Störf þeirra eru svo skyld. En 
aftur á móti eru störf flestra embættismanna mjög óskyld venjulegum 
störfum atvinnurekenda. Þess vegna verður mörgum fyrirtækjum gott til 
manna, jafnvel þótt kaup sje ekki sjerlega hátt, því að þeir taka störfin 
þá að sjer til bráðabirgða og loka að minsta kosti ekki fyrir sjer neinum 
möguleikum til frekari frama og betri launa með þvi að vinna um stund að 
þeim, heldur oft þvert á móti.

Flestar þær stöður, sem hjer hafa verið taldar, mega teljast h. u. .b. 
eins vissar og öruggar eins og embætti. Beynslan sýnir, að allir geta mist 
stöður sínar, embættismenn eins og aðrir, án saka, við það áð breytt er lög- 
um eða skipulagL
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Samanburður þessi sýnir, að enn ber að sama brunni um það, hve há 
launin þurfa að vera til þess að hæfilegt sje. Ef lagt er til jafns: 
að embættin mega teljast enn öruggari (ef menn vilja halda því fast

fram) og
að embættin á liinn bóginn krefjast lengri og dýrari undirbúnings, og eru 

óaðgengilegri sakir þess,. hve ver menn standa að vigi að afla sjer ann- 
arar stöðu, ef þau bregðast,

þá ættu þessi laun að sýna, livaða laun eru hæfileg i ábyrgðarmestu 
embættum landsins. Það er með þeim viðurkent á síðari árum, að 10—18000 
krónur og jafnvel hærra þurfi að borga til þess að geta valið hæfa menn í 
slíkar stöður.

Um kaupgreiðslu við önnur einkafyrirtæki en þau, sem hjer hafa 
verið nefnd, er ekki hægt að ræða bjer verulega. Nokkur fyrirtæki hafa samt 
góðfúslega gefið upplýsingar um þetta, og sýna þær yfirleitt, að þar er 
gerður meiri munur á laununum. Þar er víða greitt lágt fyrir vandaminni 
störf, enda það oft störf, sem menn ganga inn í svo að segja af götunni. 
En fyrir stjórn fyrirtækja og veruleg ábyrgðarstörf er borgað talsvert ríf- 
legra kaup en þekkist meðal embættismanna. Og þó una flestir færustu 
mennirnir ekki i þessum stöðum, heldur gerast sjálfir atvinnurekendur, og 
margir þeirra hafa mjög góða aðstöðu til þess að afla sjer tekna án þess 
að vanrækja starf sitt eða skaða húsbónda sinn að neinu leyti.

Loks niá geta þess, að starfsmenn ríkisins eru liklega einu mennirnir, 
sem urðu allir að taka móti verulegri launalækkun um síðustu áramót, 
þrátt fyrir sín ljelegu laun.

Reykjavíkurbær, sem hefir annars fylgt ríkinu um launaákvarðanir 
og dýrtíðaruppbætur, sá sjer ekki fært að láta þessa launalækkun bitna á 
starfsmönnum sínum, og hjelt dýrtíðaruppbótinni kyrri (40%). Stofnanir, 
sem hafa þessa launagreiðsluaðferð (laun og dýrtíðaruppbót) hafa ýmist 
látið hana standa kyrra, eða þá vfirleitt hækkað stofnlaun, svo að aðalupp- 
hæðin hefir haldist eða hækkað. Kaup sumra hefir hækkað, t. d- prentara. 
Það hækkaði um siðustu áramót um 10%%. Prentarar hafa dýrtiðaruppbót 
eftir óskertri húreikniilgsvísitölu Hagstofunnar, og þó hækkaðri fyrir því, að 
í búreikningsvísitölu Hagstofunnar er húsaleiga reiknuð eftir áætluðum 
byggingarkostnaði, en því hefir verið haldið fram, og mun vera rjett, að 
húsaleiga sje hærri en sem því svarar. Prentarar fá því uppbót nú sem 
svarar vísitölu 238, en búreikningsvísitalan er 226 (okt. 28). Vppbót þeirra 
er því nú 138%. Hásetar og kyndarar á Eimskipafjelagsskipunum hafa nú 
nýlega, meðal annars fyrir atbeina stjórnarinnar, fengið hækkun á kaupi, 
sem mun nema um 15%. Enn er óafgert um kaup háseta á togurum, en 
bersýnilegt er orðið, að þar verður um hækkun að ræða, en aðeins óafgert, 
hye há hún verður. Þetta sýnir alt, hve mikið öfugstreymi er í þvi, að em- 
bættismenn, sem að sumu leyti eru lakast settir, verða einir að sætta sig 
við lækkun. Verkamannakaup (Dagsbrúnartaxti) hefir hækkað siðan fyrir 
stríð úr 35 a. um tímann, og eitthvað litið liærra i eftirvinnu, upp í kr. 1,20
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um tímann fvrir dagvinnu kl. 6—6, kr. 2,00 um timann fyrir eftirvinnu kl. 
6—10 og kr. 2,50 fyrir næturvinnu og helgidagavinnu. Hjer hefir ef til vill 
verið mest þörf hækkunar, en hún mun lika vera hjer lang mest, og jafnar 
sig liklega með h. u. b. 300%.

Laun embættismanna í Danmörku.

Til samanburðar launum hjer og tillögunum hjer að framan er best 
að athuga launakjör í Danmörku.

Laun embættismanna í Danmörku þykja ekki há. Þó er svo mikill 
munur á þeim og embættislaunum á Islandi, að nema myndi alt að helmingi.

Samkv. 1. nr. 126, 27. júní 1927 er veitt þrennskonar uppbót á em- 
bættislaunum í Danmörku: 1) Stedtillæg, sem er kr. 495 fyrir Kaupmanna- 
höfn, því næst 450 fyrir nokkra bæi og lækkandi þannig. 2) Dyrtidstillæg, 
jafnt á öll laun, kr. 702 fyrir kvænta menn. 3) Konjunkturtillæg, sem hækk- 
ar með launaupphæðinni. Það er t. d. á 1500 kr. 531 kr., á 4000 kr. 651 kr., 
en verður hæst 1113 kr. á 10400 króna laun og þar yfir.

1 töflunni hjer á eftir eru tilgreind laun nokkurra embættismanna 
af handahófi, sem helst má telja nokkurn veginn sambærilega við íslenska 
embættismenn.

Kunnugir segja, að munurinn á dýrtíð hjer og í Danmörku sje meiri 
en gengismunur myntanna og mætti því telja laun danskra embættismanna 
hærri i samanburði við íslenskra en hjer er gert.

Auk þess hafa þeir talsvert aðgengilegri eftirlaunakjör. Þeir borga 
að visu í ríkissjóð eftirlaunagjald, en þar er ekki um neinn lifeyrissjóð að 
ræða, heldur beinlínis eftirlaun, sem nema miklu meiru en gjaldið 
hrekkur fyrir.
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Embætti:
Stofnlaun 

d. kr.
Latin + uppb. 

d. kr.
fteiknuC 1 

islenskum kr.

Deildarstjórar (stjórnard.) .. 11400 13710 16700
Skrifstofustj. stjórnarr........... 7800 9855 12000
Fulltrúar, bókarar, gjaldk. . . 4800—5700 666+ 7629 8000—9000
Ritarar í stjórnarr................ 3120—1200 4923 6048 6000_7300
Generaldirektör póstmála .. . 12600 14910 18000
Deildarstj. við póst (2) .... 11400 13710 16700
Deildarstj. við síma (3) .... 10500 12810 15600
Póstmeistari í Khöfn .........
Símastjóri í Khöfn ............ 8700 10851 13000
Póstritarar.............................. 3120—4200 4923—6048 6000—7300
Form. heilbrigðismála (má 11400+2100 15810 19000
ekki praktisera, og fær því = 13500
2100 kr. uppbót)
Forseti hæstarjettar ............ 15000 17310 21000
Hæstarjettard. o. fl. dómarar 11400 13710 16700
Rikisskjalavörður ................
Rikisbókavörður .................. 9600 11751 14000
Háskólabókavörður ............
Skjala og bókaverðir ......... 5100—6900 7000—8874 8500—10800
Undir skjala- og bókaverðir 3130—5280 4923—7179 6000— 8700
Prófessorar ........................... 7800—9600 9855—11751 12000—14000
Dócentar .............................. 4500—6300 6368—8229 7700_10000
Veðurstofustjórar ................ 8700 10851 13000
Rektorar (33) ....................... 7800—9000 9855—11151 12000—13600
Aðjunktar ............................ 3480—5640 5313— 7569 6400—9200
Sjálandsbiskup (risna 1800) 12600(+1800) 14910 18000 (+2180)
Aðrir biskupar (risna 1200) 11400 (+1200) 13610 16600(+1460)

Tillögur.

1. Aðaltillaga: Launalögin sje endurskoðuð og laun starfsmanna ríkisins 
ákveðin þannig, að þau sje sem næst hækkuð um 93%, en dýrtiðarupp- 
uppbót falli niður. Þó mætti hafa ákvæði um hækkun eða lækkun launa, 
ef dýrtíðarvísitala hreyfist til muna.

?. Varatillaga: Dýrtíðaruppbótin verði ákveðin 51% frá áramótum 1928—29. 
Þessi upphæð greiðist af allri launahæðinni án allra takmarkana.

3. Þrautavaratillaga: Nefnd verði skipuð til þess að rannsaka launamálið 
milli þinga og gera um það tillögur. Þessa tillögu mætti og setja í sam- 
band við varátillöguna.
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Greinagerð.

Aðaltillagan er miðuð við ástæður þær, sem færðar hafa verið fram 
bjer að ofan. Eftir því sem næst verður komist, á að bæta launin upp með 
93% til þess að þau geti heitið lífvænleg. Af því að varla þarf að gera ráð 
fyrir neinuni verulegum brevtingum í verðlagi, er rjettast að hætta dýr- 
tíðaruppbótinni og ákveða launin öll sem stofnlaun.

Ef menn eru hræddir við þetta, er auðvelt að setja ákvæði um brevt- 
ingar eftir sömu búreikningsvísitölu, sem hækka eða lækka launin, ef sú 
vísitala hreyfist L d. um 5% eða meira.

Auðvitað mætti líka jafnframt setja ákvæði um staðaruppbót, en 
það þarf mikinn undirbúning, sem ekki hefir enn farið fram.

Varatillagan er miðuð við það, að haldið sje sama útreikningi dýr- 
tiðaruppbótarinnar eins og nú er gert, en takmarkanirnar afnumdar. 
Greiðist uppbótin þá óskert af allri launahæðinni í stað %, svo að verð- 
stuðullinn 51% fær að lialdast. Auk þess eru afnumdar þær hömlur, að 
ekki megi greiða dýrtíðaruppbót af hærri upphæð en 3000 (4500) krónum, 
og að laun og dýrtíðaruppbót samanlagt megi ekki samtals nema meiru en 
ákveðinni upphæð (i flestum tilfellum 9500 krónur).

1. Þetta er sjálfsagt, þegar hætt er að miða við sjerstakt nevðarástand. 
Hlutfallið milli launanna í launalögunum er yfirleitt mjög sannsýnilegt og 
hóflegt, og nær engri átt að rugla það hlutfall eins hroðalega og gert er með 
hámarksákvæðunum, nenia þá i svipinn sem hallærisráðstöfun.

2. Hámarksákvæði þessi voru afsakanleg, þegar alt var í lausu lofti 
um verðlag. Dýrtíðaruppbótin gat komist upp í 200—300% eða hærra, það 
gat enginn sagt um, og þingið varð því að setja einhverjar ákveðnar 
hömlur. Nú er þessu alls ekki lengur til að dreifa. Nú má annaðhvort ákveða 
launin föst eða dýrtíðaruppbótina, og jafnvel þótt dýrtiðaruppbótin væri 
látin vera hreyfanleg, er það á allra vitorði, að engar líkur eru til verulegra 
verðbreytinga, fremur en á venjulegum tíinum.

Þá er að athuga, hverju þessar hækkanir muni nema. Er hjer birt 
skrá yfir alla þá, sem laun tóku. eftir launalögunum árið 1928, svo og 
barnakennara.

Laun embættismanna Í928.

Stjr. (21) ...........................
Ríkisfjeh. (1) ...................
Hagst. (2) .........................
Hæstirjettur (3) ..............
Sýslum. og bæjarf. (19) . 
Fangav. (1) .....................

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarping).

Föst laun. Dýrtíðaruppbót
92400.00 28800.00

4500.00 1800.00
9800.00 3320.00

26000.00 5400.Q0
97100.00 34080.00
2800.00 1120.00

43
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Læknar (50) ........
Föst laun. 

.......... 182100.00
Dýrtíðaruppbót.

71840.00
Forst.m. spítala (3) ........ 15000.00 5400.00
Póstmenn (24) .. . .......... 67800.00 26080.00
Ritsiminn (125) ..........221100.00 88340.00
Vegamál (2) .......... .......... 10100.00 3440.00
Vitam. (8) .............. .......... 15100.00 5440.00
Biskup (1) .............. .......... 7000.00 1800.00
Háskólinn (14) . . . .......... 72000.00 23000.00
Mentask. (13) ........ .......... 55500.00 20960.00
Gagnfr.sk. Ak. (5) .......... 18200.00 7280.00
Kennarask. (4) ... .......... 14000.00 5600.00
Stýrim.sk. (3) .... .......... 10000.00 4000.00
Vjelstjórask. (2) . . .......... 6400.00 2560.00
Hólask. (3) ............ .......... 7200.00 2880.00
Hvanneyrarsk. (3) ........ 6600.00 2640.00
Eiðask. (3) ............ .......... 7600.00 3040.00
Málleysingjask. (2) ........ 3500.00 1400.00
Fræðslumálastj. (1) ........ 4000.00 1600.00
Landsbókasafn (5) ........ 14500.00 5200.00
Ríkisskjalasafn (1) ........ 4800.00 1800.00
Þjóðminjasafn (1) .......... 5500.00 1800.00
Skógrækt (3) ........ .......... 6800.00 2720.00
Dýralæknar (3) .......... 10850.00 4340.00
Húsameistari (1) .......... 5600.00 1800.00
Fiskimatsm. (5) . . .......... 12000.00 4800.00
Prestar (109) ........ .......... 297700.00 118280.00

Samtals kr. 1313550.00 kr. 492560.00

Rikissjóðshluti af kennaralaunum (%> laun , aldursuppbót og
tíðaruppbót)

% laun Aldursuppbót Dýrtíðaruppb.
113089.13 55000 132554.71.

Við þessar upphæðir má svo bæta h. u. b. 200.00 krónum, sem dýrtíð- 
aruppbót er greidd af utan launalaga, embættislaun, þingfararkaup, styrkir, 
sem uppbót er greidd af, hreppstjóra- og ljósmæðralaun og gjöld samkv. 18. 
gr. fjárlaganna. Má þá sjá aukann af þessari töflu:

1928 áætl. 1929 93% 51%
Dýrtíðaruppbót skv. launal.................  192560 433472 1221602 669911
Dýrtiðaruppbót af öðrum greiðslum 80000 68000 186000 100200

Samtals 572560 501472 1407602 770111

Gagnfr.sk
St%25c3%25bdrim.sk
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Hækkunin nemur því:
Með 93% : miðað við 1928 kr. 835042. Miðað við 1929 kr. 906130 
— 51%: -- 197551. — — 268639

Ura barnakennara gilda, eins og kunnugt er, aðrar reglur en starfs- 
menn ríkisins alment. Byrjunarlaun þeirra greiðast aðeins að %> úr ríkis- 
sjóði, en aldursviðbót öll og dýrtiðaruppbót. Væri því launalögunum breytt 
þannig, að dýrtíðaruppbót fjelli niður, en stofnlaun væru hækkuð, er ómögu- 
legt að segja með vissu, livað tilsvarandi bækkun sem þessi myndi nema 
íyrir ríkissjóð. En ef sömu reglur gilda og nú, og dýrtíðaruppbótin er 
hækkuð í 51%, nemur sú hækkun, miðað við 1929, b. u. b. kSOOO krónum.

Wd. 50. IWefndarállt

frv. til laga um lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv., felst á efni þess og leggur til, að það verði 
þykt óbreytt.

Alþingi, 1. mars 1929.

Sveinn Ólafsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Ólafur Thors,
form. fundaskr. og frsm. - með fyrirvara.

Jóhann Þ. Jósefsson. Magnús Torfason.

d. 60. HTefndarálit

n till. til þingsályktuuar um kaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu 
itní og gufu..

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykt.

Alþingi, 1. mars 1929.

Þorleifur Jónsson, Ingólfur Bjarnarson, Pjetur Ottesen.
form. skrifari og frsm.

Jón ólafsson. Jón Sigurðsson. Bjarni Ásgeirsson. H. Guðmundsson.
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JWd. 61. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júní 1924 (Vegalög).

Frá Ólafi Thors.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Aftan við A. 6 konai:
Vegurinn frá Keflavík um Útskála til Sandgerðis.

líl. 62. Tillaga

til þingsályktunar um útflutning hrossa. •(

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að leita samn-j 
inga við skipafjelögin, sjerstaklega Eimskipafjelag íslands, um lækkun á flutn- 
ingsgjaldi á útfluttum hrossum, og ennfremur að beita sjer fyrir því, að Þjóð-i 
verjar lækki toll á smáhestum (ponies).

Greinargerð.

Eins og kunnugt er, hefir verð á íslenskum hrossum lækkað mjög 
mikið á erlendum markaði nú siðustu árin. Útflutningskostnaðurinn er hins- 
vegar svo hár, að hann nemur alt að þriðjungi söluverðs erlendis, og það 
sem verra er, að skipafjelögin neita stundum að flytja hross út þegar verst 
gegnir, seinni hluta sumars. Þar sem það mun alment viðurkent, að fækka 
beri hrossum í flestöllum sveitum landsins, er afarnauðsynlegt, að ekki takf 
fyrir útflutning, en að því getur rekið, ef útflutningsgjaldið lækkar ekki.

Þar sem nú Eimskipafjelags íslands er allmjög upp á stjórn og þingj 
komið, virðist einsætt, að komast mætti 'að samningum við það um lækkun 
flutningsgjalds, einkanlega þegar lítið er um annan flutning, eins og alltítt mun^ 
einkum um miðsumarið.

Arið 1927 var jeg nokkurn tíma i Þýskalandi og kynti mjer sölumögu- 
leika á smáhestum, sendi síðan sýnishorn, sem seldist mjög sæmilega. A smá- 
bestum er þar allhár tollur, en ýmsir Þjóðverjar, er jeg talaði við og kunnir 
voru hestaverslun. töldu líklegt, að lækkun mundi fást á tollinum. Jeg mintist 
á málið við sendiherra íslands í Kaupmannahöfn, og tók hann vel og vinsam- 
lega i að leita samninga um þetta, en siðan hefi jeg ekki heyrt um það mál. 
Fengist veruleg lækkun á tolli, vona jeg fastlega, að selja mætti eitthvað af 
hrossum í Þýskalandi.

Nánar i framsögu.
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Ed. 63. Frumvarp

il laga um fiskiræktarfjelög.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirjett hafa i sama fiskinverfi, að gera 

með sjer fjelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem lög þessi mæla fyrir.
Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 

fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutningur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veiðivargs.

Fiskihverfi er vatn það eða vötn, straumvötn, slöðuvötn eða hvort- 
tveggja, sem sami fiskistofn byggir og fer um fram og aftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari umi fram og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem veiði er í, 

og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er 
stunduð eða gæti verið stunduð i því fiskihverfi, nema veiðirjettur sje með 
öllu skilinn frá landareign, og skal þá boða eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Ekki er þó skylt að boða þá til fundar, sem veiðirjett eiga í almenningum 
stöðuvatna samkvæmt 126. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júní 1923, en skylt er 
að gera þeim kost á þátttöku þá er fjelag hefir stofnað verið.

Þegar stofna á fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, 
skal boða til fundar alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett i þvi, og skal þá boða 
formann fjelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefir verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun fjelagsins og verkefni og bóka fundargerð.
Á fundinum hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má stofna fjelagið þegar, án frekari undirbúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan tund. Skal nefndin semja frumvarp lil 
samþyktar fyrir fjelagið samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem 
liklegt er að starfsemi þess hafi í för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir eða nauðsynleg þykja.
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4. gr. !
Nú hefir nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fundar á

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leggja fram öil þau gögn, er hún hefir aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvörðun um hana. Ef */» þeirra^ 
manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunina, skal öllum hinum skylt að gerast fjelagar.

Um atkvæðisrjett og atkvæðagreiðslu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr.
Nú mæta ekki á fundi */» þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um-! 

boðsmenn þeirra. Skal þá undirbúningsnefnd enn boða til fundar á hæfilegum 
fresti. Ef */» þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað um- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir bafa 
verið samkvæmt 2. gr., skyll að gerast fjelagar.

6. gr.
Stofnfundur eða annar lögmætur fjelagsfundur getur úrskurðað, að 

leiguliði skuli gerast fjelagi i stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og 
landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki 
tekið þátt í fjelagsskapnum nje notið starfsemi hans og 3) ef jörð, sem land 
á að fiskisvæði fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn 
telur sjer ekki skylt að taka þátt i fjelagsskapnum. Afl atkvæða ræður úr- 
skurði, en ekki skulu málsaðiljar eiga atkvæði um úrskurðinn.

Skylt er landsdrottni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða eftir mati 
þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má starfsemi fjelagsins.

7. gr.
Heimilt er að taka í fjelag aðra menn en þá, sem taldir eru í 2. og

6. gr., ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæð- 
isrjelt i fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá fjelagsins.

8. gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi boðuðum á sama hátt. Um sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.

1 samþykt fjelags skulu vera ákvæði um:
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarhöld.
5. Reikninga fjelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

fjelagsins.
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7. Sektir fyrir brot á samþykt fjelags.
8. Hvernig samþykt fjelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli um fjelagsslit.

9. gr.
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins hefir í för með sjer, skaljafna 

niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt í fjelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til 
eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema */’ fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.

10. gr.
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþykt og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðtestar, sendir ráðherra þær aftur til fjelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, svo og er það hefir lagað verið, sem ábótavant þótti.

Aldrei má samþykt brjóta í bág við gildandi lög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Með samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886.

11. gr.
Nú verða eigendaskifti á jörð, sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar seni 
leiguliði er fjelagsmaður í stað landsdrottins, getur lögmætur fjelagsfundur úr- 
skurðað, að hinn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6. gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, et 2/s af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð í hverju 
fiskihverfi fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un fjelagsins eins og sagt er i lögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist i eitt, og er það 
heimilt, ef */j fjelagsmanna í hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalif- 
fræðingur með þvi. Skal þá stofna eitt fjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer nm stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.



344 Þingskjal 63—64

14. gr.
1 samþykt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 - 

króna sekt, er renni i fjelagssjóð.
Mál út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 

sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

W<l* 64. Nefiidarálit

nm fry. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júli 1926, um kosningar i 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá meiri hluta allsberjarnefndar.

Nefndin hefir klofnað um frv. Meiri hlutinn (M. T., Gunn. S. og H. V.), 
álitur frv. til góðra bóta frá því, sem nú er, og fellst á það með lítilsháttar 
breytingum, sem gerð verður grein fyrir í framsögu, en minni hlutinn (M. J. 
og H. K.) mun vera á móti því og kemur með sjerstakt nefndarálit.

Það er tillaga meiri hlutans, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 8. gr. Á eftir orðinu »vorhreppaskilaþingi« komi: Þó mega kosningar 
tram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður svo á.

2. Við 13. gr. Fyrsta málsgrein 13. gr. orðist svo:
Nú eru eigi fleiri menn en á að kjósa á lista eða listum, sem 

teknir eru gildir af kjörstjó'rn, af þeim, er koma fram í tæka tíð, og þarf 
þá engin kosning fram að fara, en kjörstjórn lýsir að liðnu hádegi 2 nótt- 
um fyrir kjörfundardag þá menn kosna, sem listinn eða listarnir greina. 
Nú skortir á, að full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa 
á, og skal þá kosning fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, 
sem sjálfkjörnir voru, teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt er tala þeirra 
brekkur.

Alþingi, 28. febr. 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason.
form. frsm. og fundaskr.
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Wd. 65. Wefndaráltt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 29. júni 1922, um breyting á 
lögum nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af síld o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Eins og greinargerð frv. ber með sjer, leggur stjórnin frv. þetta fyrir 
þingið til staðfestingar samhljóða bráðabirgðalögum, er út voru gefin 19. júlí 
síðastliðinn.

Ástæðan til þess, að bráðabirgðalögin voru út gefin, var sú, að ákvæði 
eldri laga þóttu tviræð, svo að eigi hafði verið fult samræmi i framkvæmd þeirra.

Nefndin hefir fallist á að mæla með, að frv. þetta veröi samþykt, en 
þó hafa einstakir nefndarmenn áskilið sjer rjett til þess að bera fram breyt- 
ingartillögur.

Nánar i framsögu.
Alþingi, 1. mars 1929.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson. 
form. fundaskr.

Jón A. Jónsson. Hjeðinn Valdimarsson. Ólafur Thors, Sig. Eggerz.
frsm.

td 66. BreytlngartlUaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júní 1924 (Vegalög).

Frá Sigurði Eggerz.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Aflan við 2. gr. B. 4 kemur nýr töluliður:
Laxárdalsvegur, frá Búðardal um Laxárdal og Laxárdalsheiði að 

Borðeyri.

®d. 67. Frumvarp

til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.

Flutningsm.: Hjeðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson,
Sigurjón Á. Ólafsson.

1- gr.
Fyrirsögnin á II. kafla laganna: »Um framfærslusveit« breytist í: Um 

framfærslurjett.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 44
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2. gr.
20. gr. laganna orðist svo :
Rikið alt er sameiginlegt framfærslufjelag, og á hver sá, sem hefir ís- 

lenskan rikisborgararjett, framfærslurjett í dvalarsveit sinni.

3. gr,
21. gr., 22. gr., 23. og 24. gr. falli burtu.

4- gr.
Á eftir 20. gr. komi n\7 gr.:
Danskir rikisborgarar, heirnilsfastir hjer á landi, eiga sama framfærslu- 

rjett sem islenskir rikisborgarar, meðan þeir dvelja hjer. Aðrir utanrikismenn 
eignast framfærslurjett hjer á landi, þegar þeir fá íslenskan ríkisborgararjett.

5- gr.
25. gr., 26. gr., 27. gr., 28. gr., 29. gr. og 30. gr. falli burt.

6. gr-
31. gr. orðist svo:
Maður, sem eftir framansögðu hefir öðlast framfærslurjett á íslandi, 

missir hann, þá er hann verður borgari í öðru ríki, að svo miklu leyti og á 
meðan hann að lögum getur eigi notið þeirra rjettinda, sem bundin eru við 
rikisborgararjett. En öðlist hann aftur ríkisborgararjett, þá á hann framfærslu- 
rjett í þeirri sveit, er hann kýs að dvelja i.

7. gr.
32. gr. orðist svo:
Nú verður maður, sem eigi á framfærslurjett hjer á landi samkvæmt 

tramanskráðum ákvæðum, þurfandi tátækrastyrks bjer, og honnm verður eigi 
visað til framfærslu í útlöndum, og skal honum þá styrk veita í dvalarsveit 
hans.

Nú er þess krafist frá útlöndum, að tekið verði hjer við framfærslu 
islensks rikisborgara, og ráðherra álitur, að ekki verði komist hjá þvi að veita 
manni þeim viðtöku, og er þá rjett, að ráðherra vísi honum, með fjölskyldu, 
ef nokkur er, til framfærslu á þá sveit, er hann til þess kýs.

8. gr.
Sveitarstyrkur, sem veittur er til framfærslu og>uppeldis barns innan 

16 ára, telst til skuldar foreldrum barnsins i fjelagi, ef þau eru gift og bæði 
á lífi, en því foreldri, sem er á lífi, ef annað er dáið, og þvi foreldri, sem það
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er hjá, eða siðast var hjá, eða er á vegum þess, ef hjónabandi foreldranna er 
slitið að lögum.

9. gr.
43. gr. orðist svo:
Styrkur úr sveitarsjóði skal ekki afturkræfur af styrkþega, ef ástæð- 

urnar til styrkveitingar eru: Elli eða ómegð styrkþega, heilsuleysi eða slys 
hans eða þeirra, sem hann hefir á skylduframfæri, eða atvinnuleysi hans.

Styrkur skal talinn veittur:
a. Vegna elli, ef styrkþegi er fullra 60 ára að aldri.
b. Vegna ómegðar, ef styrkþegi hefir 4 heimiiisföst börn framfærsluskyld, er 

karlmaður á í hlut, en 1 barn skal talið ómegð, er kona á í hlut.
c. Vegna slvsa eða heilsuleysis, ef styrkþegi sannar með vottorði iæknis eða 

tveggja skilríkra manna, þar sem ekki næst til læknis, að slys eða heilsu- 
leysi hafi gert hann, eða fleiri en einn, sem hann hefir á skylduframfæri, 
ófæran til vinnu 3 mánuði í senn.

d. Vegna atvinnuleysis, ef sveitar- eða bæjarfjelag getur ekki vísað styrkþega 
á vinnu, sem hann geti liaft sjer og sinutn til lífsviðurværis.
- Þessi ákvæði skulu einnig gilda um sveitarstyrk, sem áður hefir verið 

veittur.
Heimilt er sveitarstjórn að gefa upp þeginn sveitarstyrk, hvenær

sem er.
10. gr.

Fyrirsögnin á V. kafla: »Viðskifti sveitarstjórna« breytist i: Um styrk- 
veitingar og niðurjöfnun fátækrakostnaðar.

11- gr.
52. gr. orðist þannig:
Nú þarfnast maður sveitarstyrks, og skal hann þá veittur honum af 

dvalarsveit hans.
12. gr.

Á eftir 52. gr. komi ný greih, svo hljóðandi:
í lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en 1. febrúar næsta ár, sendir 

sveitarstjórn til atvinnumálaráðuneytisins yfirlit yfir framfærslukostnað þann, 
sem hún hefir haft á árinu, sannað með nægum skilrikjum. Atvinnumála- 
ráðuneytið jafnar síðan öiður samanlögðum fátækrakostnaði allra sveita lands- 
ins á hverja sveit, að þriðjungii éftir ibúatölu, að þriðjung eftir samaniögðu 
skattmati fasteigna í sveitinni i samanburði við samanlagt skattmat aiira fast- 
eigna i landinu, og að þriðjungi eftir samanlagðri fjárhæð skuldlausra eigna 
og tekna af eign og atvinnu i sveitum í samanburði viö samanlagðar tilsvar- 
andi fjárhæðir á öllu landinu. Atvinnumálaráðuneytið innheimtir síðan eftir- 
stöðvar fátækrakostnaðar hjá þeim sveitum, sem greitt hafa minna en þeim 
ber samkvæmt þessari niðurjöfnun, og endurgreiðir þeim sveitum mismuninn, 
sem greitt hafa of mikið. Skal þeim innheimtum og endurgreiðslum lokið 
fyrir 1. júli vegna undanfarandi árs.
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13. gr.
53. gr. breytist svo:

a. Fyrsta málsgrein orðist svo:
Áður en sveitarstyrkur er veittur, skal — nema styrksþörfin sje svo 

brýn, að til þess fáist ekki svigrúm, en þá svo fljótt sem unt er — 
sveitarstjórnin í dvalarsveitinni láta sýslumann eða hreppstjóra yfirheyra 
þurfalinginn með vottum, til þess að fá sk^’rsla um þessi atriði.

b. 1. liður orðist þannig:
Nafn, fæðingarstað og aldur þurfamannsins.

c. 2. liður falli burt.

14. gr.
54. gr., 55. gr., 56. gr., 57. gr., 58. gr.( 59. gr., 60. gr., 61. gr., 62. gr., 

63. gr. og 64. gr. falli burt.

Greinargerð.

Endurskoðun sú, sem fram fór á fátækralögunum árið 1927, sneið 
ekki af þeim verstu gallana. Enn er það komið undir ályktun meiri hluta 
pólitiskra bæjar- og sveitarstjórna, hvort menn, sem af ýmsum þeim óviðráð- 
anlegum ástæðum hafa orðið að þiggja sveitarstyrk, hafi kosningarrjett. Enn 
eru þeir, sem orðið hafa að þiggja sveitarstyrk, oftsinnis hraktir landshorn- 
anna á milli á sveitarflutningi, og enn eru sveitarþyngslin svo mismunandi i 
sveitum og bæjum, að sumstaðar liggur við, að þau sligi sveitirnar, en ann- 
arsstaðar eru þau nær engin. Það mun vera viðurkent af flestum, að fátækra- 
lögin sjeu, eins og þau nú eru, mjög ranglát gagnvart þeim, sem hjálpa á, og 
einnig kemur mikið misrjetti fram milli sveitanna innbyrðis. Frv. þetta er 
fram komið til þess að ráða bót á helstu göllunum.

Rjettlátasta fyrirkomulagið er að gera alt landið að einu framfærslu- 
umdæmi. Ekki virðist nauðsynlegt að gera svo mikið rask á skipan þessara 
mála nú í bili, að taka allan fátækrastyrk úr rikissjóði og láta stjórnarvöld 
ríkisins úthluta honum. Sveitarstjórnir og bæja geta eftir sem áður sjeð um 
þessi mál og fátækrastyrkur verið tekinn úr bæjar-og sveitarsjóðum, ef svo er 
um búið, að hver maður geti styrk fengið, þar sem .hann dvelur. Dvalarsveit 
verði framfærslusveit, en af þvi leiðir, að fátækraflutningur hverfur, og hins- 
vegar, að fátækrastyrknum verði jafnað niður, svo að einstök sveitarfjelög 
verði ekki svo illa úti sem nú getur orðið.

Um 1.—8. gr.
Þessar breytingar stata allar af því að dvalarsveit er gerð að fram- 

færslusveit.
Um 9. gr.

Hjer er svo ákveðið, að þeir, er af sveit þiggja vegna elii, ómegðar,
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slysa, heilsuleysis eða atvinnuleysis, sjeu ekki skyldir til að endurgreiða styrk- 
inn, og eru svo grtinileg ákvæði um þetta, að ekki þarf að leggja það undir 
dóm sveitarstjórnar, sem oft getur verið litaður af pólitískum flokkum.

Þá er og sveitarstjórn heimilað að gefa upp þeginn sveitarstyrk, hve- 
nær sem er, en áður þurfi ekki að hafa liðið 2 ár, enda virðist sú timatak- 
mörkun aðeins hafa verið gerð til þess að draga úr möguleikum þeirra, er afsveit 
hata þegið, að fá atkvæðisrjett.

Um 10.—11. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 12. gr.
Hjer er kveðið svo á, að atvinnumálaráðuneytið athugi fátækrakostnað 

í hverri sveit og jafni niður þeim kostnaði, sem er umfram meðaltal, á þær 
sveitir, sem hafa minna en meðaltal fátækrakostnaðar, eftir efnum og ástæðum, 
og virðist muni vera rjelt að dæma um það eftir fasteignamati samanlögðu, 
skuldlausum eignum og ibúatölu í hverri sveit. Er auðvelt að reikna þetta út 
og koma þannig sæmilegu rjettlæti á.

Um 13. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 14. gr.
Fátækraflutningur legst niður at sjálfu sjer, ef frumvarpið verður sam- 

þykt, og falla því þær greinar niður úr fátækralögunum, sem fjalla um hann 
og reiptog hreppanna um framfærslusveit.

Ald. 68. Frumvarp

til laga um ungmennaskóla í Vestmannaeyjum.

Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1. gr.
í Vestmannaeyjum skal vera ungmennaskóli, þar sem þeim, sem lokið 

hafa fullnaðarprófi barna, er gefínn kostur á að fá frekari kenslu i bóklegum 
og verklegum efuum.

2. gr.
Skólanefnd Vestmannaeyja hefir yfirstjórn skólans, en bæjarstjórn fjár- 

reiður hans. Skólanefnd semur reglugerð um tilhögun kenslunnar, sem síðan 
skal lögð fvrir vfirstjórn fræðslumálanna til samþyktar.
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3- gr.
Stofnkostnað skólans greiðir rikið að tveim fímtu hlutum, en bæjar- 

fjelagið að þrem fímtu. 1 skólahúsi skal, auk venjulegra kenslustofa fyrir40— 
50 nemendur, vera vinnustofa og kennaraibúð. Teikningu af skólahúsi skal 
bera undir yfirstjórn fræðslumála til samþyktar.

4. gr.
Árlegur rikissjóðsstyrkur til skólans skal vera :
1. 75"/o af launum skólastjóra og tveggja kennara, þó eigi af hærri 

launum en ákveðin eru i lögum um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 
1919, 26. grein.

2. 5O°/o af andvirði keyptrá kensluáhalda og bóka banda skólanum.
Að öðru leyti greiðir bæjarsjóður skólakostnaðinn.

5. gr.
1 skólanum skal kenna almennar hagnýtar námsgreinar, og skal sjerstakt 

tillil tekið til atvinnuhátta skólabjeraðsins að minsta kosti i einni deild skól- 
ans. Áhersla skal lögð á verkle^a kenslu og yfirleitt alt það, sem ætla má, að 
unglingunum komi að gagni siðar.

Nánar skal ákveða i reglugerð skólans um' kenslugreínar og þann til- 
gang, sem ætlast er til að náð sje í hverri grein.

Kensla skal í hvívetna miða að því að giæða námfýsi nemenda og 
koma þeim til að starfa á eigin hönd.

6. gr.
Námstiminn skal vera 3 ár.
Arlegur kenslutimi skal vera að minsta kosti 6 mánuðir.

7. gr.
Um próf skal ákveða í reglugerð.

8. gr.
Rjett til upptöku i skólann hafa allir þeir, sem staðist hafa fullnaðar- 

próf barna, hafa óspilt siðferði, en engan næman sjúkdóm, sem orðið gæti 
öðrum nemendum skaðvænn.

9. gr.
Hjeraðslæknir skal líta eftir heilsufari nemenda og kennara og öllum 

hollustuháttum skólans.

10. gr.
Hafa má kvöldskóla i sambandi við skólann, sem sje miðaður við það, 

að vinnandi fólk geti haft not af honum.
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11. gr.
Yfirstjórn fræðslumálanna ákveður, hversu há skólagjöld megi vera, að 

fengnum tillögum skólanefndar og bæjarstjórnar.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Nú hin síðari ár, eða siðan 1920, hefir verið haldið uppi kenslu í Vest- 
mannaeyjum fyrir þá, sem að loknu barnaskólanámi hafa óskað eftir frekara 
námi. Fyrstu 3 árin hjelt skólastjóri heria Páll Bjarnason uppi þessum visi til 
unglingaskóla með aðstoð hinna kennaranna við barnaskólann. Bærinn ljeði 
skólahúsið, að ððru leyti var enginn styrkur veittur, og skólagjöld hrukku litt 
fyrir kostnaði.

Haustið 1923 tók bæjarfjelagið skólann að sjer, fjekk hann þá reglugerð 
staðfesta af stjórnarráðinu. Síðan hefir skólinu verið rekinn með svipuðu sniði 
og áður. Hefir einn fastur kennari verið til hans ráðinn, en að öðru leyti verið 
bjargast við timakenslu.

Framan af fór keuslan aðeins fram að haustinu til og hætti um jól, en 
skólatiminn var lengdur i fyrra til marsmánaðarloka.

Aðsókn að skólanum hefir verið nokkuð breytileg, en þó með besta móti 
síðastliðið haust.

Þeir, sem kunnugleika hafa bestan, telja, að það sje sýnt, að gera þurfi 
skólann miklu betur úr garði en nú er, bæði með húsnæði og kenslukrafta, til 
þess að hann fullnægi kröfum þeirra, er vilja afla sjer hagnýtrar framhalds- 
mentunar að loknu barnaskólanámi, án þess að ganga i hina æðri skóla.

Til þess nægir ekki minni skóli en farið er hjer fram á.
Með tilliti til fólksfjölda i Eyjum má ekki minna vera en rúm sje fyrir 

alt að 50 nemendur.
UpptalnÍDgu á námsgreinum þótti ekki þörf að setja i frv., en gert er 

ráð fyrir, að ákvæði um námsgreinar o. fl. sjeu síðar sett með reglugerð, ef frv. 
þetta nær fram að ganga.

Á það skal bent, að taka verður fult tillit til staðhátta, bæði að því er 
námsgreinar snertir og ýmislegt annað skóla þessum viðvíkjandi, því ekki er við 
þvi að búast, að hann sæki aðrir en þeir, sem heima eiga í Eyjunum. Er þess 
því sjerstök þörf, að við val námsgreina og tilhögun kenslu, einkum verklegrar, 
sje fult tillit tekið til atvinnulífsins á staðnum og áhersla lögð á kenslu þeirra 
fræða og þá verklegu kenslu, sem geti komið unglingum á þessum stað að sem 
mestu gagni i lifinu.
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N<l. 09. Breytfngartiliaga

við frv. lil laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júní 1924 (Vegalög).

Frá Halldóri Stefánssyni og Sveini Ólafssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Á eftir D 4 í 2. gr. Iaganna komi nýr tölul.:
Unaósvegur, frá Eyvindarárbrú út Eiðaþingbá og Hjaltastaðaþinghá, um 

Eiða og Hjaltastað, að Ósböfn.

Id. 70. Friimvarp

til laga um tannlækningar.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

A. Skilyrði fyrir tannlœkningaleyfi.

1- gr.
Rjett til að kallast tannlæknir og fara með sjálfstæðar tannlækningar bjer 

á landi hefír aðeins sá, er fullnægir eftirfarandi skilyrðum:
1. Hefír lokið tannlækningaprófi í tannlæknaskóla, er viðurkendur er af heil- 

brigðisstjórn rikisins.
2. Talar og skilur fullkomlega íslenska tungu.
3. Hefír að afloknu prófí (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) verið að minsta 

kosti eitt ár aðstoðarmaður við lækningar bjá viðurkendum tannlækni bjer 
á iandi, eða á annan hátt aflað sjer álíka þekkingar og reynslu i tann- 
lækningum, að áliti heiibrigðisstjórnar.

4. Hefír óflekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaieyfís, skal færa heilbrigðisstjórn sönnur á, að 

framangreindum skilyrðum sje fullnægt. Einnig skal hann undirrita drengskapar- 
heit, stilað að fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, um að gæta fullrar tannlæknis- 
skyldu i starfí sinu.

Sá, er fullnægir fyrsta skilyrðinu, getur haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfí landlæknis getur hann um stundarsakir gegnt störfum sjálf- 
stæðra tannlækna i forföllum þeirra.

, 2. gr.
Þeir læknar, sem hafa alment Iækningaleyfi, mega ekki kalla sig tann- 

iækna nje starf sitt tannlækningar, þótt þeir stundi tannlækningar, nema þeir 
hafí annaðhvort lokið tannlæknaprófi eða einhverju slíku sjerprófí, sem talið er 
gilt af heilbrigðisstjórn.
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Dómsmálaráðuneytið getur þó fyrst um sinn, með ráði landlæknis, veitt 
undanþágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

B. Starfssvið tannlœkna.

3. gr.
Starfssvið tannlækna tekur yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með 

talið allskonar tannfyllingar, tannútdráttur og brota, tannhreinsun með verk- 
færum eða lyfjum, lagfæring óreglulegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennur og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremur meðferð 
kvilla i slímhimnu munnsins, tannhoidi og kjálkum, er af tannsýki stafa.

Tannlæknum er heimilt að beita allskonar deyfingum á tönnum, tann- 
holdi og kjálkum, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- 
leyfi hefir, eða af tannlækni að honum viðstöddum.

4. gr.
Ölium öðrum en tannlæknum, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er 

óheimilt að setja gervitennur og tanngarða i menn. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrir heilbrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sjer nægilegrar þekkingar 
i þessari grein.

5. gr.
Tannlæknum er heimilt að afia sjer með lyfseðlum allra þeirra lyfja, 

sem þeir þarfnast við lækningar sínar, og nota þau tæki og hjálparmeðul, er 
fram koma á hverjum tima, ef þeir þurfa við starfa sinn.

C. Almenn ákaœði.

6. gr.
Tannlæknar lúta eftirliti heilbrigðisstjórnar rikisins. Skyldir eru þeir til 

að gefa landlækni skýrslu um, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
Óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að auglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, isetning tanna, deyfingar eða lyfjanotkun til tannlækn- 
inga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—1000 krónum, eða ein* 

földu fangelsi, alt að 6 mánuðum, ef miklar sakir eru, enda sje brotið ekki svo 
vaxið, að það heyri undir hin almennu hegningarlög. Skulu sektir renna í rikissjóð.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn 
lögreglumál.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiug). 45
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9. gr.
Verði tannlæknir sannur að sök og dæmdur til refsingar fyrir athæfi, er 

svívirðilegt er að almenningsáliti, skal hann sviftur rjetti til þess að kalla sig 
tannlækni og fara með tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra lækna, sem nú stunda tannlækningar og 

kalla sig tannlækna, nje heldur til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækninga- 
leyfi hjer á landi.

«d. 71. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 14, 20. okt. 1905, um fyrning skulda 
og annara kröfurjettinda.

Frá allsherjarnefnd.

Tilgangur frv. þessa mun vera sá, að sporna við eyðslu, er fylgir greið- 
um aðgangi að lánum, svo og að draga úr skaðsemi lánsverslunar. Þótt nú 
nefndin áliti tilgang frv. góðan, þá telnr hún mjög varhugavert að samþykkja 
frv. þetta, sjerstaklega sakir þess, hve ógreiðan aðgang almenningur hefir að 
lánsstofnunum yfir höfuð, og yrði þvi ákvæði frv. skaðlegur hemill á lánstraust 
manna. Benda má einnig á það, að það er óeðlilegt, að um fyrningu skulda 
gildi frábrugðnar reglur þeim, er gilda í löndum, er næst liggja og þjóðin hefir 
mest viðskifti við, og mundi valda lánstraustsspjöllum fyrir landsmenn. Þá telur 
nefndin, að óviðurkvæmilegt sje, að viðurkenning á skuld slíti ekki fyrningu 
hennar, og enda ósamrýmanlegt grundvallarreglum laga. Af framanskráðum á- 
stæðum leggur nefndin til, að frv. verði felt.

Alþingi, 4. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
form. og frsm. fundaskrifari.

Magnús Guðmundsson. Hákon Kristófersson.

Wd. 72. Brpytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júní 1924 (Vegalög).

Frá Bernh. Stefánssyni, Bjarna Ásgeirssyni og Pjetri Ottesen.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
a. Við B 2 í 2. gr. laganna bætist: og frá vegamótum norðan Gljúfurár að 

Kláffossbrú.
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b. Aftan við C 3 í 2. gr. laganna komi:
4. Eyjafjarðarbraut frá Akureyri að Saurbæ.

Ed. 73. Vlðaukatlllaga

við breytingartillögu á þskj. 56 (Vitar, sjómerki o. fl.).

Frá sjávarútvegsnefnd.

Aftan við breytingartillöguna bætist: 
enda hafi verkið verið framkvæmt með samþykki rikisstjórnarinnar.

Ed. 74. Aefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögnm nr. 29, 27. júní 1925, nm skrásetning skipa. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefír athngað frv. þetta og telur það til bóta. Hefír nefndin ekk- 
ert að athnga við frv. sjálft, en fyrirsögn þess er ekki í samræmi við nafn þeirra 
iaga, sem breyta á. Þan heita lög nm skráning skipa. Leggnr nefndin til að írv. 
verði samþykt með þessari

BREYTINGU:
Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um breyting á lögnm nr. 29, 27.júni 1925, nm skrán 

ing skipa.
Alþingi, 5. mars 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. fnndaskrif. og frsm.

Wd. 75. IWefndarállt

um frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 43, 15. júli 1926, nm kosningar í mál- 
efnnm sveita og kanpstaða.

Frá minni hlnta allsherjarnefndar.

Eins og frá er skýrt i áliti meiri hlntans (þskj. 64), gat nefndin ekki 
orðið samferða í þessn máli. Minni hlntinn telnr ýmsar þeirra breytinga, sem 
frv. ráðgerir, tii hins verra og snmar óþarfar. Fyrir þessn verðnr gerð nánari



i

356

grein í framsögu um hvert einstakt atriði. Hjer skal aðeins á það bent, að 
minni hl. vill ekki leggjast á móti 1. gr. frv., jafnvel þótt að minsta kosti önnur 
breytingin, sem sú gr. gerir á núgildandi löggjöf, geti ekki talist til bóta.

Pá getur og minDÍ hl. fallist á, að rjett sje að lagfæra það ósamræmi, , 
sem á þinginu 1926 komst inn í lög þau, sem hjer á að breyta, en minni hl. 
vill þar fara aðra leið en ráðgerð er í frv. og telur vandkvæðalaust að fela stjórn- 
inni að ráða fram úr þessu þann stutta tíma, sem hjer er um að ræða.

í samræmi við þetta leggur minni hl. til, að mestur hluti frv. verði feld- 
ur burt og mun, eins og tekið er fram, skýra þetta nánar i umræðunum. Þó 
þykir rjett að benda á það hjer, að minni hlutinn fær ekki skilið, hvernig hægt 
er að fullnægja því ákvæði 17. gr. frv., að bæjarstjórar (borgarstjórar) verði 
kosnir í öllum kaupstöðum landsins i byrjun næsta árs, nema þeir kaupstaðir, 
sem ráðið hafa starfsmenn þessa til lengri tima, verði skaðabótaskyldir gagnvart 
hinum ráðnu mönnum, ef þeir verða ekki endurkosnir, en verði þeir endur- 
kosnir, er ákvæðið þýðingarlaust. Undir öllum kringumstæðum er það gersamlega 
rangt af löggjafarvaldinu að gefa bæjarstjórnunum undir fótinn um að rjúfa 
gerða samninga, enda getur þetta i engu iýrt bótarjett þeirra manna, sem ráðnir 
hafa verið tii starfsins.

Minni hl. leggur þvi til, að á frv. verði gerðar eftirfarandi

Þingskjal 75—76

BREYTINGAR.
1. 2.—18. gr. falli burt.
2. Á eftir 1. gr. komi ný gr., er verður 2. gr., svo hljóðandi:

Atvinnumálaráðherra setur þær reglur um bæjarstjórnarkosningar, er með 
þarf, til þess að það skipulag komist á eins fljótt og auðið er, sem ráðgert 
er i 5. gr. laga nr. 43, 15. júni 1926.

3. 19. gr., sem verður 3. gr., orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

Alþingi, 5. mars 1929.

Magnús Guðmundsson, Hákon Kristófersson. 
frsm.

líd, 76. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir rikisstjórn- 
ina til þess að innheimta tekju- og eignarskatt með 25°/<* viðauka.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar fellst á ástæður þær, sem fram eru færðar í 
greinargerð með frv. þessu, og leggur til, að frv. verði samþykt. Einn nefndar-
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manna (Ólafur Thors) hefir nokkra sjerstöðu og ritar þvi undir nefndarálitið 
meö fyrirvara.

Alþingi, 5. mars 1929.

Halldór Stefánsson, 
form.

Ásgeir Ásgeirsson.

Hannes Jónsson, 
fundaskrif. og frsm. 

Sig. Eggerz.

Jón A. Jónsson.

Ólafur Thors, 
með fyrirvara.

Ed. 77. Wefndarálit

um frv. til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta var lagt fyrir Alþingi 1928, en varð þá ekki útrætt. Nú hefir 
allsherjarnefnd athugað frv. allítarlega og leggur til, að það verði samþykt með 
eftirfarandi '

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Nú liggja landamörk um hverasvæði þannig, að einhver hluti hvera- 

gufunnar og loftsins eða laugavatns liggur svo í landareign tveggja eða fleiri 
landeigenda, að ekki verður aðskilið, þegar hagnýtt er, og skal þá umráða- 
og hagnýtingarrjetturinn vera sameign þeirra.

Ef landeigendur verða ekki ásáttir um rjettindi til hagnýtingar, skal 
mat skera úr.

Nú vill einn eða fleiri hagnýta hvera- eða laugaorkuna, sem er sam- 
eiginleg, en aðrir ekki, og getur þá hinn eða hinir fyrri hagnýtt alla orkuna, 
svo sem væri hún öll í hans eða þeirra landi. Hinn eða hinir siðari eiga 
engar bætur fyrir orkuna, en hann eða þeir geta hvenær sem er síðar leyst 
inn sinn eða sina hluti, til þess að hagnýta þá sjálfir.

Óheimilt er hvera- eða laugareiganda að breyta að nokkru leyti far- 
veg þess vatns, er hverinn þeytir frá sjer, eða afrensli laugar.

2. Við 6. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Ábúandi á við burtför sina af jörðinni rjett á endurgjaldi fyrir kostn- 

aði sinum, eftir sömu reglum og gilda um aðrar jarðabætur.
3. Við 10. gr.

Orðið »úttektarmanna« i sfðara hluta greinarinnar falli burt.

Alþingi, 5. mars 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.
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Wd. 78. Framvarp

til laga um löggilding verslunarstaðar i Breiðavik í Vestur-Barðastrandarsýslu. 

Flutningsmaður: Hákon Kristófersson.

1. gr.
1 Breiðavik í Vestur-Barðastrandarsýslu skal vera löggiltur verslunar-

staður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið heflr ákveðið takmörk versl- 

unarlóðarinnar samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórnar- 
tiðinda.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt eftir ósk eiganda Breiðavíkur. Löggilding á þessum 
stað telur hann hafi allmikla þýðingu fyrir vermenn, er þangað sækja, og mundi 
hún auka verðmæti jarðarinnar. Auk þess mundi löggildingin tiyggja betur en 
ella er hægt skipaviðkomur, sem nú hafa ekki átt sjer stað þangað í nokkur 
undanfarin ár.

Wd. 70. Wefndar&Ut

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir rikis- 
stjórnina til þess að innheimta tekju- og eignarskatt með 25*/o viðauka.

Frá minni hlnta fjárhagsnefndar.

Jeg hefí ekki getað orðið sammála meira hluta nefndarinnar um þetta 
frumvarp. Ef hægt er að lækka skattana á þessu ári eða næsta, er meiri þörf 
að lækka ýmsa tollana heldur en 25*/o viðaukann við tekjuskatt þeirra manna, 
er hafa yfir 4000 kr. árstekjur. Legg jeg því til, að frumvarp þetta verði felt.

Alþingi, 6. mars 1929.

Hjeðinn Valdimarsson.
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ATd. 80. Wefndarálii

um frv. til laga um breyting á 21. gr. fátækralaganna, 31. mai 1927.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin heflr ekki getað orðið á einu máli um frv. þetta. Meiri hl., M. 
T., Gunn. S., M. G. og H. K., telja þær umbætur, sem frv. gerirráð fyrir, til bóta, 
og leggur því til, að háttv. deild samþykki það. Að vísu heflr einn nefndarmanna 
(M. G.) sjerstöðu og skrifar þvi undir með fyrirvara. Mun hann gera grein fyrir 
sjerstöðu sinni undir umræðum um málið i deildinni.

Einn nefndarmanna (Hjeðinn Valdimarsson) heflr tjáð sig algerlega á 
móti frv.

Alþingi, 5. mars 1929.

., Gunnar Sigurðsson, Hákon Kristófersson, 
form. frsm.

Magnús Guðmundsson, Magnús Torfason. 
með fyriivara.

Ed. 81. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júlí 1911, um vita, sjómerki o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

7. gr. laganna orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 

yrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við hafnir nauðsynleg 
leiðarmerki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje kröfum um það hagað eftir tekj- 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður farartálmi, t. d. sekkur skip á löggiltri höfn eða á almennri 
siglingaleið, skal þá hafnarnefnd eða, ef hún er engin, hreppstjóri gera þær ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi 
að tilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema farariálmann burt 
eða gera hann óskaðlegan. Skal þetta fram fara eins fljótt og unt er. Staðinn 
skal merkja i samræmi við allsherjarreglur og i samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartálminn er á 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, svo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd að merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er,
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og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um framkvæmdina i samráði við 
ráðuneytið.

Rostnað þann, sem leiðir af þvi að nema i burt farartálma inni á 
löggiltri höfn, greiðir hlutaðeigandi hafnarsjóður, að þvi leyti, sem hann ekki 
fæst greiddur af eiganda þess, er farartálma veldur, samkvæmt lögum og regl- 
um, er um það gilda á hverjum tíma. Verði kostnaður sá, er hafnarsjóður 
kemur til með að greiða samkvæmt þessu, meiri en svo, að nemi hálfum 
árstekjum sjóðsins það ár, greiðir ríkissjóður það, sem fram yfir er, enda hafi 
verkið verið framkvæmt með samþykki rikisstjórnarinnar.

Nú vanrækir hafnarnefnd að eyða farartálmanum, og lætur þá ráðu- 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl- 
um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst til hafnar 
eða hafnarleiða, sker ráðuneytið úr.

Ed. $2. Frnmvarp

til laga um vigt á síld.

Flutningsmaður: Erlingur Friðjónsson.

1- gr.
Öll síld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinslu, skal hjer eftir

vegin.
Við vigt á síld skulu notaðar þar til hæfar vogir, er taki i einu að 

minsta kosti innihald eins mælikers sildar ásamt tæki þvi, sem síldin er 
vegin i.

Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af sild.

2. gr.
Þar, sem sild er vegin samkv. 1. gr., ber hlutaðeigandi yfirvaldi að 

löggilda nægilega marga vigtarmenn, sem annist vigt á sildinni jafnóðum og 
hún er afhent kaupanda. Vigtarmenn sjá um, að vogir þær, sem notaðar eru, 
sjeu löggiltar og skoðaðar árlega áður en byrjað er að nota þær.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50 kr. til 5000 kr.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. mars 1925, að því leyti, er þau samrýmást 
ekki lögum þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma í 
bága við þessi lög.
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5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Sn óregla hefir gilt að nndanförnn, að verksmiðjnr þær, sem síld kanpa 
til vinslu, hafa notað vigt og mælingu á síld sitt á hvað við kanp á henni, og 
hefir það eingöngn farið eftir geðþótta verksmiðjanna, hver aðferðin hefir verið 
notnð. Hafa og þan mæliker, sem notnð hafa verið af hinum ýmsu verksmiðjum, 
reynst mismunandi stór, svo allmikið hefir borið á milli nm stærð þeirra, þó hafi 
átt að tákna eitt og sama, eina og hálfa strokktunnn, eða eitt sildarmál, eins og 
það er jafnaðarlega nefnt í daglegn tali.

Þá er og knnnngt, að þær verksmiðjur, sem vega sild sem þær kanpa, 
telja ekki allar sama þnnga i einn mælikeri, sem þó er lagt til grnndvallar við 
útreikning á verði sildarinnar.

Með það fyrir augnm, að einhverjn verði slegið föstn i þessnm efnum, er 
þetta frv. fram komið, og mnn láta nærri, að l’/s strokktunna af nýrri sild vegi 
nm 135 kg., og er því farið fram á í frv., að sn þyngd verði ákveðin i einn mælikeri.

Nd. 83. Frumvarp

til laga um ófriðnn sels i Ölfnsá.

Flutningsmenn: Magnús Torfason, Jörnndnr Brynjólfsson.

1. gr.
f Ölfnsá i Árnessýslu skulu vera ófriðnð selalátnr og selalagnir.

2. gr.
Fyrir missi selveiðinytja í ánni vegna ákvæða 1. gr. skulu koma fnllar 

bætnr, eftir dómkvaddra manna mati, og vera árgjald. Skal atvinnumálaráðn- 
neytið greiða bæturnar af hendi úr rikissjóði og hafa sent sýslumanni til ráð- 
stöfnnar fyrir 1. júli ár hvert, en helming bótanna sknlu þeir, er laxveiðirjett 
eiga í Ölfnsá (Hvítá) og ám þeim, er i hana renna, endnrgreiða ríkissjóði, að 
tiltöln eftir veiðimagni samkvæmt hlnnnindaskýrslum næsta ár á undan, sbr. 
þó 3. gr.

3. gr.
Þegar næst verða prestaskifti i Arnarbæli, falla niður bætur til ábúanda 

þeirrar jarðar fyrir missi selveiðinytja. En meðan núverandi prestur hefir ábúðar- 
rjett á jörðinni skulu bætur til hans greiddar að fulln úr rikissjóði án endnr- 
gjaldsrjettar að helmingi frá laxveiðieigendum.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 46
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4. gr.
Gf laxveiði jarða, er bætur hafa hlotið fyrir nytjamissi af selveiði i ánni, \ 

eykst frá þvi sem er, eftir að byrjað er á útrýmingu selsins, þá skulu bagsmunir { 
af þeirri aukningu metnir af dómkvöddum mönnum til frádráttar bótunum, enda { 
geri 3 þeirra aðilja, er bætur eiga að greiða, kröfu um matið. Nú telja dóm- 
kvaddir menn, að laxveiði einhverrar eða allra þessara jarða hafi aukist svo, að 
aukningin gefi eins mikinn arð og-selveiðin áður, og skulu þá bætur fyrir sel- 
veiðimissinn niður falla.

5. gr.
Kostnað við mat samkvæmt lögum þessum skal greiða úr sýsiusjóði.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta var borið fram 1928 á þskj. 346 og eru feldar inn i það 
breytingar nefndar á þskj. 432.

Nd. 94. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á 21. gr. fátækralaganna 31. mai 1927.

Frá Halldóri Stefánssyni.

Við 1. gr. Fyrir »2 ár« komi: 1 ár.

Ald. 85. Breytlngartillaga

við frv. lil laga um breyting á Iögum nr. 41, 4. júni 1924 (Vegalög).

Frá Magnúsi Guðmundssyni og Jóni Sigurðssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina komi:
Aftan við C 3 i 2. gr. laganna komi:
4. Hofsósbraut frá Hofsósi til Hjaltadalsárbrúar.
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Ed. 86. Frumvarp

tíl laga um einkasölu á lyfjum.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Frá 1. júlí 1930 má enginn nema ríkisstjórnin flytja hingað frá útlönd- 

um neina tegund af lyfjum, umbúðum og þeim hjúkrunargögnum, er talin 
verða í lyfsöluskránni, og sker ríkisstjórnin sjálf úr þvi, ef ágreiningur rís, 
hvaða vörur heyri hjer undir og hverjar ekki.

Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs 
lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, ef eigi er, að áliti lögreglustjóra, um meira 
að ræða en svo, að það sje hæíilegur forði handa skipverjum og farþegum. 
Ef birgðirnar teljast meiri, fer um það, sem umfram er, eftir 10. gr. Þegar 
sjerstakar ástæður mæla með, getur ráðherra látið sektir falla niður, og er 
heimilt að greiða verð fyrir vörurnar, ef ætla má, að tilætlunin hafi eigi verið 
að flytja þær hjer á land.

2. gr.
Vörur þær, sem ríkisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún lyf- 

sölum og læknum, er hafa rjett til lyfjasölu, en eigi öðrum. Um sölu á þess- 
um vörum setur rikisstjórnin nánari reglur.

3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er um ræðir í 1. og 2. gr., 

Ieggur ríkissjóður fram, og er ríkisstjórninní heimilt að taka það að láni.

4. gr.
Ríkisstjórnin felur forstöðumanni áfengisverslunar, eða þeim, er stýrir 

lyfjaversluninni, sbr. 4. gr. laga nr. 69, 7. mai 1928, forstöðu lyfjaeinkasöl- 
unnar, og skal hún rekin í sambandi við áfengisverslun rikisins, en skal þó 
hafa aðskilið bókhald. Rikisstjórnin setur reglur um reikningsskil.

5. gr.
Endurskoðendur reikninga áfengisverslunar ríkisins skulu einnig end- 

urskoða reikninga lyfjaeinkasölunnar.

6. gr.
í reglugerðum þeim, er getur í 2. grein, kveður landsstjórnin á 

um, hvernig fara skuli um þær birgðir af lyfjum, umbúðum og hjúkrunar- 
gögnum, sem fyrir hendi kunna að vera hjer á landi, þegar lög þessi koma í 
gildi, hvort gjald skuli greitt af þeim í rikissjóð eða hvort þær skuli teknar 
eignarnámi.
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7. gr.
Á innkaupsverð lytja og hjúkrunargagna skal leggja hæfilegt hundraðs- i 

álag til að standast kostnað allan við lyijaverslunina, þar á meðal tolla og[ 
innflutningsgjöld, og auk þess alt að 2 % af ársveltu, er renni i veltu- og! 
varasjóð.

8. gr.
Jafnan skal lyfjaeinkasalan hafa nægan forða af lyfjum og hjú.krunar- 

gögnum i Reykjavik. Kostnað af sendingu vara innanlands greiða viðskifta- : 
menn verslunarinnar. Paniaðar vörur getur einkasalan látið senda beint frá ■ 
útlöndum til þeirra staða hjer á landi, sem óskað er, og miðast álagning þá < 
við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.

ð- gr.
Ríkisstjórnin setur útsöluverð á vörur þær, er um ræðir i lögum {

þessum.
10. gr.

Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 10000 kr., ef eigi liggur i 
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess eru vörur þær, sem inn eru j 
fluttar í heimildarleysi, upptækar, og skal afhenda þær einkasölunni til ráð- S 
stöfunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur í varasjóð.

11. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal fara sem almenn i 

lögreglumál.

Greinargerð.
Ríkisstjórnin lagði fyrir Alþingi 1921 framvarp til laga um einkasölu á 

lyfjum, og var það frv. komið frá landlækni og fylgdi því allítarleg greinargerð. 
Visast til hennar hjer, en frv. þetta er sniðið eftir frumvarpinu frá 1921. Þó er 
hjer sá munur á, að nú er gert ráð fyrir, að einkasalan selji lyf og bjúkrunar- 
gögn með kostnaðarverði, að viðbættu lítilsháttar álagi til varasjóðs, en eftir frv. 
1921 mátti leggja á innkanpsverð, án tolls, alt að 50 af hundraði.

Það þykir rjett að leggja einkasöluna undir stjórn áfengisverslunar rikis- 
ins. Verður rekstur hennar með þvi móti einfaldari og ódýrari.

Wd. 87. Frumvarp

til laga um sölu á uokkrum hluta prestssetursins Hólma i Reyðarfirði. 
Flutningsm.: Sveinn ólafsson.

1. gr.
Að fengn'u samþykki sóknarprests skal rikisstjórninni heimilt að sefja
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Eskifjarðarhreppi þann hluta Hólmalands, sem liggur norðan við Hólmaháls, 
ásamt Hólmanesi og öllu því landi, sem liggur austan túns á Hólmum, milli 
fjalls og fjöru, þó að undanteknu varplandi staðarins, og lætur ríkisstjórnin 
ákveða landamerki milli prestssetursins og hins selda lands.

2. gr.
Um mat á því, sem selt verður, og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæð- 

um laga nr. 50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps hefir farið þess á leit að fá keypt 
prestssetrið Hólma i Reyðarfjarðarhreppi, eða að minsta kosti nokkurn hluta 
þess, til landnáms, ræktar og beitar fyrir ibúa kauptúnsins.

Landsnytjar í Eskifjarðarhreppi eru mjög takmarkaðar. Land hrepps- 
ins tekur yfir 2 fornar, litlar og landkostarýrar hjáleigur frá jörðinni Eskifirði, 
Bleiksá og Lambeyri, og stendur þó nokknr hluti kauptúnsins í landi Svina- 
skála, sem liggur undir Helgustaðahrepp. Land til ræktar og beitar er Iöngu 
þrotið á fyrnefndum hjáleigum, og verða íbúar kauptúnsjns þvi að sækja flestar 
landsnytjar til nágrannajarðanna, sem liggja i Helgustaða- og Reyðarfjarðar- 
hreppum, þar sem þó er af litlu að miðla.

Gegnt Eskifjarðarkauptúni liggur Hólmaströnd og Hólmanes, þar sem 
bæði er mikið land til ræktunar fallið og stórt beitarsvæði.

Land þetta liggur undir prestssetrið Hólma, en virðist nytjalítið orðið 
fyrir ábúanda Hólma síðan hætt var sauðrækt og fráfærum. Er eigi sjáanlegt, 
að Hólmaprestar missi mikils i, þótt land það verði selt, sem frv. þetta ræðir 
um. Hinsvegar er engin opinber landareign til þarna nærlendis önnur en 
Hólmar, sem hægt er að selja eða leigja Eskifjarðarhreppi, en eigendur næstu 
jarða við kauptúnið eru ófúsir til að selja lönd sin.

Wd. 88. Þlngaályktun

um útflutning hrossa.

(Afgreidd frá Nd. 8. mars).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að leita samn- 
inga við skipafjelögin, sjerstaklega Eimskipafjelag íslands, um lækkun á flutn- 
ingsgjaldi á útfluttum hrossum, og ennfremur að beita sjer fyrir því, að Þjóð- 
verjar lækki toll á smáhestum (ponies).
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Ed. 89. Frnmvarp

til laga um brevting á lögum nr. 29, 27. júni 1925, um skráning skipa.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Nú er skip bygt erlendis fyrir aðilja, er hjer má láta skrá skip sitt, 

eða hann verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki 
skrá það á íslandi, fyr en það er komið i islenskt skráningarumdæmi.

Pó skal viðskiftafulltrúum íslands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskirteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilríki þau, 
er í 6. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt þjóðernisskírteini, þó ekki i 
lengur en þar til skipið kemur fyrsta sinn i islenska höfn, enda sje skírteini; 
skilað lögreglustjóra í því umdæmi, og aldrei lengur en tvö ár, nema sam- > 
þykki fjármálaráðuneytisins komi til.

Nú þykir viðskiftafulltrúa grunur leika á því, að aðili fullnægi í raun , 
rjettri ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá skip sitt á íslandi, eða að s 
hann eigi i raun rjettri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign, i 
og ber honum þá að neita að gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða, þar : 
til fjármálaráðuneytið, eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr málinu.

Jafnskjótt sem viðskiftafulltrúi gefur út þjóðernisskírteini, sendir hann i 
fjármálaráðuneytinu eftirrit af þvi, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunar- 
gögnum þeim, sem sá, er skráningarinnar heiðist, ber að afhenda honum i 
samkvæmt 6. gr. Fjármálaráðuneytinu ber að rannsaka skjöl þessi og krefja 
útgerðarstjóra skipsins um að skila aftur bráðabirgða-þjóðernisskirteininu, ef 
það reynist að vera ólöglega útgefið.

1 þjóðernisskirteini til bráðabirgða skal greina:
. 1. Nafn skips og hverskonar skip það sje.

2. Hvar og hvenær skip sje bygt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda 
samkvæmt kaupbrjefi eða öðru heimildarskjali.

3. Nafn skipstjóra.
4. Svo nákvæmar upplýsingar, sem fá má, um smálestatal skips, lögun þess 

og lýsing.
5. Hversu lengi skirteinið skuli gilda.

Nú er skip, sem skrásett er á íslandi, smíðað upp erlendis, og er 
skipstjóra þá rjett að krefjast þess af næsta viðskiftafulltrúa Islands, að hann 
fái honum i hendur skírteini, er veiti honum heimild til að nota þjóðernis- 
og skrásetningarskírteini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur í íslenska 
höfn, þar sem rannsaka má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi 
út nýtt þjóðernisskírteini. Þó getur skirteini viðskiftafulltrúa ekki lengur gilt 
en tvö ár, nema sjerstakt samþykki fjármálaráðuneytis komi til.
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®fd. 90. Frumvarp

til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur.

Flutningsm.: Hjeðinn Valdimarsson, Sigurjón Á. Ólafsson,
Magnús Jónsson og Jón Ólafsson.

1. gr.
Seltjarnarneshreppur skal lagður undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag 

Reykjavikur frá 1. janúar 1930.
2. gr.

Frá sama tíma tekur Reykjavíkurbær að sjer framfærslu allra þeirra, sem 
hjálparþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga eða mundu eignast, ef lög 
þessi væru ekki sett, í Seltjarnarneshreppi, vegna fæðingar eða dvalar þar.

3. gr.
Á sama tima skulu fram fara fjárskifti með Reykjavikurbæ og Kjósar- 

sýslu, vegna stækkunar umdæmis Reykjavíkur, en náist ekki samkomulag, sker 
atvinnumálaráðuneytið úr.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt eftir ósk bæjarstjórnar Reykjavikur, og verður 
nánari grein gerð fyrir þvi í framsögu. Sumir flutningsmanna hafa nokkra sjer- 
stöðu í málinu, sem einnig verður skýrð í framsögu.

Bd. 91. Framvarp

til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Landareign hverri innan þinglýstra takmarka fylgir rjettur til umráða 

og bagnýtingar á hverum og laugum (jarðhita), sem á henni eru, þó með tak- 
mörkunum þeim, sem lög þessi tilgreina.

2. gr.
Nú liggja landamörk um hverasvæði þannig, að einhver hluti hvera- 

gufunnar og ioftsins eða laugavatns liggur svo i landareign tveggja eða fleiri 
landeigenda, að ekki verður aðskilið, þegar hagnýtt er, og skal þá umráða- 
og hagnýtingarrjetturinn vera sameign þeirra.
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Ef landeigendur verða ekki ásáttir um rjettindi til hagnýtingar, skal 
mat skera úr.

Nú vill einn eða fleiri hagnýta hvera- eða laugaorkuna, sera er sam- 
eiginleg, en aðrir ekki, og getur þá hinn eða hinir fyrri hagnýtt alla orkuna, 
svo sem væri hún öll í hans eða þeirra landi. Hinn eða hinir siðari eiga 
engar bætur fyrir orkuna, en hann eða þeir geta hvenær sem er síðar leyst 
inn sinn eða sina hluti, til þess að hagnýta þá sjálfir.

óheimilt er hvera- eða laugareiganda að breyta að nokkru leyti far- 
veg þess vatns, er hverinn þeytir trá sjer, eða afrensli laugar.

3. gr.
Landeigandi má ekki undanskilja landareign sinni jarðhitarjettindi, 

nema með sjerstöku leyfi ráðherra. Kaup á slikum rjettindum eru landkaup.

4. gr.
Landeiganda er rjett að hagnýta sjer hveri og laugar, eða ráðstafa 

þeim, eins og honum þykir best henta, sbr. þó 2. gr. Hann hefir rjett til að 
stifla frárensli úr þeim, hlaða bakka um þau, gera garð um þau, ræsa fram 
ofanjarðar eða neðan, án þess hætta stafi af eða veruleg óþægindi fyrir um- 
ferð, eða spjöll á eign annars manns, sem ekki er skylt að hlíta samkvæmt 
sjerstakri heimild.

Skylt er landeiganda að girða umhverfi hvera og lauga, ef sjerstök 
hætta stafar af.

5. gr.
Óheimilt er landeiganda eða umráðamanni að spilla hverum eða laug- 

um á landi sínu, hvort sem það er með ofaníburði, framræslu eða með öðr- 
um hætti, nema það sje talið nauðsynlegt samkvæmt matsgerð, til varnar þvi 
landi eða landsnytjum.

6. gr.
Nú vill jarðeigandi ekki leggja neinn kostnað fram til hagnýtingar 

hveraorku á jörðinni, og er þá ábúanda heimilt að hagnýta hana á sinn kostnað, 
þó þannig, að hann spilli ekki jörðu að neinu leyti. Má þvi ekki byrja á 
verkinu, fyr en það hefir verið álitið af úttektarmönnum og þeir talið það 
rjettmætt.

Ábúandi á við burtför sina af jörðinni rjett á endurgjaldi fyrir kostn- 
aði sínum, eftir sömu reglum og gilda um aðrar jarðabætur.

7. gr.
Ef hjeraðsstjórn telur rjett að taka hveraorku einhverrar jarðar til 

almennra afnota i hjeraðinu, og fær til þess samþykki ráðherra, þá hefir hún 
rjett til að taka orkuna eignarnámi, þó þannig, að jarðeigandi eða umráða- 
maður hafi eftir nægilega hveraorku til nauðsynja sinna, nema hann óski 
heldur endurgjalds i peningum. Um eignarnámið fer að öðru leyti eftir lög- 
um nr. 61, 14. nóv. 1917.

Þiogskjal 91
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8. gr.
Nú er hveraorka talin meiri en svo, að hún nægi jarðeiganda einum 

og hjeraðsbúum, eftir að fram hefír farið rannsókn sú, sem rætt er um i 10. 
gr., og hefír rikið þá rjett til að taka hverina eignarnámi á sama hátt sem 
segir í 7. gr.

9. gr.
Þegar búið er að taka hverina eignarnámi, sbr. 7. og 8. gr., eru land- 

eigendur og leiguliðar á þvi svæði, sem orkan á að koma til afnota, skyldir 
að þola öll mannvirki, er af notkun leiðir, á löndum sinum og lóðum, svo 
og láta af hendi land og mannvirki og þola hverskonar afnot af landi, tak- 
markanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar 
verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem ákveðið 
skal með mati, ef samkomulag næst ekki.

10. gr.
Ríkið hefir rjett til að láta rannsaka hveraorku með borun eða á 

annan hátt, hvar sem er á landi hjer. Er landeigandi eða umráðamaður 
skyldur til að leyfa mönnum þeim, er ríkið gerir út í þeim tilgangi, óhindr- 
aðan aðgang að landareigninni. Verði landið fyrir einhverjum skemdum við 
rannsóknina, eða biði landeigandi eitthvert tjón at henni, skal það bætt að 
fullu eftir mati, náist ekki samkomulag. Enga aðstoð er landeigandi eða um- 
ráðamaður skyldur að láta i tje við rannsóknina, nema fyrir fulla borgun.

11. gr.
Um rafmagnsveitur eða rafstöðvar, sem jarðhita nytja, fer eftir ákvæð- 

um vatnalaga, um raforkuver og veitur, og eftir ákvæðum laga nr. 7, 15. júni 
1926, um raforkuvirki. Um hitaveitur fer eftir ákvæðum laga þeirra, er á hverj- 
um tima gilda um öryggi og eftirlit með verksmiðjum og vjelum, en að öðru 
likt og um vatnsveitur samkvæmt vatnalögum.

12. gr.
Nú vill einhver annar en landeigandi eða umráðamaður bora eftir 

jarðhita, og sýnir að hann er þess megnugur, og skal hann þá fá leyfí til þess 
hjá lögreglustjóra. 1 leyfisbrjefi skal tiltekið, á hvern hátt rannsókninni skuli 
hagað og hversu stórt svæði er látið af hendi. Skal miða það við, að leyfis- 
beiðandi íái nægilega stórt svæði til rannsóknar og væntanlegrar hagnýtingar 
með borun, án þess að vænta megi verulegra truflana frá borholunum utan 
svæðisins. Tiltekið skal í leyfisbrjefi, hversu nálægt mörkum svæðisins leyfis- 
hafi megi bora með tilliti til væntanlegra borana annara utan svæðisins. 
Skal lögreglustjóri i þvi efni fara eftir áliti ráðunautar rikisstjórnarinnar.

Áður en leyfi er veitt, skal lögreglustjórí tilkynna landeiganda, að sótt 
hafi verið um borunarleyfi.

Sá, er borunarleyfi fær, öðlast einkarjett á leyfissvæðinu til jarðhita- 
rannsókna og forgöngurjett til virkjunar þeim jarðhita, er hann finnur, enda

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 47
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greiði hann árlegt gjald til ríkissjóðs, eftir þvi sem nánar verður tiltekið í i 
leyfisbrjefinu, Fyrir leyfisbrjef skal greiða 200 krónur, er renna i ríkissjóð.

Leyfishafi skal greiða fullar bætur fyrir átroðning, er landeigandi kann j 
að verða fyrir, og þau óþægindi, er hann kann að baka öðrum með rann- j 
sóknum sinum, eða með hagnýtingu jarðhitans. — Ef ágreiningur verður um ; 
endurgjaldið, skal úr þvi skorið með mati.

13. gr.
Leyfisbrjef til borunar eða forgangsrjett til borunar má ekki framselja ; 

nema með leyfi ráðherra.
14. gr.

Nú er borunarrannsókn lokið, og skal þá byrjað á hagnýting jarð- 
bita innan ákveðins árafjölda, sem tiltekinn er í leyfisbrjefinu, þó aldrei siðar 
on innan 10 ára. Að öðrum kosti fellur forgangsrjettur leyfishafa til virkjunar 
jarðhita niður, og er þá hverjum heimilt að fá nýtt leyfi tii borunar og hag- 
nýtingar eins og segir i 12. gr. Við umsókn um borunarleyfi, ef fleiri eru, 
gengur hagnýting til almenningsþarfa fyrir, og umsókn bjeraðsstjórna fyrir 
umsóknum einstakra manna.

15. gr.
Til virkjunar jarðhita, sem borað hefir verið fyrir, þarf leyfi ráðherra, ef 

meir en 500 hestöfl (hreyfiafl) eru, og fara að öllu leyti með sem vatnsafl 
væri, eftir vatnalögum. Hitaveitur, sem fá jarðhita, er borað hefir verið fyrir, 
skulu háðar sama eftirliti og vjelar og eimkatlar á landi.

16. gr.
Ef borunarmanni er synjað um leyfi til virkjunar, af því hjeraðsstjórn 

eða ríkisstjórn vill sjálf hagnýta orkuna til almennra þarfa, á hann rjett til 
að fá endurgreiddan allan kostnað, er leitt hefir af borunum hans, og eftir 
atvikum bætur eftir mati fyrir rjettindamissi.

líd. 99. Breytlngartillögur

við frv. til laga um löggilding verslunarstaðar í Breiðavík í Vestur-Barðastrand- 
arsýslu.

Frá Benedikt Sveinssyni.

1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
í Breiðavík í Vestur-Barðastrandarsýslu og i Sigurðarstaðavík á Mel- 

rakkasljettu skulu vera löggiltir verslunarstaðir.
2. Við 2. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:

Löggilding hvors þess verslunarstaðar, er um ræðir i 1. gr., skal koma 
til framkvæmda þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið o. s. frv.

3. Fyrirsögnina skal orða svo: Frv. til laga um löggilding verslunarstaða.
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Hd. 93. Befndarillt

nm frv. til laga nm breyting 6 21. gr. fátækralaganna, 31. maf 1927.

Frá minni hlnta allsherjarnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið sammála meiri hluta nefndarinnar nm frum- 
varp þetta. Álft jeg annarsvegar, að ganga eigi lengra í þá átt að stytta sveit- 
festitimann, með því að láta dvalarsveitina verða framfærslnsveit, en hinsvegar 
álit jeg styttingn sveitfestitímans varhngaverða, ef ekki er jafnframt sjeð nm 
rjettláta skiftingn framfærslnkostnaðarins meðal hinna ýmsn hreppa. Þar sem 
einnig er mikil þörf á fleiri breytingnm á fátækralögnnnm og jeg hefi ásamt 
tveim öðrnm þingmönnnm fintt frv. til laga nm breyting á fátækralögnnnm 
yfirleitt, en ekki einnngis á þessari grein, Iegg jeg til, að frnmvarp til laga nm 
breyting á 21. gr. fátækralaganna 31. mai 1927 eingöngn verði fellt.

Alþingi, 9. mars 1929.

Hjeðinn Valdimarsson.

B’d. 94. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum um hlutafjelög, nr. 77, 27. júni 1921.

Flutuingsm.: Hjeðinn Valdimarsson, Sigurjón Á. Olafsson,
Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
11. gr. laganna hljóði svo:
Skrásetningu hlutafjelaga annast lögreglustjóri, þar sem heimili fjelags- 

ins er, sbr. 13. gr. Hlutafjelag skal skrá í sjerstaka skrá (hlutafjelagaskrá), þar 
sem allar upplýsingar sjást um fjelagið, þær sem tilkynna skal, og hefir al- 
menningur heimild til að skoða þá skrá i skrifstofu lögreglustjóra. Atvinnu- 
málaráðherra setur ákvæði um skipulag hlutafjelagaskráa.

2. gr.
Á eftir 14. tölulið 12. gr. laganna komi nýr töluliður:
Ef hlutabrjef hljóða á nafn eða samþykki fjelagsstjórnar þarf til eig- 

endaskifta, skal tilkynt, hverjir hluthafar sjeu og hversu mikil sje hlutaeign 
hvers þeirra.

3. gr.
Á eftir 14. gr. laganna komi ný grein:
Hlutafjelögum skal skylt að senda rekstrar- og efnahagsreikning hvers
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fjelags til lögreglustjóra, í síðasta lagi í apríl ár hvert, og skulu reikningarnir 
undirritaðir af framkvæmdarstjóra og endurskoðendum fjelagsins.

Greinargerð.
Hlutafjelög eru rekin meö takmarkaðri ábyrgð, og flest þeirra eru um- 

svifamikil i framleiðslu og viöskiftum. Virðist þvi sjálfsagt, að almenningur eigi 
tiltölulega greiðan aðgang að áreiðanlegum upplýsingum um þau og hag þeirra. 
Vafasamt er, hvort menn hafa eftir gildandi lögum rjett til þess að athuga hlut- 
hafaskrárnar, og þar að auki eru þær ófullkomnar. Gr með frv. þessu reynt að 
ráða bót á þessu.

Ed. 95. Frumvarp

til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeyta- 
notkun islenskra veiðiskipa.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason, Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Öll botnvörpuskip skulu hafa fullkomin loftskeytatæki. Nú hefir botn- 

vörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett í skipið eigi siðar en i árslok 1929.

2. gr.
Landsstjórninni skal heimilt að hafa eftirlit eins og henni þurfa þykir 

með þvi, að loftskeyti sjeu ekki notuð til stuðnings ólöglegum veiðum i land- 
helgi á nokkurn hátt.

3. gr.
Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfjelags á íslandi, sem hefir skip 

með loftskeytatækjum við veiðar hjer við land, skal skyldur að láta dómsmála- 
ráðuneytinu i tje lykil að hverju þvf dulmáli, sem notað kann að vera i skeyta- 
sendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa bjer við land, eða milli islenskra 
veiðiskipa innbyrðis. Það telst dulmál samkvæmt lögum þessum, ef notað er í 
skeyti venjulegt mál i óvenjulegri merkingu.

4. gr.
Hver loftskeytastöð á lslandi og hvert islenskt veiðiskip, sem hefir loft- 

skeytatæki, skulu hafa sjerstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu undir frumrit 
allra skeyta til eða frá islenskum veiðiskipum. Hver sá, sem skeyti sendir til 
veiðiskips eða frá þvi, skal undirrita á hverju sliku skeyti drengskaparvottorð um 
það, að ekkert i efni skeytisins sje ætlað til að stuðla að landhelgibrotum, forða 
söknnaut við töku eða gefa veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna.
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Á islenskum loftskeytastöðvum og hverju íslensku veiðiskipi með loft- 
skeytatækjum skal rita i sjerstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með ná- 
kvæmri stund og dagsetningu og i töluröð, svo sem ger verður ákveðið i reglu- 
gerð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfsmönnum við loft- 
skeytastöðvar i Ihndi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir þvi 
sem frekast er fært, óll loftskeytaskifti milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskifti 
þeirra við land. Skulu loftskeytastöðvar, varðskipin og innlend veiðiskip i byrj- 
un hvers mánaðar senda dómsmálaráðuneytinu frumrit allra þeirra loftskeyta, 
sem milli lands og skipa hafa farið á siðastliðnum mánuði, og eftirrit þeirra 
skeyta skipa á milli, er náðst hafa. 1 lok hvers árs skulu sömu aðiljar senda 
dómsmálaráðuneytinu bækur þær, sem skeytin eru rituð i fyrir það ár. Skulu 
bækur þessar siðan lagðar fyrir sjávarútvegsnefndir Alþingis.

x 5. gr.
Nú verðnr útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem hagsmuna hefir að 

gæta við útgerð skipsins, sannur að sök um brot á 4. gr., eða útgerðarstjóri um 
brot á 3. gr., og varðar það þá 8—30 þúsund króna sekt, og ábyrgist útgerð 
skipsins greiðsluna, en auk þess skal skipstjóri, sem sannur verður að þvi að 
hafa notað loftskeyti til að fremja, dylja eða aðstoða við landhelgibrot, i 
fyrsta sinn missa rjett til skipstjórnar i 2 ár. Brjóti hann aftur, missir hann 
skipstjórnarrjettindi fyrir fnlt og alt.

Verði einhver annar en þeir, sem nefndir eru i 1. málsgrein., brotlegur 
gegn 4. gr., sætihann sektum frá 1000—12000 kr.

6. gr.
Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri hjer á landi eða skip- 

stjórnarmaður á veiðiskipi hafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að fremja land- 
helgibrot eða stuðla að þvi, að það gæti orðið framið, eða sá, sem sekur er 
um slikt brot, getí sloppið undan lagaaðförum, skal þá dómsmálaráðuneytinu 
heimilt að svifta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að máli, rjetti 
til að senda loftskeyti, nema undir eftirliti dómsmálaráðuneytisins, sem ræður 
órðalagi og formi slikra skeyta. Samskonar eftirliti skulu þeir háðir, er sekthefir 
fallið á eftir 5. gr. Sjávarútvegsnefndir Alþingis gera tiilögur um, hve lengi sliku 
eftirliti skuli haldið áfram gagnvart aðilja hverjum.

7. gr.
Ákvæði þessara laga koma ekki til framkvæmda þegar skip er statt i 

neyð eða þegar um björgunarskeyti er að ræða.

8. gr.
Að öðru leyti en þvf, sem hjer er tekið fram, skal farið með mál út af 

brotum gegn lögum þessum eins og opinber lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Greinargerð.

Frnmvarp þetla er flnlt eftir tilmælum dómsmálaráðherra. Fylgdi þvi 
eftirfarandi greinargerð:

»Frv. nm sama efni var að tilhlutun stjórnarinnar borið fram á siðasta 
þingi, en varð ekki útrætt i það sinn. En umræður þær, er þá urðu um málið, 
gerðn innihald þess knnnugt öllum landsmönnum.

Það er sannað með framburði skilrikra manna á Alþingi og utan þings, 
að sumir islensku togararnir ern hættulegir landhelgibrjótar og að þeir leiða 
heila hópa af erlendum skipum i landhelgina með sjer. Það er ennfremur kunn- 
ugt, að þessi landhelgibrot íslendinga varpa skugga á löggæslu og jafnvel dóm- 
stóla landsins í augum erlendra manna, og eru þvi sannarleg þjóðarsmán og 
hættuleg sjálfstæði landsins.

En þessum landhelgibrotum er beinlinis stjórnað úr landi, eins og einn 
hinn merkasti ntgerðarmaður, sem nú lifir hjer á landi, hefir beinlinis lýst á 
sjálfu Alþingi. Útgerðarstjórar eða þjónar þeirra senda skipunum skeyti um 
hreyfingar varðskipanna, eftir þvi sem til vitnast, svo sem þegar þau koma i 
höfn, og þá um leið eru fleiri eða færri togarar komnir í landhelgina.

Loftskeytin eru skipunum nauðsynleg, bæði vegna almennrar viðskifta- 
starfsemi og til að minka slysahættu fyrir skipverja. Þess vegna verður að krefj- 
ast þess, að hver islenskur togari hafi loftskeyti, en jafnframt að svo sje um búið, 
að loftskeytin verði ekki notuð til að halda uppi landhelgiveiðum togara, til 
ómetanlegs skaða og minkunar fyrir þjóðina.

Næsta vor má vænta þess, að þjóðin eigi tvö nýtisku-strandgæsluskip. 
Rekstur þeirra hlýtur að verða þung byrði fyrir rikissjóð, er rikið leggur á sig 
þennan mikla kostnað til að verja landhelgina og tryggja þannig framtíðar- 
skilyrði sjávarútvegs á íslandi. Það væri fráleitur afkáraskapur, ef hið sama 
þing, sem hefir látið byggja tvö dýr skip til strandgæslunnar og veitir fje sem 
nemur hundruðum þúsunda til árlegs rekstrar þeirra, væri svo þróttlaust, að það 
treystist ekki til að stöðva hina giæpsamlegu notkun loftskeyta hjer við land 
móti strandgæslunni, aðeins af þvi að einhverjir af lögbijótunum hafa aðstöðu til 
að beita ofurkappi i þessu máli i stjórnmálalifi landsinsa.

Wd. 90. Frumvarp

til myntlaga.
Flutningsm: Asgeir Ásgeirsson.

1- gr.
Gull er sá verðmælir, sem islenskur gjaldeyrir miðast við. Eining gjald- 

eyrisins nefnist króna. Rrónan skiftist i eitt hundrað aura.

2. gr.
Eitt kilógramm af skiru, ómyntuðu gulli skal jafngilda 3037 krónum.
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3. gr.
Landsbankanum og íslandsbanka er skylt að innleysa seðla þá, er 

bankarnir hvor um sig hafa gefið út, með gulli, ef þess er krafist, þegar fjár- 
málaráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum bankaráðs Landsbankans.

4. gr.
Landsbankanum er skylt að kaupa gull með þvi verði, sem ákveðið 

er i 2. gr., að frádregnum V’0/0, frá þeim tíma, er gullinnlausn gengur i gildi 
samkvæmt 3. gr.

5. gr.
Innflutningur og útflutningur gulls er öllum frjáls.

6. gr.
Um gullmynt, er ríkisstjórnin lætur slá, skal ákveða í reglugerð, er 

fjármálaráðuneytið setur, að fengnum tillögum bankaráðs Landsbankans. Þar 
skal ákveða um stærð gullmyntar, blöndunarhlutföll og um slitna mynt og 
skaddaða. Gullmynt sú, sem rikisstjórnin lætur slá, skal vera löglegur gjald- 
eyrir með fullu ákvæðisverði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin pen- 

ingalög frá 23. maí 1873 og lög nr. 9, 27. maí 1925, um framlenging á gildi 
laga nr. 48, 4. júni 1924, um gengisskráning og gjaldeyrisverslun og breyting 
á þeim, og þau önnur ákvæði, sem fara i bága við þessi lög.

Greinarger ð.

Frumvarpi þessu fylgir svo látandi greinargerð trá tveim gengisnefndar- 
mönnum, þeim Tryggva Þórhallssyni og Ásgeiri Ásgeirssyni:

Við leggjum til, að islenska krónan verði verðfest með lögum i þvi 
gildi, sem hún nú hefir. Það er nú svo langt um liðið frá þvi hinar miklu 
verðbreytingar gjaldeyrisins gagnvart vörum og vinnu hófust, að mestalt 
núverandi sparifje landsmanna hefir safnast á timum með hærra verðlagi og 
minni kaupmætti krónunnar. Sama er um mestallar núgildandi skuldbindingar 
að segja. Þá hefir og gengi krónunnar staðið óbreytt á fjórða ár fyrir tilhlutun 
Alþingis. Við erum því þeirrar skoðunar, að mestu rjettlæti meðal þegna þjóð- 
fjelagsins verði til leiðar komið með því að láta núverandi gildi krónunnar verða 
varanlegt, auk þess sem það er nauðsyniegnr grundvöllur fyrir viðskifta- og 
atvinnulif framtiðarinnar og á engan hátt hættulegt fyrir álit þjóðarinnar hjá 
erlendum viðskiftaþjóðum.

Verðbreytingar gjaldeyrisins gagnvart vöru og vinnu er það höfuðatriði, 
sem almenning varðar i þessum efnum. Við þann tilgang að halda kaupmætti 
gjaldeyrisins sem stöðugustum ber þjóðfjelaginu að miða sin afskifti. Aðalráðið,
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sem þjóðirnar hafa haft til að halda kaupmætti gjaldeyrisins íöstum, er að miða 
gjaldeyrinn við gullið. Gullið hefir í þvi efni ýmsa kosti fram yfir aðrar vörur. 
En gullið er þar þó aðeins milliliður, meðal, sem notað er i öðrum tilgangi en 
þeim, að tryggja fjáreigendum gull í stað seðla. Um langt skeið fyrir ófriðinu 
mikla hafði gullið þjónað allvel þessnm tilgangi, að halda stöðugum kaupmætti 
gjaldauranna. En i ófriðnum fór þetta út um þúfur, sumpart vegna hafta, sem 
sett voru á gullfiutninga milli landa, og sumpart vegna þess, að gullinnlausn seðla 
var upphafin i fiesfum löndum og seðlaútgáfan varð óhófieg. Svo fór og hjá oss. 
7. ág. 1914 var íslandsbanka veitt undanþága frá gullinnlausn, og hefir verðgildi 
gjaldeyris vors siðan verið tiltölulega óháð verðbreytingum gullsins, og verður 
ekki um það sakast, að svo miklu leyti sem gullið um tíma misti eiginleika sinn 
til að hafa stöðvandi áhrif á kaupmátt gjaldaura yfirleitt. En nú hafa flestar 
þjóðir aftur tekið upp gullfót, enda hafa stórveldin gert ráðstafanir til að halda 
föstu verði gullsins, svo það geti aftur veitt kaupmætti pappirspeninga þá festu, 
sem til er ætlast. Það er þvi nú orðið hin öruggasta leið til að skapa seðlum 
fast verð, að miða gildi þeirra við gull. Um það mun ekki vera ágreiningur, að 
við íslendingar sem aðrir eigum að taka aftur upp gullgildan gjaldeyri, en um 
hitt er deilt, hvort staðar skuli numið þar, Sem nú er komið, eða kept að hinu 
gamla gullgildi, sem krónan hafði fyrir ófriðinn.

Ef hækka skal krónuna upp i hið gamla gullgildi, þá þarf um leið að 
auka kaupmátt hennar, eða með öðrum orðum lækka verðlag á vörum og vinnu 
að sama skapi. En hvorttveggja stritar á móti, einkum þó verðlag á vinnu og 
innlendri vöru. Örðugleikarnir á þvi að lækka verðlagið alment sjást skýrast á 
því, að eftir að gengið hefir nú staðið fast á fjórða ár, er hinn innlendi kaup- 
máttur krónunnar ekki enn kominn upp á móts við hinn erlenda kaupmátt, eða 
hið skráða gengi. Eftir genginu ætti verðlagsvisitalan að vera um eða undir 200, 
en var um siðustu áramót 217. Það er þvi enn eftir að framkvæma nokkurn 
hluta þeirrar hækkunar, sem gerð var að gengisskiáningunni haustið 1925. Örð- 
ugleikarnir á því að hækka raunvernlega gjaldeyrinn eru tilfinnanlegir í mörg 
ár. Verðlagið lætur ekki undan nema fyrir skorti á kaupgetu, atvinnuleysi og 
almennri kreppn. Lækkandi verðlagi fylgir deyfð i atvinnulifinu, kyrstaða, sem 
gerir þjóðina fátækari en hún hefði getað orðið, ef hún hefði átt við að búa 
verðfastan gjaldeyri og þar af leiðandi fjör i framleiðslu.

Afieiðingarnar af lækkandi verðlagi, sem fylgir hækkun krónunnar, hverfa 
raunar á löngum tima, þó þungbærar sjeu meðan yfir stendur. En krónuhækk- 
unin skilur þó eftir sig óafmáanlegt ranglæti, þar sem er aukin skuldabyrði alls 
atvinnulifsins. Atvinnurekendur hafa beðið mikinn hnekki af þeirri hækkun, sem 
orðin er. Sumir hafa þegar gepst upp. Af þvi stafa að miklu leyti töp bankanna. 
Aðrir berjast í bökkum með þungar skuldabyrðir, þyngri miklu en þegar Iánin 
voru tekin. Ef enn ætti að hækka krónuna um rúmlega 20% frá þvi, sem nú er, 
mundu skuldatöp bankanna aukast stórlega. Og þeir, sem stæðust hækkunina, 
yrðu að bera fimtungs álag á skuldir sinar. Meginið af núgildandi skuldbind- 
ingum er frá þeim timum, þegar krónan hefir haft likan eða minni kaupmátt en 
núna. Skuldunantum yrði þvi iþyngt óhæfilega og mjög ranglátlega með aukinni 
krónuhækkun. Það væri þvi meiri óhæfa, þar sem rikisvaldið hefir á siðari árum
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og mnn, eftir þvi sem á horfist, enn gera ráðstafanir til að hvetja menn til fram- 
takssemi með þvf að skapa lánsmöguleika til langs tfma, einknm fyrir landbún- 
aðinn. Allar slíkar ráðstafanir skylda rikisvaldið til að láta sitja við það verð- 
gildi, sem gjaldeyririnn nú hefir. Ef rikisvaldið ætlar sjer ekki að sjá nm, að 
almenningnr þnrfi ekki að greiða meira en tekið var að láni, þá ber því að 
minsta kosti skylda til að stnðla að kyrstöðn meðan hækknnin fer fram.

Við hækknn krónnnnar eykst gnllþnngi hverrar einstakrar krónn, en 
nafnverð allra sknlda helst óbreytt. Sn sknldaaukning kemnr til góða þeim, sem 
kröfnrnar eiga, en það ern að því er snertir innlent starfsfje atvinnnveganna 
sparifjáreigendnrnir. Nn væri ekkert við þvi að segja, þó þeirra hlntnr yrði stærri, 
ef þvi fylgdi ekkert misrjetti. En í þessnm efnnm verðnr engnm gefið án þess 
að það sje frá öðrnm tekið, og verða þvi afskifti þjóðfjelagsins hjer sem annars- 
staðar að miðast við það, að skapa sem mest rjettlæti fyrir sem flesta. Nú mnn 
nærri liggja, að sparifje landsmanna hafi 1914, þegar verðbyltingarnar hófnst og 
gnllinnlansnin var npphafin, verið nm 91/* miljón króna. Nú mnn það vera nm 
461/* miljón. Má telja vist, að hreyft hafi verið á rúmnm 14 árnm svo mikið af 
hinnm eldri 91/* miljónnm, að nú mnni vera eftir óhreyfðar frá 1914 i þessnm 461/. 
miljónnm minna en 1 miljón króna. Það, sem hreyft hefir verið, hefir breyst í 
vörnr, faffteignir o. fl., og þó nokknð af þvi hafi komið aftnr, þá hefir það mist 
rjett sinn til hækknnar við að verða hlnttakandi f hinnm mikln verðlags- 
breytingnm. Annað en það fje, sem óhreyft hefir staðið, hefir ekki rjett til hækk- 
nnar npp i hið gamla gnligildi. Sá, sem dregnr saman fje, safnar kanpgetn til 
siðari tima, eignast rjett til jafnmikilla lifsgæða sfðar, þegar hann þarf á að halda, 
og hann hefir neitað sjer nm, þegar hann lagði fjeð til hliðar. Þjóðfjelaginu ber 
skylda til að varðveita rjett hans, að svo miklu leyti sem hægt er, en ekki til 
að anka hann á kostnað annara. Framkvæmdamaðnrinn teknr fje sparandans 
til ávöxtnnar og þjóðfjelaginn ber sama skylda til að reyna að vernda hann frá 
þvi að þurfa að greiða meira en hann fjekk að láni. Eftir þvi, sem áðnr var 
sagt, hefir fyrir innan 1 miljón af sparifjenu rjett til hækknnar, en hinar 45^2 
miljónirnar eru dregnar saman á timum, þegar krónan hafði minni kanpgetn 
en hún nú hefir. Til þeirra 45’/» miljóna svara sknldnnautar, sem fá mest mögn- 
legt rjettlæti, úr þvi sem komið er, með festingu krónnnnar i núverandi gildi 
hennar. Það er sjaldgæft i þjóðfjelagsmálnm, að það sje jafnótvírætt, hvað rfk- 
isvaldinn beri að gera til að gera rjettlátlega nm mál þegnanna.

Tíminn, sem liðnr, er stórt atriði i gjaldeyrismálnnnm. Þegar gengistrnfl- 
anir hafa staðið skamma stnnd, er sjálfsagt að reyna að kippa verðgildi pen- 
inganna i gamla horfið, en þvi lengri tfmi sem liðnr frá verðlags- og gengistrnfl- 
nnum, því meir dregnr úr hækkunarijetti hins eldri tima og að sama skapi vex 
rjettur hins nýja tima til að festa það verðlag og verðgildi peninganna, sem orðið 
er varanlegt. Alþingi hefir frá þvi sfðustu gengisbreytingar nrðn 1925 stöðngt 
gert ráðstafanir til að gengið hjeldist óbreytt, með þeim góða árangri, að svo hefir 
orðið i framkvæmdinni. Slikar ráðstafanir er ekki hægt að gera án þess að þær 
sknldbindi til, að verðgildi krónunnar verði fyr eða siðar fest i þvi gengi, sem 
orðið er varanlegt.

Þar sem frá var vikið nm sparifjárinnstæður má að vísu segja, að full-
Alþt, 1929. A. (41. löggjafarþing). 48
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nægja megi öllu rjettlæti með þvi að greiða þeim, aem ósnerta fjeð eiga, uppbót, : 
sem nemur mnninnm £ hinn gamla og núverandi gullgildi krónunnar. Ef farið i 
er inn á þá braut, þá er og sama ástæða til að bæta þeim, sem þegar hafa tekið 
út fje sitt og eytt því, þegar peningamir böfðu minni kaupmátt en þeir nú hafa, ; 
og sem enga leiðrjetting fá sinna mála, þó krónan yrði hækkuð upp i sitt gamla : 
gullgildi, nema sjerstakar ráðstafanir yrðu gerðar. Sama rjett hafa og þeir, sem < 
tekið bafa fje að láni, þegar krónan hafði minni kaupmátt, og nú eiga að greiða 
skuldir sínar með stærri krónum en þeir tóku að láni. En okkur líst ekki á, að < 
hægt sje að skima inn i hvern kima eftir þeim, sem orðið hafa fyrir misrjetti af 
völdum lausgengisins. Það er vart ráðlegt að taka sjer fyrir hendur að snúa hjóli 
timans aftur á bak. Það, sem enn er hægt að gera og ber að gera, er að forðast 
alt nýtt ranglæti með þvi að festa krónuna i þvi gildi, sem hún nú hefir. Þó 
skal það fúslega játað, að þvi betnr er farið, þvi meira misrjetti, sem hægt 
er að koma i veg fyrir. Þær kröfur, sem hjer um ræðir, eru samar og jafnar 
að því er snertir þá eldri sparifjáreigendur, sem þegar hafa eytt fje sinu, og aukast 
að þvi er snertir skuldunauta, sem lán hafa tekið á lággengistímum, ef krónan i 
er hækkuð upp i gamla gullgildið. En þessar kröfur og fullnæging þeirra er mál 
út af fyrir sig, og hvernig svo sem menn kunna að lita á þær, þá hefir það ekki 
áhrif á rjettmæti þeirrar almennu lansnar gengismálsins, að festa beri krónuna i 
hinu núverandi gildi hennar.

Sú ráðstöfun, að festa núverandi gildi islenskrar krónu með lögum, snertir 
að mjög litlu leyti aðra en lslendinga sjálfa. Næstum allar skuldbindingar gagn- 
vart öðrum löndum eru miðaðar við erlenda mynt. Aðalundantekningin frá þvi 
eru bankavaxtabrjef 1.—4. flokks veðdeildar Landsbankans, sem seld voru dönsk- 
um kaupendum fyrir ófriðarbyrjun. Brjef þessi, sem nú munu ekki nema meiru 
en rúmum 800 þús. krónum, hafa verið innleyst, og vaxtamiðar þeirra, í dönsk- 
um krónum frá þvi að íslensk og dönsk króna urðu viðskila. Urðu ýmsir undr- 
andi, þegar sá viðskilnaður gjaldauranna varð, enda höfðu víst fæstir áður gert 
sjer grein fyrir, að slikt gæti komið fyrir, og ýmsar ráðstafanir verið gerðar án 
þess að hugkvæmst hafi sá möguleiki. Má til dæmis nefna líftryggingar íslendinga 
i dönskum fjelögum, og var sá vandi leystur með því að leyfa hinum liftrygðu 
að velja á milli þess, við hvorn gjaldeyrinn liftryggingarnar skyldu miðast, enda 
skyldu þá iðgjöld greiðast framvegis i þeirri krónu, sem kosin var. Slíkur rugl- 
ingur á hinum fyrstu timum islenskrar gengisskráningar kemur ekki úrlausn 
gengismálsins við, enda hefði eins mátt ákveða, að veðdeildarbrjefin og vaxta- 
miðar þeirra skyldu innleyst í islenskum krónum, og er dómur fyrir þvi í slikum 
viðskiftum Dana og Svia, að það hefði staðist. Rikisábyrgð, sem tekÍD var á sið- 
asta þingi á veðdeild Landsbankans, nær ekki nema til nafnverðs veðdeildar- 
brjefa, enda nær ábyrgð einstaklinga og rikja á lánum aldrei nema til nafnverðs 
skuldanna, eins og kunnugt er. Eftir þeirri reglu hafa öll skuldaskifti farið í öll- 
um löndum i hinum miklu gengisbyltingum siðasta áratugs.

Gengismálið er auðveldara viðfangs vegna þess, að erlendar skuldir 
eru að mestöllu leyti miðaðar við erlenda gjaldaura, því ekki þarf þaðan að 
óttast háværar kvartanir þeirra, sem ef til vill teldu á sinn rjett gengið með 
verðfestingunni. Hafa slíkir kröfuhafar stundum reynt til að spilla erlendu láns-
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ransti þeirra ríkja, sem fest hafa gjaldeyri sinn í lægra gildi en hann hafði fyrir 
áfriðinn, en munu þó yfirleitt litlu hafa áorkað á peningamarkaðinum. Lán eru 
veitt ríkjum eins og einstaklingum eftir möguleikum þeirra til að endurgreiða og 
ávaxta lánin og með þeim vaxtakjörum, sem svara til hins raunverulega fjárhags- 
ástands. Á peningamarkaðinum er eftir engu öðru farið. Um þetta efni vísast að 
öðru leyti til álits Ad. av Jochnick forseta bankastjórnar rikisbankans sænska o. 
Q. Marcus Wallenberg, sem er einn af þeim, sem standa bak við þá umsögn, 
mun nú vera einn þektasti fjármálamaður Norðurlanda og manna knnnugastur 
þeim reglum, sem gilda á peningamarkaði stórveldanna.

Festing krónunnar í núverandi gildi er í því fólgin, að Alþingi setji ný 
myntlög, þar sem ákveðið sje, að krónan skuli tramvegis hafa þá guliþyngd, 
sem svarar til núverandi gengis. Reiknað eftir dollargengi eiga þá kr. 3037 ís- 
lenskar að jafngilda 1 kg. af skiru, ómyntuðu gulli. Það kunna einhverjir að 
sjá eftir hinu gamla myntsambandi við Norðurlönd, sem þó hefír ekki verið 
raunverulegt undanfarið vegna mismunandi gengis Norðurlandakrónanna, að is- 
lensku krónunni meðtaldri, og raunar var fram að 1918 i þvi fólgið, að við 
höfðum enga eigin mynt þrátt fyrir eigin seðlaútgáfu, heldur dönsku krónuna. 
En slik myntsambönd eins og Norðurlandasambandið er lítils virði og getur 
jafnvel skapað hættur, sem sjálfstæð mynt er ekki háð. Um það skal að öðru 
leyti vitnað til þess, sem próf. G. Cassel segir í áliti sinu. Það eina myntsamband, 
sem oss varðar nokkru að vera í, er »myntsamband« þeirra þjóða allra, sem 
gullfót hafa, og þeirra trygginga og þæginda i gjaldeyrismálum þurfum vjer sem 
fyrst að verða aðnjótandi.

Það mætti að vísu, um leið og gjaldeyririnn er festur i núverandi gildi, 
taka upp einhverja aðra gjaldeyriseiningu en nú gildir, t. d. gömlu norrænu 
krónuna, og láta þá núgildandi myntlög standa óhreyfð, en lögákveða, að allur 
núverandi gjaldeyrir, sem er i umferð, skuli innleystur í hinum nýja gjaldeyri, og 
innieignir, skuldir og verðlag á vöru og vinnu umreiknað yfír i þá mynt á sama 
hátt og þegar rikisdalnum var breytt i krónu og álnum í metra. SLjkt er i eðli 
sinu nákvæmlega hið sama og hjer er stungið upp á, að gert sje með myntlaga- 
breytingu, en mundi þó valda óþægindnm og misskilningi, sem auðvelt er að 
sneiða hjá með myntlagabreytingu, og hefír að okkar dómi ekki þá kosti, sem 
ástæða sje til að gangast fyrir. Auk þess er ekki ástæðulaust að óttast, að slík 
breyting á gjaldeyriseiningunni hafí nokkur áhrif til hækkunar á verðlag al- 
ment, en verðlagið er fullhátt fyrir, eins og bent hefir 'verið á, og ber að 
forðast alt, sem aukið getur þau vandkvæði, sem þar af leiða fyrir festingu nú- 
verandi gengis. Beinasta leiðin er að festa þá krónu, sem nú gildir. Þaö breytir 
engu, heldur segir einungis: núverandi ástand skal haldast!

Það virðist ekki ástæða til að taka ný erlend lán i tilefni af festingu 
krónunnar i núverandi gildi, fremur en til að halda henni i sama gildi, ef halda 
ætti áfram hækkunum siðar. Það er hin sama þrekraun, sVo að engu munar um 
skyldur Landsbankans, hvort heldur nú á að festa til frambúðar eða halda föstu 
genginu vegna siðari hækkunar. Alt veltur það á þvi, að Landsbankinn hafí 
nægilegan erlendan gjaldeyri til umráða til að svara eftirspurninni. En rjett mun, 
að Landsbankinn haldi enn um skeið þeirri lánsheimild, sem hann hefír i New-
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York, ef til hennar skyldi þurfa að gripa i svip, en ef nauðsyn yrði lengri Iána, 
sem ekki er útlit fyrir að svo stöddu, þá veitir sú lánsheimild nægilegan frest 
til slfkra útvegana. !

Að öðru leyti vísast til álitsskjala þeirra erlendu sjerfræðinga, sem leitað 
hefir verið til, N. Ryggs bankastjóra Noregsbanka, Ad. av Jochnick, forseta banka- 
stjórnar ríkisbankans sænska — en bak við hans álit standa einnig þeir Marcus 
Wallenberg einkabankastjóri, V. Moll rikisbankastjóri og F. von Krusenstjerna 
bankaeftirlitsmaður — og umsagnar próf. Gustavs Cassel um gengismál íslands, 
en hann var beðinn að láta i tje svo ítarlega umsögn sem hann teldi þurfa til 
úrlausnar.

Fylgiskjal I,

Umsögn próf. Gustavs Cassel um gengismál íslands

Frekari dráttur á þvi að verðfesta gjaldeyri íslands virðist ekki eiga að ■ 
koma til mála, því að nú er svo komið, að svo að segja öll meiri háttar ríki; 
hafa komið gjaldeyri sinum, sem vegna ófriðarins komst á ringulreið, á fastan . 
gullfót. Pappirsgjaldeyrir, sem ekki hefir fast verð, getur ekki með neinu móti , 
til lengdar verið grundvöllur atvinnu- og viðskiftalifsins. Festing á kaupmætti 
pappirsgjaldeyrisins gagnvart vörum væri að visu frá vísindalegu sjónarmiði ágæt 
úrlausn. En það kemur vart til álita, að ísland geti eitt út af fyrir sig farið þá 
leiðhia. Það verður að álitast mjög þýðingarmikið, að gjaldeyri landsins sje haldið 
þann veg í horfinu, að hægt sje að halda föstu gengi hans gagnvart gjaldaurum 
annara landa, sem það helst hefir viðskifti við, — að ógleymdum þeim smá- 
breytingum, sem aldrei er unt að komast alveg hjá. Og þar sem nú allir þessir 
gjaldaurar eru miðaðir við gull, þá er fyrir ísland ekki ura annað að ræða 
en að gera slikt hið sama.

Sú staðreynd, að ísland hefir nú i nærfelt þrjú ár haldið gjaldeyri sinum 
i föstu gengi gagnvart gullgjaldaurum, er jafnframt öfiug ástæða fyrir því, að 
halda beri föstu þessu gengi og festa það með lögum og hinu, að þessi ráðstöfun 
verði gerð nú þegar. Frá sjónarmiði þess, hvaða hlutverk peningarnir hafa, er 
festing gjaldeyrisins höfuðatriði. Sjálft það gildi, sem peningaeiningu landsins er 
gefið, er algert aukaatriði. Sje þessi meginregla heimfærð til ástandsins á íslandi, 
þá kemur vart til máia, að þar verði i framtíðinni kept eftir að ná annari mynt- 
einingu en þeirri, sem nú raunverulega gildir.

Sá áhugi, sem i ýmsum löndum hefir komið í ljós á því að ná aftur 
áður gildandi hærra verðgildi á gjaldeyrinum, styðst við önnur rök en hin hreint 
»peningalegu« (monetára). Menn hafa látið tillitið til kröfuhafa og skuldunauta 
og afstöðu þeirra hvers til annars ráða og krafist hækkunar á verðgildi myntein- 
ingarinnar — ekki vegna þess, að það væri nytsamlegt með tilliti til gjaldeyris- 
ins sjálfs, — heldur eingöngu i þeim tilgangi að gæta með þvi hagsmuna eldri
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kröfnhafa. Á þessa hagsmuni hefir samt oft verið lögð mjög einhliða áhersla. 
Þegarbetur er að gáð, kemnr í ljós, að þær sknldbindingar, sem menn hafa tekist 
í hendnr meðan gengið var lágt, verðskulda og að tillit sje tekið til þeirra. Öll 
íækknn á verðgildi mynteiningarinnar hlýtnr að auka skuldabyrðina og iþyngja 
lessum skuldnnantnm að óverðsknldnðn. Ástæðnrnar á móti slíkn framferði fara 
)ersýnilega vaxandi þegar timar líða og hinar nýjn skuldbindingar verða yfir- 
jnæfandi. Hafi gjaldeyririnn hækkað og mynteiningin þannig skrnfast nokknð 
app fyrir lágmarkið, þá hefir að visn nokknð rjettlæti fallið i skant eldri krðfn- 
íafa, sem eiga enn hærri kröfur frá þvi fyrir ófriðinn, en jafnframt hefir nýtt 
ranglæti verið bakað skuldunautum seinni tima. Það er bersýnilegt, að með þessn 
móti verða engin reikningsskil gerð þegnnm þjóðarinnar. Þar sem nn engn srjett- 
æti» er hægt að ná á þennan hátt, þá verða hinir yfirgnæfandi hagsmnnir þjóð- 

fjelagsins af þvi að leysa gengismálið á þann hátt, sem hagfeldastur er fyrir við- 
reisn atvinnn- og viðskiftalifsins, að ráða úrslitnm. Um atvinnu- og viðskiftalif 
verðnr stjórnmálastefnan jafnan að vita mót framtiðinni, i þeim tilgangi að skapa 
framleiðslnnni svo góð skilyrði sem nnt er, og anka þannig velmegun þjóðarinnar. 
Og þegar nm er að ræða skipnn gjaldeyrismálanna, er i þessn sambandi ekkert 
betra hægt að gera en að festa gjaldeyrinn. Áframhaldandi hækknn á verðgildi 
jjaldeyrisins og lækknn á vörnverði, sem þar með fylgir, hlýtnr að lama fram- 
takssemi, þrýsta framleiðslnnni niðnr fyrir það, sem gæti verið, og gera þjóðina 

heild sinni þar með fátækari en hún þyríti að vera. Þetta er sú ástæða, sem 
úrslitnm á að ráða nm að festa þegar gjaldeyrinn i þvi verði, sem hann nú hefir. 

Þessi röksemdaleiðsla á sjerstaklega vel við nm núverandi ástand á fslandi.
Gengið hefir rannverulega staðið óbreytt svo lengi, að þjóðarbúskapurinn hlýtnr 
að miklu leyti að hafa lagað sig eftir núgildandi mynteiningn. Hækknn á þessari 
mynteiningu mundi þvi angljóslega valda mikln tjóni. Rjettlát jöfnnn milli kröfn- 
hafa og skuldnnanta mundi vissnlega ekki nást með slikri hækknn, því sknld- 
bindingar, sem myndast hafa hvað af öðrn við Iægra gengi, hljóta að vera orðnar 
yfirgnæfandi. Sú gengishækknn, sem átt hefir sjer stað frá þvi gengið stóð lægst, 
hefir þegar iþyngt skuldnnantnm siðari ára svo, að það virðist alveg óverjandi að 
halda áfram á þessari brant, eingöngn til hagsmnna fyrir vissa eldri kröfnhafa.

Svo er fyrir að þakka, að fara má með þetta sknldamál sem algert inn- 
anrikismál íslands. Erlendar skuldir landsins eru svo gott sem allar miðaðar 
við erlenda gjaldanra, og kemnr verðfesting islensks gjaldeyris þeim þvi ekki við. 
Þessar ástæðnr gera vitanlega ljettara fyrir nm festingnna, þvi erlendis geta menn 
ekki sagt, að fsland hafi þar með fært niðnr sknldbindingar sinar út á við á 
einræðislegan hátt. Ank þess hefir gjaldeyrir verið verðfestnr i svo mörgnm mikils- 
háttar löndnm, að óhngsandi er, að álit fslands meðal annara þjóða biði hnekki 
við, að fylgt sje því eftirdæmi.

Ef ráðist væri i að hækka gildi hinnar íslenskn krónn, þá mnndi það 
vitanlega vera gert til að endurreisa krónnna til jafngildis við krónnr Norðnr- 
landa. Svo mikil hækknn á peningagildinn mnndi óefað valda þnngbærnm fjár- 
hagslegnm trnflnnnm, svo maðnr ekki segi alvarlegri kreppu. Þvi hefir oft verið 
haldið fram, að komast megi hjá sliknm erfiðleiknm, ef hækknnin er framkvæmd 
á löngnm tima og gjaldeyririnn fengi þannig sitt gamla gildi, án þess að vern-
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lega yrði vart við. En þetta er rangt. Reynslan hefir sýnt, að það er ekki mögn- 
legt að framkvæma hækknn á þennan hátt. Ef riki hefir á annað borð afráðií 
að hækka peningagildið, og njóti stjórn rikisins yfirleitt nokknrs trausts, þá lendii 
gjaldeyrir þess þegar í klóm alþjóðiegs gengisbrasks, sem fljótlega setnr gjaldeyr- 
inn í hið fyrirhugaða gildi og teknr til sin allan ágóðann af hækknninni á 
kostnað þess ríkis, sem þannig hefir mist tökin á sínnm eigin gjaldeyri. Það ei 
þvi vissara, að þessi yrði niðnrstaðan, þegar um er að ræða lítið ríki, þvi gjald- 
eyrir þess mundi verða leiksoppnr i hendi spákaupmanna. Ef þvi verðnr að falla 
frá umhngsuninni nm langvarandi hækknn og velja verður á milli skjótrar hækk- 
unar á gjaldeyrinnm til þess gildis, sem var fyrir ófrið, og festingar á núverandi 
verðgildi gjaldeyrisins, sem fast hefir staðið ,um nokknr ár, þá virðist síðari 
mögnleikinn vera hið eina, sem i alvörn getur komið til mála.

Spnrningin nm það gengi, sem gjaldeyrinn á að festa i, er þó nokknðj 
fióknari þar fyrir, að hinn innri kanpmáttnr íslensku krónunnar, eins og hannj 
birtist i verðlagi og lannnm, er ennþá bersýnilega mnn lægri en hinn ytri kanp-f 
máttur hennar, gengið. Ef kosið er að verðfesta gjaldeyrinn i þvi gildi, semi 
gengið segir til um, þá er þó nanðsynlegt að hækka smátt og smátt hinn innri 
kaupmátt krónnnnar til jafns við hinn ytri kanpmátt. Sú staðreynd er bersýni-i 
lega jafnframt öflng ástæða fyrir því, að það beri að minsta kosti að sætta sigj 
við núverandi gengi og ekki sje reynt að þvinga það frekar npp. Sá, sem heldnij 
að ekki sje erfiðleiknm bnndið að koma genginu úr 8O°/o npp í 100ð/o af verð-j 
gildi krónunnar fyrir ófriðinn, ætti að íhnga það erfiði, sem það enn kostar aðj 
koma innri kaupmætti krónnnnar upp í 80%.

Hvað þetta siðasta snerlir, þá er slík -hækkun á hinum innra kaupmætti 
krónunnar anðvitað óhjákvæmileg, ef ekki er ákveðið að lækka það gengi islensku 
krónunnar, sem nú í nokknr ár hefir staðið stöðngt. Hækkun á hinum innraí 
kanpmætti verðnr þvi aðeins, að magn seðlanmferðar sje haft af skornnm skamtij 
Ráðið til þess er, að bankavöxtnm sje haldið á efri takmörknm þess, sem vextir 
peningamarkaðsins segja til um, svo að almenningur telji sjer hagkvæmast að 
greiða að nokkru leyti sknldir sínar til þjóðbankans, og þannig dragi úr seðla- 
magni og öðrum gjaldeyri í nmferð. Svo verður vissulega og að fara að á Islandi.

Hreyfing í þessa átt virðist á síðari árnm rannvernlega hafa átt sjer stað. 
Það er að vísn rjett, að ekki er sjáanleg nein ákveðin minkun á nmferðaseðlnm. 
En líklegt er, að það megi skýra að nokkrn leyti með aukinni velmegun, og að 
öðru leyti með því, að peninganotkun fari vaxandi í íslensku atvinnnlifi. En 
bvað sem því líður, þá hefir seðlamagnið verið svo takmarkað móts við vaxandi 
gjaldeyrisþörf, að verðlagið hefir smátt og smátt þrýstst niður.

Það er vart mögulegt að segja til um það fyrirfram, hversu langt eigi að 
ganga i þessn efni. 1 landi eins og tslandi geta verðvisitölnr ekki gefið fyllilega 
nákvæma hugmynd um breytingarnar á hinum innri kaupmætti gjaldeyrisins. 
En niðnrfærslan á hinn almenna verðlagi verður að komast það langt, að verð- 
lagið innanlands standi ekki lengnr í vegi fyrir, að verslunin við útlönd nái eðli- 
legu jafnvægi. Nafnverð vinnulauna verðnr auðvitað að fylgja með í lækkuninni, 
að svo mikln leyti sem batnandi fjárhagsástæðnr ekki leyfa hækknn rannveru- 
legra launa.
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Með þessum almennu athugasemdum mun skýr grein hafa veriö gerð 
fyrir megindráttum hins fslenska gengismáls. Það, sem meira er að segja, snertir 
fremur einstök framkvæmdaratriði. Um það, hvaða gengi beri að festa, þá mun 
tæpast ástæða til að vikja frá því gengi, sem gilt hefir siðari árin. Það er stundum 
talað um, að æskilegt sje að miða gjaldeyrinn við gjaldeyri einhvers annars ríkis, 
að minsta kosti svo, að hlntfallið milli gjaldauranna sje sljett tala. Reynslan eftir 
ófriðinn og byltingar á verðgildi allra gjaldaura sýnir þó, að slíkt samband getur 
haft i för með sjer ýms óþægindi og hættur. Og undir öllum kringumstæðum 
mun vart vera ástæða til að offra nokkru, sem raunverulegt gildi hefir fyrir 
þjóðarbúskapinn, fyrir fánýt stærðfræðileg þægindi eða láta slíkt á nokkurn hátt 
tefja eða fþyngja því höfuðviðfangsefni, sem nauðsynlegt er að leysa, en það er 
festing gjaldeyrisins.

Það mun þvi vera skynsamlegt að festa gengið þannig, að til 100 islenskra 
króna svari hjerumbil 81,50 sænskar, eða kr. 22,15 islenskar fyrir hvert sterlings- 
pund. 1 lögum ber þó að festa hina islensku mynteiningu þannig, að til hverrar 
mynteiningar svari ákveðinn gullþungi. Það verður einfaldast með þeim hætti, 
að ákveðið sje, að eitt kílógram af gulli skuii vera tiltekinn fjöldi islenskra króna. 
Raunverulegt verð á einu kiiógrammi af gulli verður síðarmeir að vera nálægt 
þessu jafngengi innan þröngra takmarka. Þetta er látið i ljós á þann veg, að 
þjóðbankanum er í lögunum gert að skyldu að kaupa og selja gull með því 
verði, sem ekki víkur nema fáa, segjum tvo til þrjá þúsundustu hluta frá jafn- 
genginu. Stærð þeirrar frávikningar, sem má liðast, er komin undir kostnaði 
þjóðbankans við slik gullviðskifti.

Frá hagnýtu sjónarmiði er hitt þó enn mikilsverðara, að þjóðbankanum 
sje gert að skyldu að kaupa og selja helstu erlendu gullgjaldaura við gengi, sem 
ekki vikur meir en t. d. hálfan af hundraði frá jafngenginu. Auðvitað er því 
aðeins hægt að fara eftir sliku ákvæði, að viðkomandi erlendir gjaldaurar haldist 
i fullu gullgildi. Þjóðbankinn á þvi ætið að vera laus við þessa skuldbindingu svo 
Iengi sem hann er reiðubúinn til að kaupa og selja gull samkvæmt fyrnefndum 
ákvæðum.

Ef slik ákvæði eru sett um varðveislu jafngengisins, virðist ekki nauð- 
synlegt að móta nokkra islenska gullmynt En með því fyrirkomulagi, sem gert 
hefir verið ráð fyrir, gerir það ekki til. Ef siðar bryddi á almennri löngun til að 
fá sjerstaka gullmynt islenska, þá er auðvitað hægt að fullnægja þeirri ósk. 
Ástæðurnar gegn því að hafa gullmynt í umferð i stóru löndunum og tillitið til 
nauðsynarinnar á því að fara sparlega með gulleign heimsins eru þýðingar- 
lausar, þegar um litil lönd eins og tsland er að ræða.

Hin venjulegu ákvæði um tiltekna gulltryggingu fyrir seðlum þjóðbankans 
eru mjög þýðingarlítil. Ef mótuð verður sjerstök islensk gullmynt, og verði þjóð- 
bankinn þvi skyldaður til að innleysa seðla sina með gullmynt, þá verður auð- 
vitað að hafa til taks hæfilegar birgðir af myntuðu gulli. En þær birgðir má þó 
miða eingöngu við innanlandsþarfir. Með tilliti til þarfa verslunarinnar við útlönd 
er það hin mesta nauðsyn, að þjóðbankinn eigi hæfilegar innieignir í London og 
New York og öðrum löndum, sem ísland hefir viðskifti við. Það er álitamál, 
hvort í lögum þurfi að ákveða nokkuð um stærð innieignanna. En það er brýn
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nauðsyn að skylda bankann til að hafa slikar innstæðnr í svo rikum mæli, að ; 
það tryggi alveg, að hægt sje að breyta islensknm gjaldeyri óðara i helstu er- > 
lenda gjaldaura. Óhæfileg lækkun á innstæðunum.má ekki leyfast.

Sjálf npptaka hinna nýju peninga veldur engnm breytingum frá þvi, sem 
nú er og almenningnr verði var við. Samkvæmt þeim tillögnm, sem hjer hafa [ 
verið gerðar, er nm það eitt að ræða, að festa islenskan gjaldeyri i þvi gildi, ! 
sem hann hefir þegar haft i nokknr ár. Sn verðfesting er framkvæmd á þann ; 
einfalda hátt að leggja vissar skuldbindingar á herðar þjóðbankans. Hugsanlegt 
er, að hann þnrfi að leita stuðnings erlendra banka lil að tryggja verðfestingnna. 
Hvort nanðsynlegt sje að taka sjerstök erlend lán i þeim tilgangi, fer eftir þvi, 
hversn miklu fje hann hefir yfir að ráða, þegar breytingin er gerð.

Það er anðvitað mjög æskilegt vegna framkvæmdarinnar á verðfestingnnni, 
að öli seðlaútgáfa einkastofnana hverfi úr sögnnni og að öll ábyrgðin á seðla- 
magninu færist yfir á virkilegan þjóðbanka. Þessa umbót ætti að gera nú þegar, 
þvi það er hin mesta nanðsyn, að verðfesting islenskrar krónu dragist ekki leng- 
ur úr hömlu. Vitanlega ber þá og að veita þjóðbankannm þann styrk, og einknm 
það »likviditet«, sem krefjast verðnr af seðlabanka landsins.

Leksand, í ágúst 1928.

Oustav Cassel.

Fylgiskjal II.

Brjef frá Adolf ai> Jochnick, forseta bankastjórnar ríkisbankans sœnska, 
dags. Stokkhólmi 19. júlí 1928, til Ásgeirs Ásgeirssonar.

Þjer hafið lagt fyrir mig eftirfarandi spnrningar:
1. Mnn það teljast óráðlegt, að riki með þeim fjárhagsástæöum, sem ísland nú 

hefir og nánar er gerð grein fyrir i hjálagðri bók, sem samin er af hagstofu- 
stjóra íslands, festi með lögnm gjaldeyri sinn sem næst núverandi gengi?

2. Ef gjaldeyrir íslands er lögfestnr i þvi verði, sem hann nú hefir, getnr þá talist 
hætta á þvi, að.erfiðara verði að fá erlend lán og að vaxtakjör verði lakari 
en sem samsvarar rannverulegum fjárhagsástæðnm landsins, — og má búast 
við þvi, að verðfestingin komi yfirleitt til að hafa teljandi áhrif á viðskifti 
íslands við aðrar þjóðir?

3. Ef myntsamband Norðnrlanda yrði aftur npp tekið og hngnr íslendinga 
skyldi beinast i þá átt að taka aftur npp gömln Norðnrlandakrónuna, mundi 
þá haganlegast að gera þá breytingu nm leið og verðfestingin fer fram, eða 
t. d. eftir fimm ár, eða þá með þvi að hafa tvenskonar mynt næstn fimm árin?
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Þessnm spurningum vil jeg svara á þessa leið:
1. Þar sem gjaldeyrir landsins hefir undanfarið um alllangan tima raunverulega 

verið verðfestur í hjer um bil 80% af nafnverði, þá tel jeg rjett, að sem fyrst 
verði gerðar ráðstafanir til að festa gengi hans lögfoimlega sem næst þvi 
gildi, sem hann nú hefir.

2. Um lánskjör landsins og vaxtakjör, þá skiftir það ekki máli, hvort gjaldeyr- 
irinn er festnr í því gildi, sem hann nú hefir, eða öðru hærra gildi. Mögn- 
leikar rikja til að fá lán og lánskjörin munu eingöngu fara eftir því, hvaða 
skilyrði rikin hafa til að ávaxta og endurgreiða lánið.

3. Þessi spurning snertir innanrikismál, sem erfitt er að gefa ákveðið svar við. 
Ef það af einhverjum ástæðnm þætti æskilegt að taka upp nýja mynt, þá 
mælir það með þoi, að breytingin sje gerð þegar, að þá fer sú breyting fram 
jafnhliða verðfestingunni, og að þá þarf ekki framar að gera ráð fyrir fleir- 
um myntbreytingum, sem altaf hafa nokkur óþægindi i för með sjer. En 
á móti skjótri aðgerð mælir það, að þá vinst timi til að athuga, hvort kostir 
slikrar ráðstöfunar sjeu svo miklir, að ástæða sje til að gera svo umfangs- 
mikla breytingu.

Að endingu vil jeg geta þess, að jeg hefl ráðgast um ofangreindar spurn- 
ingar við V. Moll rikisbankastjóra, F. von Krusenstjerna bankaeftirlitsmann og 
M. Wallenberg vara-hjeraðshöfðingja, og kom það fram, að þeir eru mjer sam- 
mála um þær almennu ástæður, sem jeg hefi bygt svör min á.

Með mikilli virðingu
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Adotf av Jochnick.

Fylgiskjal III.

Brjef N. Rygg, bankastjóra ríkisbankans norska, 
dags. Oslo 13. sept. 1928, til Ásgeirs Ásgeirssonar.

Þjer hafið, hr. fræðsiumálastjóri, sem formaður gengisnefndarinnar, sem 
ætlar að semja frumvarp um verðfesting islensku krónunnar, beðið um álit 
mitt um:

1. Hvort það megi teljast ráðlegt nú, þegar gengið hefir i 3 ár haldist stöðugt 
i 80—82% af gamla gullgildinu, að festa það þar með lögum.

2. Hvort óttast þurfi, að þetta mundi verða til að hnekkja áliti landsins.

Um 1. spurningu:
Jeg hefi reynt að gera mjer grein fyrir breytingum þeim, sem orðið hafa 

á gengi islenskrar krónu. Meðal annars gefur Þorsteinn Þorsteinsson hagstofustjóri
Alþt 1929. A. (41. löggjafarpiug). 49
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skýrslu um það í bók sinni »Island under og efter Verdenskrigen«, sem kom út 
á þessu ári. Hjer sje jeg, að 12. mars 1924 hefir gullgildi íslensku krónunnar 
verið komið niður í 47%, að fall hennar hafi verið talin ógæfa og að neyta bæri 
allrar orku til að hækka verðgildi hennar aftur. Til þess að koma þessu fram 
var gripið til flestra þeirra ráða, sem annarsstaðar höfðu verið reynd eða ráð- 
lögð, t. d. lántöku, innflutningshafta, tollhækkana og niðurskurðar á gjöldum 
ríkissjóðs. Af ýmsum ástæðum, og þó einkum vegna óvenjulega hagstæðs við- 
skiftaástands og mikillar verðhækkunar á útflutningsvörum, hækkaði gullgildi 
krónunnar á þremur síðari ársfjórðungum ársins 1924 frá 47% upp í 63%, eða 
rúmlega um % bluta. Það er og upplýst, að menn reyndu að hafa hemil á 
þessari hækkun með því að auka seðlaumferðina um haustið. Menn fóru þá að 
finna til agnúanna á gengishækkuninni og stjórnin »gaf þessvegna út seðla á 
vegum Landsbankans, ekki einungis í stað þeirra, sem inn komu, heldur og tals- 
vert framyfir . . . « (sjábls.44). Það má sjá, að krónan hjelt áfram að stíga, þótt 
ekki væri eins ört, þangað til hún nam staðar i lok október 1925. Jafngiltu þá 
kr. 22,15 einu sterlingspundi, og hefir þetta gengi haldist óbreytt síðan. Er krónan 
þannig hafði hækkað hjer um bil 30% á þremur ársfjórðungum, eða um % á 
hálfu öðru ári, var hún komin upp i hjer um bil 81%% af gullgildinu.

»Það gat ekki bjá því farið, að örðugleikarnir, sem stöfuðu af þessari 
miklu hækkun, yrðu mjög tilfinnanlegir fyrir atvinnulif landsinsa — segir í bók 
Þorsteins — »og það þvi fremur sem hagsveiflan var fallandi og á eftir komu mjög 
erfiðir timar með lágu verði á helstu útflutningsvörum landsins«. — »Kaupmáttur
krónunnar varð miklu lægri innanlands en utan................ « og það er talið vafa-
samt, hvort smásöluverðið hafi ennþá náð að laga sig eftir erlendum kaupmætti 
krónunnar.

Um ástandið að öðru leyti sje jeg, að fram að árinu 1924 voru menn 
sammála um það, að eigi bæri einungis að reyna að vinna á móti frekara falli 
krónunnar, heldur einnig að því að hækka verðgildi hennar. Hin mikla hækkun 
1924 varð of mörgum altof þung i skauti, og á Alþingi 1925 var lögð áhersla á, 
að hækkun krónunnar yrði að verá hægfara. Framhaldandi hækkun vakti nú enn 
óánægju atvinnurekenda, og á Alþingi 1926 komu fram tillögur um ráðstafanir til 
þess, að gullgildi krónunnar yrði endanlega stýft.

Þetta náði ekki samþykki, en ákveðið var til bráðabirgða að reyna eftir 
megni að halda genginu óbreyttu, þar sem komið var. Það hefir og heppnast 
fullkomlega.

Eftir viðtali við forsætisráðherra íslands Tr. Þórhallsson í »PoIitiken« i 
Kaupmannahöfn 1. maí 1928 að dæma, virðist framtlð íslenskn krónunnar i raun 
og veru afráðin. Þar segir hann meðal annars:

»Jeg álít, að islenska krónan muni ekki komast i gamla gullgildið og eigi 
ekki að gera það. Síðan haustið 1925 hefir hún staðið stöðug í 80—82 af gamla 
gullgildinu, og eftir skoðnn minni og flokks míns á að verðfesta hana þar. Við 
gengum til kosninga upp á þetta í haust (sic) er leið, en ihaldsmenn og jafnaðar- 
menn voru yfirleitt fylgjandi hækkunarstefnunni. En skoðun okkar varð sigur- 
sælli. Alþingi hefir skipað gengisnefnd, sem á að rannsaka, hvernig ísland getur 
fest krónu sína þar sem hún stendur nú«.
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í sama viðtali er skýrt frá, að Island bafí engar erlendar ríkisskuldir í 
(ísl.) krónum.

Með tilliti til þessara ákveðnu ummæla, sem benda á, að málinu sje í 
raun og veru þegar ráðið til lykta, þá skal jeg ekki fara nánar inn á það, hvort 
rjett sje að lðgfesta krónugildið í 80—82% af gullverði. Um þetta atriði eru það 
fyrst og íremst íslendingar sjálfir, sem verða að fella dóminn, enda hefi jeg ekki 
i höndum þau gögn um það, hvernig til hagar á Islandi, að álit mitt um þetta 
efni verði svo sjerlega mikilvægt. Um þetta tvent, sem um er að ræða, vil jeg þvi 
láta mjer nægja að segja, að því lengur sem pappirsmynt stendur föst i nýju 
verðgildi, sem hún hefir náð, þvi líklegra er, að allar aðstæður lagi sig eftir þessu 
nýja gengi, og því erfiðara verður að ná gamla gullgildinu aftur. Þegar þannig 
er komið niður á nýtt og lægra gullgildi, vinnur sjálfur timinn að þvi að gera 
þennan grundvöll varanlegan, að minsta kosti að þvi leyti, að gullgildið hækkar 
ekki. Sje það nú taiið ókleift að ná aftur gamla guiigildinu og heil þrjú ár eru 
liðin með föstu gengi, þá er rjett að tryggja sjer, að gjaldeyririnn fari ekki út 
af sporinu aftur, og það geríst best með lögfestingu gengisins. Að draga á langinn 
lagalega verðfestingu gengisins 80—82°/o, er þvi að mínu áliti óráðlegt, ef hætt er 
við þá hugsun að ná gamla gullgenginu.

Með þessum forsendum hlýt jeg því að svara fyrri spurningunni, sem til 
mín var beint, játandi.
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Um 2. spurningu.
Svarið við þvi, hvort telja megi, áð stýfing krónunnar geti hnekt áliti Is- 

lands, er háð ýmsum aðstæðum, sem jeg ekki get farið að reyna að lýsa ná- 
kvæmlega. Að þvi er snertir útlönd, þá virðist mjér spurningin fyrst og fremst 
verða sú, hvort önnur lönd biða tjón við stýfingu, og i óðru lagi, hvort ísland í 
raun og veru eigi kost á öðru úrræði. Nú hefir Tryggvi Þórhallsson forsætisráð- 
herra skýrt frá þvi, að ísland hafi engar ríkisskuldir i (isl.) krónum, og aðrar út- 
lendar skuldir, sem um væri að gera, eru væntanlega einnig mest i útlendum 
gjaldeyri. Frá þessu sjónarmiði snertir stýfingin yfirleitt ekki útlenda hagsmuni, 
og getur þá af þeirri ástæðu ekki leitt af sjer neinn álitshnekki. — Viðvíkjandi 
hinu atriðinu, hvort annars sje kostur, þá vil jeg leggja áherslu á, að til þess að 
ná núverandi gildi, hefir verðmæti íslenskrar krónu verið hækkað að mnn. Og þar 
sem nú um langan tima hefir orðið að láta staðar numið við 80—82% og menn nú 
vilja tryggja þetta gengi með lagalegri verðfestingu, i staðinn fyrir að hafa áfram 
óbundinn gjaldeyri (i von um að hann kunni að hækka enn meir, en með þeirri 
áhættn, að hann falli á ný) — þá á jeg bágt með að trúa þvi, að þetta valdi 
nokkrum álitsspjöllum til lengdar.

Virðingarfylst

N. Rggg.
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Nd. 07. Fmmvarp

til hafnarlaga fyrir Hafnarfjarðarkaupstað.

Flntningsm.: Ólafur Thors.

1. gr.
Til hafnargerðar í Hafnarfirði veitast úr rikissjóði alt að 333000 — þrjú 

hundruð þrjátíu og þrjú þúsund — krónur, gegn tvöföldu fjárframlagi úr hafn- 
arsjóði kaupstaðarins. Fjárhæð þessi greiðist bæjarstjórn Hafnarfjarðar að sömn 
tiltölu og hafnarsjóður leggur fram til fyrirtækisins árlega.

2. gr.
Stjórnarráði Islands veitist heimild til að ábyrgjast fyrir höud rfkissjóðs alt 

að 667 þús. króna lán, er bæjarstjórn Hafnarfjarðar kann að fá til hafnargerðar.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo og að leyfa, að 
tekið verði i landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola 
þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnargerðin hefir 
i för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag 
um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að til- 
kvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði 
Hafnarfjarðar. Nú vill annarhvor aðili ekki una mati, og getur hann heimtað 
yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga frá þvf er matsgerð er lokið. 
Yfirmatið skal framkvæma á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnað- 
inn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafist, ef matsupphæðinni verður ekki 
breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Ella 
greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Hafnarfjarðar.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera i sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem 
nú eru, og ekki fylla upp nje dýpka út frá landi, nema bæjarstjórnin veiti eða 
hafi veitt samþykki sitt til.

Sá, sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni 
beiðni um það, og skal beiðninni íylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með 
þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru 
þeirra eftir. Hafnarnefndin afgreiðir siðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður, 
hvort leyfið skuli veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnar- 
ráðsins.

Sá, sem fengið hefir leyfi til að gera slikt mannvirki, skal skyldur að 
halda þvf svo við, að engin hætta stafi af þvi.
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Brot gegn þessari grein varða sektam, frá 10—200 krónum, og hafuar- 
nefndin getur látið nema bnrt mannvirkið á kostnað eiganda.

Nú hefir bryggja eða annað mannvirki legið ónotað í 5 ár samfleytt, og 
er þá hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eiganda.

5. gr.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefir á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfir- 

umsjón stjórnarráðs fslands.

6. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd, 

er bæjarstjórnin kýs á sama hátt og aðrar nefndir, eftir þvi sem bæjarstjórnar- 
lögin og kosningalög mæla fyrir um. Svo er og um tölu hafnarnefndarmanna 
i og utan bæjarstjórnar.

Nefndin sjer um viðhald og umbætur á höfninni og stýrir öllum fram- 
kvæmdum, er þar að luta, en hafnargjaldkeri annast fjármál hafnarinnar og 
reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar.

7. gr.
Bæjarstjórnin skipar starfsmenn hafnarinnar eftir tillógu hafnarnefndar-

innar.
8. gr.

Eigum hafnarsjóðsins má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður 
ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins og bæjarstjórnin hefir ábyrgð á eignm og fje 
hafnarinnar.

9. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis stjórnarráðsins selja eða veðsetja 

fasteignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán eða lán 
til leDgri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer i hönd, 
nje endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur gera nein þau 
mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi eigi til 
að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnar- 

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld 
þau, er hjer segir, af skipum og bátum, er hafna sig á hinni löggiltu höfn Hafn- 
arfjarðar, eins og takmörk hennar verða ákveðin með reglugerðinni, og farmi þeirra:

1) Lestagjald.
2) Vitagjald.
3) Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skips- 

ins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær ekki eru settar á land.
4) Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
4) Festargjald af skipum, er nota festar hafnarsjóðs.

Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrnm eigum hafnarinnar, skal 
ákveða með reglugerð, er bæjarstjórn Hafnarfjarðar semur og stjórnarráð íslands
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staðfestir, og skal i henni ákveða, hver sknli greiða þau og innheimta. Fela má 
bæjarfógeta Hafnarfjarðar innheimtu á þeim.

Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin lestagjaldi.

11. gr.
Nú má álíta, að tekjurnar af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 10. 

gr„ hrókkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og geturþá bæjarstjórnin, 
með sjerstöku samþykki ráðherra Islands fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi 
aukatoll á að- og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei fara fram 
úr 4°/° tolli þeim, er greiða ber i landssjóð. Gjald þetta innheimtir tollgæslu- 
maður landssjóðs, og fær hann 2°/o i innheimtulaun. Gjald þetta, sem og gjöldin 
samkvæmt 10. gr., má taka lögtaki.
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12. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

13. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að Ieggja fyrir bæjarstjórn J 

frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Áætlun i 
þessa skal ræða á tveimur fnndum á sama hátt og fjárhagsáætlun bæjarsjóðsins, ■ 
og skal hún fullsamin fyrir lok nóvembermánaðar. — Áætlunin sendist stjórnar- i 

ráðinu til samþyktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegúm skýrjngum á einstökum 
gjaldliðum og tekjuliðum.

14. gr.
Nú hefir bæjarstjórn i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfn- 

ina, eða hún vil.l gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnarráðsins 
þarf til, og skal hún þá senda stjórnarráðinu sjerstaka tillögu um það efni. Skal 
það gert svo timanlega, ef kostur er, að samþykki stjórnarráðsins geti komið til, 
áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar frá sjer.

15. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að sinna 

einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárupphæðum, 
ber hafnarnefnd að tilkynna það bæjarstjórn i tæka tið. Fallist hún á tillögur 
hafnarnefndar, skal þegar leita samþykkis stjórnarráðsins til þess að víkja megi 
frá áætluninni. Fyr má eigi framkvæma verkið nje stofna til tekjuhallans.

16. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir lok febrúar, skal gera 

reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikning 
hennar.

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og bæjarsjóðs- 
reikningana.

Samrit af reikningnum, eins og hann hefir verið úrskurðaður af bæjar- 
stjórninni, sendist siðan stjórnarráðinu.
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17. gr.
Að öðrn leyti skal ákveðið með reglugerð, er bæjarstjórnin semnr og 

stjórnarráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. í reglugerð- 
inni má ákveða sektir fyrir brot á henni, 10—500 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

18. gr.
Sem almenn lögreglumál skal með þau mál farið, sem rísa út af brotum 

gegn 4. gr. laga þessara og reglugerðum þeim, er settar verða samkvæmt þeim.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt að tilhlutun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, sem lætur 
fylgja þvi svo hljóðandi álitsskjal:

„8tntt lýsing á hófn Og fyrirhuguðnm hafnarmannvirkjum í Haínarflrði.
Hafnarfjarðarhöfn hefir löngum verið talin i röð betri hafna á landinu,

og ber margt til þess; en þó aðaliega það, að þar er skjól og ró i norðan-, 
austan- og sunnanáttum. í útsynningi og yfirleitt i öllum vestlægum áttum er 
höfnin aftur á móti opin og óvarin fyrir stórum öldum utan úr flóan- 
um. Á meðan útgerð var hjeðan aðeins i smáum stil sakaði þetta ekki svo 
mikið, þá var bara beðið eftir að lygndi. Gn siðan útgerðin hefir vaxið og öll 
afgreiðsla skipanna hefir orðið að gerast eins fljótt og mögulegt hefir verið, hefir 
þetta orðið mjög tilfinnanlegt. Á þessari vertíð leggja hjer upp afla sinn 10 linu- 
gufuskip, 6 innlendir togarar og sennilega 6 enskir togarar, fyrir utan mótorbáta. 
Þessi skip öll, svo og öll »fragt«-skip, sem hingað koma, eiga að fá afgreiðslu 
við eina og sömu bryggjuna, og þykist jeg vita að ekki megi mikið út af bera 
til þess að þau geti öll fengið fljóta afgreiðslu. Komi nú vestanstormur, verður að 
reka skipin frá bryggjunni, til þess að þau hvorki skaði hana nje sjálf sig. — 
Þetta hafa menn hjer fundið aö ekki gat gengið til lengdar, og því var fenginn 
hingað verkfræðingur til að mæla upp höfnina og annar (N. Monberg) til að 
gera tillögur og kostnaðaráætlanir um hafnargerð. Það var árið 1923 að Mon- 
berg lagði fram sinar tillögur, og gengu þær út á að byggja ca. 700 metra langan 
garð yfir þvera höfnina, frá suðurlandinu, þar sem heitir Skiphóll. Þessi garður 
á að hans áliti að geta skapað hina nauðsynlegu ró i höfninni, og það er þessi 
garður, sem nú er meiningin að byggja. Um gerð garðsins og fyrirkomulag við 
vinnuna visast að öðru leyti til brjefs Monbergs, dags. 23. ág. 1923, sem fylgir 
hjer með i afriti. Þess má geta i þessu sambandi, að vitamálastjóri, herra Th. 
Krabbe, var máli þessn mjög fylgjandi og mælti eindregið með tillögum Monbergs.

Kostnaðaráætlun sú, er »projektinu« fylgdi, var mjög lausleg, eins og sjá má á 
meðfylgjandi brjefi. Hann áætlar garðinn vlauslega eitthvað yfir 1,25 milj. kr.« —

Árið 1923 var ákaflega erfitt að gera kostnaðaráætlun eins og þessa, þar
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sem verðlag alt var þá á svo miklu reiki. Nú hefir verðlag alt lækkað mikið ; 
síðan og orðið fastara, þannig að hafi garðurinn kostað kringum 1,25 milj. þá, ; 
ætti hann ekki að fara yfir 1 milj. nú. Annars verður sjálfsagt, undir eins og j 
ákveðið hefir verið að byrja á verkinu, gerð nákvæm kostnaðaráætlun, um leið 
og hinar endanlegu mælingar og teikningar verða gerðar, en til fjárveitingar og 
til þess að hægt sje að taka afstöðu til málsins, ætti áætlun Monbergs að duga, í 
ásamt með þeim mælingum og teikningum, sem þegar hafa verið gerðar.

Að lokum skal jeg leyfa mjer að nefna tvær ástæður, sem sjerstaklega 
tala fyrir þvi að undinn verði bráður bugur að þvi að byggja garð þennan:

1. Útgerð hefir aldrei verið meiri hjeðan úr bænum en nú, og virðist altaf vera 
að aukast. Bryggjuplássið er svo lítið, að engin stund má missast, vegna 
þess að ómögnlegt sje að afgreiða skipin vegna ókyrðar við bryggjuna.

2. Á siðari árum hefir höfnin grynkað allverulega, þannig að uppmokstur er 
óumflýjanlegur í nánustu framtið. Þó að hægt væri nú að framkvæma þenn- 
an uppmokstur án skjólgarðs, væri að öllu leyti heppilegra, að hann væri 
kominn áður. Svo er einnig um önnur mannvirki, sem gera þarf i böfn- 
inni, fleiri bryggjur og bólverk etc. Garðurinn er nauðsynlegur undanfari og 
undirstaða undir þvi öllu.

Hafnarflrði, 14. febr. 1929.
Emil Jónsson.s

Að öðru leyti verður gerð grein fyrir frv. i framsögu.

Wd. 08. Frumvarp

til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfjelög til að starfrækja lýðskóla með 
skylduvinnu nemenda gegn skólarjettindum.

Flutningsm.: Einar Jónsson, Gunnar Sigurðsson.

1. gr.
Heimilt skal sýslunefndum og bæjarstjórnum að ákveða það lýðskóla- 

fyrirkomulag innan sýslu- eða bæjaifjelagsins, að allir ungir menn verkfærir á 
aldrinum 18 ára vinni kauplaust likamleg störf i þarfir sins sýslu- eða bæjarfje- 
lags, þar sem þeir eiga heimili, 7 vikur að vorlagi gegn ókeypis húsvist og kenslu 
við verklegt og bóklegt nám i skóla 6 mánaða tfma næstan vetur á eftir að 
vinnan hefir farið fram.

2. gr.
Nú líst meiri hluta sýslunefndar eða bæjarstjórnar að starfrækja lýðskóla 

með slíkn fyrirkomulagi fyrir karlmenn, þá skal það með leynilegri atkvæða- 
greiðslu borið undir alla kjósendur til sýslunefndar eða bæjarstjórnar, og skal um 
atkvæðagreiðsluna fara á sama hátt og segir i lögum um kosningar til Alþingis.
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3. gr.
Ef meiri hluti allra kosningarbærra manna samþykkir starfrækslu lýð- 

skóla með áðurnefndu fyrirkomulagi, þá skal fullkomið skólahús, af þeirri stærð 
er áætlað nemendatal í sýslunni eða bæjarfjelaginu útheimtir, bygt á kostnað 
rikissjóðs, á þeim stað, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn ákveður og 
yfirstjórn fræðslumála getur fallist á.

4. gr.
Hætti sýsln- eða bæjarfjelag að starfrækja skóla með þessu fyrirkomulagi 

áður en 20 ár eru liðin frá þeim tíma, að skólahúsið var fullgert, skal það falla 
aftur til rikisins með fyrirfram ákveðinni lóð eða landi, til fullrar eignar og allra 
umráða, nema öðruvisi umsemjist milli þeirra, er þá eiga hlut að máli.

5. gr.
Með reglugerð, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn semur og sam- 

þykkir og yfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun vinn- 
unnar og skólans.

Par má setja ákvæði um undanþágu að þvi er aldurstakmark nemenda 
snertir, svo og. sektarákvæði gagnvart þeim, sem eru þess valdandi, að nemandi 
kemur eigi til skólavinnunnar, þegar hann er kallaður.

Skulu sektirnar renna í sýslusjóð eða bæjarsjóð.
Loks má i reglugerð setja ákvæði um það, að þann tima skólaársins, er 

vinnan og skólinn stendur eigi yfir, sje hverjum nemanda heimilt að leita sjer 
atvinnu þar, sem hann vill, án þess að leysa Iansamenskuleyfi, og sömuleiðis 
ákvæði um það, að ef einhver nemandi vill eigi nota rjett sinn til skólans, þá 
standi plássið hverjum þeim opið, er stunda vill nám i skólanum lengur en 1 vetur.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er samið af sýslunefnd Rangárvallasýslu og flutt sam- 
kvæmt áskorun aukasýslufundar 24. nóv. 1928 með svo Iátandi athugasemdum:

»Lög þessi hafa það markmið að heimila leið til aukinnar og almennrar 
lýðmentunar i landinu yfirleitt.

Að visu hafa lögin eingöngu karlmenn fyrir augum, en það er af því, að 
hugmyndin er óþekt og er hugsuð sem tilraun með skóla fyrir pilta, en reynd- 
ust skóiar með þessu fyrirkomulagi vinsælir og þættu gefa von um góðan ár- 
angur, væri rjett að heimila samskonar skóla fyrir stúlkur, en eðlilega þyrfti þó 
vinnan og verklega kenslan á þeim skólum að vera nokkuð frábrugðin vinnu og 
verklegri kenslu á skólum piltanna.

Hugsanlegt væri og i byrjun að sameina við karla-skóla námskeið fyrir 
ungar stúlkur f hússtjórn og matreiðslu án vinnuskyldu.

Að öðru leyti er markmiðið með vinnuskólahugmyndinni að ná í alla 
þroskaða unglinga til dvalar á skóla.

Alþt. 1929, A. (41. lóggjafar&ingl 50
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Sá galii virðist vera á núverandi lýðmenning, að það er aðeins litið brot 
af mönnum, sem verða aðnjótandi meiri skólamentnnar en þeirrar, er barnaskól- 
ar (oft harla Ijelegir) láta f tje.

Þetta getur leitt til ósamræmis í hngsnn og hegðnn; þeir skólagengnu eigaj 
ekki samleið með hinnm i lffinu. j

Núverandi menningarástand getnr leitt til þess að búa til »nppskafninga«, 
en það virðist útilokað, er allir fara á sama skólann eða samskonar skóla.

Verklegt nám til ýmsra starfa, er iðka mætti i tómstnndnm, virðist og 
öllnm jafnnauðsynlegt. Almenn mentnn og almennnr kosningarrjettnr ætti og að 
sjálfsögðn að fylgjast að.

Núverandi nnglinga- og gagnfræðakensla á sennilega höfuðþáttinn í hinu 
vaxandi aðstreymi til æðri mentastofnana. Það er eins og áður er tekið fram, 
hinir skólagengnn eiga ekki samleið með hinum og reyna þess vegna til að fjar- 
lægjast þá sem mest.

Ankin mentun allra þroskaðra nnglinga myndi verka i gagnstæða átt og 
minka aðstreymi til hinna æðri mentastofnana.

Vegna vinnunnar ættn og skólar þessir öðrnm skólum fremnr að hafa 
skilyrði til þess að fjölga þeim einstaklingnm skólagengnnm bæði í bæjum og 
sveitnm, sem vildu leggja fyrir sig likamleg störf i lifinn.

Að þessu takmarki, meiri og almennari mentnn þroskaðra ungmenna, ern 
ekki nema tvær leiðir, skólaskylda, eða skyldnvinna með skólarjettindum, sem 
stefnt er að með ofanritnðn lagafrumvarpi.

Vjer ætlum, að á þessnm tveimur leiðnm sje þó meira en lítill munnr.
Almennri skólaskyldn, þótt ekki væri til nema vetrarnáms, mundi fylgja 

óbærilegnr kostnaðnr.
Rikið þyrfti þá að sjálfsögðn bæði að byggja skólana og starfrækja þá.
Útgjöldin við þetta dyttu yfir þjóðina öll f einu eins og holskefla, en með 

hinni aðferðinni kæmn úigjöldin yfir smám saman þegar hvert sýslufjelag væri 
tilbúið, og það sem mestn mnnaði, starfræksla yrði að ölln leyti hjá nemendum 
sjálfum og sýsln- og bæjarsjóðnm, eftir því er þörf krefði.

Frá fjárhagslegu sjónarmiði sjeð yrði þvi leiðin með skólavinnnfyrirkomn- 
lagipn til ankinnar almennrar lýðmentnnar fær, þar sem skólaskylduleiðin mætti 
teljast ófær.

En þá er spurningin, orkar skólaskyldnvinnan svo mikla hlnti, að hún 
þrýsti nnglingnnnm að skólaborðinn likt og bein skólaskylda?

Oss virðist að liknrnar sjen miklar fyrir þvi.
Hngmyndin er, að kennarar skólans, minsta kosti annar kennari og skóla- 

smiðurinn, sjá »Um skólamál Rangárvallasýslu«, hafi þá nndirbúningsmentnn, að 
þeir verði færir nm að stjórna skólavinnnnni.

Nemendur kynnast þannig kennnrnm sinnm þegar i vinnnnni 7 vikna 
tíma og nemendnr hverjir öðrnm, hafandi sameiginlegt mötuneyti þennan tima og 
búandi saman i tjöldnm, meðan vorsólin lýsir og vermir. Siðasta daginn verða 
þeir svo spnrðir að þvi, hvort þeir komi á skólann, vitandi það, að borgun fyrir 
vinnnna ntan fæðis fá þeir ekki aðra en ókeypis húsvist og ókeypis kensln 6 
mánaða tíma næsta vetnr á eftir.
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Oss virðist, að kynningin af jafnöldrum og kennurum þennan tíma og eigin 
hagsmunir þeirra sjálfra og samþykt fólksins á bakvið og svo sjálf skólabygg- 
ingin hljóti að gefa játandi svar frá flestum, ef ekki öllnm.

Hið játandi svar hefir þá ankið gildi skylduvinnunnar á einu þýðingar- 
mikln atriði.

Vinnan hefir skapað eða vakið þekkingarþrána. Hinn nngi kemnr á skól- 
ann örnggnr og ákveðinn til þess að hafa gagn og gaman af náminn.

Hann finnnr með sjálfnm sjer, er hann litur yfir unnið verk, að hann 
hefir drýgt dáð, og hann gleðst með sjálfnm sjer og hlakkar til lannanna á skól- 
annm. Og þegar hann hefir lokið náminn, þá skilnr hann, að hið sanna lif er 
og á að vera eins og skáldið kvað, starf til þarfa og þörf til starfa, og hann skil- 
ur, að hann hefir notið ávaxtanna af eigin starfi, og að hver er sinnar gæfn 
smiðnr.

Sje aftur á móti tekin til samanbnrðar við skylduvinnn með skólarjett- 
indnm skólaskylda með nemendagjöldum í peningum, t. d. skólagjald jafnhátt 
og vinnan mnndi gefa, þá gæti þó það fyrirkomnlag engan veginn haft þau á- 
hrif á hngsnnarhátt nemendanna, sem þegar hefir verið lýst.

f öðrn lagi má likja vinnu til samgöngnbóta á landi og sömnleiðis allri 
vinnu til jarðrsektar sem nokknrskonar útsæði, er mnndi gefa nemendnnnm sjálf- 
um og komandi kynslóðnm riknlega ávexti.

Það verðnr ekki sagt nm skólagjald i peningnm. Þeir peningar gætn verið 
misjafnlega fengnir, t. d. fengnir fyrir rányrkjn eða fiskþvott i útveri.

t þriðja lagi: Ungir menn 18 ára hafa sjaldnast ráð á peningum, en hafi 
þeir heilbrigðar hendnr og hranstan líkama, þá dugar þeim það eitt til námsins.

En rikið, sýslan eða einstakir menn eða fjelög, t. d. búnaðarfjelög, leggja 
fram peningana fyrir vinnnna. Þar frá gengnr svo nokkuð fyrir fæði meðan 
nnnið er, en afgangurinn fer til skólans.

Aftnr á móti verða nemendur að fæða sig sjálfir á skólannm. Eiga þeir 
að geta nnnið fyrir þvf sjálfir, annaðhvort hjá aðstandendnm eða óviðkoraandi 
mönnnm, frá lokinni vorvinnn til hansts.

Heima i sinni eigin sýsln eða bæjarfjelagi væri hægt um hönd fyrir að- 
standendur nemenda að leggja i matarfjelag nemenda neytsluvörur í staðinn 
fyrir peninga.

Markaðsverð þyrfti þar eigi að koma til greina, heldur aðeins sá skamtnr, 
er þnrfa þætti.

Á móti vinnnnni sem skólagjaldi hafa heyrst raddir nm það, að hún 
væri hár skattnr á þá, sem ekki gengjn i skólann, en hjer má hver kenna sjálf- 
nm sjer nm, þegar það er eigi þegið, sem í boði er.

Og er það ekki svo i vorn þjóðfjelagi, að fjölda fólks er gert að greiða 
fje til opinberra þarfa, er ekki verðnr bent á að nokknð sjerstakt komi á móti, 
t. d. nm allar konnr og karla á aldrinum 16—25 ára, sem allflestir greiða skatt 
bæði til sveitar og rfkis og hafa ekki einn sinni kosningarrjett i þokkabót.

Hjer er þvi ólfkn saman að jafna. Annars er hjer um uppeldisaðferð að 
ræða, en ekki neina skattálagningu, því sjálf vinnan verðnr i framkvæmdinni 
verklegnr skóli fyrir nemendnr.
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Þá hafa sumir komið með þá grýlu, að foreldrar mundu láta bðrn sín j 
eiga heima í öðru sýslu- eða bæjarfjelagi skólaárið, til þess að komast hjá j 
skylduvinn'u og skólaveru það árið.

Þetta er raunalegur hugsunarháttur, en þar að auki felst í honum; 
hugsunarvilla, þvi skólafyrirkomulagið kemst ekki á, nema meiri hlnti kjósenda j 
innan sýslu eða bæjarfjelags hafi áður samþykt fyrirkomulagið.

Skal svo vikið að fyrirsögninni og hverri sjerstakri grein fyrir sig með i 
nokkrum orðum:

Þingskjal 98

Um fyrirsögnina.
Hún sýnir það, að aðalmarkmið laganna er lýðmenning. Skylduvinnan er i 

skólagjald, er einnig þeir, sem engin fjárráð hafa eða fje eiga, geta int af hendi. j
Þegnskylduvinnan er annars eðlis. Hún er skattur eða kvöð, sem lögð er j 

á mann líkt og herskyldan til að þjóna hagsmunum ríkisins, en skylduvinnan er 
lögð á nemendur aðallega vegna þeirra sjálfra.

Skylduvinnan með skólarjettindum er ætlast til að komi fyrir beina 
skólaskyldu, en jafnframt er vinnan sjálf aðferð til þess að útvega það fje, sem 
kenslan kostar að meiru leyti, og samtimis einnig leið til að koma þeim verk- 
um árlega í framkvæmd, sem þjóðfjelag og einstaklingar mega ei án vera, svo 
sem á sjer stað með allar samgöngubætur og viðhald samgöngubóta á landi, 
og hverskonar jarðræktarstörf yfir höfuð.

Með vaxandi ræktun landsins, sem allir vona, má búast við fjölgun býla, 
þannig að einyrkjabúskapur fari i vöxt; m^etti þá koma sjer vel fyrir hvert 
sýslufjelag að eiga árlega visan flokk ungra manna til að leysa þau störf af 
hendi, er sýslufjelagið þarfnast og einyrkinn hefir eigi tima til.

Um 1. gr.
Aldurstakmarkið »18 ára« rökstyðst við það, að þá er hver unglingur á 

þeim aldri orðinn fullfær til allrar likamlegrar vinnu sem andlegrar, þá eru 
menn og orðnir það þroskaðir andlega, að þeir eru látnir hera fulla ábyrgð á 
gerðum sinum.

Er þá ekki líka einmitt hinn rjetti timi kominn fyrir þjóðfjelagið til þess 
að gefa ungum mönnum svolítið veganesti undir lífið i skóla, ekki fáeinum ein- 
staklingum, heldur öllum, sem til verður náð með góðu móti?

Um 2. gr.
Eigi þykir rjett að gefa heimildina sýslanefndum og bæjarstjórnum ein- 

um. Tryggara fyrir góðar framkvæmdir i málinu, að allir kjósendur til sýslu- 
nefndar eða bæjarstjórnar háfi atkvæðisrjett um málið, og meiri hlutinn ráði, 
þó ekki aðeins meiri hluti þeirra, er kjósa, heldur meiri hluti þeirra, er kosningar- 
rjett eiga, og er þar gengið skrefi Iengra en alment gerist. Með þessu móti er 
öllum foreldrum gefinn kostur á að greiða atkvæði um skipulagið, enda tilhlýði- 
legt og sjálfsagt að svo sje, þar sem markmiðið með fyrirkomulaginu er eigi sfður 
uppeldi en fræðsla.
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Um 3. gr.
Greinin ákveðnr, að skólahúsin eigi að byggjast fyrir rikissjóðsfje, þegar 

fullnr helmingur sýsln- eða bæjarbúa hefir samþykt fyrirkomnlagið. Má vera, að 
snmnm virðist að bjer sje verið að taka fnllan hnefann og að þetta verði óbæri- 
legnr baggi fyrir ríkissjóðinn. En það er eitthvað annað en svo sje. Því má ekki 
gleyma, að sýsln- og bæjarfjelögum er ætlað að starfrækja skólana að öllu leyti. 
Sjá fyrirsögnina, 2., 3. og 4. grein frnmvarpsins. Sem stendnr ern nnglingaskólar 
bygðir að mikln leyti fyrir ríkisfje og styrktir árlega með þúsnndnm króna af 
ríkissjóði.

Það mætti með meiri sanni segja, að lagafrnmvarpið stefni að því að 
losa rikissjóðinn við marga bagga, sem nú hvila á honnm eða á hann verða 
lagðir til lýðmenningar i landinn, samkvæmt rikjandi stefnn í skólamálnm.

Fyrir árlegt rekstnrsfje Eiðaskólans t. d. mætti sennilega byggja eitt mjög 
fullkomið skólabús fyrir 50 nemendnr á hverjnm 4 árnm. Ólíkara að hugmynd 
þessi ætti þeim vinsældum að fagna, að bygging skólanna gengi örara yfir.

Segjnm, að vandað skólabús ætti að endast i 100 ár (sennilega mikið 
lengnr) og vera menningarstofnnn sýslnfjelags eða bæjarfjelags allan þennan tima, 
rikissjóði að kostnaðarlausn. Einar áttatin þúsnndir fyrir hnndrað ár; það gæti 
með engn móti talist þnngur baggi.

Hvað stærð hvers skóla snertir, þá mnndi bún eðlilega miðast við árlegt 
áætlað nemendatal i hverri sýsln eða bæ.

1 sýsln, sem befir 3800 ibúa, mnn láta nærri, að árgangnr nnglinga sje 40 
til 50 tals. (Sjá: Um skólamál Rangárvallasýslu). Þar má og lesa nm áætlaðar tekjnr 
og gjöld við árlegan rekstnr slíkra skóla, bæði beinar og óbeinar tekjnr, sem hjer 
skiftir ekki máli.

Um 4. gr.
Ákvæði þessarar greinar ber að skoða sem varnagla gagnvart þeirri á- 

stæðulitlu hræðsln, að sýslu- eða bæjarfjelag skyldi gera sjer leik að því að sam- 
þykkja fyrirkomulagið i þeim tilgangi að eignast skólahús fyrir rikissjóðsfje, og 
nota síðan húsið i öðrn augnamiði eða á annan hátt én til var stofnað.

Um 5. gr.
Fyrir höfnndi frumvarpsins hefir vakað, að skólar þessir ættn að hafa 

fjóra aðalstarfsmenn, skólastjóra með heimspekisprófi, annan kennara með land- 
búnaðarprófi, skólasmið með sjerþekkingn i smiðnm ýmiskonar, og forstöðnkonn 
með sjerþekkingn i hússtjórn og matreiðsln. Það er og hngmynd höfnndarins, að 
annar kennari og smiðurinn hafi góð skilyrði til þess að stjórna vinnunni að 
vorlagi. Það er ennfremnr hngmynd höfnndarins, að nemendnm sknli fijálst 
snmarið milli vinnnnnar og skólanámsins að innvinna sjer kanp fyrir vetrarfæði 
hvar sem best býðst, án þess að leysa lansamensknleyfi.

Að öðru leyti þykir ótimabært að fjölyrða frekar um þessa grein frnm- 
varpsins.
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E f t i r m á 1 i.
Vjer vitum öll eða eignm að vita, að Island er viðáttumikið og strjálbygt 

land og að það er ómögulegt að flytja bygðirnar saman.
En þá vitum vjer lika, að ef vjer eigum að verða sterk og sjálfstæð þjóð, 

að við verðum að rækta landið jafnt fyrir sunnan og norðan, austan og vestan, 
og það verk vinnst sennilega seint, nema vjer fyrst og fremst ræktum hvern ein- 
stakling kynslóð eftir kynslóð. Með skólahugmynd vorri gerum vjer þetta tvent 
i einu.

Vjer viljum með skólahugmynd vorri skapa samfeldar fylkingar innan 
hvers sýslufjelags, sem hafa unnið að markinu: ræktun lýðs og lands.

Skólarnir eiga að vera miðstöð menningar í hverri sýslu, þeir eiga að 
vera svo settir, að utan um þá myndist þorp. Þá hættir útstreymið úr sýslunni, 
innstreymið byrjar.

Bæjarbúi vanur þægindum bæjarlífsins flytur ekki heim á gamla býlið 
einangraða, en í nýja þorpinu vildi hann fremur vera.

Sýsluskólarnir með vinnuskólafyrirkomulagi ætti að vera öflugasti þáttur- 
inn til ræktunar landsins og aukins manndóms kynslóðanna.«

Þannig samþykt á aukafundi sýslunefndar Rangárvallasýslu 24. nóv. 1928.
Meðmælendur utan sýslunefndar:

1. Sjera Sveinbjörn Högnason, Breiðabólsstað.
2. Sjera Erlendur Þórðarson, Odda.
3. Sjera Jón Skagan, Bergþórshvoli.
4. Helgi Jónasson, hjeraðslæknir.
5. Sigfús Sigurðsson kennari, Þórunúpi.
6. Guðmundur Árnason, hreppstjóri i Múla (með fyrirvara).
7. Guðjón Jónsson hreppstjóri, Hallgeirsey.

Nd. 99. Frnmvarp

til laga um háskólakennara.

Flutningsm.: Magnús Jónsson.

1. gr.
Þegar dócentar við Háskóla íslands hafa starfað í embætti um 6 ár, 

verða þeir prófessorar með sömn rjettindum og skyldum sem aðrir prófessorar 
háskólans.

2. gr.
Nú hefír dócent starfað i embætti sinu lengur en 6 ár, þegar lög þessi 

öðlast gildi, og skulu þá laun hans vera þau sömu sem þau mundu verið hafa, 
ef lög þessi hefðu gilt frá þvi er hann tók við embætti við háskólann.
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3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Frnmvarp þetta er flutt samkvæmt nmsókn frá dócentnm við háskólann, 
Segir svo í brjefi þeirra:

»Vjer nndirritaðir dócentar við Háskóla íslands leyfnm oss hjer með að 
fara fram á það, að háskólaráðið vildi beita sjer fyrir þeirri breyting, að dócent- 
ar verði prófessorar að sjálfsögðn, þegar þeir hafa starfað í embætti sinn fnll 6 
ár. Er sá timi miðaðnr við það, að eftir 6 ára starf hafa dócentar náð sömn 
lannnm sem prófessorar hafa i byrjnn.

Kenslustörf dócenta ern i rann og vern alveg þan sömn og prófessor- 
anna, og það virðist þvi nóg að láta þá vera við lægri lannin þann tima, sem 
þeir samkvæmt lannalögnm ern að komast npp i lágmarkslann prófessora. 
Hitt virðist mjög ósanngjarnt, að iáta þá svo biða á þeim lanndm, annaðhvort 
æfilangt eða þar til prófessorsembætti losnar*.

Háskólaráðið mælti einróma með þessari ósk dócentanna og sendi Al- 
þingi hana til fyrirgreiðslu.

Þessi ósk dócentanna virðist vera svo sanngjörn, að rjett væri að gera 
lagabreyting þá, sem þeir fara fram á. Kostnaðaranki verðnr þetta að visn nokknr, 
en þó verðnr hann oftast fremnr lítill, þvf að jafnaði koma menn ekki mjög 
ungir i háskólakennaraembætti.

Wd. ÍÖO. Frumvarp

til laga um breyting á lógum nr. 47, 15. jnni 1926, nm verðtoll af nokkrnm 
vörum, og lögnm nr. 5, 3. april 1928, nm breytingar á þeim lögnm.

Flm.: Haraldnr Guðmundsson, Hjeðinn Valdimarsson, Signrjón Á. ólafsson.

1. gr.
Ank þeirra vara, er greinir i 1. gr. laga nr. 47, 15. júni 1926, sknlu eftir- 

taldar vörur vera nndanþegnar verðtolli:
Kjólaefni kvenna og barna úr baðmnll. Tvisttan. Sirs. Slitfataefni, svo 

sem blússnefni, molskin og nankin. Boldang. Sængnrdúknr. Fóðniefni, svo sem 
nankin og shirting. Ljereft. Tilbúinn karlmannafatnaðnr (ytri) úr nll og slitfataefni.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Greinarjerð.

Síðasta Alþingi hækkaði verðtoll á þessum vörum og ýmsum fleiri úrj 
10°/« npp í 15% af innkanpsverði til ársloka 1930. Var þá borið við fjárþörfi 
rikissjóðsins.

Nú hefir, samkv. skýrslu forsætisráðherra, orðið um 1% miljónar króna 
tekjuafgangur síðastliðið ár. Virðist þvi sjálfsagt að ljetta af einhverjum þeim 
sköttum, sem ranglátastir eru, en það eru tollar þeir, sem hvila á nauðsynjum 
almennings.

Meðalinnflutningur vörutegunda þeirra, sem i frv. er ætlast til að verði 
undanþegnar verðtolli, mun vera um 2700—2800 þús. krónur á ári. Tekju- 
missir rikissjóðs, ef frv. þetta yrði að lögum, myndi þvi nema um 400—420 þús. 
krónum á ári að meðaltali, en þó miklu minna á þessu ári, vegna þess, hve liðið 
verður á árið, þegar lögin öðlast gildi.

Auk verðtollsins, 15%, er nú lagður á þessar vörur vörutollur, 18 aurar 
pr. kg. að umbúðum meðtóldum. Til uppjafnaðar lætur nærri, að hann nemi um 
2% af innkaupsverði þeirra, en miklu meira af þeim, sem eru mjög þungar i 
sjer eða fluttar eru inn i þungum umbúðum.

Ed. 1O1. Breytlngartillögur

við frv. til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Skylt er landeiganda að láta af hendi nauðsynlegt vatn, land og efni 

úr landi til sundlaugar og sundskála til afnota í almenningsþarfir. Bætur 
fyrir laugavatn, land og landsafnot, átroðning og annað tjón eða óþægindi 
skal greiða eftir mati, verði ekki samkomulag.

2. Við 12. gr. í stað »forgöngurjett« í 3. málsgrein komi: rjett.

Wd. 102. Breytingartlllága

viö frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júni 1924 (Vegalög).

Frá Magnúsi Torfasyni og Jörundi Brynjólfssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina komi:
Á eftir A. 4. i 2. gr. laganna komi nýr tölul.:
Skeiðabraut, frá vegamótum Suðurlandsvegar norðan Flatholts upp 

Skeið og Hrunamannahrepp að Brúarhlöðum.
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Míl. 103. Ffumvarp

til laga um löggilding verslunarstaða.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
1 Breiðavik í Vestur-Barðastrandarsýslu og í Sigurðarstaðavik á Mel- 

rakkasljettu skulu vera löggiltir verslunarstaðir.

2. gr.
Löggilding hvors þess verslunarstaðar, er um ræðir í 1. gr., skal koma 

til framkvæmda þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk verslun- 
arlóðarinnar samkv. iögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórnar- 
tiðinda.

Ed. 104. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

Frá Jóni Þorlákssyni.

1. Við 1. gr. Orðin »innan þingiýstra takmarka« falli burt.
2. Við 1. gr. Orðið »(jarðhita)« falli burt.
3. Við 12. gr. Aftan við 3. málsgrein bætist: Árgjald til rikissjóðs má falla 

burt, ef virkjað er til almenningsþarfa eingöngu.
4. Við 14. gr. Fyrir »forgangsrjettur« komi: rjettur.
5. Við 15. gr. Fyrir »Til virkjunar« í upphafi gr. komi: Til orkunýtingar.
6. Við 16. gr. Fyrir »virkjunar« komi: orkunýtingar.

Kd. 105. Frumvarp

til laga um innflutningstoll af niðursoðinni mjólk.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Pjetur Ottesen.

L gr.
Af hverjum kassa (48 dósum) niðursoðinnar mjólkur, sem til landsins er 

flutt, skal greiða gjald í rikissjóð, er nemur kr. 4.50.

2. gr.
Um innheimtu gjalds þessa, reikningsskil, viðurlög við röngum skýrslum 

og annað, er þar að lýtur, fer eftir ákvæðum vörutollslaganna.
Alþt. 1929. A. (41. löggjatarþing). 51
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3. gr.
Á meðan lög þessi eru i gildi, er atvinnumálaráðherra heimilt að setja 

með reglugerð hámarksverð á innlenda dósamjólk.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og fellur þá jafuframt niður vöru- 

tollur sá, sem nú er á niðursoðinni mjólk.

Greinargerð.

Mjólkurniðursuða er, eins og kunnugt er, fyrir nokkru hafin hjer innan- • 
lands, en hefir átt nokkuð örðugt uppdráttar, eins og oft vill verða um ný fyrir- 
tæki, sem keppa þurfa við önnur eldri og öflugri; en hjer er eingöngu um að , 
ræða erlenda keppinauta.

Nú er starfsemi þessi það vel á veg komin, að hún hefir náð föstum 
tókum á framleiðslu vandaðrar vöru; hefir áhöld til að framleiða nægilega dósa- : 
mjólk eftir þörfum landsmanna, miðað við neyslu síðari ára, og gnægð mjólkur 
er i þvi hjeraði, sem verksmiðjan hefir aðsetur sitt. Það, sem aðallega vantar, er : 
tryggur markaður, og tilgangur þessa frumvarps er að veita hinu innlenda fyrir- 
tæki forrjettindi að þeim markaði, sem til er i landinu, án þess að iþyngja 
neytendum með hærra verði.

Nánar í framsögu.

Ed. 106. Aefndarállt

um frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp sama efnis sem þetta var flutt á síðasta þingi af hv. þm. 
Austur-Húnvetninga. Var það afgreitt á þann hátt, að því var vísað til rikis- 
stjórnarinnar til frekari rannsóknar. Nú hefir rikisstjórnin látið rannsak.a hafn- 
arstæðið að nýju og gera nýja áætlun um kostnað við hafnargerð á þessum 
stað. Áætlunin sýnir, að mannvirki þetta muni kosta um 700 þús. krónur.

Nefndin lítur svo á, að hafnargerð á þessum stað sje mjög nauðsyn- 
leg fyrir sveitir þær, sem þar að liggja, sem og vegna fiskiflota lahdsmanna, 
þó einkum sildveiðiskipa. Vill hún því mæla með hafnargerðinni. Hinsvegar 
getur hún ekki fallist á fyrirmæli frv. um skiftingu fjárframlaga til verksins 
milli ríkissjóðs og viðkomandi hjeraðs. Hingað til hefir það verið aðalreglan, 
þegar slík lög sem þessi hafa verið afgreidd frá Alþingi, að ákveða rikissjóðs- 
tillag Vr byggingarkostnaðar, en viðkomandi hjerað legði fram ’/<, en frv. 
þelta gerir ráð fyrir rikissjóðstillagi að */»• Vill nefndin ekki ganga inn á þá
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braut, að rikissjóður leggi fram */« kostnað við byggingu slíkra mannvirkja, 
en getur eftir • atvikum fallist á, að um þessa hafnargerð verði þó vikið frá 
venjunni og rikissjóður léggi fram V’ kostnaðarins, án þess að það beri að 
skoða sem fordæmi fyrir fjárframlögum til slíkra mannvirkja síðar.

Þá vill nefndin heldur ekki ganga inn á fyrirmæli 2. gr. frv. um að 
heimila viðlagasjóðslán til bafnarsjóðs Skagastrandar á þeim bluta kostnaðar- 
ins, sem bonum eða viðkomandi hjeruðum ber að leggja fram, en leyfir sjer 
að leggja til, að rikisstjórninni verði heimilað, fyrir hönd ríkissjóðs, að á- 
byrgjast alt að 470 þús. króna lán, er hafnarsjóður Skagastrandar kann að fá 
til hafnargerðar, að tilskilinni ábyrgð sýslunefndar Austur-Húnavatnssýslu.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Fyrri málsgrein 1. gr. orðist þannig:
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitist úr rikissjóði Vs kostnaðar, 

eftir áætlun, sem ríkisstjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess í 
fjárlögum, alt að kr. 235000 — tvö hundruð þrjátiu og fimm þúsund 
krónur — gegn tvöföldu tillagi frá hafnarsjóði Skagastrandar.

2. Við 2. gr. Greiniu orðist þannig:
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 

alt að kr. 470000 — fjögur hundruð og sjötíu þúsund króna — lán, er 
hafnarsjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslu- 
nefndar Austur-Húnavatnssýslu. Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikissjóðs 
er bundin því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje 
falið manni, sem stjórnarráðið samþykkir.

Alþingi, 13. mars 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. fundaskrifari og frsm.

Ed. 107. Frumvarp

til laga um forkaupsrjett kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl. 

Flutningsm.: Jón Baldvinsson og Erlingur Friðjónsson.

1- gr-
Heimilt er bæjarstjórn I kaupstað að gera samþykt um það, að áskilja 

bæjarfjelagi forkaupsrjett á bafnarmannvirkjum, lóðum þeim, er að sjó liggja,
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og á lóðum og löndum innan lögsagnarumdæmisins, svo og öðrum fasteign- 
um, er bæjarstjórn telur uauðsyn að tryggja bæjarfjelaginu forkaupsrjett á.

Kauptún, sem er sjerstakt hreppsfjelag, getur einnig gert samþykt um , 
forkaupsrjett kauptúns á hafnarmannvirkjum, lóðum þeim, er að sjó liggja, ; 
og á lóðum og löndum innan hreppsins, svo og öðrum fasteignum, er hrepp- 
stjórn telur nauðsyn að tryggja hreppsfjelagi forkaupsrjett á.

2. gr.
Samþyktir samkvæmt 1. grein skulu gerðar til 5 ára í senn, og skulu 

i þeim taldar fasteignir þær, er kaupstaður eða kauptún áskilur sjer forkaups- 
rjett á. Samþykt öðlast gildi, þegar atvinnumálaráðherra heflr staðfest hana, 
og skal hún birt í B-deild Stjórnartíðinda.

3. gr.
Eigendur fasteigna þeirra, er samþyktir taka til, skulu skyldir að bjóða 

bæjarstjórn eða hreppsnefnd forkaupsrjett að eignum fyrir það verð, er í raun 
og veru stendur til boða hjá öðrum, enda sjeu borgunarkjör og aðrir skil,- 
málar eigi gerðir erfiðari.

Innan tveggja vikna frá því, er forkaupsrjettur var boðinn, skal bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd skylt að segja til, hvort hún ætlar að nota forkaups- 
rjett eða eigi.

Yfirlýsing bæjarstjórnar eða hreppsnefndar um það, að hún afsali sjer 
forkaupsrjetti, gildir eigi lengur en eitt ár. Nú svarar bæjarstjórn eða hrepps- 
nefnd eigi boði um að neyta forkaupsrjettar innan ákveðins tíma, og skal þá 
líta svo á, sem hún hafi hafnað boðinu.

4. gr.
Nú er eigi gætt fyrirmæla laga þessara um að bjóða bæjarstjórn eða 

hreppsnefnd forkaupsrjett, og getur þá aðili, er forgangsrjettur hans er fyrir 
borð borinn, krafist þess, að gerningur sá, sem í bága fer við ákvarðanir þess- 
ar, sje ógildur metinn gagnvart honum, og á hann rjett á að ganga inn í 
kaupin, enda sje lögsókn til þess hafin innan 6 mánaða frá því, er hann fjekk 
vitneskju um misfelluna, og málinu fram haldið með hæfilegum hraða. Auk 
þess ber seljanda að bæta rjetthafa tjón það, er hann kann að hafa beðið af 
broti gegn ákvæðum laga þessara.

Greinargerð.

Frumvarp þetta var flutt á Alþingi 1927, og var því þá vísað til rikis- 
stjórnarinnar. Vísasl til greinargerðar þeirrar, er þá fylgdi frv.



Þingskjal 108—109 405

Wd. 108. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Samhljóða stjórnarfrumvarpinu á þskj. 3, með þessum breytingum:

8. gr. hljóðar svo:
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhreppaskilaþingi. Þó 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður 
svo á. Ef hreppi er skift, skal kjósa' hreppsnefnd í hinum nýju hreppum 
jafnskjótt og því verður við komið.

Nú fer maður úr hreppsnefnd áður en kjörtími hans er liðinn, og 
skal þá kjósa i stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtimabili hans.

13. gr. hljóðar svo:
1. og 2. málsgr. 12. gr. orðist svo:
Nú eru eigi fleiri menn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af kjörstjórn, af þeim, er koma fram í tæka tið, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en kjörstjórn lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjör- 
fundardag þá menn kosna, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem sjálfkjörnir voru, 
teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá kjörstjórn tafarlaust láta gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu í kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaefna.

ilíd. 109. Hefndarálit

um frv. til laga um fiskiræktarfjelög.

Frá landbúnaðarnefnd.

Eins og kunnugt er, var frv. um þetta efni flutt á Alþingi i fyrra og 
afgreitt af neðri deild þá.

Þetta frv. er að heita má eins.
Nefndin telur nú sem fyr, að þetta mál sje mikilsvert og að það eigi 

fram að ganga. Leggur nefndin til, að frv. verði samþykt með lítilsháttar 
breytingum. Er önnur breytingin sú, að leiguliða sje boðið á stofnfund, ef
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telja má, að eigandi mæli ekki. Hið sama gildir og, ef í ráði er síðar á fundi 
i fjelaginu að taka leiguliða í fjelagið. Síðari málsgrein 6. gr., um endur- 
greiðslu fyrir veiðiaukningu, þykir nefndinni ekki nógu greinilega orðuð og 
flytur breytingartillögu um það atriði.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með svofeldum

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. Á eftir fyrsta málslið komi: Nú þykir fyrirfram sýnt, að eigandi 
jarðar muni ekki sækja stofnfuud, og skal þá boða leiguliða á fundinn. 
Má hann taka þátt í umræðum, en ekki i atkvæðagreiðslu fyr en bann 
er úrskurðaður fjelagi i stað landsdrottins, sbr. 6. gr.

2. Við 6. gr. Á eftir 1. málslið komi: Þá skal þó jafnan boða leiguliða á 
fundinn.

3. Við 6. gr. Síðari málsgrein skal orða þannig:
Skvlt er landsdrotni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 

eftir mati þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má 
starfsemi fjelagsins, enda hafi leiguliði greitt gjald það, sem jafnað er nið- 
ur samkv. 9. gr.

Skal landsdrottinn greiða 10-falda þá upphæð, sem úttektarmenn 
meta að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir aukna veiði.

Alþingi, 13. mars 1929.

Lárus Helgason, Jörundur Brynjólfsson, Jón Sigurðsson.
form. fundaskrifari og frsm.

Einar Jónsson. Bernh. Stefánsson.

Nd. 110. Breytingartillögur

við frv. til laga um breytÍDg á lögum nr. 46, 15. júni 1926, um útsvör. 

Flutningsm.: Hannes Jónsson.

1. Á undan 1. gr. frv. komi 4 nýjar gr., sem verða 1.—4. gr., svo hljóðandi: 
a. Á eftir fyrstu málsgr. 8. gr. laganna bætist inn i: enda hafi hann dvalið

þar minst 3 mánuði.
Aftan við b.-Iið sömu greinar komi nýr stafliður, sem verður c,- 

liður, svo hljóðandi: Ef hann á jörð eða jarðarhluta i annari sveit. Þar 
má þó aðeins leggja á eign hans i jörðinni og tekjur af henni i hlut- 
falli við það, sem lagt er á innsveitismenn, enda má þá ekki leggja á 
þessa álagsstofna í heimilissveit hans.

Stafliðirnir breytast samkv. þessu.
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b. 12. gr. laganna skal orða svo:
Ef skifta þarf útsvari miili sveita, skal við skiftinguna farið eftir 

tímalengd þeirri, er gjaldþegn hefir dvalið i hvorri eða hverri sveit á því 
ári, sem útsvar er miðað við. Þá skulu atvinnutekjur svo reiknaðar, að 
’/a þeirra komi á mánuðina nóvember—mars, að báðum meðtöldum, en 
’/s á aðra mánuði ársins.

c. 1 stað orðanna »febrúar—mai« i uppbafi 21. gr. laganba komi: febrúar—april.
d. 26. gr. laganna skal orða svo:

Kærum, sem koma að liðnum kæruíresti, verður ekki sint.
2. Fyrsta grein frv. verði 5. gr.
3. Önnur grein frv. verði 6. gr.
4. Á eftir 2. gr. frv. komi ný grein, sem verður 7. gr., svo bljóðandi:

í stað orðanna í 30. gr. laganna »áður en 2 mánuðir eru liðnir
frá gjalddagaa komi: á gjalddaga.

Ed. 111. Frumvarp

til laga um einkasölu á saltfiski.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson og Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin hefir fyrir hönd rikissjóðs sölu og útflutning á söltuðum 

og þurkuðum fiski, sem veiddur er hjer við land og verkaður er i landi eða 
fluftur er á land og útflutningshæfur telst.

2. gr.
Ríkisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um sölu 

og útflutning á fiski þeim, sem rikisstjórnin hefir einkasölu á samkvæmt Iög- 
um þessum, og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fyrirmæli um af- 
hendingu á fiski til útflutnings og annað, sem að þessu lýtur.

3. gr.
Allur kostnaður við sölu og útflutning greiðist af söluverði fisksins, og 

skal draga þann kostnað frá áður en eigendum er greitt andvirði vörunnar.

4. gr.
2#/o af söluverði fisksins skulu renna í ríkissjóð, enda greiðist ekki 

neitt annað sjerstakt útflutningsgjald af fiski þeim, sem ríkisstjórnin hefir 
einkasölu á. Af þessum tekjum má ríkissjóður verja alt að 50% til að útvega 
nýjan markað fyrir fisk og til tilrauna í þessu skyni.
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5. gr.
Ríkisstjórnin má greiða eigendum andvirði fisksins i islenskum pen- 

ngum, þótt það hafi verið greitt henni með erlendum gjaldeyri.

6. gr.
Andvirði fisksins afhendir rikisstjórnin eftir reglum, sem hún setur þar 

um, og getur rikisstjórnin sett meðalverð á hverja jafngóða vörutegund frá 
sama framleiðslutímabili.

7. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 50 þús. krónum, og 

renna þær í rikissjóð.
8. gr.

Með lögum þessutn eru úr gildi numin þau lög eða lagaákvæði, sem 
fara i bága við þessi lög.

9. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1930.

Grei nargerð.
Frv. þetta hefir verið borið fram á mörgum undanfarandi þingum. 

Vísast til greinargerða, sem áður hafa fylgt frv., og umræðna um það á fyrri 
þingum.

Ed. 112. Befndarállt

um frv. til laga um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir' nú ihugað frumv. þetta á allmörgum fundum, en hefir 
ekki getað orðið algerlega á eitt mál sátt. Allir nefndarmenn eru þó sammála 
um, að rannsóknir, sem frumv. gerir ráð fyrir, sjeu mjög nauðsynlegar. Eins 
og kunnugt er, gera sjúkdómar þeir, sem ræðir um í 1. lið 2. gr., stórtjón á 
búfje landsmanna árlega. Er skemst á að minnast, að alt að fjórði hluti sauð- 
fjár i heilum hjeruðum fjell af völdum lungnaormaveiki eða af vöntun vissra 
fóðurefna þrátt fyrir kappnóg hey.

Þegar svona standa sakir, virðist ekki áhorfsmál, að talsverðu sje fórn- 
andi, ef unt væri að finna orsakir sjúkdómanna og aðferðir til að lækna þá 
eða afstýra þeim. Meiri hluta nefndarinnar virðist því rjett að veita stjórn- 
inni heimild þá, sem frumv. fer fram á, til að koma á stað rannsóknum í 
þeim efnum, er 2. gr. ræðir um.
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Að visu er meiri hlutanum það fyllilega ljóst, að þessu hlýtur að fylgja 
allmikill kostnaður fyrir ríkissjóð. Úr kostnaðinum virðist þó æðimikið mega 
draga með því að nota svo sem unt er í þágu þessa starfs krafta þá, sem fyrir 
eru, eins og 3. gr. gerir ráð fyrir.

Húsnæöi handa stofnuninni til bráðabirgða hyggur meiri hl., að Bún- 
aðarfjelag íslands geti lagt til, og getur það einnig dregið allmjög úr kostnað- 
inum, i byrjun að minsta kosti.

Meiri hlutinn telur rjett, að leitað sje samvinnu við læknadeild háskól- 
ans, áður en í fyrirtækið er ráðist, og yfirleitt að það sje undirbúið sem best. 
Sömuleiðis gerir meiri hl. ráð fyrir, að leitað sje til fjárveitingavaldsins áður 
en ráðist er í kostnaðarsama húsagerð handa stofnuninni.

Auk þess verkefnis, sem talið er í 2. gr., virðist rjett, að stofnuninni 
sje heimiluð, eftir þvi sem ástæður leyfa, rannsókn á matvælum, er til lands- 
ins flytjast, og rannsóknir fyrir einstaka menn og stofnanir, en beinar tillögur 
verða þó ekki gerðar um það.

Af því, sem nú hefir verið sagt, leggur meiri hl. til, að frv, verði samþykt. 

Alþingi, 14. mars 1929.

Jón Jónsson. Jón Baldvinsson,
form. og frsm. meiri hl. fundaskrifari.

Ed. 113. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um kaup á áhöldum til þess að bora með eftir 
heitu vatni og gufu.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir rthugaö tillöguna og leggur til, að hún verði samþykt.

Alþingi, 14. mars 1929.

Jón Jónsson, Páll Hermannsson,
form. skrifari og frsm.

Ingibjörg H. Bjarnason. Jóh. Jóhannesson. Erlingur Friðjónsson.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 52
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Kd. 114. lefndarálit

um frumvarp til laga um tannlækningar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með þessari einu

BREYTINGU:

Við 1. gr. í stað orðanna »kallast tannlæknira i upphafi greinarinnar 
komi: kalla sig tannlækni.

Alþingi, 13. mars 1929.

Jón Baldvinsson, 
form.

Ingvar Pálmason, 
fundaskr. og frsm.

Jóh. Jóhannesson.

Ilíd. 115. Frumvarp

til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Landareign hverri fylgir rjettur tjl umráða og hagnýtingar á hverum 

og laugum, sem á henni eru, þó með takmörkunum þeim, sem lög þessi 
tilgreina.

2. gr.
Nii liggja landamörk um hverasvæði þannig, að einhver hluti hvera- 

gufunnar og loftsins eða laugavatns liggur svo i landareign tveggja eða fleiri 
landeigenda, að ekki verður aðskilið, þegar hagnýtt er, og skal þá umráða- 
og hagnýtingarrjetturinn vera sameign þeirra.

Ef landeigendur verða ekki ásáttir um rjettindi til hagnýtingar, skal 
mat skera úr.

Nú vill einn eða fleiri hagnýta hvera- eða laugaorkuna, sera er sam- 
eiginleg, en aðrir ekki, og getur þá hinn eða hinir fyrri hagnýtt alla orkuna, 
svo sem væri hún öll i hans eða þeirra landi. Hinn eða hinir síðari eiga 
engar bætur fyrir orkuna, en hann eða þeir geta hvenær sem er siðar leyst 
inn sinn eða sína hluti, til þess að hagnýta þá sjálfir.

óheimilt er hvera- eða laugareiganda að breyta að nokkru leyti far- 
veg þess vatns, er hverinn þeytir trá sjer, eða afrensli laugar.
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3. gr.
Landeigandi má ekki undanskilja landareign sinni jarðhitarjettindi, 

nema með sjerstöku leyfi ráðherra. Kaup á slíkum rjettindum eru landkaup.

4. gr.
Landeiganda er rjett að hagnýta sjer hveri og laugar, eða ráðstafa 

þeim eins og honum þykir best benta, sbr. þó 2. gr. Hann hefir rjett til að 
stifla frárensli úr þeim, hlaða bakka um þau, gera garð um þau, ræsa fram 
ofanjarðar eða neðan, án þess hætta stafi af eða veruleg óþægindi fyrir um- 
ferð, eða spjöll á eign annars manns, sem ekki er skylt að hlíta samkvæmt 
sjerstakri heimild.

Skylt er Iandeiganda að girða umhverfi hvera og lauga, ef sjerstök 
hætta stafar af.

5. gr.
óheimílt er Iandeiganda eða umráðamanni að spilla hverum eða laug- 

um á landi sínu, hvort sem það er með ofaniburði, framræslu eða með öðr- 
um hætti, nema það sje talið nauðsynlegt samkvæmt matsgerð, til varnar þvi 
landi eða landsnytjum.

Skylt er landeiganda að láta af hendi nauðsynlegt vatn, land og efni 
úr landi til sundlaugar og sundskála til afnota i almenningsþarfir. Bætur fyrir 
laugavatn, land og landsafnot, átroðning og annað tjón eða óþægindi skal 
greiða eftir mati, verði ekki samkomulag.

6- gr-
Nú vill jarðeigandi ekki leggja neinn kostnað fram til hagnýtingar 

hveraorku á jörðinni, og er þá ábúanda heimilt að hagnýta hana á sinn kostnað, 
þó þannig, að hann spilli ekki jörðu að neinu leyti. Má því ekki byrja á 
verkinu, fyr en það hefir verið álitið af úttektarmönnum og þeir talið það 
rjettmætt.

Ábúandi á við burtför sína af jörðinni rjett á endurgjaldi fyrir kostn- 
aði sinum, eftir sömu reglum og gilda um aðrar jarðabætur.

7. gr.
Ef hjeraðsstjórn telur rjett að taka hveraorku einhverrar jarðar til 

almennra afnota í hjeraðinu, og fær til þess samþykki ráðherra, þá hefir hún 
rjett til að taka orkuna eignarnámi, þó þannig, að jarðeigandi eða umráða- 
maður hafi eftir nægilega hveraorku til nauðsynja sinna, nema hann óski 
heldur endurgjalds í peningum. Um eignarnámið fer að öðru leyti eftir lög- 
um nr. 61, 14. nóv. 1917.

8. gr.
Nú er hveraorka talin meiri en svo, að hún nægi jarðeiganda einum 

og hjeraðsbúum, eftir að fram hefir farið rannsókn sú, sem rætt er um i 10. 
gr., og hefir ríkið þá rjett til að taka hverina eignarnámi á sama hátt sem 
segir i 7. gr.
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9. gr.
Þegar búið er að taka hverina eignarnámi, sbr. 7. og 8. gr., eru land- 

eigendur og leiguliðar á því svæði, sem orkan á að koma til afnota, skyldir \ 
að þola öll mannvirki, er af notkun leiðir, á löndum sínum og lóðum, svo . 
og láta af hendi land og mannvirki og þola hverskonar afnot af landi, tak- 
markanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar ; 
verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem ákveðið j 
skal með mati, ef samkomulag næst ekki.

10. gr.
Ríkið hefir rjett til að láta rannsaka hveraorku með borun eða á 

annan hátt, hvar sem er á landi hjer. Er landeigandi eða umráðamaður 
skyldur til að leyfa mönnum þeim, er rikið gerir út i þeim tilgangi, óhindr- 
aðan aðgang að landareigninni. Verði landið fyrir einhverjum skemdum við 
rannsóknina, eða bíði landeigandi eitthvert tjón at henni, skal það bætt að 
fullu eftir mati, náist ekki samkomulag. Enga aðstoð er landeigandi eða um- 
ráðamaður skyldur að láta i tje við rannsóknina, nema fyrir fulla borgun.

11. gr.
Um rafmagnsveitur eða rafstöðvar, sem jarðhita nytja, fer eftir ákvæð- 

um vatnalaga, um raforkuver og veitur, og eftir ákvæðum laga nr. 7, 15. júni 
1926, um raforkuvirki. Um hitaveitur fer eftir ákvæðum laga þeirra, er á hverj- 
um tíma gilda um öryggi og eftirlit með verksmiðjum og vjelum, en að öðru 
likt og um vatnsveitur samkvæmt vatnalögum.

12. gr.
Nú vill einhver annar en landeigandi eða umráðamaður bora eftir 

jarðhita, og sýnir að hann er þess megnugur, og skal hann þá fá leyfi til þess 
hjá lögreglustjóra. I leyfisbrjefi skal tiltekið, á hvern hátt rannsókninni skuli 
hagað og hversu stórt svæði er látið af hendi. Skal miða það við, að leyfis- 
beiðandi fái nægilega stórt svæði til rannsóknar og væntanlegrar hagnýtingar 
með borun, án þess að vænta megi verulegra trufiana frá borholunum utan 
svæðisins. Tiltekið skal í leyfisbrjefi, hversu nálægt mcrkum svæðisins leyfis- 
hafi megi bora með tilliti til væntanlegra borana annara utan svæðisins. 
Skal lögreglustjóri í þvi efni fara eftir áliti ráðunautar ríkisstjórnarinnar.

Áður en leyfi er veitt, skal lögreglustjóri tilkynna landeiganda, að sótt 
hafi verið um borunarleyfi.

Sá, er borunarleyfi fær, öðlast einkarjett á leyfissvæðinu til jarðhita- 
rannsókna og rjett til virkjunar þeim jarðhita, er hann finnur, enda greiði 
hann árlegt gjald til rikissjóðs, eftir þvi sem nánar verður tiltekið í leyfis- 
brjefinu. Fyrir leyfisbrjef skal greiða 200 krónur, er renna í ríkissjóð. Árgjald 
til rikissjóðs má falla burt, ef virkjað er til almenningsþarfa eingöngu.

Leyfishafi skal greiða fullar bætur fyrir átroðning, er landeigandi kann 
að verða fyrir, og þau óþægindi, er hann kann að baka öðrum með rann-
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sóknum sinum, eða með hagnýtingu jarðhitans. — Ef ágreiningur verður um 
endurgjaldið, skal úr því skorið með mati.

13. gr.
Leyfisbrjef til borunar eða forgangsrjett til borunar má ekki framselja 

nfcma með leyfi ráðherra.
14. gr.

Nú er borunarrannsókn lokið, og skal þá byrjað á hagnýting jarð- 
hita innan ákveðins árafjölda, sem tiitekinn er í leyfisbrjefinu, þó aldrei síðar 
en innan 10 ára. Að öðrum kosti fellur rjettur Ieyfishafa til virkjunar jarðbita 
niður, og er þá hverjum beimilt að fá nýtt leyfi til borunar og hagnýtingar 
eins og segir í 12. gr. Við umsókn um borunarleyfi, ef fleiri eru, gengur 
hagnýting tii almenningsþarfa fyrir, og umsókn hjeraðsstjórna fyrir umsókn- 
um einstakra manna.

, 15. gr.
Til orkunýtingar jarðhita, sem borað hefir verið fyrir, þarf leyfi ráðherra, 

ef meir en 500 hestöfl (hreyfiafl) eru, og fara að öllu leyti með sem vatnsafl 
væri, eftir vatnalögum. Hitaveitur, sem fá jarðhita, er borað hefir verið fyrir, 
skulu háðar sama eftirliti og vjelar og eimkatlar á landi.

16. gr.
Ef borunarmanni er synjað um leyfi til orkunýtingar, af þvi hjeraðs- 

stjórn eða ríkisstjórn vill sjálf hagnýta orkuna til almennra þarfa, á hann 
rjett til að fá endurgreiddan allan kostnað, er leitt hefir af borunum hans, 
og eftir atvikum bætur eftir mati fyrir rjettindamissi.

Nd. 116. Breytlngartillag-a

við frv. til laga um breytÍDg á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar 
í málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Magnúsi Torfasyni.

Á eftir 17. gr. komi Dý grein, svo hljóðandi:
32. gr. hljóði svo:
Kosningar í nefndir og til annara starfa, er bæjarstjórn eða sýslunefnd 

kýs, skulu jafnan vera leynilegar og hlutbundnar, ef fleiri skal kjósa en einn 
mann. Skal beita hlutfallskosningu sem hjer segir: Þeir bæjarfulltrúar (sýslu- 
nefndarmenn), er komið hafa sjer saman um að kjósa allir sömu menn i sömu 
röð, afhenda formanni bæjarstjórnar (oddvita sýslunefndar), þegar til kosninga 
kemur, lista yfii þá i þeirri röð. Þegarhann hefir tekið við listunum, merkir 
hann hvern þeirra bókstaf, A., B., C. o. s. frv., eftir því, sem hann sjálfur ákveð- 
ur eða ákveðið hefir verið með samkomulagi eitt skifti fyrir öll þann kjörtíma. 
Síðan les formaðurinn (oddvitinn) upp stafnafn hvers lista og nöfn þau, er á
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honum standa. Þá kjósa bæjarfulltrúarnir (sýslunefndarmennirnir) þannig, að; 
hver ritar á kjörmiða aðeins stafnafn (A„ B., C. o. s. frv.) þess lista, er hann i 
vill kjósa eftir. Kjörmiðarnir ern afhentir formanni (oddvita), og nefnir hann 
upphátt bókstaf hvers miða, en skrifarar rita jafnóðum og telja saman, hve mörg 
atkvæði hafi fallið á hvern lista, hve mörg á A., hve mörg á B. o. s. frv. Tölu ; 
þeirri, sem hver listi þannig fær, er svo skift, fyrst með 1, siðan með 2, síðan i 
með 3 o. s. frv., eftir því sem með þarf. Hlutatölur hvers lista eru ritaðar í röð, ; 
hver niður undan annari, og yfir dálkinum er ritaður bókstafur þess lista.

Kosningin fer eftir hlutatölunum, þannig að sá listi fær fyrsta mann, er 
hæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næsthæsta hlutatölu, o. s. frv., 
þar til fullskipað er. Ef jafnháar hlutatölur koma á tvo eða fleiri lista, skal 
varpa hlutkesti, hver lislinn skuli koma að manni.

Af hverjum lista skulu menn hljóta kosning í þeirri röð, sem þeir standa 
á listanum. Sje ekki stungið upp á íleiri mönnum en kjósa á, lýsir formaður 
(oddviti) þá rjett kjörna án atkvæðagreiðslu.

Wd. 117. Urey(ingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 46, 15. júní 1926, um útsvör.

Fiutningsm.: Sigurjón Á. Ólafsson.

Á undan 1. gr. frv. komi 2 nýjar gr„ svo hljóðandi:
a. í stað orðanna »4 vikur í hreppum og 2 vikur i kaupstöðum« í 21. gr. 

laganna komi: 4 vikur í hreppum og 4 vikur í kaupstöðum.
b. I stað »2 vikur í kanpstöðum« i 1. málsgr. 23. gr. laganna komi: 4 vikur./

Sþ. 118. SKýrslur

um Gjöf Jóns Sigurðssonar.

A.
Skýrsla um „Gjöf Jóns Sigurðssonar" frá I. janúar 1927 til 31. desember 1928.

T e k j u r:
1. Eign í árslok 1926:

a. Bankavaxtabrjef......................................................
b. Veðskuldabrjef...........................................................
c. í Landsbankanum.................................................

Kr. a.
kr. 5100.00
— 3600.00
— 12551.31

21251.31
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2. Vextir:
a. Af bankavaxtabrjefum...............................................kr. 429.75
b. — veðskuldabrjefum.................................................... — 360.00
c. — fje í Landsbankanum..........................................— 1113.06

1902.81

23154.12

Gjöld:
1. Verðlaun greidd: Kr. a.

a. Helga P. Briem . ................................................. kr. 500.00
b. Bókmentafjelaginu......................................................— 1200.00

----------------- 1700.00
2. Auglýsingakostnaður.............................................................................. 160.28
3. Gign i árslok 1928:

a. Bankavaxtabrjef..........................................................kr. 4000.00
b. Veðskuldabrjef...............................................................— 3600.00
c. í Landsbankanum..................................................... — 13693.84

21293.84

23154.12

1 dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. janúar 1929. 

F. b. r.

G. Sveinbjörnsson.

B.
Skýrsla frá verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar.

Hinn 7. janúar 1928 gaf nefnd sú, er kosin var á Alþingi 1927 til þess 
að meta rit til verðlauna af Gjöf Jóns Sigurðssonar, út auglýsingu um það, að 
þeir, sem til verðlauna hygðu, skyldu gefa sig fram fyrir lok desembermánaðar 1928.

Á hinum setta fresti bárust nefndinni þessar 3 ritgerðir:
1. »Jón Sigurðsson 1811 — 1851«.
2. »Um stjórnhætti og löggjöfa.
3. »Saga bankanna á íslandiw.
Nefndin samþykti að sæma ritgerðina nr. 1 1000 kr. verðlaunum. Höf- 

undur hennar reyndist að vera próf. dr. phil. Páll E. Ólason.
Ritgerðina nr. 3 samþykti nefndin að sæma 350 kr. verðlaunum. Höfundur 

hennar reyndist að vera guðfræðiprófessor Magnús Jónsson.
Ritgerðina nr. 2 taldi nefndin eigi geta komið til álita tií verðlauna, með
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því að hún eigi geti talist reist á vísindalegum rannsóknum, enda þótt hún sje 
vel rituð og efni hennar athyglisvert.

I stað Ólafs Lárussonar, er eigi taldi sjer rjett að dæma um ritgerðina 
nr. 3, tók Poisteinn hagstofustjóri Þorsteinsson sæti í nefndinni við dóm þeirrar i 
ritgerðar.

Með því að meiri verðlaunum var eigi útbýtt á þessu ári, samþykti ; 
nefndin, samkv. heimild í 2. gr. í Reglum frá 16. okt. 1912, að veita hinu íslenska i 
fornritafjelagi 500 kr. af vöxtum sjóðsins til útgáfu íslenskra fornrita.

Þelta leyfum vjer oss að tilkynna hinu háa Alþingi.

Reykjavík, 14. mars 1929.

Hannes Porsteinsson. Ólafur Lárusson. Sigurður Nordal.

Til Alþingis.

E<1. 110. Frumvarp

. til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 13 frá 8. júni 1925, um sektir.

Frá allsherjarnefnd.

L gr.
Við 2. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Valdsmaður sá, er annast fullnustu sektardóms, hefír heimild til þess að 

láta afplána sekt, sem eigi er greidd, í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í 
helmingi skemri tíma en ef um einfalt fangelsi er að ræða, ef hann telur það 
hentara og læknir telur dómfeldan þola þá fangelsisrefsingu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til allra sektarrefsinga, sem eigi eru 

greiddar eða afplánaðar þegar þau koma í gildi. Þó þarf samþykki dómfelda til 
þess að breyta afplánun frá því, sem dómur eða sætt ákveða, ef dómurinn er 
kveðinn upp eða sætt gerð áður en lög þessi öðlast gildi.

Greinargerð.

Það er alkunna, að áður en lög nr. 13 frá 1925 tóku gildi, voru sektir 
afplánaðar í fangelsi við vatn og brauð.

Þetta þótti á margan hátt óhentugt, enda óviðeigandi og úrelt. Fyrir- 
komulagið, sem var tekið upp með fyrnefndum lögum, að láta menn afplána 
sektir i einföldu fangelsi, er að visu mannúðlegra en gamla aðferðin, en er alls
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ekki hentugt. Sjerstaklega getur þetta fyrirkomulag orðið mjög óhentugt núna, 
eftir að byrjað er að láta fanga afplána refsingu við venjulegt fangaviðurværi á 
vinnuhælinu á Litla Hrauni. Ef maður hefír verið dæmdur i fangelsi við venju- 
legt fangaviðurværi og auk þess til sektar, sem er mjög algengt að gert sje í 
sama dómnum, þá verður dómfeldur að þola fangelsi við venjulegt fangaviður- 
væri á Litla Hrauni, en þegar þvi er lokið, getur hann lagt hendur i skaut, hætt 
að vinna, heimtað sig fíuttan í fangelsi i Reykjavík, þvi samkvæmt lögum nr. 13 
frá 1925 eiga sektirnar að afplánast í einföldu fangelsi, og það eiga dómfeldir að 
þola í fangelsinu hjer í bænum, án nokkurrar vinnuskyldu.

Pegar litið er á eðli sektarrefsingarinnar, er það og á allan hátt mjög 
eðlilegt, að afplánuninni fylgi vinnuskylda. Með afplánun í einföldu fangelsi, þar 
sem sökudólgurinn liggur iðjulaus og ríkið elur hann á sinn kostnað, er tilgangi 
sektarrefsingarinnar alls ekki náð. Með þvi að láta þá, sem dæmdir eru i sektir 
eða hafa gengist inn á þær, afplána sektirnar þannig, að láta þá vinna rfkinu 
tiltekinn dagafjölda, er tilgangi sektanna hinsvegar stórum betur náð.

Sjerhverjum heilbrigðum manni — þvf aðrir en heilbrigðir menn verða 
ekki látnir stunda vinnuna — er það hollara og eðlilegra að vinna heilnæma 
vinnu en að liggja í algerðu iðjuleysi.

Bæði ríkinu og einstaklingnum, sem afplánar refsinguna, er því þessi 
afplánunaraðferð i alla staði hentugri.

Pað þykir að ýmsu leyti heppilegra, að valdsmaðurinn, sem annast af- 
plánun sektardóma eða sætta, ákveði, eftir því sem hentast þykir i sjerhverju 
falli, hvorri afplánunaraðferðinni skuli beitt. Það er auðveldara að sjá, hvor af- 
plánunaraðferðin er hentugri á þeim tíma, þegar byrja á að afplána sektina, 
heldur en þegar dómurinn er upp kveðinn eða sættin gerð, þvi oft getur liðið 
talsverður timi frá fþví að dómurinn er kveðinn upp eða gengist inn á sektina 
og til þess tima að byrjað er að afplána hana, og getur margt breyst um hagi 
og heilsu dómfelds á þeim tima. En svo er þó um þetta búið, að dómfeldur sje 
jafnvel settur, því ef hann afplánar sektina með vinnu við venjulegt fangaviður- 
væri, styttist timinn um helming.

120. Frumvarp

til laga um kirkjugarðsstæði i Reykjavík o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1- gr.
Reykjavikurbær leggur til úr óræktuðu landi bæjarins, án endurgjalds, 

nothæft kirkjugarðsstæði, er kirkjumáiaráðherra tekur gilt, að fengnu áliti 
sóknaruefndar.

2. gr.
Nú vill Reykjavikurbær taka að sjer kirkjugarðsmálefni bæjarins að
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 53



öllu leyti, og getur því máli þá orðið framgengt með samningi við kirkju- 
málaráðherrann.

Ráðherranum er heimilt að gera samning um, að hið lögboðna leg- 
kaup til rikissjóðs skuli falla til bæjarsjóðs Reykjavikur.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.
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Greinargerð.
Frv. þetta er borið fram til að flýta ákvörðun um nýjan kirkjugarð 

fyrir höfuðstaðinn. Mistök í þessu efni hafa orðið landinu dýr. Fyrir nokkr- 
um árum keypti landið mel bjá gamla kirkjugarðinum fyrir rúm 20 þús. kr., 
og hefír látið flytja þangað mold til að gera staðinn að grafreit. Sú umbót 
hefír kostað ríkissjóð 80 þús. kr.

121. Frnmvarp

til laga um veiting rikisborgararjettar.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

Rikisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Jens Severin Lange, málara í Reykjavík, fæddum i Danmörku.
2. Otto Gregers Nors Grundtvig, lyfjafræðingi á Akureyri, fæddum í 

Danmörku.

Greiuargerð.
1. Jens Severin Lange, málari í Reykjavík, sem er fæddur i Lime í Danmörku 

6. nóvember 1872, kom hingað til lands 1895 og hefír átt heimili hjer síðan.
2. Otto Gregers Nors Grundtvig, sem er fæddnr i Lögsted i Danmörkn 7. júni 

1896, kom hingað til lands 1921 og hefír átt hjer heimili siðan.

Wd. 122. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar í mál- 
efnum sveita og kaupstaða.

Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 3. gr.
1 stað orðanna »þeim, er setið hafa............ siðast sæti« komi:
Þeim, er setið hafa i bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka

við kjöri fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar siðast sæti.
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Wd. 123. ATefndarállt

ntn frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 
Alþingis.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir klofnað í þessu máli. Einn nefndarmanna (H. V.) er mót- 
fallinn færslu kjördagsins yfirleitt, einn nefndarmanna (M. T.) vildi ganga að 
færslu kjördagsins til seinni hluta septembermánaðar, en hinir þrir nefndarmenn- 
irnir hafa komið sjer saman um að leggja tíl, að kjördagur verði 1. laugardagur 
i júli og bera fram brtt. i þá átt.

Samkvæmt þessu leggur meiri hl. til, að frv. verði samþykt með þessari

BREYTINGU:
1. gr. orðist svo:
1 stað orðanna »hinn 1. vetrardagurv i 23. gr. laganna komi: hinn fyrsti 

laugardagur í júlímánuði.

Alþingi, 15. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Magnús Guðmnndsson, Hákon Kristófersson. 
form. frsm.

JWd. 124. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i mál- 
efnum sveita og kaupstaða.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

Við 17. grein.
a. Aftan við fyrstu málsgrein greinarinnar komi:

Nú er bæjarstjóri (borgarstjóri) einnig bæjarfulltrúi, og er hann þá sjálf- 
kjörinn í fastar nefndir og formaður þeirra. Sje bæjarstjóri (borgarstjóri) 
ekki bæjarfulltrúi, á hann samt sæti í föstum nefndum innan bæjarstjórnar 
sem aukamaður, og er formaður þeirra, þótt ekki hafi hann þar atkvæðisrjett.

b. Aftan við 2. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Bæjarstjórnin kýs á sama fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo endnr- 

skoðendur bæjarreikninganna og tvo til vara. Gildir kosning þeirra um eitt 
ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeim erindisbrjef.
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HTd. 12S. Mefndarálit

um frv. til laga nm breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yflr- 
setukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin befír klofnað. Leggur minni hl. til, að frv. verði samþykt óbreytt, 
en meiri hl. mun ráða til, að frv. verði felt. Frv. þetta hefír verið þrisvar sinn- 
um áður fyrir háttv. deild. Árið sem leið fjell frv. fyrir óhapp, vegna þess að 
vitanlegir stuðningsmenn þess voru fjarverandi.

Nálega allir munu viðurkenna, að laun yfírsetukvenna sjeu of lág, en sú 
aðalástæða hefír verið færð gegn frv., að ekki mætti taka þetta mál sjerstaklega 
til meðferðar fyr en öll launalögin væru endurskoðuð. Gn bæði er nú það, að 
jafnvel á siðasta þingi var ein stjett manna, prestarnir, tekin út úr og laun hennar 
bætt nokkuð og þessi regla rofín, enda á það að líta, að hjer er sjerstök ástæða 
til að bæta þegar i stað launakjör yfírsetukvenna, sem ekki gildir um neinn af 
hinum öðrum launaflokkum, nefnilega sú, að yfírsetukonuvöntun er hin mesta i 
landinu. Þannig er talið, að lærðar yfírsetukonur vanti í eitthvað um 30 yfirsetu- 
konuumdæmi. Enginn vafí er á því, að hin ósæmilega lágu launakjör eru þessa 
valdandi. En þar sem yfírsetukonur vantar sjerstaklega í hin afskektari hjeruð, 
þar sem oft er mjög örðugt að ná i lækni vegna simaleysis og örðugra sam- 
gangna, þá virðist óverjandi, að ekki sje bætt úr þessu þegar í stað.

f ljelegustu yfirsetukonruhjeruðunum eru launin 200 krónur, að viðbættri 
dýrtiðaruppbót, sem þó er ekki lögákveðin. Sjá allir, þegar á það er litið, að 
kostnaður við nám yfirsetukvenna er aldrei minni en 600—800 kr., að hjer er 
um óhæfílega lág laun að ræða. Samkvæmt þessu frv. eru lágu launin hækkuð 
hlutfallslega meira en háu launin, eins og sjálfsagt er. Laun þeirra lægst launuðu 
geta hækkað úr 200 kr. upp í 500 kr., og er það 150*/o hækkun, en hæstu laun- 
in geta hækkað frá 1000 kr. upp í 1500 kr., eða um 50°/«. Það virðist óverjandi 
að draga lengur að bæta kjör þessarar þörfu stjettar í þjóðfjelaginu. Það eru ekki 
aðeins yfírsetukonurnar, sem eiga kröfu á þvi, að kjör þeirra verði bætt — hitt 
vegur ennþá meira, að af heilbrigðisástæðum og af mannúðarástæðum verður 
ekki hjá því komist, að yfírsetukonurnar fái svo góð laun, að takast megi að fá 
yfírsetukonur í'hin afskektari hjeruð. Með tilvisun til þess, sem að framan grein- 
ir, leggur minni hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 15. mars 1929.

Sig. Eggerz, Hjeðinn Valdimarsson. Ásg. Ásgeirsson. 
frsm.
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Wd. 126. Framvarp

til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsima- og talsimakerfi]. 

Flutningsm.: Hannes Jónsson, Bjarni Ásgeirsson, Halldór Stefánsson.

Efnismálsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
Lina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, ósa, 

Hindisvik, Tjörn, Illugastaði, Sauðadalsá, Ánastaði að Hvammstanga, með 
bliðarlinu frá Lækjamóti að Víðidalstungu. Enníremur lina frá Melstað um 
Urriðaá að Núpdalstungu, með hliðarlinu að Skeggjastöðum. Lina frá Hnaus- 
um um Hnjúk og Eyjólfsstaði að Ási i Vatnsdal. Lina frá Efra-Hvoli um 
Hof og Kirkjubæ að Geldingalæk. Lina frá Þórshöfn til Skála, og ennfremur 
lina til Gunnólfsvíkur. Lina frá Skógum að Skinnastöðum. Lina frá Ljósa- 
vatni fram Bárðardal. Lina um Fnjóskadal. Lina frá Hjaltastað að Kirkjubæ. 
Lina frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lina frá Síðumúla um Sámsstaði, Bjarna- 
staði að Gilsbakka, með hliðarálmu frá Bjarnastöðum að Stóra-Ási. Lina frá 
Hesti fram Lundarreykjadal. Lina frá Langárfossi um Smiðjuhól og Hofsstaði 
að Laxárholti. Lína frá Selnesi að Skaga. Lina frá Bildudal að Selárdal. 
Lina frá Sandnesi að Drangsnesi. Lína frá Torfastöðum til Geysis. Lina frá 
Mosfelli að Laugarvatni í Laugardal. Lina frá Fossvöllum að Skjöldólfsstöð- 
um á Jökuldal.

Greinargerð.

Breytingar þær, sem hjer er farið fram á, eru:
a. Á Vatnsneslinunni, að i staðinn fyrir að línan er nú ákveðin frá Ósum að 

Tjörn, er farið fram á, að hún verði lðgð frá Ósum um Hindisvik að 
Tjörn og bætt við lfnuna frá Illugastöðum að Hvammstanga. Fyrri breytingin 
er mjög smávægileg, en til talsverðra bóta, þvi nú er risin upp verslun í 
Hindisvik, sem sótt er inn eftir nesinu báðumegin. Ennfremur er línan á 
þennan hátt betur varin fyrir isingu og snjóþyngslum og liggur ekki eins 
þvert fyrir norðanveðrum. Siðari breytingin er aðallega gerð fyrir Vatnsnesið. 
Að vestan eru þar mjög örðugar samgöngur á landi, en nauðsynlegt vegna 
útræðis að hafa sem best samband við Hvammstanga.

b. Á Miðfjarðarlinunni: Sett er ein stöð á Knunni milli Melstaðar og Núpdals- 
tungu og bætt við hliðarlinu frá Núpdalstungu að Skeggjastöðum. Fyrri 
breytingin er aðeins sú, að bætt er við einni stöð, og er það til stórbóta 
fyrir marga bæi, sem eiga örðugt að sækja á endastöðvar. Siðari breytingin 
er viðbót og til þess að koma afskektasta dalnum i fram-Miðfirði i sima- 
samband. Linan er ekki löng, en talsvert margir bæir, sem gætu haft 
hennar not.

c. Breytingin á Hálsasveitar- og Hvítársiðulinunni er i þvi fólgin, að i stað þess 
að áður var ákveðið, að linan að Stóra-Ási og Bjarnastöðum lægi frá Reyk-
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holti um Hálsasveit, er hjer farið fram á, að hún liggi frá Síðumúla um 
Hvitársíðu, en um leið iengd að Gilsbakka og bætt við einni stöð, Sámsstöðum. 
Leiðir þessar eru álíka langar, en sá munur á, að leiðin frá Reykholti að 
Stóra-Ási, þar sem línan að likum yrði lögð, mundi liggja allfjarri bæjum, 
en lina frá Síðumúla að Bjarnastöðum lægi með bygðum í Hvítársíðu, og því 
hentugt að koma einkasimum i samband við hana.

d. Nýrri línu er bætt bjer inn frá Langárfossi um Smiðjuhól, Hofsstaði að Lax- 
árholti á Mýrum. Hjer er um að ræða stórt hjerað, sem til þessa hefir 
verið simasambandslaust, en nauðsyn fyrir síma er mikil, sökum örðugra 
samgangna. Lina þessi mundi bæta hjer töluvert um, þó að full þörf væri 
á henni lengri.

e. Símalina frá Fossvöllum að Skjöldólfsstöðum tengir Út-Jökuldalinn við sima- 
kerfið. Jökuldalurinn er mjög erfiðlega settur með tilliti til alira samgangna 
og viðskiftasambanda, meðal annars gagnvart læknishjálp. Símasamband 
bætti mjög úr um þessa örðugu aðstöðu.

Nánar i framsögu.

Ed. 127. Frumvarp

til laga um heimild fyrir bæjarfjelög og sýslufjelög til þess að taka einkasölu 
á nauðsynjavörum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Par, sem svo hagar til, að siglingateppa getur átt sjer stað einhvern 

hluta árs vegna hafíss eða annara hindrana, er bæjarfjelögum og sýslufjelög- 
um heimilt að taka i sinar bendur allan innflutning og sölu á nauðsynjavör- 
um, til tryggingar þvi, að ekki verði skortur á þessum vörum til almennings- 
þarfa innan takmarka bæjarins og sýslunnar.

2. gr.
Bæjarstjórn og sýslunefnd, hvor í sinu lagi eða á sameiginlegum fundi, 

þar sem bæjarfjelag og sýslufjelag eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta, 
skulu árlega með samþykt ákveða, hvort sú heimild verði notuð eða ekki, 
sem um getur i 1. gr., og hve langan tima úr árinu. Skal innflutningur mið- 
aður við, að nægilegt sje fyrirliggjandi af nauðsynjavörum þann tima árs, sem 
samþyktin er i gildi.

Bæjarstjórn og sýslunefnd ákveða, hvað teljast nauðsynjavörur sam- 
kvæmt 1. gr.

3. gr. ,
Áður en ákvörðun er tekin um innflutning og sölu nauðsynjavara
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samkv. lögum þessum, lætur bæjarstjórn og sýslunefnd fram fara rannsókn hjá 
kaupfjelögum, kaupmönnum, heildsölum og brauðgerðarhúsum á birgðum 
þeirra vara, sem einkasöluheimildin nær yfir.

•Nú reynast, að dómi bæjarstjórnar eða sýslunefndar, nægar birgðir 
fyrirliggjandi til þess að tryggilegt sje, að þær endist til sölu yfir þann tima 
árs, sem siglingateppa getur átt sjer stað. Getur þá bæjarstjórn eða sýslu- 
nefnd látið niður falla innflutning og sölu þeirra vara i það skifti.

4. gr.
Þegar bæjarstjórn eða sýslunefnd hefir með samþykt ákveðið að ann- 

ast innflutning og sölu nauðsynjavara, er öllum öðrum bannaður innflutn- 
ingur á þeim vörum til bæjarins eða sýslunnar meðan samþyktin er i giídi.

5. gr.
Nú vill bæjarstjórn eða sýslunefnd fela öðrum innflutning og sölu á 

vörum þeim, sem um getur i 1. gr., sbr. 2. gr., og getur þá bæjarstjórn eða 
sýslunefnd samið um innflutning og sölu þeirra við kaupfjeiög, kaupmenn, beild- 
sala og brauðgerðarbús, sem bafa aðallega baft innflutning á þeim vörum áður, 
þó því aðeins, að trygging sje fyrir, að nægilegar birgðir verði ætíð fyrirliggjandi 
þann tima árs, sem bætt er við siglingateppu. Getur bæjarstjórn eða sýslu- 
nefnd ákveðið, hvað hver innflytjandi megi flytja inn at vörum þessum, enda 
skiftist innflutningurinn hlutfallslega milli þeirra, sem innflutning annast, 
miðað við innflutning þeirra á sömu vörum næsta ár á undan.

Til tryggingar því, að verð þeirra vara, sem inn eru fluttar á þennan 
hátt, verði ekki sett óeðlilega hátt, getur bæjarstjórn eða sýslunefnd ákveðið 
hámarksverð á vörum þessum, og skal þá miðað við, að hæfilegur verslunar- 
hagnaður fáist af sölu varanna.

6. gr.
Brot gegn 4. gr. varða sektum, frá 200 til 2000 kr., og skal bæjar- 

stjórn eða sýslunefnd leggja sölubann á vörur þær, sem inn hafa verið fluttar, 
er gildi þangað til innflutningsbann er útrunnið i það sinn.

Brot gegn öðrum ákvæðum þessara laga varða sektum, frá 500 til 5000 kr.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Grei n arger ð.

Þær raddir hafa verið uppi, bæði i ræðu og riti, að full nauðsyn væri á 
að framkvæma ráðstafanir'til tryggingar þvi, að siglingateppa vegna hafiss eða 
annara orsaka valdi ekki hallæri i þeim hlnta landsins, sem veðrátta er hörðust 
og haflshættan er mest. Hafa um það mál ritað ýmsir merkir menn, og siðast 
þeir Torfi Bjarnason skólastjóri og Guðmundur Björnsson landlæknir. Á þinginu
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1921 flntti og Pjetur Jónsson ráðherra frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórn- 
ina til þess að taka einkasölu á kornvörum, með það fyrir augum, að Iandið > 
yrði birgt að. kornvörum til tryggingar fyrir fólk og búpening.

Með frv. þessu, ef það verður að lögum, er bæjarfjelögum og sýslufjelög- 
um gefin heimild til að tryggja sig gegn íshættunni, með innflutningi og sölu- 
ráðstöfunum á nauðsynjavörum, þó á þann hátt, að litilli eða engri truflun á i 
verslun þeirra myndi valda, ef þær verslanir, sem hafa mesta sölu nauðsynjavara 
með höndum, vildu taka á sig þá kvöð, sem ráð er fyrir gert i 5. gr. frv. Pað 
verður ekki burt skafið, að sú hætta, sem vofir yfir af völdum siglingateppu, fer 
vaxandi með ári hverju, eftir því sem meir er bygt á auknum siglingum, sem 
með einum hriðarbyl geta orðið stöðvaðar um hálfs árs tima eða lengur á stór- 
um hluta landsins. Fyrir þessa hættu er auðvelt að byggja með þvi að flytja inn 
nægilega snemma vetrar, í miðjum nóvember eða fyr, hæfilegan forða af nauð- 
synjavörum til þess að bjargast á fram á næsta vor, og virðist ekki óeðlilegt, að 
hlutaðeigandi bæjar- og sýslufjelög önnuðust slikan innflutning, eða sæju um, að 
hann yrði framkvæmdur.

JBd. 128. Tillaga

til þingsályktunar um vatnsveitu á Hvammstanga.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka og 
gera kostnaðaráætlun um vatnsveitu á Hvammstanga.

Greinargerð.

t brjefi að norðan til flutningsmanns segir svo um vatnsbólin á Hvamms-
tanga:

»Til notkunar hefir Hvammstangi ekki annað vatn en þverársprænu og 
örfáa innibrunna með dálitlu vatni, ef ekki eru þurkar, og eru þeir hreinustu 
gróðrarstfur fyrir hverskonar sóttkveikjur«.

Hafa nokkrir kauptúnsbúar reynt að fá því til vegar komið, að kaup- 
túninu yrði sjeð fyrir heilnæmu neytsluvatni, en framkvæmdir hafa engar orðið 
í þessa átt, enda eru ibúar kauptúnsins tæpur helmingur hreppsbúa. Er þó mikil 
nauðsyn á þvi, að kauptúninu sje trygt holt neytsluvatn, því taugaveiki hefir 
talsvert gert vart við sig þarna og það kent neytsluvatninu.

Er með þingsályktunartillögunni farið fram á það, að rikisstjórnin láfi 
rannsaka, á hvern hátt Hvammstangabúum verði sjeð fyrir holiu neytsluvatni; 
ætti sú rannsókn að geta farið fram á sumri komanda, svo að framkvæmdir i 
þessu máli geti orðið sem fyrst.
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Ed. 129. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi til að 
fleyta vikri niður Jökulsá á Fjöllum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Sveinbirni Jónssyni, 

byggingarmeistara á Knararbergi við Akureyri, sjerleyfi til:
1. Að fleyta vikri ofan af ðræfum niður Jökulsá á Fjöllum og niður að 

Axarfirði, og taka hann þar i land eða báta og flytja að Kópaskerí til út- 
skipunar og frekari flutnings.

2. Að setja fljótandi stiflur i þær kvislar árinnar, sem ekki vita að Iend- 
ingarstað vikursins, enda komi þær stiflur ekki á bága við umferð um 
ána eða aðra notkun hennar.

3. Að gera vegi og annan ílutningsúthúnað milli vikurlaganna og árinnar
og lendingarstaðs vikursins og bafnar, svo og bryggju eða annan út-
skipunarútbúnað i höfn, ef með þarf.

4. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögnum, svo og að
leggja kvaðir á netlögn eða land, ef með þarf og að þvi leyti, sem nauð-
synlegt er til að koma íyrirtæki þessu í framkvæmd, sem í 1.—3. tölul. 
segir, enda komi fult endurgjald fyrir.

2. gr.
Sjerleyfistíminn má vera alt að 10 árum.

3. gr.
Sjerleyfishafi skal bafa byrjað á framkvæmd fyrirtækisins innan eins 

árs frá dagsetningu sjerleyfisins og komið rekstri á það innan tveggja ára frá 
sama tima. Ráðherra getur framlengt fresti þessa um alt að einu ári hvorn.

4. gr.
Nú er heimild þessi ekki notuð innan ársloka 1931, og falla þá lögin 

úr gildi.

Greinargerð.

Það er tilgangur umsækjanda um sjerleyfi þetta að reyna að ná vikri 
uppi á Öræfum (Ódáðahrauni, Hólsfjallaöræfum og víðar meðfram Jökulsá), 
fleyta honum niður eftir ánni, taka hann þar i land eða upp í bát, flytja 
hann út að Kópaskeri, taka hann þar i skip og flytja út um land og nota 
i steinsteypuhús, annaðhvort beinlínis i staðinn fyrir möl, eða þá að steypa úr 
honum þnnnar plötur, er siðan sjeu festar innan á húsveggi til bitavarnar. 
Hefir hitavarnarhæfileiki slikra vikursteina verið rannsakaður bæði hjer og í

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 54
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Noregi og reynst til hálfs á við kork, svo að vikurplöturnar þyrftu að vera 
helmingi þykkri en korkur til jafngóðrar einangrunar, en gætu þó verið heldurí 
ódýrari.

Umsækjandi, sem er fátækur maður, hefir þegar gert nokkrar tilraunirí 
með þetta og lagt talsvert í kostnað. Einnig er óhjákvæmilegt, að talsverðurj 
kostnaður og fyrirhöfn verði við að útbúa stíflur i árkvislarnar, flutningatæki á 
fjöllunum og niður við sjóinn o. fl„ og þar sem markaður er ennþá óunninn 
fyrir efni þetta, og þess vegna óvist um söluna, mundi það varla verða mögu-j 
legt fyrir umsækjanda að fá lán til framkvæmda verksins eða standa straum af 
því, ef hann ætti að mæta samkepni i stórum stíl meðan fyrirtækið er að: 
komast á fót. Virðist þvi sanngjarnt, að hann fái sjerleyfi til þess að nota ána í 
þessum tilgangi um nokkurra ára skeið, einkum þar sem þessi notkun hennar 
virðist ekki þurfa að koma i bága við neina aðra notkun árinnar, nema ef vera 
kynni netalagnir nálægt landtökústað vikursins þann tíma, sem að því er unnið 
að ná honum upp.

Hjer er um að ræða það lofsverða tilraun til að nota innlent efni til bygg- 
inga, að rjett virðist að reyna að greiða götu hennar, eftir þvi sem með þarf, og : 
gæti jafnvel koraið til mála að styrkja fyrirtækið eða tilraunina i byrjun af opin- 
beru fje. Fáist ekki nægur markaður fyrir efnið innanlands, mætti reyna að 
flytja það út.

Hinar einstöku greinar frumvarpsins virðast ekki þurfa skýringar við. 
Þó skal þess getið um 4. lið fyrstu greinar, að umsækjandi hefir þegar fengið 
leyfi landeigenda, sem til greina koma, og það er ekki vitanlegt, að neinar neta- 
lagnir verði á þeirri leið, er vikurinn fer um. Þó þykir ekki rjett að eiga það á 
hættu, að fyrirtækið veiði stöðvað vegna ósamkomulags um netstað nálægt 
vikurleiðinni, land undir veg eða annað i óbygðum eða annarsstaðar i órækt- 
uðu landi.

Ed. 130. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr-
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitist úr rikissjóði J/» kostnaðar, eftir 

áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess í fjárlögum, 
alt að kr. 235000 — tvö hundruð þrjátiu og fimm þúsund krónur — gegn 
tvöföldu tillagi írá hafnarsjóði Skagastrandar.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að kr. 470000 — fjögur hundruð og sjötíu þúsund króna — lán, er hafnar- 
sjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar
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Austur-Húnavatnssýslu. Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin 
því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje falið manni, 
sem stjórnarráðið samþykkir.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi i þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir í för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Skagastrandar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lína til suðurs i Djúpsker 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins i Hrafnárós.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
ishrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, 
ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. 
Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af því.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 

í hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælishrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima i Skagastrandarkauptúni, eða i nágrenni þess.
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8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafharsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn-i 
arinnar.

9- gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
í hðnd, nje endurnýja slik lán eða fresta borgunartímanum, og ekki heldur 
gera nein þau mannvirki við höínina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim í framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11- gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Helming hækkunar lóðarleigu i Höfðahólalandi og ’/i hluta lóðargjalds 

nýrra lóða. Par til núgildandi leigumálar eru fallnir úr gildi, skulu, þegar 
höfnin er nothæf, dómkvaddir menn meta sanngjarna lóðarleigu á 5 ára 
fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða i hafnarsjóð V1 af þeirri upphæð, 
sem matið er hærra en núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig í Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot at öðrum eignum hafnarinnar, 
skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Vindhælishrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 3 a, b og c.

12. gr.
Nú má álita, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá brepps- 
nefndin,. með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör-
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ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4#/o af tolli þeim, er greiða ber i ríkis- 
sjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv.
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

1gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar-á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlúnina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana síðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhVerjar meiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun bafnarinnar fara frá sjer.

16. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
bæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallaus.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfír tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári, 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. í reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fýrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sera settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.
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Nd. 131. Beytingartlllaga

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsíma- ogs 
talsímakerfi ].

Frá Ingólfi Bjarnarsyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Lina frá Breiðumýri um Máskot að Skútustöðum. Lina frá Breiðumýri j 

að Grenjaðarstað. Lina frá Laxamýri að Hveravöllum. Lína frá Ytri-Tungu á j 
Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum.

Híd. 132. Frumvarp

til laga um bann gegn likamlegum refsingum.

Flutningsm.: Haraldnr Guðmundsson.

1. gr.
Foreldrum, fjárhaldsmönnum, húsbændum, kennurum, lærimeisturum 

og öðrum, sem yfir börnum og unglingum haía að ráða, er með öllu bannað 
að beita hýðingum, höggum, barsmíði, klípingum eða öðrum likamlegum refs- j 
ingum, hverju nafni sem nefnast, við börn og unglinga.

2. gr.
Brot gegn 1. gr. varða hegningu sem hjer segir, nema þyngri hegning i 

liggi við að lögum: 1. brot varðar sektum frá 20 til 200 kr., 2. brot varð- 
ar sektum frá 200 til 1000 kr., 3. brot varðar — auk sekta, 200 til 1000 
kr. — foreldra missi foreldravalds, fjárhaldsmenn missi fjárhalds, húsbændur 
vistarslitum þeirra, er verknaðurinn kemur fram við, kennara embættismissi, 
lærimeistara ógilding námssamnings, og alla aðra umráðum þeim, er þeir hafa 
yfir börnum og unglingum.

3. gr.
Mál út af brotum á lögum þessum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

Greinargerð.
I

Með vaxandi þekkingu á uppeldismálum og sálarlifí barna og unglinga 
hafa augu manna opnast fyrir því, að líkamlegar refsingar gera meira ógagn en
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gagn, enda mun nú svo komið, að þær erti víða lagðar niður með öllu. Þó er 
þeim enn beitt sumstaðar, en alstaðar mælast þær illa fyrir. Tómlæti löggjafanna 
mun valda mestu um, að þær hafa eigi enn verið bannaðar með lögum.

W<l. 133. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 5, 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpu- 
veiðum.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Sektarfje eftir lögum þessum, svo og andvirði upptæks afla og veiðar- 

færa, rennur i landhelgissjóð. Jafnan skal leita samþykkis dómsmálaráðu- 
neytisins til sölu á upptækum afla og veiðarfærum. Ekki má selja upptæk 
veiðarfæri fyr en liðnir eru 14 dagar frá því þau voru upptæk gerð og aldrei 
binum seka eða umboðsmanni hans. Öllum er bannað að afhenda eða selja 
sekum erlendum veiðiskipum eða umboðsmönnum þeirra veiðarfæri í sömu 
veiðiför og þau hafa gerst brotleg við lög þessi. Brot gegn þessu varða sekt- 
um frá 500—5000 krónum. Hafi veiðarfæri verið gerð upptæk á íslensku skipi, 
skal lögreglustjóri kyrsetja skipið i 10 daga frá dómsuppsögn.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Þess eru ófá dæmi, að erlend botnvörpuskip, sem dæmd hafa verið fyrir 
veiðar í landhelgi og veiðarfæri hafa verið gerð upptæk hjá, hafa farið út á veiðar 
aftur nokkrum klukkustundum eftir að dómur var fallinn með sömn veiðarfæri.

Uppboð á afla og veiðarfærum eru oft haldin strax og dómur er fallinn 
og veiðarfærin þar þrásinnis seld fyrir sáralítið verð mönnnm, sem svo óðara 
afhenda þan sökudólgnnnm.

Tilgangur frv. er að hnekkja þessari ósvinnu.
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Nd. 134. Frumvarp j
i.

til laga um lögreglustjóra á Akranesi.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen.

1. gr.
Rikisstjórnin skipar samkvæmt tillögum hreppsnefndar Ytri-Akranes- j 

hrepps embættisgengan lögfræðing til þess að hafa á hendi hreppstjórastörf j 
i Ytri-Akraneshreppi, innheimtu tolla og gjalda til rikissjóðs, lögreglustjórn og j 
dómsvald í lögreglumálum. Kallast hann lögreglustjóri.

2. gr.
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störf- 

um hreppsnefndaroddvita, enda sje hann þá sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður 
með atkvæðisrjetti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjórinn skal hafa að launum 2000 kr. á ári úr rikissjóði. Hafi ; 

lögreglustjóri á hendi störf þau, er 2. gr. tiltekur, fær hann að auki laun í 
fyrir þau samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og rikisstjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfssvið lögreglustjórans og annað, er starf hans j 

snertir, skulu settar i reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengn- i 
um tillögum hreppsnefndar Ytri-Akraneshrepps og sýslumannsins í Mýra- og j 
Borgarfjarðarsýslu.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt ósk hreppsnefndar Ytri-Akraneshrepps.
I Ytri-Akraneshreppi ern nú nm 1200 íbúar.
Akraneskauptún er því langsamlega fólksflesta kauptúnið, sem er hreppur 

út af fyrir sig, og mun fólksfleira en sum kauptúnin, sem nú hafa fengið kaup- 
staðarrjettindi.

Það ræður af likum, að allóhægt sje um allar opinberar innheimtur og 
lögreglustjórn í jafnfjölmennu kauptúni. Þess er engin von, að hreppstjóri, sem 
eðlilega er fullhlaðinn störfum fyrir, geti, fyrir svo nauðalitla borgun sem þar er 
um að ræða, framkvæmt svo sem vera þyrfti öll þau margþættu og umsvifamiklu 
störf, sem honum ber að inna af hendi í umboði sýslumanns. Hið sama er að 
segja um oddvitastarfið. Það er orðið miklu umfangsmeira en svo á þessum stað, 
að viðhlítandi sje, að það sje algert aukastarf.
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Örðugleikarnir á framkvæmd lögreglustjórnar og sveitamála eru orðnir 
svo miklir i þessu kauptúni, að ekki verður hjá því komist, íið þar sje bót á ráðin.

Kemur þá til álita, hvernig þessu verði heppilegast fyrir komið.
Venjan hefir verið sú hjer undanfarið að láta þau kauptún, sem svipað 

hefir verið ástatt um, fá kaupstaðarrjettindi.
Reynslan hefir sýnt, að slik skipun á málefnum kauptúnanna er dýru 

verði keypt, bæði fyrir viðkomandi bæjarfjelag og rikissjóðinn.
Þess vegna er það, að nú í seinni tið hafa fram komið tillögur um það 

að fara aðra og kostnaðarminni leið til þess að leysa þennan vanda, sem sje þá, 
að taka nokkurskonar millistig, þannig að einum og sama manni sjeu falin störf 
hreppstjóra og oddvita og að sá maður hafi jafnframt á hendi allar opinberar 
innheimtur fyrir rikissjóð á staðnum.

Með frumvarpinu er farið inn á þessa braut, og allar líkur virðast benda 
til þess, að einmitt á þennan hátt megi án mjög mikils kostnaðar, svo að við 
megi una, bæta úr þeim vandkvæðum, sem hjer hefir verið lýst.

I þessu frumvarpi er gert ráð fyrir þvi, að sá maður, sem þessi störf 
verða falin, sje lögfræðingur, og þykir því rjett að láta hann hafa heimild til að 
kveða upp dóma í lögreglumálum.

Nánar i framsögu.

Þingskjal 134—135

Ed. 135. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júni 1924, um atvinnu við vjelgæslu á 
islenskum mótorskipum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 12 til 50 hest- 

afla vjel, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann i Reykja- 
vik eða námsskeið Fiskifjelags íslands. Nú hefir vjelstjóri staðist próf samkvæmt 
framanrituðu og reynst fær um að stjórna 50 hestafla mótorvjel og gegnt þeim 
starfa sem yfirvjelsljóri að minsta kosti 12 mánuði, og öðlast hann þá rjett til 
þess að stjórna 50 til 100 hestafla mótorvjel.

Sá, er verið hefir fyrsti vjelstjóri við 50 til 100 hestafla mótorvjel i 12 
mánuði eða lengur, öðlast rjett til stjórnar á 100 til 150 hestafla mótorvjel.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 55
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Greinargerð.

t lögum nr. 50, 4. júní 1924, um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mót- 
orskipum, er ekki gert ráð fyrir, að vjelgæslumenn vinni sjer rjett til að stjórna 
stærri mótorvjelum en þeim, sem próf þeirra við mótorskóla eða námsskeið veit- 
ir þeim í fyrstu, þó að sjálfsögðu verði sú þekkingin best í þessum efnum, sem 
fæst með reynslu við meðferð á mótorvjelum.

1 þessn frv. er gert ráð fyrir því, að vjelgæslumenn geti með æfingu orð- 
ið færir um að taka að sjer stjórn á 50—100 bestafla mótorvjel, þegar þeir bafa 
um 12 mánaða tíma stjórnað 50 hestafla vjel, og geti á sama bátt tekið við 
stjórn á 100—150 bestafla mótorvjel, þegar þeir hafa stjórnað 50—100 bestafla 
vjel í 12 mánuði eða iengur.

Þetta frumvarp er flutt eftir ósk vjelfróðra manna, og að þeirra dómi er 
það mjög eðlilegt, að vjelstjórar vinni sjer rjettindi til stjórnar á stærri vjelum á 
þann hátt, sem farið er fram á í frv.

Ed. 136. NefndarálK

nm frv. til laga um sölu á jarðarhlnta Neskirkju og ríkissjóðs i landi Neskaup- 
staðar í Norðfirði.

Frá ailsherjarnefnd.

Nefndin viðurkennir grundvallarástæðu þá, sem framkoma þessa frv. 
byggist á, að kaupstaðir (og kauptún) þurfi nauðsynlega að eiga land það, er 
þeir standa á, ásamt hæfilegu landi til ræktunar og hagbeitar til afnota kaup- 
staðabúa. Vill þvi nefndin mæla með, að frv. verði samþykt.

Umsagnar biskups hefir nefndin leitað um söiu þess hluta landsins, sem 
er eign kirkjunnar, og þó biskup leggi á móti sölunni, getur nefndin ekki fallist 
á, að þau rök, er hann færir fyrir því, sjeu nægilega sterk, þar sem sýnt er, að 
kaupstaðurinn þarfnast mjög landsins í nánustu framtíð undir byggingar sam- 
kvæmt skipulagsuppdrætti, er nú hefir verið samþyktur, þar á meðal kirkju, 
sjúkrabús o. fl. Hinsvegar getur nefndin fallist á, að undanskilin sje söiu hæfiieg 
lóð fyrir íbúðarhús það ásamt geymsluhúsi, er ekkja fyrverandi prests á nú á 
landinu, ef það opinbera teldi ástæðu til að kaupa það fyrir íbúð handa presti, 
eða til annarar notkunar, t. d. fyrir síma og póst.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: Að undanskiiinni hæfiiegri lóð undir og 
kringum íbúðarhús og geymsluhús dánarbús Jóns prófasts Guðmundssonar.
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2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: og laga nr. 31 frá 20. okt. 1925, nm söln 
þjóðjarða.

Alþingi, 18. mars 1929.

Jón Baldvinsson, 
form.

Jób.

Ingvar Pálmason, 
fundaskrifari og frsm.

Jóhannesson.

Wd. 137. Fromvarp

til laga um sjerstakar dómþinghár í Reykhóla- og Geiradalshreppum i Barða- 
strandarsýslu.

Flutningsm.: Hákon Kristófersson.

Reykhólahreppur og Geiradalshreppur í Barðastrandarsýslu skulu vera 
sjerstakar dómþinghár, og skulu þingstaðirnir vera að Berufirði og Króks- 
fjarðarnesi.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt að ósk hreppsnefndar Geiradalshrepps, sem skift var 
úr Reykhólahreppi um 1880, en hrepparnir hafa til þessa haft sameiginlega 
dómþinghá. Bakar þessi tilhögun ibúum Geiradalshrepps óþæginda, og virðist 
einsætt að verða við óskum þeirra um breyting í þessu efni.

Wd. 138. Fromvarp

til laga um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi i Reykhólahreppi í Barðastrand- 
arsýslu.

Flutningsm.: Hákon Kristófersson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals- 

hreppum í Barðastrandarsýslu jörðina Laugaland í Reykhólahreppi.

2. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 

50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt samkvæmt ósk þriggja fulltrúa frá ofangreindum 
hreppum, er til þess hafa verið kjörnir að semja við eigendur Reykhóla um af-
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hending lands undir læknissetur á Reykhólum. Hefir svo um samist milli þess- 
ara aðilja, að læknishjeraðið fái ákveðinn landskika i Reykhólalandi, sem aðiljar 
eru ásáttir um, gegn því, að eigendur Reykhóla eignist þar á móti jörðina Lauga- 
land. En sú jörð er kirkjujörð, og þarf lagaheimild til þessarar sölu. Samkomu- 
lag er um, að farið verði eftir dómkvaddra manna mati um verð á hvoru- 
tveggja, landinu undir læknisbústaðinn og á jörðinni, ef til kemur. Jörðin Lauga- 
land er smájörð, 1200 kr. að dýrleika með húsum samkv. síðasta jarðamati, og 
liggur undir Stað á Reykjanesi. Eftirgjaldið er 2 fjórðungar af smjöri og 1 ær 
með lambi.

Ed. 139. Aefndarálit

um frv. til laga um einkasima í sveitum.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir íhugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykt með 
litlum breytingum,

í 10. gr. frv. er svo ákveðið, að hver sá, sem gjaldskyldur er til einka- 
síma eftir samþykt, eigi rjett á að leggia síma inn hjá sjer frá aðal-einkalínunni 
án aukins gjalds til hennar. Nefndin lítur svo á, að ef þessi rjettur væri ótak- 
markaður, gæti svo farið, að einkalínan yrði ofhlaðin og not fjelagsmanna af 
símanum þvi að meira eða minna leyti skert. Þess vegna vill nefndin binda þennan 
rjett þeim skilyrðum, að í hverju slíku tilfelli sje farið eftir tillögum landssimastjóra, 
sem hlýtur að vera þessum málum kunnugastur. Þá þykir nefndinni of lágt ákveðið 
árlegt tengigjald til landssímans af talfærum á linunni, þar sem landssíminn á að 
annast alla afgreiðslu á miðstöðinni, notendum að kostnaðarlausu. Það gjald er 
síst of hátt ákveðið með 10 krónum, ef miðað er við það tengigjald, sem menn 
alment á landinu verða að greiða landssimanum af talfærum sinum.

Nefndin Ieggur því til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM.

1. Við 10. gr. Á eftir orðunum »aukins gjalds til hennar« i annari linu komi: 
ef það þykir fært að dómi landssimastjóra.

2. Við 13. gr. í stað »5 krónur« komi: 10 krónur.

Alþingi, 16. mars 1929.

Páll Hermannsson, H. Steinsson,
form. fundaskr. og frsm.

Ingvar Pálmason.
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Wd. 140. Framvarp

til laga nm heimild handa rikisstjórninni til að setja á stofn hvalveiðastöð. 

Flutningsm.: Sigurjón Á. Ólafsson, Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að setja á stofn verksmiðju til hagnýtingar á 

hval og hvalafurðum, eða flotstöð innan landhelgi í sama skyni, svo og til að 
kaupa eða leigja 3 hvalveiðaskip.

2. gr.
Fje til að koma á fót sliku fyrirtæki, alt að 1 miljón króna, er stjórn- 

inni heimilt að taka að láni.
3. gr.

Þriggja manna nefnd hefir stjórn fyrirtækisins. Skal hún kosin til þriggja 
ára; kýs sameinað Alþingi 1, Alþýðusamband íslands 1 og starfsfólk fyrirtækisins 
hinn þriðja. 1 fyrsta sinn tilnefnir rikisstjórnin þriðja manninn.

4. gr.
Nemi ársarður fyrirtækisins 15°/« eða minna af stofnkostnaði þess, skal 

honum öllum varið til afborgana og sófnunar tryggingarsjóða. Verði arðurinn 
meiri, skiftist hann milli fyrirtækisins, ríkisins og starfsfólksins, eftir reglum, sem 
atvinnumálaráðherra setur. Öllum nánari fyrirmælum viðvikjandi starfrækslu 
þeirri, er um ræðir i lögum þessum, skal skipað með reglugerð.

5. gr.
Um leið og ríkisstjórnin ákveður að nota heimild þessa, falla úr gildi 

ákvæði laga nr. 72, 7. mai 1928, 2. gr., er heimila rikisstjórn að veita einstak- 
lingum eða fjelögum sjerleyfi til hvalvinslu, og önnur ákvæði þeirra laga, er 
brjóta i bág við þessi lög.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Með lögum nr. 72, 7. mai 1928, um hvalveiðar, gekk Alþingi inn á þá 
braut að leyfa hvaladráp hjer við land, en þeir höfðu þá um langt skeið verið 
friðaðir. í sömu lögum er gert ráð fyrir því, að sjerleyfi skuli veitt einum eða 
fleirum islenskum ríkisborgurum, eða öðrum þeim, er sama rjett hafa að lögum. 
Það er Ijóst, að sjerleyfi þessi verði mjög eftirsótt, einkum af erlendum mönn- 
um, er nægilegt fjármagn hafa og vænta sjer mikils gróða af slíkum rekstri.

Enda þótt slikir menn geti eigi fengið sjerleyfí sjer til handa samkvæmt 
lögunum, þá er erfitt að varna þvi, að þeir geti fengið islenska menn til að lána 
nöfn sín og farið þannig i kringum lögin. Ennfremur má minnast þess, að
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Danir, sem nú eru farnir að gefa hvalveiðunum gaum, hafa sama rjett og inn- 
lendir menn til sjerleyfis í þessu skyni. Litlar líkur eru til, eins og sakir standa; 
að nokkur einn innlendur maður geti komið af stað svo fjárfrekri starfrækslu 
án þess að nota erlent fjármagn.

Væri sú leið farin að veita sjerleyfi tveimur eða fleirum, mundi afleið- 
ingin verða sú, að hvölunum fækkaði skjótlega kringum landið samkvæmt áður 
fenginni reynslu.

Eina leiðin til þess að tryggja íslendingum arðinn af þessum veiðiskap, 
ekki aðeins í bili, heldur og til frambúðar, er sú, að ríkið hafi þetta sjálft með 
höndum. Með því væri loku skotið fyrir allar sjerleyfisbeiðnir og það fjárbrask, 
er þeim fylgir. Á þann hátt væri einnig tekið fyrir áleitni og þátttöku erlendra 
stórgróðamanna i veiðunum, bæði beint og óbeint.

Fylgjendur hvalveiðanna halda þvi fram, að þær sjeu mjög arðsöm at- 
vinnugrein og mjög lítil fjárhagsleg áhætta fylgi slikum rekstri. í þvi efni er 
oftast vitnað til gróða Norðmanna af hvalveiðunum í suðurhöfum siðustu ár. 
Ennfremur er vitnað til hvalveiðastöðva, sem hafa aðsetur á Færeyjum og sýnt 
hafa góðan árangur. Því er ennfremur haldið fram, að hvalagengd sje nú orðin 
svo mikil kringum strendur landsins, að góðs árangurs megi vænta af veiði 
þeirra. Sjeu þessar staðhæfingar rjettar, virðist ekki um mikla áhættu að ræða 
fyrir rikissjóð að stofna til slíkrar starfsemi.

lid. 141. Hefndaráli*

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 19. júní 1922, um eftirlit með skip- 
um og bátum og öryggi þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Stjórnarfrumvarp þetta lýtur að þrem aðalbreytingum á nefndum lögum 
frá 1922:

1. Að skerpa eftirlit um skoðnn skipa og báta.
2. Að lögfesta skipaskoðunarstjóra eða fastan ráðunaut stjórnarinnar við eftir- 

litið og ákveða verksvið hans og launakjör.
3. Að afla fjár til að standast kostnað við eftirlitið.

Aðrar breytingar eru að mestu afleiðingar þessara aðalbreytinga.
Nefndin fellst í aðalatriðum á efni frv., en telur þó rjett að breyta 

að nokkru 3. og 5. gr.
Breyting 3. gr. lýtur að því að endimarka skýrar verksvið og launakjör 

skipaskoðunarstjóra, en breyting 5. gr. að niðurfærslu stimpilgjaldsins fyrir útgáfu 
eða áritun hafiærisskirteinis.

Mikla fjáröfiun vegna kostnaðar við eftirlitið telur nefndin ekki aðkall- 
andi. Árlega hefir hann undanfarið verið 8000 kr. og eykst ekki að verulegum 
mun við fyrirhugaða lagabreytingu.

Stimpilgjald hafiærisskírteina eftir 5. gr. frv. virðist hlutfallslega hærra
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en ýmsra annara stimpilskyldra skjala, og mundi það koma hart niður á verð- 
litlum smáfleytum, sem fyrirfram ern hlaðnar opinberum gjöldum í ýmsum mynd- 
um. Má í þvi sambandi nefna slysatryggingu eftir 1. nr. 44 1925 og, gjald fyrir 
skipaskoðun eftir gjaldskrá í reglugerð 7. nóv. 1923, þar sem 30 kr. skoðunar- 
gjald er Iagt á þiljubáta og skip upp að 50 rúmlesta stærð. Vill nefndin gera 
ráð fyrir alt að helmings lækkun á því skoðunargjaldi fyrir 12 rúmlesta báta og 
minni við væntanlega endurskoðun gjaldskrárinnar.

Fyrir útgáfu haffærisskírteina hefir undanfarið ekkert gjald verið greitt, 
en eftir ákvæðum 5. gr. frv. mundi stimpilgjald af þeim nema um 9000 kr., ef 
miðað er við skipastól þann, sem nú er. Eftir tillögum nefndarinnar má ætla, 
að gjaldið nemi alt að 4000 kr.

Nefndin leggur til eftir framansögðu, að frv. verði samþykt með eftirtöldum

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.

a. 3. málsgr. orðist svo:
Ráðuneytið skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þess- 

ara mála, og skal honum fengin nauðsynleg aðstoð við starfið. Hefir bann 
á hendi eftirlit með öllum skipaskoðunarmálum, rannsakar skoðunar- 
skýrslur skipaskoðunarmanna og fer eftirlitsferðir um landið eftir fyrirsögn 
ráðherra, til að lita eftir framkvæmd laganna, semur skrá yfir islensk 
skip og aðstoðar fjármálaráðuneytið við framkvæmd Iaga um skrásetning 
skipa. Skipaskoðunarstjóri má engin launuð aukastörf hafa á hendi, nema 
ráðherra leyfi.

b. 4. málsgr. 3. gr. orðist þannig:
Skipaskoðunarstjóri hefir að launum 5000 kr. á ári, er hækka um 

200 kr. annaðhvert ár, upp i 6000 kr.; dýrtiðaruppbótar skal hann og 
njóta eftir fyrirmælnm almennra launalaga. Skrifstofukóstnaður skipa- 
skoðunarstjóra, sem og kostnaður vegna aðstoðar- og eftirlitsferða, skal 
ákveðinn í fjárlögum.

2. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 10. gr. laganna bætist:
Fyrir útgáfu eða áritun haffærisskírteinis, sbr. 16. gr., skal skipseig- 

andi greiða i stimpilgjald:
Fyrir skip og báta upp að 30 rúmlesta stærð 2 kr.
Fyrir skip frá 30 til 100 rúmlesta 5 kr.
Fyrir 100 rúmlesta skip og stærri 10 kr.

Alþingi, 16. mars 1929.

Sv. Ólafsson, Ólafur Thors. Magnús Torfason. 
form. og frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson. Sigurjón Á Ólafsson, 
fundaskrifari

(með fyrirvara).
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líd. 142. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 52, 7. maí 1928, um tilbúinn áburð.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen, Jón Sigurðsson.

2. gr. laganna orðist svo:
Árin 1929, 1930 og 1931 er ríkisstjórninni heimilt að greiða úr ríkissjóði 

til flutnings á tilbúnum áburði upphæð, sem svarar til þess kostnaðar, sem af 
þvi leiðir að flytja tilbúinn áburð frá útlöndum og milli og til þeirra hafna, 
sem skip Eimskipafjelags íslands og strandferðaskip rikisins koma á.

Styrkurinn greiðist hreppa-, búnaðar- eða jarðræktarfjelögum og miðast við:
1. Áburðarmagn (þyngd) tilbúins áburðar, sem notaður heflr verið í fjelaginu 

á árinu.
2. Flutningskostnað á áburðinum frá útflutningshöfn lil viðkomandi búnaðar- 

fjelags.
Við útreikning á flutningskostnaðinum skal þó ekki reiknað nákvæmara 

en svo, að öllum fjelögunum sje skipað í nokkra kostnaðarflokka.
Búnaðarfjelag íslands annast um úthlutun styrksins og sendingu.
Til þess að verða styrksins aðnjótandi, skal stjórn viðkomandi hrepps- 

fjelags, búnaðarfjelags eða jarðræktarfjelags senda Búnaðarfjelagi íslands fyrir 
hver áramót skýrslu um, hve mikið hafl verið keypt og notað af tilbúnum á- 
burði i fjelaginu á því ári. Skýrslunni fylgi vottorð eða reikningur frá þeim, e'r 
seldi vöruna, og greini hún nafn kaupanda, vörutegund og þunga. Stjórnir fje- 
laganna skifta styrknum miili áburðarnotenda innan hreppa hlutfallslega eftir 
flutningskostnaði þangað, er áburðurinn er notaður, og þyngd áburðarins.

Rikisstjórnin getur sett nánari reglur um úthlutun styrksins og annað, er 
þurfa þykir.

Greinargerð.

Á þennan hátt fæst rjettlátari grundvöllur undir skiftingu á styrknum, 
sem veittur er til flutnings á tilbúnum áburði samkv. gildandi lögum.

Ed. 143. I*Ing»ályh<un

um kaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu vatni og gufu.

(Afgreidd frá Ed. 18. mars).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að kaupa fyrir hönd 
rikissjóðs áhöld til þess að bora með eftir heitu vatni og gufu. Verði áhöldin 
þvinæst Iánuð sveitar- og bæjarstjórnum, atvinnufyrirtækjum og öðrum þeim, 
er vilja framkvæma slikar boranir.
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<
Ed. 144. Frnmvarp

til laga um tannlækningar.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

A. Skilgrði fgrir tannlœkningalegfi.

1. gr.
Rjett til að kalla sig tannlækni og fara með sjálfstæðar tannlækningar bjer 

á landi hefir aðeins sá, er íullnægir eftirfarandi skilyrðum:
1. Hefir lokið tannlækningaprófi i tannlæknaskóla, er viðurkendur er af heil- 

brigðisstjórn rikisins.
2. Talar og skilur fullkomlega íslenska tungu.
3. Hefir að afloknu prófi (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) verið að minsta 

kosti eitt ár aðstoðarmaður við lækningar hjá viðurkendum tannlækni hjer 
á landi, eða á annan hátt aflað sjer álfka þekkingar og reynslu í tann- 
lækningum, að áliti heilbrigðisstjórnar.

4. Hefir óflekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaleyfis, skal færa heilbrigðisstjórn sönnur á, að 

framangreindum skilyrðum sje fullnægt. Einnig skal hann undirrita drengskapar- 
heit, stilað að fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, um að gæta fullrar tannlæknis- 
skyldu í starfi sínu.

Sá, er fullnægir fyrsta skilyrðinu, getur haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfi landlæknis getur hann um stundarsakir gegnt störfum sjálf- 
stæðra tannlækna í forföllum þeirra.

2. gr.
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla sig tann- 

lækna nje starf sitt tannlækningar, þótt þeir stundi tannlækningar, nema þeir 
hafi annaðhvort lokið tannlæknaprófí eða einhverju sliku sjerprófi, sem talið er 
gilt af heilbrigðisstjórn.

Dómsmálaráðuneytið getur þó fyrst um sinn, með ráði landlæknis, veitt 
undanþágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

B. Starfssvið tannlœkna.

3. gr.
Starfssvið tannlækna tekur yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með 

talið allskonar tannfyllingar, tannútdráttur og brota, tannhreinsun með verk- 
færum eða lyfjum, lagfæring óreglulegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennur og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremur meðferð 
kvilla i slímhimnu munnsins, tannholdi og kjálkum, er af tannsýki stafa.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarping). 56
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Tannlæknum er heimilt að beita allskonar deyfingum á tönnum, tann- i 
holdi og kjálkum, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- ( 
leyfi hefir, eða af tannlækni að honum viðstöddum.

4. gr.
Öllum öðrum en tannlæknum, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er ; 

óheimilt að setja gervitennur og tanngarða- i menn. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrir heilbrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sjer nægilegrar þekkingar 
í þessari grein.

5. gr.
Tannlæknum er heimilt að afia sjer með lyfseðlum allra þeirra lyfja, 

sem þeir þarfnást við lækningar sinar, og nota þau tæki og hjálparmeðul, er 
fram koma á hverjum tima, ef þeir þurfa við starfa sinn.

C. Almenn ákvœði.

6. gr.
Tannlæknar lúta eftirliti heilbrigðisstjórnar ríkisins. Skyldir eru þeir til 

að gefa landlækni skýrslu um, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að auglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, isetning tanna, deyfingar eða lyfjanotkun til tannlækn- 
inga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—1000 krónum, eða ein- 

földu fangelsi, alt að 6 mánuðum, ef miklar sakir eru, enda sje brotið ekki svo 
vaxið, að það heyri undir hin almennu hegningarlög. Skulu sektir renna í ríkissjóð.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn 
lögreglumál.

9. gr.
Verði tannlæknir sannur að sök og dæmdur til refsingar fyrir athæfi, er 

svívirðilegt er að almenningsáliti, skal hann sviftur rjetti til þess að kalla sig 
tannlækni og fara með tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra lækna, sem nú stunda tannlækningar og 

kalla sig tannlækna, nje heldur til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækninga- 
leyfi hjer á landi.
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Id. 145. Frumvarp

til laga um fiskiræktarfjelög.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirjett hafa i sama fiskihverfi, að gera 

með sjer fjelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem lög þessi mæla fyrir.
Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 

fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutningur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veiðivargs.

Fiskihverfi er vatn það eða vötn, straumvötn, slöðuvötn eða hvort- 
tveggja, sem sami fiskistofn byggir og fer um fram og aftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari um fram og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag viö fiskihverfi, sem veiði er í, 

og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er 
stunduð eða gæti verið stunduð i þvi fiskihverfi, nema veiðirjettur sje með 
öllu skilinn frá landareign, og skal þá boða eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Nú þykir fyrirfram sýnt, að eigandi jarðar muni ekki sækja stofnfund, og skal 
þá boða leiguliða á fundinn. Má hann taka þátt i umræðum, en ekki i at- 
kvæðagreiðslu fyr en hann er úrskurðaður fjelagi i stað landsdrottins, sbr. 6. gr. 
Ekki er þó skylt að boða þá til fundar, sem veiðirjett eiga í almenningum 
stöðuvatna samkvæmt 126. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júni 1923, en skylt er 
að gera þeim kost á þátttöku, þá er fjelag hefir stofnað verið.

Þegar stofna á fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, 
skal boða til fundar alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett i þvi, og skal þá boða 
formann fjelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi siðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefir verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun fjelagsins og verkefni og hóka fundargerð.
Á fundinum hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið i fundarbók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má stofna fjelagið þegar, án frekari undirbúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin semja frumvarp til 
samþyktar fyrir fjelagið samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem
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líklegt er að starfsemi þess hafi i för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðry leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir eða. nauðsynleg þykja.

4. gr.
Nú hefir nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fundar á 

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvörðun um hana. Ef ’/s þeirra 
manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunína, skal öllum hinum skylt að gerast fjelagar.

Um atkvæðisrjett og atkvæðagreiðslu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr.
Nú mæta ekki á fundi ’/» þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um- 

boðsmenn þeirra. Skal þá undirbúningsnefnd enn boða til fundar á hæfilegum 
fresti. Ef þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað úm- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir hafa 
verið samkvæmt 2. gr., skylt'að gerast fjelagar.

6. gr.
Stofnfundur eða annar lögmætur fjelagsfundur getur úrskurðað, að 

leiguliði skuli gerast fjelagi i stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og 
landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki 
tekið þátt í fjelagsskapnum nje notið starfsemi hans og 3) ef jörð, sem land 
á að fískisvæði fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn 
telur sjer ekki skylt að taka þátt í ljelagsskapnum. Þá skal þó jafnan boða 
leiguliða á fundinn. Afl atkvæða ræður úrskurði, en ekki skulu málsaðiljar 
eiga atkvæði um úrskurðinn.

Skylt er landsdrotni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 
eftir mati þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má 
starfsemi fjelagsins, enda hafi leiguliði greitt gjald það, sem jafnað er niður 
samkv. 9. gr.

Skal landsdrottinn greiða 10-faIda þá uppbæð, sem úttektarmenn 
meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir aukna veiði.

7. gr.
Heimilt er að taka i fjelag aðra menn en þá, sem taldir eru i 2. og 

6. gr., ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæð- 
isrjett i fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá fjelagsins.

8. gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum íundi boðuðum á sama hátt. Um sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.
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í samþykt fjelags skulu vera ákvæði um:
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarhöld.
5. Reikninga fjelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

fjelagsins.
7. Sektir fyrir brot á samþykt fjefags.
8. Hvernig samþykt fjelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli um fjelagsslit.

9. gr.
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins hefir i för með sjer, skal jafna 

niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt i fjelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til 
eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema ’/> fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.
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10. gr.
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþykt og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðfestar, sendir ráðherra þær aftur til fjelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, svo og er það hefir lagað verið, sem ábótavant þótti.

Aldrei má samþykt brjóta i bág við gildandi lög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Með samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886.

11. gr.
Nú verða eigendaskiíti á jörð, sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum . 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar sem 
leiguliði er fjelagsmaður i stað landsdrottins, getur lögmætur fjelagsfundur úr- 
skurðað, að hinn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6. gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, et ’/» af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð i hverju
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fiskihverfí fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un fjelagsins eins og sagt er í lögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist í eitt, og er það 
heimilt, ef :/3 fjelagsmanna í hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalíf- 
fræðingur með þvi. Skal þá stofna eitt tjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer nm stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.
14. gr.

1 samþykt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 
króna sekt, er renni í fjelagssjóö.

Mál út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 
sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 146. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk. 

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason, Halldór Steinsson.

1. gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er nemi 2 

kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í sjóðinn 4 kr. á ári, en kven- 

maður 2 kr.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930, og skal innheimta ellistyrktar- 
sjóðsgjöld samkvæmt þeim i fyrsta skifti á manntalsþingum 1930.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 

hreyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.
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Greinargerð.

Til þess að veruiegt gagn geti orðið að styrkveitingum úr ellistyrktar- 
sjóðum kaupstaða og breppa er mjög æskilegt, að Alþingi fallist á bækkun þá 
á skyldugjöldum og rikissjóðstillagi, er felst i breytingum þeim, sem bornar 
eru fram í frv. þessu.

Samkvæmt reikningum ellistyrktarsjóðs Reykjavikur fyrir árin 1925— 
1927, sem prentaðir eru í bæjarreikningunum og sem sjerstakiega bafa verið 
bafðir til bliðsjónar, sjest það, að tillag rikissjóðs hefir.numið 9323 kr. 1925, 
10658 kr. 1926 og 11282 kr. 1927. Til úthlutunar hefir komið þessi ár: 1925 
16520 kr., 1926 18500 kr. og 1927 19590 kr.

Þegar nú þess er gætt, að umsóknir um styrkinn árlega þessi ár bafa 
verið: 1925 468, 1926 560 og 1927 565, þá er það augljóst, að hver umsækj- 
andi hefir ekki getað fengið mikið, þar sem óhjákvæmilegt er að gera sem 
ílestum úrlausn.

Lægsti styrkur öll þessi ár hefir verið 25 kr., en bæst hefir verið veitt 
100 kr., og má óbætt segja, að þetta hefir ekki verið sú hjálp, sem til hefir 
verið ætlast með lögunum, þar sem.einmitt er gert ráð fyrir, að hæsti styrk- 
ur nemi 200 kr.

Þar sem hin gildandi lög um þetta efni eru frá 1917, verður það ljóst, 
að með núverandi dýrtið samgilda 200 kr. þá alls ekki sömu styrkupphæð nú.

Þær breytingartillögur, sem hjer liggja fyrir, miða að þvi að koma 
lögunum i betra samræmi við nútiðina, þannig að styrkveitingar úr sjóðum 
þessum geti orðið veruleg hjálp fyrir örvasa fátæklinga, sem berjast áfram án 
þess að þiggja af sveit, þannig að styrkurinn geti orðið þeim veruleg stoð til 
sjálfsbjargar.

Eins og kaupgjald er orðið nú, virðist engan fullvinnandi mann, karl 
eða konu, á gjaldskyldualdri muna um að greiða 4 og 2 kr. á ári í sjóð 
þennan, en það mundi þó auka tekjur hans að miklum mun, og má ganga 
að því vísu, að þessi hækkun mælist hvergi illa fyrir, enda nemur hækkunin 
alls ekki þeirri kauphækkun, er orðið hefir frá því 1917, er gjaldið var hækkað 
upp i 2 kr. og 1 kr., og er þvi ekki gengið lengra en sanngirni mælir með.

Samkvæmt fjárlögum frá 1928 var rikissjóðstillagið til ellistyrktarsjóð- 
anna áætlað 45000 kr. og sama upphæð stendur i fjárlögum 1929, og með 
þeirri hækkun, sem hjer er farið fram á, mundi tillagið nema um 90000 kr. á 
ári. En þegar þess er gætt, að einungis hálfu rikissjóðstillaginu er úthlutað, 
en hinn helmingurinn er lagður við sjóðinn árlega, og að auk þess legst einnig 
'jt hluti gjaldskyldra tillaga við sjóðinn og vextirnir, þá aukast sjóðirnir 
um meira en V8 hluta ársteknanna á hverju ári. Ef litið er á reikninga sjóðs- 
ins í Reykjavik árin 1925, 1926 og 1927, þá sjest, að sjóðurinn hefir vaxið um 
10886 kr. árið 1925, um 11405 kr. árið 1926 og um 13106 kr. árið 1927, þann- 
ig að sjóðurinn vex árlega um hærri upphæð en alt tillag rikissjóðs.

Má þvi segja, að tillag rikissjóðs fari í raun og veru ekki til styrk-
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veitinga, heldur myndast af þvi geymdur sjóður, er siðar kemur að fullum 
notum, þegar komið verður endanlegu skipulagi á um þessi tryggingarmál.

Ef ellistyrktarsjóðunum er komið i það horf, að unt sje að veita 
verulegan styrk til örvasa fátæklinga, þá mundi það halda fleirum frá sveit j 
en ella.

Flestir reyna í lengstu lög að komast hjá sveitarstyrk, bæði af því að ‘j 
þeim þykir slíkt vansæmd og einnig til þess að halda óskertum mannrjettind-i 
um, en það mun almenn reynsla, að þeir, sem einu sinni fara að þiggja af i 
sveit, halda þvi áfram.

Með þvi að auka framlögin til ellistyrktarsjóðanna verða styrkveit- ■ 
ingar úr þeim svo veruleg hjálp, að þær geta haldið mörgum frá sveit, en 
það sparar bæjar- og sveitarfjelögum mikil útgjöld árlega, og vonandi er, að 
fátækramálin komist i það horf, áður en lýkur, að ellistyrktarsjóðirnir geti : 
orðið svo öflugir, að sem fæstir þurfi að þiggja sveitarstyrk.

Breytingar þær, sem hjer er farið fram á á gildandi lögum um al- 
mennan ellistyrk, miða að þvi að stíga spor i áttina í þessu efni.

STd. 147. Breytingartillag'a

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsima- og 
talsimakerfi].

Frá Benedikt Sveinssyni.

Aftan við frv.-greinina bætist: Lína frá Kópaskersvogi til Leirhafnar. 
Lina frá Garði til Kollavíkur.

Ed. 148. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um tannlækningar.

Frá Guðmundi ólafssyni.

1. Við 1. gr. Orðin »að kalla sig tannlækni og« i upphafi greinarinnar 
falli burt.

2. Við 2. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar skal orða svo:
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla starí sitt 

tannlækningar, þótt þeir stundi þær, nema þeir hafi annaðhvort lokið 
tannlæknaprófi eða einhverju slíku sjerprófi, sem heilbrigðisstjórn 
metur gilt.

3. Við 9. gr. Orðin »kalla sig tannlækni og« falli burt.
4. Við 10. gr. Orðin »og kalla sig tannlækna« falli burt.
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líd. 140. Breytingartlllögiir

við írv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júnf 1926, um kosningar í 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Hannesi Jónssyni.

I. Á eftir 15. grein komi 4 nýjar greinar, svo hljóðandi:
1. 20. gr. laganna hljóði svo:

Hreppsnefndarmenn skal kjósa leynilega. Hver kjósandi kýs svo 
marga menn sem kjósa skal, og fer kosningin fram með þeim 
hætti, sem segir í eftirfarandi greinum.

2. 21. gr. laganna falli niður.
3. 22. gr. laganna hljóði svo:

Ejörstjórn skal hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, 
með sama lit, gerða úr strikuðum pappír, þannig:

Nr. á kjörskrá

svo og lokaðan atkvæðakassa, með rifu á lokinu, og skrá yfir alla kjör- 
genga menn i hreppnum.

Framan við nöfn manna á kjörskránni skulu standa tölurnar 1, 
2, 3 o. s. frv., eftir því sem hver er í röðinni.

4. 29. gr. laganna hljóði svo:
Oddviti sýslunefndar ákveður hlutbundnar kosningar í hrepps- 

nefnd, ef skrifleg krafa um það kemur frá */» kjósenda. Kosningar 
fara þá með þeim hætti, sem segir i 10,—18. gr. laga þessara.

II. Á eftir 17. gr. komi ný grein, svo bljóðandi:
33. gr. laganna hljóði svo:
í hreppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann á manntals- 

þingi til 6 ára, og einn varamann til sama tima. Sýslumaður er odd- 
viti kjörstjórnar, og skipa hana með honum 2 hreppsbúar, er sýslu- 
nefnd kýs.

Kosningu skai haga eins og segir í 21.—27. gr.
Kæra má kosning skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

Álpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 57
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150. Frumvarp

til laga ura breyting á siglingalögum nr. 56, 30. nóvember 1914.'

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
32. gr. laganna orðist þannig:
Hafa skal skipstjóri á skipi öll nauðsynleg skipsskjöl og eintak af lög-' 

um þessum og sjómannalögunum og þeim reglugerðum og fyrirskipunum,; 
sem gerðar hafa verið samkvæmt þeim.

2. gr.
Tilvitnanirnar til 52., 108. og 50. gr. i 4. málsgr. 42. gr. laganna: 

falli niður.
3. gr.

176. gr. laganna orðist þannig:
Skyldir eru farþegar að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð i 

eru um góða háttsemi og reglu á skipinu.
Ákvæði 54. og 61. gr. sjómannalaganna taka og til þeirra.

4. gr.
Fyrri málsgrein 254. gr. laganna orðist þannig:
Ef skipstjóri hefir ekki á skipinu eitt einták af lögum þeim, reglugerð- i 

um og fyrirskipunum, sem getur í 32. gr., sætir hann alt að 100 króna sektum. i

5. gr.
255. gr. laganna orðist þannig:
Vanræki skipstjóri, stýrimaður eða vjelstjóri það, sem þeim er boðið 

i 41.—44. gr. og 48. gr. laga þessara, sbr. 45.-48. gr. sjómannalaganna, um 
skráning í leiðarbók, dagbók eða vjelarbók, geymslu þeirra og sýningu, varð- 
ar það 10—500 króna sektum.

Hafi skipstjóri, stýrimaður eða vjelstjóri með vilja ritað rangt leiðar- 
bók, dagbók eða vjelarbók, eða ónýtt hana með öllu af ásettu ráði, dregið 
hana undan eða gert ólæsilega, varðar það fangelsi við vatn og brauð eða 
betrunarhúsvinnu alt að tveimur árum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum lögum.

6. gr.
264. gr. laganna orðist þannig:
Hafi skipstjóri orðið sekur um brot gegn siðari málsgr. 255. gr., eða 

gegn niðurlagsákvæði 259. gr., eða 1. málsgr. 260 gr. eða gegn 261. gr., má 
ákveða i refsidóminum, að dómfeldi ennfremur skuli sviftur rjetti til skip- 
stjórnar, um ákveðinn tíma eða æfilangt. Skal þá jafnframt taka fram í dómn-



um, hvort dómfeldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur rjetti 
til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slikan dóm, skal, svo fljótt sem unt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dómnum, svo og skipstjóra- 
skirteini dómfeida. Ef dómurinn heimilar dómfelda að gegna stýrimannsstöðu, 
lætur ráðuneytið honum í tje stýrimannsskirteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minsta kosti eru líðín frá dómsuppsögn, og sjerstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins, veitt dómfelda aftur rjett til skipstjórnar, enda þótt sá tími, 
sem til er greindur i dómnum, eigi sje liðinn.

7. gr.
279. gr. laganna orðist þannig:
Yfirsjónir þær, sem ræðir um i 258. gr. og í upphafsákvæði 259. gr., 

skulu eigi sæta opinberri málssókn nema sá krefjist þess, er misgert var við.
Mál út af brotum gegn niðurlagsákvæði 259. gr. eða gegn 260., 261. 

eða 262. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið til umsagn- 
ar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sje um algerðan skiptapa að ræða, hafl 
skip steytt grunni og orðið að leita hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys 
orðið, er manntjón hlaust af eða annað verulegt tjón, má eigi fella niður 
májssókn fyr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytisins.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.
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Athugasemdir.

Frumvarp þetta er komið frá nefnd þeirri, er skipuð var til að endur- 
skoða siglingalögin, og fylgdi þvi svofeld

Greinargerð.

í frnmvarpi þessu felast nokkrar breytingar á siglingalögunum, sem 
nauðsynlega leiða af setningu sjómannalaganna. Um einstakar gr. þess skal þetta 
tekið fram.

Um 1. gr.
Breytingin er hjer sú ein, að sjómannalögunum er bsett við í tölu þeirra 

laga, er skipstjóri á að hafa á skipi.

Um 2. gr.
52, 108. og 50. gr. sigll. ern feldar úr gildi með sjómannalögunum. Því 

er rjett að fella tilvisunina til þeirra niður hjer, en ekki breytir það efni gr.
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Um 3. gr.
52. gr. sigll. tekur einnig til farþega. Hún er feld niður meö sjómanna- 

lögunum. Sama er aö segja nm 86. gr., sem vísafl er til í 176. gr. sigll. Er gr. ; 
hjer breytt i samræmi við þetta.

Um 4. gr.
Sjá aths. við 1. gr.

Um 5. gr.
84. og 85. gr. sigll., sem vitnað er til í 1. mgr. 255. gr. sigll., ern feldar , 

niðnr með sjómannalögunnm og 45.—48. gr. þeirra komnar í staðinn. Hjer er 
tilvitnnninni breytt skv. þessu.

1 2. mgr. 255. gr. sigll. er vjelarbók eigi nefnd. Hjer er henni bætt við, 
enda eiga að gilda um hana sömn reglur að þessn leyti, sem um leiðarbók og 
dagbók.

Um 6. gr.
Breytingin er gerð til samræmis við 74. gr. sjómanpalaganna.

Um 7. gr.
Breytingin er gerð til samræmis við 88. gr. sjómannalaganna.

151. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsima og talsima o. fl. 

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1- gr.
9. gr. laganna orðist þannig:
Hver landeigandi er skyldur að leyfa stjórn landssimans að leggja 

nauðsynlegar virleiðslur fyrir hraðskeytatæki um land sitt, yfir það eða í 
jörðu, og að etni það, er þarí til lagningar þeirra og viðhalds, svo sem grjót, 
möl o. s. frv., sje tekið þar sem næst er; svo er og hver eigandi húss eða 
annars mannvirkis skyldur að leyfa, að virar þessir sjeu lagðir yfir þau, á 
þeim, gegnum þau eða undir þeim. Verði því við komið, skal þó taka tillit 
til þess, hvar eigendur eða notendur mannvirkja æskja eftir, að vírleiðslurnar 
sjeu lagðar, þar sem þær snerta eign þeirra, og það þótt þetta hefði nokkurn 
kostnaðarauka við leiðslurnar í för með sjer.

Mönnum, sem i þjónustu landssimans eru að starfa að þessum leiðsl- 
um eða hafa umsjón með þeim, skal heimilt tálmunarlaust að fara um land 
manna og hús, svo framarlega sem það er nauðsynlegt vegna þessara starfa. 
Um hús, sem búið er i, mega þeir þó ekki fara nema á daginn, og einungis 
þá leið, sem visað er, og þvi aðeins að það sje óþægindalaust fyrir ibúana.
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2. gr.
11. gr. laganna orðist þannig:
Nú vilja einstakir menn, bæjarfjelög eða sveitarfjelög leggja leiðslur 

fyrir hraðskeytasamband eða rafmagn til vinnu, lýsingar o. s. frv. i nánd við 
þá staði, þar sem eru fyrir leiðslur eða hraðskeytatæki, sem landssíminn hefir 
sett upp, þá skal hinum nýju leiðslum svo fyrir komið, að eigi geti af þeim 
blotist bagi eða óregla á leiðslum eða tækjum þeim, sem fyrir voru. Ef samn- 
ingum verður eigi við komið um þetta, sker atvinnumáJaráðherra úr. Ef ein- 
stakir menn, bæjar- eða sveitarfjelög hafa einhverskonar tæki eða leið'slur, sem 
geta bagað eða valdið óreglu á notkun hraðskeytatækja, skal stjórn landssim- 
ans heimilt að gera á kostnað eigenda nauðsynlegar ráðstafanir viðvikjandi 
tækjum þessum eða leiðslum, til þess að draga úr eða koma i veg fyrir baga 
þann, er af þeim getur hlotist.

Mönnum, sem í þjónustu landssimans eru að vinna að útrýmingu 
þessara truflana, skal heimilt tálmunarlaust að fara um land manna og hús, 
svo framarlega sem það er nauðsynlegt vegna þessa starfs, þó ekki eftir kl. 
10 á kvöldin eða fyrir kl. 8 á morgnana.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Við 1. gr.
Landssiminn verðnr að hafa skýlausan rjett til þess að koma fyrir vír- 

leiðslum og loftnetum sinum á húsum eða yfir þau, þar sem haganlegast er og 
ekki verður á annan hátt fyrir komið,

Við 2. gr.
Reynslan hefir sýnt, að rafmagnsmótorar og ýms önnur rafmagnstæki 

trufla mjög móttöku útvarpssendinga, sjerstaklega i bæjunum. Verður þvi lands- 
sfminn að hafa heimild að lögum til nauðsynlegra ráðstafana i þessu efni.

Wd. 152. Breytlngartlllaga

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsima- og 
talsímakerfi].

Frá Pjetri Ottesen.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Lína frá Akranesi í Innri- 
Akraneshrepp. Lína frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd að Þyrli. Lina úr Lund- 
arreykjadal að Fitjum í Skorradal.
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E<1. 153. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 42, 31. mai 1927, um breyting á lögum nr. 
43, 27. júní 1921, um varnir gegn berklaveiki.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.
Við 1. gr.

1. Á eftir 5. málsgrein komi ný málsgrein, svo bljóðandi:
Þeir sjúklingar, sem eru að einhverju leyti vinnufærir, skulu skyldir j 

til að taka þátt i þeim störfum á heilsubeilum, hressingarhælum og sjúkra- ? 
húsum, sem þeir að dómi læknis eru færir um að inna af bendi. Yflr- j 
læknir ákveður borgun fyrir slík störf, enda gangi sú greiðsla að einhverju ; 
eða öllu leyti upp í dvalarkostnað sjúklingsins. Verði ágreiningur um ' 
kaup eða annað, þá sker stjórnarráðið úr.

2. Við 6. málsgrein:
Á eftir orðunum »hreppsnefnd eða bæjarstjórn« komi á báðum stöð- 

um í málsgreininni: og skattanefnd.
3. Á eftir 6. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

3. Rjett er, að stjórnarráðið nefni til sjerstaka lækna, einn eða fleiri í 
bverjum landsfjórðungi, til þess að meta og gefa vottorð um það, hvort 
sjúklingur þarfnist sjúkrahúss- eða bælisvistar og sje styrkhæfur vegna 
sjúkdóms sins. Skal til þess starfa velja þá lækna, sem ætla má, að hafí 
besta þekkingu i þeim efnum og best tæki til slikra rannsókna.

Stjórnarráðið skal og kveða á um það, hverjar Ijóslækningastofnanir j 
taki til meðferðar þá sjúklinga, er ljóslækninga þurfa og styrks njóta úr rik- 
issjóði. Það skal og semja fyrirfram, fyrir hálft eða heilt ár í senn, við Ijós- 
lækningastofur og sjúkrahús um kostnað allan við dvöl og lækningu styrk- ; 
hæfra sjúklinga.

Greinargerö.

Frumvarp þetta er flutt eftir ósk rikisstjórnarinnar og samið að til- 
hlutun hennar. Fylgdi þvi eftirfarandi skýrsla:

»Kostnaðurinn við berklavarnirnar vex mönnum mjög i augum, sem von- 
legt er, einkum fyrir þá sök, að hann fer sivaxandi.

Árið 1925 var greitt af almannafje til berklavarna . . . kr. 745366,21
af þvi greitt úr rikissjóði . . . . kr. 533496,42

Árið 1926 ................................................................................. — 824085,50
af þvi úr rikissjóði og Vífilsst.sjóðum kr. 533308,69

Árið 1927..................................................................................— 951411,19
af því greitt úr ríkissjóði....................kr. 860778,20

Samkvæmt þessu hafa árleg útgjöld til berklavarna vaxið um h. u. b. 
100 þúsund krónur á ári á þessum þremur árum. Reikningur fyrir árið 1928 er
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ósaminn enn, og skal engu um það spáð, hvort berklakostnaður þess árs verði 
meiri eða minni en að undanförnu.

En hver hefir svo orðið árangurinn af öllum þessum kostnaði?
Eftir heilbrigðisskýrslum að dæma, þá var tala berklaveikra (öll berkla-

veiki) sem hjer segir:
1921 1922 1923 1924 1925 1926

Sjúklingar við árslok . . . 526 573 536 610 861 798
Dánir úr berklaveiki . . . 182 172 163 197 215 183

Sá galli er að visu á skýrslnm þessnm, að þær eru bersýnilega rangar í 
verulegum atriðum. T. d. vantar alveg skýrslur fyrir öll árin úr stærsta hjeraði 
landsins (Reykjavík); þar virðist ekki vera haldin nein berklabók, sem þó er 
fyrirskipað. En að því er ráðið verður af tölum þessum, fer berklaveiki sfvaxandi 
i landinu, þrátt fyrir alt, sem gert er til að stemma stigu hennar, og alt það fje, 
sem til þess er varið.

En þótt þessu sje nú þannig varið, þá er enginn vafi á þvf, að berkla- 
varnalögin hafa gert mikið gagn og að miklu af þeim kostnaði, sem af þeim 
hefir leitt, hefir verið vel varið. Fyrst og fremst er það mjög sennilegt, að mun 
meira væri um berklaveiki hjer á landi, ef litlar varnir hefðu verið við henni 
settar og fje til þeirra veitt af skornum skamti. í öðru lagi verður þvi ekki 
neitað, að margir efnalitlir menn hafa þeirra vegna fengið mikla heilsubót, og 
auk þess hljóta þau að hafa ljett mikilli byrði af sveitarsjóðunum. Það dugir þvi 
ekki að kippa mjög að sjer hendinni með fjárframlög til berklavarna meðan 
svona standa sakir. Það, sem að ber að stefna, er að spara alt, sem unt er að 
spara til framfærslu sjúklinganna, án þess að þeir missi neins f ‘við það, og 
reyna að koma i veg fyrir, að berklavarnirnar verði einstökum mönnum að 
fjeþúfu.

Að þessu stefnir frumvarp þetta, einkum með því að hvetja ríkisstjórnina 
til að hafa sem best eftirlit með rekstri sjúkrahúsa og heilsuhæla og gera við 
þau fyrirfram samninga um borgun fyrir sjúklinga og með þvi að setja sjerstaka 
lækna til að meta styrkhæfi sjúklinga. Annars mun fremur þörf á auknu eftir- 
liti en stórfeldum Iagabreytingum til þess að draga eitthvað úr kostnaðinum við 
framkvæmd berklavarnannac.

Ed. 154. BreythagartHlögur

við frumv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá Jóni Jónssyni og Guðm. ólafssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitast úr ríkissjóði ’/» kostnaðar, 

þegar fje er veitt til þess í fjárlögum, alt að kr. 285000 — tvö hundruð
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áttatiu og fímm þúsund krónur — gegn því að frá bafnarsjóði Skaga-i 
strandar komi ’/» kostnaðarins. í

2. Við 2. gr. I stað orðanna »kr. 470000 — fjögur hundruð og sjötiu þús- j 
und króna« komi: kr. 320000 — þrjú hundruð og tuttugu þúsund króna —.:

3. Við 11. gr.
a. 1 stað á tveim stöðum i 2. lið komi: alt að 'ji.
b. Aftan við staflið e. 3. töluliðar komi nýr stafliður, svo hljóðandi:

Alt að V’ hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlut- 
fallslega af sildveiðiskipum og togurum, en alt að 7‘ hlutar af smærri 
vjelbátum en 8 smálesta og róðrarbátum.

Jlld. 155. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsima- og tal- 
simakerfi].

Frá Jóni Sigurðssyni og Magnúsi Guðmundssyni.

1 stað orðanna »Lina frá Selnesi að Skaga« komi: Lina frá Sauðárkróki 
um Veðramót, Hvamm i Laxárdal, Skefílsstaði, Selnes, Ketu og að Hrauni á 
Skaga. Lina frá Víðimýri um Reyki, Mælifell, Lýtingsstaði og að Goðdölum. 
Lína frá Rjettarholti um Hjaltastaði, Frostastaði og Hofdali að Vatnsleysu.

Wd. 156. TiIIaga

til þingsályktunar um undirbúning til útrýmingar fjárkláða.

Frá landbúnaðarnefnd.

Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa fjár- 
kláðamálið fyrir Alþingi 1931, með þvi að leita upplýsinga, láta rannsaka og 
gera tilraunir með baðlyf, hlutast til um, að nægilega margar sundþrær til 
sauðfjárbaðana verði bygðar i hverjum hreppi, safna skXrslum um útbreiðslu 
kláðans og endurskoða núgildandi kláðalöggjöf.

Greinargerð.

Tiliaga þessi er flutt samkv. áskorun nýafstaðins búnaðarþings og er 
að mestu samhljóða tillögu, er það samþykti. Nefnd Sú, er hafði mál þetta til 
meðferðar á búnaðarþingi, segir svo i áliti sinu um málið:

»Búfjárræktarnefnd litur svo á, að þrátt fyrir lögskipaðar þrifabaðanir
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og stórfje, sem varíð hefír verið úr rikissjóði frá sveitarfjelögum og einstök- 
um mönnum til fjárkláðalækninga, sje kláðinn enn svo útbreiddur um land- 
ið, að stærri eða minni kláðafaraldur geti brotist út hvenær sem er og valdið 
miklu tjóni, auk hinna miklu óþæginda, sem eru samfara endurteknum kláða- 
böðunum (tviböðin) á fárra ára millibili, að ógleymdu mörgu öðru tjóni, beinu 
og óbeinu, sem af kláðanum hlýst. Hinsvegar sjer nefndin sjer ekki fært að 
leggja til, að róttækar ráðstafanir sjeu gerðar nú í bili til þess að útrýma 
kláðanum; telur hún, að undirbúning skorti til þess að jafnkostnaðarsamar 
ráðstafanir geti komið að tilætluðu gagni«.

»Með þvi að Alþingi feli rikisstjórninni þenna nauðsynlega undirbún- 
ing á málinu og veiti henni aðstöðu til þess að geta framkvæmt hann, er 
stigið hið fyrsta og óhjákvæmlega spor til þess að undirbúa það, að þrifa- 
þaðanir og kláðabaðanir sjeu framkvæmanlegar og geti komið að verulegu gagni.

Ef skýrslur um útbreiðslu kláðans sýndu, að kláðinn væri útbreiddur 
yfir mestan hluta landsins, væri og væntanlega fengin aðstaða til þess að lög- 
bjóða kláðaböðun í eitt skifti fyrir öll, og iafnframt þyrftu í þeirri löggjöf að 
vera fyrirmæli, sem ákveða um það, á hvern hátt að mæta ætti hverju kláða- 
tilfelli, sem kynni að koma fram eftir kláðaböðunina«.

Bíd. 157. Wefndar&U*

um tillögu til þál. um aukna landhelgisgæslu við innanverðan Faxaflóa, i ná- 
grenni við Reykjavik.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála um það, að hlynna beri svo sem unt er að þeim 
efnilega visi til smábátaútvegs, sem hin siðustu ár hefír veríð að myndast hjer 
i Reykjavík og nágrenni hennar.

Er þessa þvi fremur þörf nú, þegar allar horfur eru á þvi, að mark- 
aður fyrir nýjan fisk aukist að miklum mun þegar hið nýja frystihús tekur 
til staría.

Þess má þvi vænta, að útvegur þessi geti staðið straum at mörgu fólki, 
og telur nefndin þvi rjett, að honum sje veitt sú vernd, sem unt er, með gæslu 
fiskimiðanna, sem honum eru hentust.

Þá er ennfremur liklegt, að gæslubátur gæti oft orðið að liði hinuni 
minni vjelbátum, sjerstaklega opnu bátunum, sem stunda veiðar hjer i flóan- 
um, og yrði hjer því samfara björgunarstarfsemi og landhelgisgæsla, sem bát- 
unum væri mikill styrkur að.

Nefndinni þykir þó ekki nauðsynlegt að einskorða svo gæsluna sem 
gert er i tillögunni, hvorki að þvi er gæslusvæði nje gæslntimabil snertir, en 
vill þó geta þess að þvi er hið síðara snertir, að hún telur, að eftir þvi sem

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 58
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nú er ástatt sje mest þörf á gæslu á því svæði, er hjer um ræðir, frá miðjum 
júlí til loka nóvember ár hvert.

Nú er það vitað, að sjerstök landhelgisgæsla hefir átt sjer stað undan- 
farin ár í Faxaflóa utanverðum, og vill nefndin taka það íram, að þótt hún 
fallist á að heimila rikisstjórninni að gera þær ráðstafanir, er með þarf til þess 
að verja smábátamiðin í innanverðum flóanum fyrir agangi togara, telur hún, 
að þær ráðstafanir megi ekki verða til þess að draga úr þeirri sjerstöku land- 
•’elgisvörn, sem hingað til hefir verið haldið uppi við sunnanverðan Faxaflóa.

Samkvæmt framansögðu vill nefndin leggja það til, að tillagan verði 
samþykt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Tillögugreinin orðist svo:
Neðri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að auka landhelgisgæsluna 

við innanverðan Faxaflóa á þeim tíma árs, þegar þörfin er brýnust, og með 
þeim hætti, er heniast þykir, enda verði á engan bátt dregið úr þeirri sjer- 
gæslu, er verið hefir i sunnanverðum flóanum.

. Alþingi, 19. mars 1929.

Sveinn ólafsson, Sigurjón Á. ólafsson, Ólafur Thors. 
form. fundaskr.

Magnús Torfason. Jóhann Þ. Jósefsson.
frsm.

Wd. 158, Frnravarp

til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett.

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

Fyrir orðin nenda hafi þeir leyst« í 52. gr. laganna komi: enda leysi þeir. 
Orðin »innan 3 ára frá þvi er hæstirjettur tók til starfaa i niðurlagi

sömu greinar laganna falli burt

Greinargerð.

Þegar hæstirjettur var stofnaður samkv. ofangreindum lögum, voru 
nokkrir málaflutningsmenn, sem höfðu fengið leyfi stjórnarráðsins til að flytja 
mál fyrir yfirrjetti. Þeir af þeim, sem höfðu II. einkunn við lagapróf, mistu 
rjettindin til að flytja mál fyrir hæstarjetti, ef þeir ekki höfðu gengið undir 
prófraun þá, sem ræðir um í fyrgreindum lögum, innan 3 ára. Þetta ákvæði



hefir ávalt verið bæði ranglátt og tilgangslaust. Þeir eru sviftir þeim rjettind- 
um að flytja mál fyrir yfirrjetti, og er þvt einsætt, að þeir eiga að njóta þeirra 
rjettinda að flytja mál fyrir hæstarjetti, hvenær sem þeir standast þá prófraun, 
sem gert er ráð fyrir i fyrnefndum lögum. Það virðist t. d. hart, að þeir 
missi rjettindin, ef þeir hafa verið við störf i ríkisins þjónustu á þessu 3 ára 
timabili við lögfræðistörf, eins og á sjer stað um 2 þessara manna.

Frumvarp þetta er flutt eftir tilmælum þessara tveggja manna, er rjett- 
indin haia mist.

Það eru nú aðeins 3 menn i bænum, er þessi rjettindi hafa mist, og óvist, 
að þeir noti allir þennan rjett. Það virðist þvi sjálfsagt að veita mönnum 
þessum sinn sjálfsagða rjett og samþykkja þessa lagabreyting.

Nánar i framsögu.
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!Wd. 159. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júli 1926, um kosningar i 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Hannesi Jónssyni.
Við 10. gr.

a. Upphafsmálsgrein greinarinnar orðist svo:
9. gr. laganna verður 10. gr. og orðist svo.

b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
í hreppum skal geta kosningar i hreppsfundarboði. í kaupstöð- 

um auglýsir kjörstjórn kjörfund, stað og stund með hæfilegum fyrir- 
vara, i blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar 
birtar á staðnum.

Wd. 160. Breytlngrartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsíma- og tal- 
simakerfij.

Frá Jörundi Brynjólfssyni.

1 frumvarpsgreinina bætist á eftir orðunum »í Laugardal«:
Lina frá Ólfusá um Alviðru að Úlfljótsvatni, með hliðarálmu að Búr-

felli. Lína frá Stokkseyri að Fljótshólum, með hliðarálmu um Gaulverjabæ, að 
Villingaholti.
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IVd. 161. Breytlugartlllaga

við frv. til laga um fiskiræktarfjelög.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Aftan við 10. greinbætist: og annara laxveiðilaga, ersettkunna að verða.

Wd. 162. Breytlngartlllaga

við frv. til laga á þskj. 108 [Kosningar i sveitamálum og kaupstaða].

Frá Sigurði Eggerz.

Á eftir 19. gr. komi svo hljóðandi

Ákvæði um stundarsakir:

Kosning bæjarstjóra (borgarstjóra) samkvæmt lögum þessum kemur ekki 
til framkvæmda fyr en útrunninn er kjörtími núverandi bæjarstjóra (borgarstjóra), 
nema staðan verði fyr laus af öðrnm ástæðum.

Ed. 163. Frnmvtrp

til laga um fiskiræktarfjelög.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr-
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirjett hafa í sama fiskihverfi, að gera 

með sjer fjelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem lög þessi mæla fyrir.
Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 

fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutningur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veiðivargs.

Fiskihverfi er vatn það eða vötn, straumvötn, stöðuvötn eða hvort- 
tveggja, sem sami fiskistofn byggir og fer um fram og aftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari um fram og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem veiði er i, 

og skal þá kveðja til tundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er
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stunduð eða gæti verið stunduð i þvi fiskihverfi, nema veiðirjettur sje með 
öllu skilinn frá landareign, og skal þá boða eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Nú þykir fyrirfram sýnt, að eigandi jarðar muni ekki sækja stofnfund, og skal 
þá boða leiguliða á fundinn. Má hann taka þátt i umræðum, en ekki i at- 
kvæðagreiðslu fyr en hann er úrskurðaður fjelagi i stað landsdrottins, sbr. 6. gr. 
Ekki er þó skylt að boða þá til fundar, sem veiðirjett eiga í almenningum 
stöðuvatna samkvæmt 126. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júni 1923, en skylt er 
að gera þeim kost á þátttöku, þá er fjelag hefír stofnað verið.

Þegar stofna á fískiræktarfjelag við fiskihverfí, sem áður er veiðilaust, 
skal boða til fundar alla þá, sem Iönd eiga að fiskihverfinu.

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett i því, og skal þá boða 
formann fjelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefír verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun fjelagsins og verkefni og bóka fundargerð.
Á fundinum hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið i fundarbók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má stofna fjelagið þegar, án frekari undirbúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin semja frumvarp til 
samþyktar fyrir fjelagið samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem 
liklegt er að starfsemi þess hafi í för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir eða nauðsynleg þykja.

4. gr.
Nú hefír nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fundar á 

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefír aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvörðun um hana. Ef ’/■ þeirra 
manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunina, skal öllum hinum skylt að gerast fjelagar.

Um atkvæðisrjett og atkvæðagreiðslu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr-
Nú mæta ekki á fundi ’/« þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um- 

boðsmenn þeirra. Skal þá undirbúningsnefnd enn boða til fundar á hæfílegum 
fresti. Ef 2/< þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað um- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir bafa 
verið samkvæmt 2. gr., skylt að gerast fjelagar.
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6. gr.
Stofnfundur eða annar lögmætur fjelagsfundur getur úrskurðað, að 

leiguliði skuli gerast fjelagi í stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og 
landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki 
tekið þátt i fjelagsskapnum nje notið starfsemi bans og 3) ef jörð, ■ sem land 
á að fiskisvæði fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn 
telur sjer ekki skvlt að taka þátt i fjelagsskapnum. Þá skal þó jafnan boða 
leiguliða á fundinn. Afl atkvæða ræður úrskurði, en ekki skulu málsaðiljar 
eiga atkvæði um úrskurðinn.

Skylt er landsdrotni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 
eftir mati þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má 
starfsemi fjelagsins, enda hafi leiguliði greitt gjald það, sem jafnað er niður 
samkv. 9. gr.

Skal landsdrottinn greiða 10-faIda þá uppbæð, sem úttektarmenn 
meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir aukna veiði.

7. gr.
Heimilt er að taka í fjelag aðra menn en þá, sem taldir eru i 2. og

6. gr„ ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir bafa atkvæð- 
isrjett i fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá fjelagsins.

8. gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi boðuðum á sama hátt. Dm sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.

í samþykt fjelags skulu vera ákvæði um:
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarhöld.
5. Reikninga fjelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

fjelagsins.
7. Sektir fyrir brot á samþykt fjelags.
8. Hvernig samþykt fjelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli nm fjelagsslit.

9. gr.
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins hefir i för með sjer, skaljafna 

niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt i fjelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til
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eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema */’ fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.

10- gr-
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþvkf og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðtestar, sendir ráðherra þær aftur til fjelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, svo og er það hefir lagað verið, sem ábótavant þótti.

Aldrei má samþykt brjóta i bág við gildandi lög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Með samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886, og annara laxveiðilaga, er sett kunna að verða.

11- gr.
Nú verða eigendaskifti á jörð, sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar sem 
leiguliði er fjelagsmaður i stað landsdrottins, getur lögmætur fjelagsfundur úr- 
skurðað, að binn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6. gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, ef */s af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð i hverju 
fiskihverfi fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un fjelagsins eins og sagt er i lögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist i eitt, og er það 
heimilt, ef */j fjelagsmanna i hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalíf- 
fræðíngur með þvi. Skal þá stofna eitt fjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.
14. gr-

1 samþykt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 
króna sekt, er renni i fjelagssjóð.

Mál út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 
sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Bld. 164. Frumvarp

til laga nm tannlækningar.

(Eftir 3. nmr. i Ed.)

A. Skilgrdi fgrir tannlœkningalegfi.

1. gr.
Rjett til að fara með sjálfstæðar tannlækningar hjer á landi heflr aðeins 

sá, er fullnægir eftirfarandi skiiyrðnm:
1. Hefir lokið tannlækningaprófi í tannlæknaskóla, er viðnrkendnr er af heil- 

brigöisstjórn rikisins.
2. Talar og skilnr fnllkomlega íslenska tnngn.
3. Hefir að afloknu prófi (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) veriö að minsta 

kosti eitt ár aðstoðarmaðnr við lækningar hjá viðnrkendum tannlækni hjer 
á iandi, eða á annan hátt aflað sjer álíka þekkingar og reynsln i tann- 
lækningnm, að áliti heilbrigðisstjórnar.

4. Heflr óflekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaleyfis, skal færa heilbrigðisstjórn sönnnr á, að 

framangreindum skilyrðnm sje fullnægt. Einnig skal hann undirrita drengskapar- 
heit, stilað að fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, nm að gæta fnllrar tannlæknis- 
skyldu í starfi sínu.

Sá, er fullnægir fyrsta skilyrðinn, getnr haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfi iandlæknis getnr hann nm stnndarsakir gegnt störfnm sjálf- 
stæðra tannlækna í forföllnm þeirra.

2. gr.
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla starf sitt 

tannlækningar, þótt þeir stundi þær, nema þeir hafi annaðhvort Iokið tann- 
læknaprófi eða einhverjn slíku sjerprófi, sem heilbrigðisstjórn metur gilt.

Dómsmálaráðnneytið getur þó fyrst um sinn, með ráði landlæknis, veitt 
nndanþágn frá þessn, ef sjerstakar ástæðnr ern fyrir hendi.

B. Starfuvið tannlœkna.

3. gr.
Starfssvið tannlækna teknr yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með 

talið allskonar tannfyllingar, tannútdráttur og brota, tannhreinsnn með verk- 
færnm eða lyfjnm, lagfæring óreglnlegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennnr og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremnr meðferð 
kvilla f slimhimnn munnsins, tannholdi og kjálknm, er af tannsýki stafa.
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Tannlæknum er heimilt að beita allskonar deyfingum á tönnum, tann- 
holdi og kjálkum, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- 
leyfi hefir, eða af tannlækni að honnm viðstöddum.

4. gr.
öllum öðrum en tannlæknum, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er 

óheimilt að setja gervitennur og tanngarða i menn. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrír heilbrigðisstjórninni, að þeir hafi afiað sjer nægilegrar þekkingar 
i þessari grein.

5. gr.
Tannlæknum er heimilt að afla sjer með lyfseðlum allra þeirra lyfja, 

sem þeir þarfnast við lækningar sinar, og nota þan tæki og bjálparmeðul, er 
fram koma á hverjum tima, ef þeir þurfa við starfa sinn.

C. Almenn dkaeeðí

6. gr.
Tannlæknar Iúta eftirliti heilbrigðisstjórnar rikisins. Skyldir eru þeir til 

að gefa landlækni skýrslu um, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að auglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, ísetning tanna, deyfingar eða lyfjanotkun til tannlækn- 
inga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—1000 krónum, eða ein- 

föidu fangelsi, alt að 6 mánuðum, ef miklar sakir eru, enda sje brotið ekki svo 
vaxið, að það heyrí undir hin almennu hegningarlög. Skulu sektir renna i rikissjóð.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn 
lögreglumál.

9. gr.
Verði tannlæknir sannur að sök og dæmdur til refsingar fyrír athæfi, er 

svivirðilegt er að almenningsáliti, skal hann sviftur rjetti til þess að fara með 
tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra lækna, sem nú stunda tannlækningar, nje 

heldnr til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækningaleyfi hjer á landi.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 59
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Nd. 165. lefndarállt

um frv. til laga um veiting rikisborgararjettar.

Frá allsberjarnefnd.

Frv. hljóðar um það að veita þeim Jens Severin Lange, málara i 
Reykjavik, fæddum i Danmörku, og Otto Gregers Nors Grundtvig, lyfjafræð- 
ingi á Akureyri, rikisborgararjett. Báðir eru þessir menn giftir islenskum kon- 
um og bafa verið hjer á landi í langan tíma, sá fyrnefndi siðan árið 1895, en 
sá siðarnefndi síðan árið 1921. Þá hefir nefndinni borist erindi frá Nils Hage- 
rup Jenssen á Seyðisfirði. Hann er giftur íslenskri konu fyrir 5 árum, og 
fyigja meðmæli frá bæjarstjórn Seyðisfjarðar um, að Alþingi veiti honum 
rikisborgararjett.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með svo hljóðandi

VIÐAUKATILLÖGU:

Aftan við frumvarpsgreinina bætist nýr tölul.:
Nils Hagerup Jenssen á Seyðisfirði, fæddum i Noregi.

Alþingi, 20. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Guðmundsson. 
form. og frsm. fundaskr.

Hákon Kristófersson. Magnús Torfason.

Bd. 166. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um sölu á jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs i landi Nes- 
kaupstaðar i Norðfirði.

Frá Jóni Þorlákssyni.

1. A eftir 2. gr. komi ný grein, sem verður 3. gr., þannig:
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Siglufjarðarkaupstað land kirkju- 

jarðarinnar Hvanneyrar, að undanskildum nauðsynlegum lóðum banda 
prestssetrinu og öðrum opinberum byggingum.

Greinatalan breytist samkv. þessu.
2. Fyrirsögn frv. verði:

Frv. til laga um sölu á jarðeignum rikissjóðs og kirkjujarðasjóðs tii 
Neskaupstaðar og Siglufjarðarkaupstaðar.
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Ed. 167. Frumvarp

til laga um einkasima í sveitum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. Samþgktir.

1. gr.
Heimilt er sýslunefndum, að fengnum tillögum landssimastjóra, að gera 

samþyktir um einkasimalagning nm ákveðin svæði í sveitum innan sýslu.

2. gr.
Pegar samþykt er gerð á sýslufundi, skal með nægum fyrirvara kvatt til 

fundar á svæði því, sem ætlast er til, að samþyktin nái yfir. Sýslunefndin ákveð- 
ur fundarstað, en oddviti hennar, eða sá er hún kýs til, auglýsir fundardag og 
stjórnar fundi. Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir fullveðja menn, sem gjald- 
skyldir eru til simalínunnar eftir samþyktinni.

3. gr.
Á fnndi þeim, er getur i 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp sýslu- 

nefndarinnar til samþyktar. Fallist fundurinn með */» atkvæða á frumvarpið ó- 
breytt, sendir sýslumaðnr það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. 
Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru sam- 
þyktar raeð */» atkvæða og sýslunefnd felst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á breytingar fundarins, skai kveðja til fundar á 
ný, og samþykki fundurinn þá frumvarpið óbreytt með 2/s atkvæða, fer um það 
sem fyr segir.

Frumvarp, er eigi nær ’/s atkvæða á samþyktarfundi, er fallið.

4. gr.
þegar samþykt er send stjórnarráðinu til staðfestingar, skal hún endur- 

sendast óstaðfest ásamt synjunarástæðum, ef hún virðist koma i bága við grund- 
vallarreglur laga eða rjett manna, eða ganga of nærri efnahag einstaklinga. Að 
öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en 
hún var stofnuð.

5. gr.
í samþykt skal ákveðið:

a. um legu einkasímans og gerð,
b. um greiðslu kostnaðar við lagning og viðhald simans,
c. um starfrækslu símastöðva,
d. um simafjelag.



468 Þingskjal 167

6. gr.
Ákveða má, að kostnaðinum, að þvi leyti sem hann fæst ekki greiddur á 

annan hátt, sje jafnað á eigendur fasteigná á svæðinu, eftir verði fasteignanna. 
Sömuleiðis má leggja einhvern hluta kostnaðarins á menn eftir efnum og ástæð- 
um, lausafjáreign, eða eftir tóin verkfærra manna, eða eftir öllu þessu. Loks má 
ákveða mishá framlög eftir aðstöðu til einkasímans og að þeir greiði sjerstök 
gjöld, er öðrum frekar hafa simans not, svo sem sveitaverslun, bifreiðarstjórar o. fl.

7. gr.
Skylt er einkasimafjelagi að taka lán til greiðslu lagningarkostnaðar einka- 

síma, er allir fjelagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á og afborgi á hæfilegum 
tima, svo framarlega að fult samkomulag náist ekki um greiðslu þegar i stað.

8. gr.
Skylt er hverjum, sem æskir innlagningar sima til sin frá einkasimalinu, 

að bera kostnaðinn við innlagninguna og viðhald tækja sinna, að því leyti sem 
hann er ekki greiddur af landssímanum, samkv. 14. gr., eða opinberu fje.

9. gr.
í einstaka tilfelli má ákveða gjald af simtölum og simskeytum á einka- 

linu og út af henni, ef til þess fæst leyfi landssímastjóra, sem ákveður, hve hátt 
gjaldið skuli vera.

10. gr.
Hver sá, sem gjaldskyldur er til einkasima eftir samþykt, á rjett á að 

leggja sfma inn hjá sjer frá aðaleinkalinunni án aukins gjalds til hennar, ef 
það þykir fært að dómi landssimastjóra, enda sje að öllu vandlega frá innlagn- 
ingunni gengið.

11. gr-
Gjöldum til einkasíma samkvæmt löggiltri samþykt fylgir lögtaksrjettur 

eftir lögum nr. 29, 16. des. 1885.

12. gr.
Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, alt að 200 krónum, er renna 

i sveitarsjóð, þar sem brotið er framið, og fer um mál út af slikum brotum sem 
um almenn lögreglumál.

II, Tengigjald og framlag landssimans,

13. gr.
Þegar einkasimglfnu er komið á samkvæmt lögum þessum, skal greiða 

árlega af hverju talfæri á linunni 10 krónur til landssimans sem tengigjald, enda 
annist þá landssiminn alla afgreiðslu á miðstöðinni, notendum að kostnaðarlausu.
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14. gr.
Ná er samþykt sett samkvæmt lögam þessam, og greiðir þá laadssímian, 

ef fje er fyrir heudi, ’/s alls kostnaðar við lagning einkasimans og innlagningar 
frá honnm, að frádregnum flutningskostnaði á simaefni frá skipshlið ót á línu- 
svæðið. Skilyrði fyrir framlagi Iandssímans eru:
a. að ekki sje notað annað efni eða önnur tæki en þau, er landssímastjóri 

tekur gild.
b. að landssiminn annist lagning línunnar og uppsetning tækja,
c. að hlutaðeigandi sveitar- og sýslustjórn ábyrgist starfrækslu einkasímans eftir 

þvi, sem landssimastjóri mælir fyrir um,
d. að sömu stjórnarvöld ábyrgist, að linunni sje að öllu vel við haldið.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.

Ed. 16S. Breyttngartlllagrt

við frv. til laga um einkasima i sveitum.

Frá samgöngumálanefnd.

Við 13. gr. Á eftir orðunum »alla afgreiðslu á miðstöðinnia i 3. linu 
komi: í stöðvartimanum.

itíd. 160. Frumvarp

til laga um viðauka við hafnarlóg fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913. 

Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram úr rikissjóði, þegar fje er fyrir 

hendi, alt að 70 þúsund krónum, gegn tvöföldu framlagi úr hafnarsjóði Vest- 
mannaeyja, til þess að gera við og Ijúka við að byggja hafnargarðana og til 
nauðsynlegustu mannvirkja innan hafnar i Vestmannaeyjum.

Tillagið úr rikissjóði er bundið þvi skilyrði, að yfirumsjón með verk- 
inu og reikningshaldinu sje falin manni, sem rikisstjórnin samþykkir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ástæð ur.

Útskriftir þær úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaevjakaupstaðar, ; 
sem hjer fara á eftir, sýna, hver þörf er enn endurbóta á hafnarmannvirkjum 1 
þeim, er hjer um ræðir. Að öðru leyti mun frekari grein gerð fyrir frumvarp- 
inu í framsögu.

Fylgisfcjal I.

ÚTSRRIFT
úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaeyjakaupstaðar.

Ár 1929, föstudaginn 15. mars var fundur haldinn í hafnarnefnd Vest- 
mannaeyja að Reyni kl. 6 e. h. Mættir voru nefndarmennirnir Þorbjörn 
Guðjónsson, Þorsteinn Jónsson, ólafur Auðunsson, Ársæll Sveinsson og settur 
bæjarstjóri. Ennfremur Geir Guðmundsson hafnarvörður.

Fyrir tekið:

2. Hafnarmannvirkin.
Vegna þess að ekki verður hægt að framkvæma fyrri en í sumar 

þær botnrannsóknir, sem nauðsynlegar eru til þess að hægt sje að gera 
fyrirhugaðan uppfyllingarvegg frá bæjarbryggju í Básasker, hefir nefndin 
orðið sammála um, að fresta beri framkvæmd þess verks, þar til nauð- 
synlegar rannsóknir hafa farið fram.

Hinsvegar telur nefndin óumflýjanlegt, að á komandi sumri verði 
unnið að endurbótum á Hringskersgarðinum. Að haldið verði áfram 
styrkingu garðhaussins, sem ekki varð lokið við siðastliðið sumar, og bætt- 
ar verði skemdir þær, sem urðu á garðinum i janúar s. 1. Fyrri en end- 
urbótum þessum er lokið að fullu, getur garðhausinn eigi talist öruggur.

Enn er eftir að byggja upp hausinn á Hörgeyrargarði, ofan á 
undirstöðu þá, sem lögð var siðastliðið sumar. Er mjög nauðsynlegt, að 
þvi verki verði lokið næsta sumar, og að settur verði viti á garðhausinn.

1 siglingaleiðinni hefir verið mjög mikið af grjóti, sem bagað hefir 
umferðina. Siðastliðin tvö sumur hefir grjót þetta verið tekið upp eftir 
föngum, en þó er ennþá mikið eftir. Innan við Hringskersgarðinn er enn 
stór grjóteyri, sem þrengir innsiglinguna og er til trafala umferðinni. Úr 
henni berast lika oft steinar út i siglingaleiðina.

Þetta grjót verður alt að hreinsast burtu og þolir það verk enga 
bið, ef innsiglingin á að verða greið og góð.

Til þess að standast kostnaðinn við framkvæmd nefndra endur- 
bóta, sem er meiri en hafnarsjóður einn geti staðist straum af, þá leggur 
hafnarnefndin til, að farið sje fram á það við yfirstandandi Alþingi, að 
rikissjóður greiði þrjðjung þess, sem endurbæturnar koma til með að kosta
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Nefndin vill benda á, að það er ekki síður hagsmunamál fyrir 
rikissjóð, — landeigandann, — heldur eu Eyjarnar sjálfar, að mannvirkj- 
um þessum verði komið í viðunandi horf.

Má. i þessu sambandi minna á, hversu tekjur rikissjóðs hjeöan 
eru orðnar miklar, um V* miljón árlega.

Með tilliti til þessa alls, telur nefndin fylstu sanngirniskröfu, að 
Vestmannaeyingar fáí riflegan styrk úr ríkissjóði til hafnarframkvæmda sinna.

• Fleira ekki fyrir tekið.
Fundi slitið.

Jóh. Gunnar ólafsson.

Þorst. Jónsson, Geir Guðmundsson, ólafur Auðunsson, 
Ársæll Sveinsson, Þ. Guðjónsson.

Þannig sámþykt á fundi bæjarstjórnar 16. mars 1929.

Rjetta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn i Vestmannaeyjum, 17. mars 1929.

Jóh. Gunnar ólafsson, 
settur.

Fylgiskjal II.

ÚTSKRIFT
úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaeyjakaupstaðar.

Ár 1929, föstudaginn 15. mars var fundur haldinn í hafnarnefnd Vest- 
mannaeyja að Reyni kl. 6 e. h. Mættir voru nefndarmennirnir Þorbjörn 
Guðjónsson, Þorsteinn Jónsson, ólafur Auðunsson, Ársæll Sveinsson og settur 
bæjarstjóri. Ennfremur Geir Guðmundsson hafnarvörður.

Fyrir tekið:

3. Bryggja á Básaskeri.
Vjelbátaflotinn er orðinn svo stór, að til hinna mestu vandræða 

horfir vegna þrengsla og skorts á afgreiðsluplássi yfir vertíðina. t vetur 
ganga hjeðan um eitt hundrað vjelbátar, og eru mikil líkindi til að þeim 
fjölgi enn næstu vertið. Þessi skortur á plássi fyrir bátana til að afgrtiða
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sig við, er orðinn svo tilfinnanlegur og til svo mikils tjóns, að eigi verður 
lengur dregið að bæta úr því á einhvern hátt.

Heppilegustu lausnina á þessu máli telur nefndin, að bygð verði 
bryggja á Básaskeri. Þyrfti hún að vera ca. 70 m. lðng og ca. 10—12 m. 
breið. Hefir vitamálastjóri áætlað, að bryggja af þessari stærð, á þessum 
stað, mundi kosta 40 þúsund krónur.

Leggur nefndin til að á næsta sumri verði bryggja þessi bygð, og 
verði verkinu lokið fyrir næstu vertíð.

Nefndin leggur til, að farið verði fram á sömu styrkveitingu úr 
ríkissjóði til þessa mannvirkis og farið befir verið fram á til annara 
hafnarmannvirkja hjer.

Fleira ekki fyrir tekið.
Fundi slitið.

Jóh. Gunnar ölafsson,

Þorst. Jónsson, Geir Guðmnndsson, ólafur Auðunsson, Ársæll Sveinsson, 
Þ. Guðjónsson.

Þannig samþykt á fundi bæjarstjórnar 16. mars 1929.

Rjetta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum, 17. mars 1929.

Jóh. Gunnar ólatsson, 
settur.

B<I. 170. Frumvarp

til laga um breyting á iðgum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar í málefnnm 
sveita og kaupstaða.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Rjett til þess að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjar- 

fulltrúa og alla aðra starfsmenn i hreppum og kaupstöðum, er almenningur 
kýs, hafa allir, konur sem karlar, er þeir:
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1. Eru fullra 21 árs gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru íslenskir rikisborgarar eða bafa jafnan rjett við þá.
4. Hafa átt lögheimili í kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið fvrir 

kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð.

Gifl kona telst f)ár síns ráðandi, þótt bún eigi óskilið fjáriag með 
manni sínum.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Sá er kjörgengur tii starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett heflr. 
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja sam-

tfmis 1 hreppsnefnd eða bæjarstjórn.

3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heilum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hafa i bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við 
kjöri fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar siðast sæti.

4. gr.
Orðin i 1. máisgrein 4. gr. laganna: sborgarstjóra (bæjarstjóra)t 

falli niðnr.
5. gr.

5. gr. laganna orðist svo:
1 kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum. At- 

vinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum kaupstað samkvæmt tillögum 
bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúanna.

6. gr.
Bæjarfulltrúa og varafulltrúa þeirra skal kjósa leynilega með hlutfalls- 

kosningu til 4 ára. 1 janúarmánuði 1930 skal kjósa fulla tölu bæjarfulltrúa og 
varafulltrúa i öllum kaupstöðum landsins, og fellur þá jafnframt niður umboð 
hinna eldri fulltrúa. Rosningar fara siðan fram i janúarmánuði 4. hvert ár á 
öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum. Fráfarandi fulltrúa má endurkjósa.

Varafulltrúar taka sæti i bæjarstjórn i forföllum bæjarfulltrúa, eftir 
þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir á hverjum lista. Sá, sem er næstur að 
atkvæðamagni þeim, sem kosningu hlýtur á hverjum lista sem bæjarfulltrúi, 
skal vera fyrsti varafulltrúi þess lista um kjörtimabii það, sem listinn á við, 
svo hver af öðrum, sem næstur er að atkvæðamagni innan listans.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um, hvenær varafulltrúi 
skuli taka sæti i forföllum bæjarfulltrúa.

Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 60



474 Þingakjal 170

7. gr.
6. gr. laganna verður 7. gr. og síðari málsgrein fellur niðnr.

8. gr.
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhréppaskilaþingi. Þó 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður 
svo á. Ef hreppi er skift, skal kjósa hreppsnefnd í hinum nýju hreppum 
jafnskjótt og því verður við komið.

. Nú fer maður úr hreppsnefnd áðnr en kjörtimi hans er liðinn, og 
skal þá kjósa i stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtimabili hans.

9. gr.
8. gr. laganna verður 9. grein.

10. gr.
9. gr. laganna verður 10. gr. og i stað 1. málsgreinar komi tvær máls- 

greinar, svo hljóðandi:
Hverju sinni, er kjósa skal bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn, skal 

kjósa kjörstjórn, skipaða 3 mönnum. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með 
hlutfallskosningu. Kjörstjórn i kaupstöðum velur sjer sjálf oddvita.

I hreppum er hreppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
hans eiga sæti i kjörstjórninni 2 menn, er hreppsnefnd kýs úr sinum flokki í 
hana. Nú eru nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir.

III. kafli.
Um kosningarathöfn.

11. gr-
10. gr. laganna fellur niður.

12. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Skrá skal á lista nöfti þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á, og 

skulu þau að jafnaði vera tvöfalt fleiri en kjósa á bæjarfulltrúa. Lista skal af- 
henda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á undan kosn- 
ingu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum lista 
skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásamt stöðu 
þeirra og heimili.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn fulltrúaefna en að ofan 
segir, en ógildur ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og 
heimili, skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur



maður á lista eða eigi þykir örugt, við hverp er átt, og skal þá strika það 
nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun natns af lista eða um ógilding lista skal skrá 
í kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni Iistans eða meðmælanda i 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með stnum bók- 
staf (A. B. C. o. s. frv.).

13. gr.
1. og 2. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Nú eru eigi fleirí menn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af kjörstjóm, af þeim, er koma fram í tæka tíð, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en kjörstjórn lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjör- 
fundardag þá menn kosna, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem sjálfkjörnir 
voru, teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt, er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá kjörstjórn tafarlaust láta gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu i kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaefna.

14. gr.
18. gr. laganna hljóði svo:
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafi náð kosningu sem bæjar- 

fulltrúar og varafulltrúar af hverjum lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers 
lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung 
þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve marga fulltrúa á að kjósa og hverjum 
lista getur mest hlotnast, og standi útkomutölur þessar í röð fyrir hvern lista. 
Siðan skal marka hæstu útkomutclurnar jafnmargar og kjósa á bæjarfulltrúa, 
og fær hver listi jafnmarga bæjarfulltrúa kosna sem hann á af tölum þessum. 
Gf eigi standa svo mörg nöfn á lista sem honum bera fulltrúar eftir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver bæjarfulltrúaefni hafa náð kosningu á hveijum 
lista, skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú 
skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef bann hefir eigi breytt henni 
með þvi að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins sett tölu 
við eitt nafniðz eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru í, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir því. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar í 
röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jatnt tölu fulltrúa þeirra, er
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kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Síðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim lista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru 
kosnir bæjarfulltrúar og svo^margir- af hverjum lista sem honum ber sam- 
kvæmt þvi, sem áður greinir. Lýsir kjörstjórn þá kosna i þeirri röð, sem 
upphæð útkomutalnanna til segir.

15. gr.
19. gr. laganna hljóði svo:
Hver Iisti, sem hlotið hefir bæjarfulltrúa, hefir rjett til jafnmargra vara- 

fulltrúa, en sá listi, er ekki hefir hlotið bæjarfulltrúa, hetir ekki rjett til vara- 
fulltrúa, þó hann hefði atkvæðatölu til. Varafulltrúa á hverjum lista skal 
tilnefna á sama hátt og bæjarfulltrúana, þannig, að kjörstjórn lýsir þá vara- 
fulltrúa, sem hæstar atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim, sem bæjarfulltrúa- 
kjöri hafa náð.

Hafi tveir eða fleiri á einhverjum lista fengið jafnmörg atkvæði og þeir 
geta ekki báðir eða allir komist að sem bæjarfuHtrúar eða varafulltrúar, þá 
skal blutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
bókstaf þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn hafa atkvæði, á 
jafnstóra seðla, lætur seðlana samanbrotna í hylki, sem yfir er breitt, og 
kveður til einhvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hylkinu. Sá 
seðill, sem dreginn er, segir þá til, hvern skal taka.

16. gr.
30. gr. laganna fellur niður, en 31. gr. verður 30. gr. og hljóði svo:
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriflega fyrir bæjarstjórn

i kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða, og skal kæran komin þeim i 
hendur innan 14 daga frá þvi er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita um- 
sagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku i 
kaupstöðum og 14 daga í hreppum frá þvi að hún fjekk kæruna, og hrepps- 
nefnd kveða upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar 
frá. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýsíunefndar, og skal áfrýj- 
unin komin honum i hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins. 
Úrskurði bæjarstjórnar má skjóta til atvinnumálaráðherra, og skal tilkynning 
um áfrýjunina komin innan viku til atvinnumálaráðuneytisins og skjöl þau, 
er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett á póst innan sama tima.

17. gr.
31. gr. laganna, sem er ný grein, hljóði svo:
í kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn eða verður kosinn sjerstakur 

bæjarstjóri (borgarstjóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar



477

bæjarstjórnarkosningar, í fyrsta sinni að afstöðnum bæjarstjórnarkosningum 
1930, og er kjörtimi hans hinn sami og kjörtimabil bæjarfulltrúa. Ekki hefir 
bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrjett i bæjarstjórn eða nefnd- 
um nema hann sje einnig bæjarfulltrúi. Þó hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) 
óbundið málfrelsi og tillögurjett í bæjarstjórn og nefndum hennar. Nú er 
bæjarstjóri (borgarstjóri) einnig bæjarfulltrúi, og er hann þá sjálfkjörinn í 
fastar nefndir og formaður þeirra. Sje bæjarstjóri (borgarstjóri) ekki bæjar- 
fulltrúi, á hann samt sæti i föstum nefndum tnnan bæjarstjórnar sem auka- 
maður, og er formaður þeirra, þótt ekki hafi hann þar atkvæðisrjett.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með 
samþykt, staðfestri af atvinnumálaráðherra, ákvæði um starfsvið bans, laun 
og skrifstofufje, er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórnin kýs á sama fundi og fastar netndir eru kosnar tvo end- 
urskoðendur bæjarreikninganna og tvo tii vara. Gildir kosning þeirra um eitt 
ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeim erindisbrjef.

Heimilt er bæjarstjórn Reykjayíkur að ákveða með samþykt, staðfestri 
af atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn borgarstjóri skuli vera i Reykjavík, 
og setja jafnframt reglur um skiftingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykt ákveðið að setja sjerstakt bæjarráð, er 
hafi með höndum framkvæmd vissra málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfi fastra nefnda.
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VI. kafli.
Niðurlagsákuœði.

18. gr.
1. málsgr. 37. greinar laganna fellur niður.
1 stað siðustu málsgr. 37. gr. komi:
Ennfremur falla úr gildi þessi ákvæði:
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22, 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, 3. málsgr. 1. gr.
Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn i Vestmannaeyjum, 3. gr. 2. 

málsgr. og 1. málsgr. sömu greinar, að svo miklu leyti sem hún kemur í bág 
við lög þessi.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr.
Lög nr. 48, 7. maí 1928, um bæjarstjórn í Neskaupstað í Norð- 

firði, 7. gr.
Svo og öll önnur fyrirmæli i lögum, sem fara i bág við ákvæði 

laga þessara.
19- gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Þá er þau hafa öðlast staðfest- 
ingu konungs, skal færa þau inn i meginmál laga nr. 43, 15. júni 1926, og gefa 
þau út svo breytt.
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Ákvæði um stundarsakir.

Kosning bæjarstjóra (borgarstjóra) samkvæmt lögum þessum kemur 
ekki til framkvæmda fyr en útrunninn er kjörtimi núverandi bæjarstjóra > 
(borgarstjóra), nema staðan verði fyr laus af öðrum ástæðum.

Wd. 171. Breytlngartillagra

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 (Ritsima- og tal- 
simakerfí).

Frá Sveini Ólafssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Lina frá Breiðdalsvik um Eydali 
að Höskuldsstöðum og lína frá Berunesi inn Berufjarðarströnd að Berufirði.

ATd. 172. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 (Bitsima- og tal- 
símakerfi).

Frá Jóni A. Jónssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Lína frá Arngerðareyri til Melgras- 
eyrar, frá Bolungarvik til Meiri-Bakka i Skálavik, frá Hesteyri að Sæbóli í 
Aðalvik, frá ísafirði til Arnardals, frá Stað í Grunnavík að höfða i Grunna- 
vikurhreppi.

Ed. 173. Breytlngartillaga

við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá fjármálaráðherra.
Við 2. gr.

1. Á eftir fyrri málslið komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Skal ábyrgð sýslunnar vera samþykt á tveim aðalfundum i röð, með 

minst ’/3 atkvæða allra sýslunefndarmanna, enda sje slik samþykt eigi 
eldri en tveggja ára, þá er ríkissjóðsábyrgðin er veitt.

2. Síðari málsliður verður sjerstök málsgrein.
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Wd. 174. Framvarp

til laga um heimild til að reka lyfjaverslun á Islandi.

Flutningsm.: Bernharð Stefánsson.

1- gr.
Heimilt er að veita bæjar- eða sveitarfjelagi, samvinnufjelagi eða ein- 

stökum mönnum leyfl til að reka lyfjaverslun á ísfandi.

2. gr.
Hverri lyfjabúð skal jafuan veitt forstaða af sjerfróðum manni, er 

lokið hefir þeirri þekkingarraun i lyfjafræði, sem heilbrigðisstjórnin krefst á 
hverjum tima.

3. gr.
Nú kemur i ljós, að lyfjaverslun er rekin án þess að sjerfræðingur, 

er uppfyllir skilyrði 2. gr., veiti henni forstöðu, og skal þá heilbrigðisstjórnin 
tafarlaust láta loka þeirri lyfjabúð, uns úr er bætt.

Gr einargerð.

Fyrirmælin um lyfjaverslun eru orðin mjög gömul og voru gefin þegar 
lifsskilyrði á Islandi voru mjög ólik þvi, sem nú gerist. Fram á siðustu tima 
hefir lyfjaverslunin, og heildsalan öllu meir en smásalan, verið i höndum út- 
lendinga, og enn er íslenska þjóðin ósjálfstæðari í lyfjaverslun sinni en nokk- 
urri annari viðskiftagrein.

Et frumvarp þetta verður að lögum, mun ástandið i þessum efnum 
fljótt breytast. í sumum helstu mentalöndum álfunnar er mjög algengt, að 
bæjarfjelög reka lyfjaverslun, og enn algengara er þó, að hlutafjelög eða sam- 
vinnuQelög reki slíka verslun. Með því móti er auðveldara að tryggja lyfja- 
versluninni fjármagn, og undir sumum kringumstæðum neytendunum betri 
og ódýrari vöru heldur en með eldra laginu, þar sem sami maður átti að 
hafa nægilegt fjármagn og næga sjerþekkingu.

Sú staðreynd, að lyfsalar hafa sumstaðar á lslandi safnað á skömm- 
um tima stórauði, sem stóð i fullkomnu ósamræmi við efnaleysi flestra, sem 
mest skifti hafa haft við lyfjabúðirnar, er ef til vill öflugasta röksemdin fyrir 
þvi, að bæta mætti þessa verslun með frjálslegra fyrirkomulagi.
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líd. 175. Nefndarállt

um frv. tii laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar i 
til Alþingis.

Frá öðrum minni bluta allsherjarnefndar.

Jeg get ekki talið hentugt að bafa kosningar um báannatima lands- 
manna. Hinsvegar geta veður bagað 1. vetrardag, enda kosningar áður ákveðn- 
ar í september.

Bændur eiga örðugast með að sækja kjörfundi, og þar sem einyrkja- 
búskapur verður almennari með ári hverju, eiga þeir margir ekki heiman- 
gengt virka daga. Mundi þvi rjettast að hafa kosningar á sunnudegi. Samkvæmt 
þessu ber jeg fram svofeida

BREYTINGARTILLÖGU:

Við 1. gr. I stað orðanna »hinn 1 júli — á undanc komi: hinn 3. 
sunnudag i septembermánuði.

Alþingi, 21. mars 1929. 

Magnús Torfason.

Nd. 176. Breytlngarttllaga

við frv. til laga um breyting á 21. gr. fátækralaga 31. maí 1927.

Frá Hannesi Jónssyni.

Aftan við 1. gr. komi 2 nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Ef maðnr heflr þegið sveitarstyrk, en vinnur sjer sveit siðar í öðrum 

hreppi eða kaupstað og þiggur þar einnig styrk, þá fellur niður endurgjaldskrafa 
þess sveitarfjelags, sem fyr veitti styrkinn.

Á sama hátt fer, þótt hann þiggi ekki styrk í hinni nýju framfærslusveit 
sinni, ef efnahag hans er þannig háttað, að áliti lögreglnstjóra þar sem hann er 
búsettur, að hann geti ekki endurgreitt styrk sinn án þess að verða styrksþurfi.
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Ald. 177. AefudariUt

nm frv. til laga nm hjeraðsskóla.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin er i öllnm aðalatriðum samþykk frv. Það má ekki dragast öllu 
lengar, að sett sjeu lög um unglingafræðsluna, og er þá ekki óeðlilegt, að sjerstök 
lög sjea um heimavistarskóla í sveitam.

Breytingartillögur nefndarinnar eru flestar minni háttar. Rjeltara mun að 
varðveita betur rjett stofnenda skólanna en gert er i frv., og verðnr það best gert 
með þvi að skilja að fjelög stofnenda og gamalla nemenda. Þá er og rjett að 
hafa ýmist þriggja eða fimm manna skólanefndir, eftir því, hvernig á stendur. 
Þar, sem fleiri sýslur og ýms fjelög standa að stofnan hjeraðsskóla, er hægara 
að koma fyrir skólanefndarkosningn, ef fimm eru i nefndinni. Aðalbreytingartillaga 
nefndarinnar er um hækkun á hinu árlega stofntillagi rikissjóðs úr 5000 kr. upp 
i 6000 kr. Veldur það ekki miklum mun fyrir rikissjóð, þar sem um fáa skóla 
er að ræða, en er hinsvegar nauðsynlegt fyrir skólana. Þá leggur nefndin lil, 
að tillög vegna nemenda sjeu hækkuð fyrir hina fyrstu nemendur, en lækki þegar 
kemur fram yfir 40 nemendnr. Er það rjettlátt, þar sem kostnaður við skólahald 
verður tiltölulega minni, þvi fleiri sem nemendurnir eru. Að þvi er námskeiðin 
snertir, þá er rjett að styrkja öll námskeið, þó skemar standi en sex vikur.

Leggnr nefndin til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. í stað orðahna »eru og verða* i annari málsgrein komi: skulu vera.
2. Við 3. gr. t stað orðanna »1 yngri deild . . . standa sjálfsnám* i annari 

málsgrein komi: skal i yngri deild meir lögð áhersla á ýms fræði, leikni og 
tækni, sem nauðsynleg er til sjálfsnáms.

3. Við 4. gr. Aftan við fyrstu málsgrein komi: eða sem því svarar, þegar um 
ræðir nemendur, sem meir starfa á eigin hönd.

4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Frá 1. janúar 1930 skal þriggja eða fimm manna skólanefnd hafa 

nmsjón og stjórn hvers hjeraðsskóla nndir yfirumsjón fræðslumálastjórnar- 
innar. Fræðslumálastjórnin skipar formann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða 
fjóra skólanefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda öðlast rjett til kosn- 
inga og neytir hans. Þá skuln fjelög stofnenda og gamalla nemenda, hvort 
um sig, kjósa jafnmarga skólanefndarmenn. Rjett til að kjósa skólanefndar- 
menn öðlast fjelag gamalla nemenda, þegar hjeraðsskóli hefir starfað i sex 
ár, enda sje í fjelaginu að minsta kosti þriðjungur þeirra nemenda, sem 
lokið hafa námi i skólanum siðastu fjögur árin. Árgjald i Qelagi gamalla 
nemenda má ekki vera lægra en flmm krónur. Skólanefndarmenn skula 
skipaðir og kosnir til þriggja ára i senn. Nánari fyrirmæli um fjelög stofn-

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 61
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enda og gamalla nemenda og nm kosningu í skólanefnd skulu sett í reglugerð. 
Nú leikur vafi á um rjett manns eða fjelags til að vera í fjelagi stofnenda, > 
og sker þá fræðslnmálastjórnin úr.

5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Nú legst fjelag gamalla nemenda niður um lengri eða skemmri tíma, : 

og kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarmenn nema formann, en ef fjelag i 
stofnenda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýslunefndar þeirrar 
sýslu, þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa j 
að skólanum. Fræðslumálastjórnin úrskurðar um rjett sýslunefnda til þátt* > 
töku i skólanefndarkosningum og setur reglur um þær.

6. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Ríkissjóður greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til bvers : 

hjeraðsskóla fyrir fyrstu 15—20 reglulega nemendur i skólanum, og siðan i 
250 kr. vegna hvers nemanda, þar til komnir eru 40, en 175 kr. úr þvi.

7. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Nú eru haldin námskeið við hjeraðsskóla i bóklegum og verklegum ! 

efnum eða iþróttum og kensla sex stundir á dag eða meira, og skal þá greiða 
úr rikissjóði 10 krónur fyrir nemanda fyrir vikukenslu hvers nemanda, enda 
greiði hann i keDslugjald fyrir sama tima að minsta kosti 2 krónur.

8. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru 

ekki þess eðlis, að ástæða sje til að leggja skólann niður, og má þá greiða 
skólanum styrk úr rikissjóði, eftir mati fræðslumálastjórnarinnar, en þó ekki 
hærri en sem nemur meðaltali siðustu þriggja ára. Eigi gildir nndanþága 
þessi lengur en 2 ár.

Alþingi, 22. mars 1929.

Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn Ólaisson. Bernharð Stefánsson. 
form. og frsm.

Magnús Jónsson, Jón Ólafsson. 
fundaskrifari.

Wd. 178. ítefnilarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 29, 27. júni 1925, um skráning skipa. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er öll sammála um, að breyting sú á lögunum, er i frumvarpinu 
felst, sje til bóta, og mælir þvi eindregið með, að frumvarpið verði samþykt 
með þessari
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BREYTINGU:

I stað orðanna i 4 málsgr. »ber að afhenda honum« komi: á að af- 
henda honum.

Alþingi, 20. mars 1929.

Sv. ólafsson, Signrjón Á Ólafsson,
form. fnndaskr. og frsm.

Magnús Torfason. Jóhann P. Jósefsson, ólafnr Thors.

Md. 179. Frumvarp

til laga nm að nmsjón og 
nði hennar i hendnr.

fjárhald dómkirkjnnnar í Reykjavik sje fengið söfn-

Flntningsmaðnr: Magnús Jónsson.

Ríkisstjórninni veitist heimild til að selja dómkirkjusöfnuðinum i Reykja- 
vik í hendur umsjón og fjárhald dómkirkjunnar með þessnm kjörum:

1. að kirkjunni fylgi 250000 krónnr i álag.
2. að skuld kirkjunnar við rikissjóð, ef nokknr verðnr, falli niðnr og
3. að söfnuðurinn heimili ríkisstjórninni afnot kirkjunnar við prestsvígsl- 

ur, alþingissetningar og þess háttar tækifæri, gegn 600 króna gjaldi úr rikissjóði 
árlega.

Greinargerð.

Ástæðnr fyrir frumvarpi þessn sjást ljóslega af brjefi þvi, sem' hjer er birt.

»Á fnndi Dómkirkjnsafnaðarins i Reykjavík hinn 13. desember siðastlið- 
inn var samþykt með samhljóða atkvæðnm fundarmanna svofeld ályktnn:

»Að gefnu tilefni lýsir Dómkirkjusöfnuðurinn i Reykjavik þvi yfir, að 
sje það ósk eiganda Dómkirkjunnar, ríkissjóðs, að afhenda söfnnðinnm 
kirkjuna, þá er söfnnðnrinn fns til, fyrir sitt leyti, að taka alveg við 
fjármálnm hennar gegn því:
a. að ríkissjóður greiði i safnaðarins hendur 250000 krónnr til að reisa 

söfnuðinum nýja kirkju til viðbótar Dómkirkjunni, eða hálfan bygging- 
arkostnað nýrrar kirkjn.

b. að ríkissjóður greiði til Dómkirkjunnar i Reykjavik, sem árlegt tillag, 
600 krónur gegn þvi að rikisstjórnin hafi umráðarjett yfir kirkjnnni 
þegar stjórnarvöld sjerstaklega þnrfa, eins og við Aiþingissetningn, 
prestastefnnr og prestvígslur.
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c. að skuld Dómkirkjunnar við ríkissjóð, ef nokkur verður, falli niður.
d. að fjármái kirkjugarðsins í Reykjavík verði aðgreind frá fjármálum 

kirkjunnar með sjerstökum lögum«.
Jafnframt því er vjer leyfum oss að tilkynna hæstvirtu Alþingi ákvörðun 

þessa, leyfum vjer oss að gera nokkru nánar grein fyrir þessu máli.
Hvað eftir annað hafa þeir, sem farið hafa með stjórn þessa lands, óskað 

þess að Dómkirkjusöfnuðurinn tæki alveg við fjármálum Dómkirkjunnar, en það 
strandað á, að ekki hefir náðst samkomulag um fjárhæð þá, er kirkjunni skyldi 
fylgja frá ríkinu.

Nú er Dómkirkjan alt of lítil fyrir söfnuðinn, en erfitt eða ófært að 
stækka hana að mun svo vel fari, og þvi áhugi vaknaður á að reisa til viðbótar 
aðra kirkju, að líkindum á Skólavörðuhæðinni, stærri og veglegri en gamla Dóm- 
kirkjan er. Því kvaddi söfnuður og sóknarnefnd. fyrir 2 árum 8 menn til að taka 
sæti í kirkjubyggingarnefnd til að athuga hvernig best yrði ráðið fram úr þessu 
máli.

Safnaðarfundir þeir, sem rætt hafa málið undanfarið, eru sammála þ eirr 
nefnd um, að samkvæmt landslögum beri kirkjueiganda að sjá viðkomandi söfn- 
uði fyrir hæfilegri kirkju, en þó muni hjer hagkvæmara báðum aðilum, ríkinu 
og Dómkirkjusöfnuðinum, að báðir hjálpist að um fjárframlög til nýrrar kirkju- 
byggingar í Reykjavík, safnaðarfólkið verði miklu fúsara til þess, fyrir sitt leyti, 
ef kirkjurnar báðar verða safnaðareign, og ríkið þá laust við að leggja síðar fje 
til kirkna Reykjavikur.

Gr þegar stofnað til fjársöfnunar innan safnaðarins í þessu skyni, annast 
hana um 90 sjálfboðaliðar.

Óskin um að fjármál kirkjugarðsins í Reykjavík sjeu aðgreind frá fjár- 
málum Dómkirkjunnar með sjerstökum lögum er aðallega af því sprottin, að þar 
sem hjer í bæ eru þúsundir utanþjóðkirkjumanna, og líkindi til að þegar fram 
liða stundir, skiftist Dómkirkjusöfnuðurinn í m. k. 2 söfnuði, hvor með sina 
kirkju, þá virðist óeðlilegt að nokkur einn söfnuður hafi allan veg og vanda af 
þeim kirkjugarði, sem ætlaður er öllum bæjarbúnm.

Þar sem Dómkirkjan er ríkiseign er það hlutverk hins háa Alþingis að 
skera úr, hvort það vill semja við Dómkirkjusöfnuðinn um þessi mál á framan- 
greindum eða öðrum svipuðum grundvelli. Vjer leyfum oss að mælast til þess, 
fyrir safnaðarins hönd, og erum að sjálfsögðu fúsir til að senda fulltrúa á fund 
þeirrar þingnefndar, er málið verður falið, ef þess verður óskað.

Reykjavfk, 7. mars 1929.

1 sóknarnefnd og kirkjubyggingarnefnd:
Sigurbjörn Á. Gíslason. Bjarni Jónsson. F. Hallgrfmsson. Jón Halldórsson. 
Jón Gunnarsson. Pjetur Halldórsson. Sveinn Jónsson. Sigurbjörn Þorkelsson. 

Matthias Þórðarson. Ólafur Lárusson. Magnús Blöndahl.

Til Alþingis 1929«.



Þingskjal 179 485

Erindi þetta var sent háttv. fjárveitinganefnd. Sendi hún biskupi erindið 
til umsagnar, og ritaði hann fróðlegt brjef um þetta kirknamál Reykjavíkur. í 
þvi brjefi segir biskup svo:

»Dómkirkjan í Reykjavik hefir sjerstöðu meðal allra kirkna landsins sem 
dómkirkja, og er þar af leiðandi i alveg sjerstðkum skilningi ríkiseign og befir 
verið það frá fyrstu. Til eru nokkrar kirkjur aðrar, sem teljast ríkiseign (t. a. m. 
Langholts- og Þykkvabæjarklausturskirkjur, Hvanneyrar-, Staðarfells-, Hóla- og 
Eiðakirkjur), en á þeim kirkjum stendur öðruvisi en dómkirkjunni, þar sem 
þær sumpart hafa sem klaUstraeignir orðið eign ríkisins, eða verið keyptar af 
rikinu eða loks gefnar þvi (eins og Staðarfellskirkja). Nú er það tvimælalaust 
skylda hvers kirkjueiganda að sjá söfnuði hlutaðeigandi kirkju fyrir viðunanlegu 
guðsþjónustuhúsi. Og sama skylda hvilir á hinu opinbera að því er dómkirkju- 
söfnuðinn snertir, þegar kirkja sú, sem honum er ætluð, er orðin iangsamlega of 
lítil fyrir söfnuðinn. Kirkja þessi var að stofninum til reist á árunum 1787—92, 
35 áln. á lengd og 20 áln. á breidd. Þótti hún, sem gefur að skilja, veglegt hús 
á þeim timum, enda var söfnuðurinn allur litið á 4. hundrað manns. En þegar 
leið að miðbiki 19. aldar og bærinn tók að vaxa, þótti kirkjan orðin of litil og 
var þá ný hæð sett ofan á hana, forkirkja framan við og kór aftur úr. Þetta 
gerðist á árunum 1845—47. Þá munu hafa verið i sókninni allri um 1200 manns, 
en kirkjan þannig endurbætt rúmaði i sætum 8—900 manns. Nú er tala safnað- 
arlima orðin rúm 16 þúsund manns, en kírkjan hin sama og var fyrir 80 árum. 
Verður þvi ekki sagt, að ofmælt sje að dómkirkjan sje nú orðin Iítt viðunandi 
guðsþjónustuhús fyrir söfnuðinn, sem þangað á sókn. Hinsvegar ér dómkirkjan 
sjóðlaus með öllu, þvi að tekjur hennar hafa ár hvert gengið til þurðar, sumpart 
til venjulegra áriegra útgjalda, en sumpart til greiðslu vaxta og afborgana af því 
fje, sem rikissjóður hefir talið kirkjuna skulda sjer. »Skuld« kirkjunnar við ríkis- 
sjóð var í ársbyrjun 1928 talin: kr. 10185,13. Með þessum hætti hafa á hverju 
ári .etist upp allar árstekjur dómkirkjunnar og ekkert getað safnast í sjóð. Sam- 
kvæmt siðasta reikningi urðu allar tekjur kirkjunnar 11160,22 kr., en útgjöldin 
(að meðtalinni nýnefndri greiðslu vaxta og afborgana) 11201,05«.

Ennfremur segir i brjefi biskups:
»Það má nú vitanlega ávalt segja, að jafnfjölmennum söfnuði ætti ekki 

að vera ókleift af eigin efnum að koma sjer upp viðunanlegu kirkjuhúsi handa 
söfnuðinum styrktarlaust, þótt það kynni að kosta alt að 500 þús. kr. En jeg 
geri ráð fyrir að söfnuðurinn haldi þvi fram sem skýlausum rjetti sinum, að 
kirkjueigandi leggi fram að sinum hluta að minsta kosti eitthvað af kostnaðinum, 
og get jeg fyrir mitt leyti ekki láð honum það, svo mikið sem hann ár hvert 
leggur á sig af gjöldum vegna kirkju sinnar. Safnaðargjöidin sem greidd eru af 
dómkirkjusöfnuðinum nema nú c. 50 þús. krónum á ári (árið 1927 voru þau:

Prestgjald 14510.50
Kirkjugjald 12008.75
Sönggjald 12000.00
Kirkjugarðsgjald 10000.00 48519.25), svo að það

verður ekki ósanngjarnt talið, þótt söfnuðurinn sje ófús að taka við kirkju sinni
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slyppri og snauðri, vitandi, að hann um leið tekur á sig þá skyldu að byggja 
þegar í stað nýja kirkju, sem fullnægi kröfum safnaðarins. Einnig má lita á það, 
að þessi söfnuður hefir á hverju ári um allmörg ár borgað að minsta kosti tvö- 
falt gjald til Prestlaunasjóðs við það sem honum bar, miðað við tölu þjónandi 
presta sinna. Og Ioks er á það að lita, að söfnuðurinn gerir ekkert tilkall til 
þeirra jarðeigna, sem dómkirkjunni hafa fylgt sem hennar eign, en flestar hafa 
verið seldar til tekna fyrir rikissjóð. Pessar jarðir voru til skamms tima: Neðri- 
Háls i Kjós, Breiðholt í Mosfel(ssveit, Bygggarður og Bakki á Seltjarnarnesi, For- 
sæti í Landeyjum, með hjáleigunni Hraukur, og Sigluvík I Landeyjum með hjá- 
leigunum Klauf og Glæsistöðum. Eru þær nú metnar i fasteignamatinu frá 1922 
á samtals 40500 kr. (húsalausar), en af þeim eru nú aðeins tvær óseldar, sem 
sje Bygggarður og Bakki á Seltjarnarnesi. Pegar á alt þetta er litið og þess enn- 
fremur gætt, að kirkja sú, sem hjer er i ráði að reisa, á að vera höfuðkirkja 
landsins, verður það ekki talið nema sanngjaint i alla staði, að rikissjóður leggi 
það fram, sem farið er fram á, gegn þvi hjeðan í frá að losna við alla ábyrgð 
af kirkju þessari#.

Með þessu mun mál þetta liggja svo Ijóst fyrir sem þörf er á. Pó að 
250000 krónur sje að visu töluverð upphæð, þá er þess að gæta, að i þessu 
prestakalli býr nú um allra landsmanna. Hjer er lika um beinan fjárhags- 
Ijetti að ræða fyrir rikið, þvi að það kemst aldrei til lengdar undan þvi að greiða 
úr kirknamáli Reykjavikur, úr þvi að svo stendur á, að það er kirkjueigandi hjer.

Búast má við þvi, að ný kirkja hjer verði afardýr. Sumir hafa nefnt 
500000 kTÓnur, en það er alt of lágt. Mun tæplega verða mikið undir 1 miljón 
króna, og er þá ríkissjóðshlutinn ekki hár. Ennfremur er það á valdi rikisstjórn- 
arinnar að semja þannig um greiðsluna, að ekki komi há upphæð á hvert ár.

Bd. 180. Framvarp

til laga um breyting á lögum nr. 37, 19. júni 1922, um eftirlit með skipum 
og bátum og öryggi þeirra.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
4. gr. laganna orðist þannig:
Ef líkur eru á, að skip eða bátur, sem ferðbúið er frá íslenskri höfn, 

sje óhaffært, «má lögreglustjóri, eða skipaskoðunarmaður, er skipaskoðunarstjóri 
hefir sjerstaklega veitt heimild til þess, hefta brottför þess til bráðabirgða.

Sama gildir, ef skipstjóri, útgerðarmaður eða sá maður, sem í þeirra 
stað kemur, tálma því, að skipaskoðunarmenn geti framkvæmt til hlitar skoð- 
nn, er þeir telja nauðsynlega.

Sá, sem brottför skipa heftir, skal tafarlaust tilkynna skipstjóra eða út- 
gerðarmanni, með brjefi eða simskeyti, ástæðurnar til þess, að brottför skips-
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ins var heft, og hvað gera þurfi til þess, að því verði leyfð brottför. Skipið, 
sem heft hefir verið, má eigi leggja úr höfn, fyr en bætt hefir verið úr göll- 
um þeim, sem á því voru, og það sannað með skoðunargerð.

Ákvæði greinar þessarar gilda og um erlend skip, þó með þeim tak- 
mörkunum, sem leiða kunna af gildandi þjóðasamningum.

2. gr.
1. málsgr. 5. gr. Iaganna orðist þannig:
Þar sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara um eftirlít 

með öryggi skipa til allra skipa, sem stærri eru en 12 rúmlestir og gerð eru 
út hjer á landi, svo og til allra vjelbáta og róðrarbáta fjórróinna eða stærn, 
sem stunda fiskiveiðar hjer við land eina vertið á ári eða lengur, og til allra 
vjelbáta, er flytja farþega eða vörur að staðaldri. Fjórróinn er sá bátur, 
sem róið er af fjórum mönnum.

3. gr.
I stað 6. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi, og breytist 

eftirfarandi greinatala Iaganna samkvæmt því:
6. gr. Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirstjórn atvinnumálaráðu- 

neytisins.
Ráðuneytið skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þess- 

ara mála, og skal honum fengin nauðsynleg aðstoð við starfið. Hefir hann 
á hendi eftirlit með öllum skipaskoðunarmálum, rannsakar skoðunarskýrslur 
skipaskoðunarmanna og fer eftirlitsferðir um landið eftir fyrirsögn ráðherra, 
til að líta eftir framkvæmd laganna, semur skrá yfir islensk skip og aðstoðar 
fjármálaráðuneytið við framkvæmd laga um skrásetning skipa. Skipaskoðun- 
arstjóri má engin launuð aukastörf hafa á bendi, nema ráðherra leyfi.

Skipaskoðunarstjóri hefir að launum 5000 kr. á ári, er hækka um 
200 kr. annaðhvert ár upp i 6000 kr.; dýrtiðaruppbótar skal hann og njóta 
eftir fyrirmælum almennra launalaga. Skrifstofukostnaður skipaskoðunarstjóra, 
sem og kostnaður vegna aðstoðar og eftirlitsíerða, skal ákveðinn i fjárlögum.

7. gr. Atvinnumálaráðuneytið skiftir landinu i skipaskoðunarumdæmi 
og skipar, eftir tillögum skipaskoðunarstjóra, til framkvæmdar eftirlitinu i 
hverju umdæmi svo marga skipaskoðunarmenn sem þurfa þykir. Skulu þeir 
skipaðir til 4 ára í senn. Þeir skulu vera valinkunnir og óvilhallir menn og 
að öðru leyti svo vel til starfsins fallnir sem frekast eru föng á. Áður en þeir 
taka til starfa, skulu þeir undirrita drengskaparheit um, að þeir skuli vinna 
starf sitt samviskusamlega.

Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, þær, er ræðir um i 
lögum þessum eða i tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt 
þeim og gerðar skulu innan umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett 
eða eigi. Ef þess er þörf, getur skipaskoðunarstjóri kvatt menn til skoðunar- 
gerðar utan umdæmis sins.

Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að 
fullnægt sje kröfum þeim, er gerðar eru í lögum þessum eða i tilskipunum eða
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reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa, þeirrar teg- ; 
undar, sem það skip er, sem þeir skoða, og í þeim ferðum, er þvi eru ætlaðar. 
Þeim er og skylt endrauær að hafa eftir föngum vakandi auga með því, að ' 
hlýtt sje fyrirmælum þeim, sem sett eru um öryggi skipa, og skulu þeir tafar- 
laust tilkynna lögreglustjóra, ef þeir verða þess visari, að misbrestur sje á því.

Skipaskoðunarmenn eiga rjett á þóknun fyrir starfa sinn samkvæmt í 
gjaldskrá, er atvinnumálaráðuneytið setur. Þóknunina greiðir eigandi skips, og ; 
má taka hana lögtaki. Þurfi skipaskoðunarmenn að takast ferð á hendur vegna 
skoðunar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr rikissjóði.

4. gr.
1. setning 10. gr. laganna orðist þannig:
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglu- 

stjóra vottorð um skoðunina og tillögur sinar um það, bvort skipinu skuli 
gefið haffærisskirteini eða eigi, en skipaskoðunarstjóra senda þeir skýrslu um 
skoðunina, og skal þetta hvorttveggja ritað eftir fyrirmynd, er atvinnumála- 
ráðuneytið setur.

í stað orðanna »og skal það ávalt sýnt bæði við tollafgreiðslu« i 3. 
málsgr. 10. gr. laganna komi: og skal það ávalt sýnt við tollafgreiðslu skips- 
ins, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja.

5. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætist:
Fyrir útgáfu eða áritun hafiærisskírteinis, sbr. 16. gr., skal skipseig- 

andi greiða í stimpilgjald:
Fyrir skip og báta upp að 30 rúmlesta stærð 2 kr.
Fyrir skip frá 30—100 rúmlesta 5 kr.
Fyrir 100 rúmlesta skip og stærri 10 kr.

6. gr.
Aftan við 13. gr. laganna bætist:
Þó má bptnskoðun gera á öðrum tima, enda sje þá eigi ár liðið frá 

siðustu botnskoðun.
7. gr.

16. gr. laganna orðist þannig:
Að lokinni aukaskoðun á skipi skulu skipaskoðunarmenn senda lög- 

reglustjóra vottorð um skoðunina og álit sitt um það, hvort þeir telji skipið 
hafiært, svo og skipaskoðunarstjóra skýrslu um skoðunina, og skal hvorttveggja 
þefta ritað eftir fyrirmynd, er atvinnumálaráðuneytið setur.

Telji skoðunarmenn skipið haffært, ritar lögreglusljóri á bafiærisskir- 
teini þess athugasemd um, að aukaskoðun hafi verið gerð og að hún hafi 
eigi leitt neitt það i ljós, er geri skipið óhafiært. Fyrir áritun þessa greiði 
skipseigandi sama stimpilgjald sem fyrir úlgáfu hafiærisskirteinis.
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8. gr.
17. gr. laganna orðist þannig:
Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða sam- 

kvæmt 92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, og ákveður þá skipaskoðunar- 
stjóri, eða lögreglustjóri í forföllum hans, hvort skoðunin skuli vera aðal- 
skoðun eða aukaskoðun.

9. gr.
Aftan við 3. málsgr. 18. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Með samþykki skipaskoðunarstjóra má fela færri mönnum en að 

framan segir skoðun skips, enda sjeu þeir nægilega sjerfróðir.

10- gr.
Á eftir orðinu »Lögreglustjóri« í upphafi 21. gr. laganna komi:
Skipaskoðunarstjóri.

11. gr-
í stað »100 kr.« í fyrri málsgrein 30. gr. laganna komi: 50 kr.

12. gr.
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn i meg- 

inmál laga nr. 37, 19: júni 1922, og gefa þau út svo breytt.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

líd. 181. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitast úr rikissjóði ’/& kostnaðar, þeg- 

ar fje er veitt til þess í fjárlögum, alt að kr. 285000 — tvö hundruð áttatiu 
og fimm þúsund krónur — gegn því að frá hafnarsjóði Skagastrandar komi 
’/» kostnaðarins.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist beimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt 

að kr. 320000 — þrjú hundruð og tuttugu þúsund króna — lán, er hafnar- 
sjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar 
Austur-Húnavatnssýslu.

Skal ábyrgð sýslunnar vera samþykt á tveim aðalfundum i röð, með

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 62
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minst */» atkvæða allra sýslunefndarmanna, enda sje slik samþykt eigi eldri 
en tveggja ára, þá er rikissjóðsábyrgðin er veitt.

Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð ríkisins er bundin þvi skilyrði, að 
yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje falið manni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði i landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir í för með sjer, alt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera- skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10*/0 at 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Skagastrandar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lina til suðurs i Djúpsker 

og þaöan til lands sunnanvert Árbakkasteins í Hrafnárós.

5- 8r-
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
ishrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur, 
ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. 
Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 

í hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælishrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og
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gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima i Skagastrandarkauptúni, eða i nágrenni þess.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn- 
arinnar.

ð. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer" 
i hönd, nje endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur 
gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Helming hækkunar lóðarleigu i Höfðahólalandi og alt að V* hluta lóðargjalds 

nýrra lóða. Þar til núgildandi leigumálar eru fallnir úr gildi, skulu, þegar 
höfnin er nothæf, dómkvaddir menn meta sanngjarna lóðarleigu á 5 ára 
fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða í hafnarsjóð alt að V’ þeirri 
upphæð, sem matið er hærra en núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig i Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar bafnarsjóðs.

• f. Alt að ‘/g hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlutfalls- 
lega af sildveiðiskipum og togurum, en alt að */* hlutar af smærri vjel- 
bátum en 8 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot aí öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Vindhælishrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 3 a, b og c.
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12. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru i 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- ■ 
nefndin, með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að j 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör- ; 
ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4% af tolli þeim, er greiða ber i ríkis- í 
sjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

14. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjér.

16. gr.
Komi það í ljós, þegar fram á árið iíður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
hæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
vikja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári, 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. í reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20 — 1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.
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19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sern settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

Wd. 182. Wefndar&llt

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1019, um breyting á 
yfirsetukvennaiögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Meiri hlutinn getur ekki fallist á, aö rjett sje að samþykkja frv., og vís- 
ar hann í þvi efni til álits minni hluta fjárhagsnefndar á Alþ. 1927, sbr. Alþt. 
1927, A.-deild, bls. 489, þskj. 313.

Það hefir verið fært sem ástæða fyrir frv. þessu, að yfirsetukonur vanti 
i 30 umdæmi. Aldrei hafa þó verið færð nein rök fyrir því, að þessi staðhæfing 
sje rjett. Aftur á móti er fylsta ástæða til að ætla, að hún sje að mestu röng. 
Samkv. skýrslu úr gerðabók rikisgjaldanefndarinnar, bls. 45—54, er ekki annað 
sjáanlegt en að yfirsetukonur hafi verið þjónandi 1926 i nær öllum yfirsetukonu- 
umdæmum landsins. Að visu þjóna sumar yfirsetukonur i tveimur umdæmum, 
eða tvær skifta milli sín þriðja umdæminu, en þar sem engar kvartanir hafa 
komið frá hjeruðunnm um þetta, virðist mega ætla, að þau telji það fyrirkomu- 
lag fulloægjandi. Með þessu móti fá yfirsetukonur i þessum umdæmum hærri 
laun, og er engan veginn vist, að fyrirkomulagið breytist, þó að launin hækkuðu. 
Þess má geta, að landlæknir hefir gefið þær upplýsingar, að hann hafi ekki 
fengið kvartanir neinstaðar að undanfarin ár um, að yfirsetukonu vanti í 
nokkurt umdæmi.

Þá er og færð sú ástæða fyrir þessari launahækkun, að breyting hafi 
verið gerð á siðasta þingi á launakjörum presta. En sú breyting á launakjörum 
prestanna er aðeins í samræmi við þá breytingu á launakjörum yfirsetukvenna 
frá 1926, að dýrtiðaruppbót er reiknuð af laununum. Það er þvi siður en svo, 
að neitt mæli með þvi að breyting verði gerð á launum yfirsetukvenna fremur — 
eða fyr — en á launum embættismanna rikisins.

Ennfremur hefir sú ástæða verið færð fyrir frv., að nauðsyn beri til að 
færa meira til samræmis lapnakjör hinna lægst launuðu yfirsetukvenna við launa- 
kjör hinna hæst launuðu. Til þess að sýna, að með þessu frv. er að mestu skotið 
yfir þetta mark, eru hjer birt laun yfirsetukvenna i mismunandi fjölmennum um- 
dæmum samkv. gildandi lögum og samkv. frv., og hækkunin sýnd i °/». Dýrtiðar- 
uppbótin er ekki reiknuð með.
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Byrjunarlaun Hámarkslaun
ibúar skv. 1. 

kr.
skv. frv. hækkun skv. 1. 

kr.
skv. frv. 

kr.
hækkun

7«kr. 7»
300 200 300 50 275 500 82
400 220 300 36 295 500 70
500 240 300 25 315 500 59
600 260 300 15 335 500 49
700 280 300 7 355 500 50
800 300 300 0 375 500 33
900 320 300 -+- 6 395 500 27

1000 340 300 -e-12 415 500 20
1500 440 450 2 575 650 26
2000 540 600 11 615 800 30
2500 640 750 17 715 950 33
3000 740 900 22 815 1100 35
3500 840 1050 25 915 1250 37
4000 940 1200 28 1000 1400 40
4500 1000 1350 35 1000 1500 50
5000 1000 1500 50 1000 1500 50

Af þessu yfirliti sjest, að hækkun byrjunarlauna binna lægst Iaunuðu yfir- 
setukvenna er blutfallslega nákvæmlega sú sama og launahækkun þeirra, sem 
bæst eru launaðar, eða 50#/o. Hækkun hámarkslauna er að visu nokkru bærri 
blutfallslega bjá þeim lægst launuðu, eða 82% móti 50% bjá þeim, sem best 
eru launaðar. En við þetta er það að atbuga, að lægst launuðu yfirsetukonurnar 
eru 12 ár að ná bámarkslaunum, en binar fá þau þegar á fyrsta ári, svo mun- 
urinn minkar frá þvi, sém út litur fyrir. Það er því langt frá þvi, að með frv. 
sje sjerstaklega verið að vinna fyrir lægst launuðu yfirsetukonurnar, eða tryggja 
fámennustu umdæmunum yfirsetukonu.

Ef frv. yrði að lögum, mundi útgjaldaaukinn, sem af þeim leiddi fyrir 
rikissjóð, bjeruð og kanpstaði, nema fnllum 50 þús. kr., auk dýrtiðarnppbótar af 
launabækkuninni. Og þar sem nú Iiggur fyrir þinginu tillaga og frv. um hækkun 
dýrtiðarúppbótarinnar, virðist með öllu ógerlegt, að svo stöddu, að hækka þessi 
laun svo freklega, sem farið er fram á.

Af framanrituðum ástæðum leggur meiri hlutinn til, að frv. verði felt. 

Alþingi, 21. mars 1929.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson.
formaður. fundaskr. og frsm.

Ólafur Thors, 
m. fyrirv.
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Ed. 183. Þlngafclyktun

um vatnsveitu á Hvammstanga.

(Afgreidd frá Ed. 21. mars).

Efri deild Alþingis ályktar að skora á rfkisstjórnina að láta rannsaka og 
gera kostnaðará'ætlnn nm vatnsveitn á Hvammstanga.

Ed. 184. Nefndarillt

nm frv. til laga um raforknveitur til almenningsþarfa utan kanpstaða.

Frá minni hlnta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála nm þetta frv., þar sem meiri hlntinn 
vill vikja því frá á þann hátt, að visa þvi til stjórnarinnar. Sú höfuðástæða hefir 
verið fram borin i nefndinni fyrir þessari aðstöðn meiri hlntans, að eigi sje unt 
að sjá fyrir, hve mikil útgjöld rikissjóðs mnni verða við það, að koma á raf- 
orkuveitum nm alt land.

Minni hlntinn viðnrkennir að visn, að vitneskja um þetta er eigi fyrir 
hendi, en telur þetta ekki vera rjettmæta ástæðn gegn framgangi frv. Þegar vega- 
lögin vorn fyrst sett, var engin vitneskja fyrir hendi um það, hve mikið mnndi 
kosta að koma akvegi heim að hverjum bæ. Samt vorn vegalögin sett, og siðan 
hefir verið nnnið að vegagerðnm i nálægt 40 ár, með góðnm árangri, á þeim 
grundvelli, að framkvæmdir rikisins miðast á hverjum tima við getu ríkissjóðs 
og þær þarfir ganga fyrir, sem brýnastar ern og gerlegt þykir að fnllnægja. Vit- 
neskja um heildarkostnað við vegagerðir nm alt land er ekki ennþá fyrir hendi, 
og enginn maðnr mnn i alvörn krefjast slikrar vitneskjn eða vilja gera hana að 
skilyrði fyrir framhaldandi löggjöf og framkvæmdnm á sviði vegamálanna. Alveg 
sama má segja nm simalöggjöfina og framkvæmd simalagninga. A sama grund- 
velli telnr minni hlntinn, að löggjöf og framkvæmdir nm raforknveitnr til al- 
menningsþarfa eigi að byggjast. Framkvæmdir mnnn að eðlilegnm hætti verða 
fyrstar þar, sem áhngi hlntaðeiganda er mestnr og aðstaða best til þess að 
fyrirtækin beri sig.

Nefndin leitaði npplýsinga nm málið hjá rafmagnsstjóra Reykjaviknr, 
hr. verkfr. Steingrimi Jónssyni, og er álit hans prentað sem fylgiskjal hjer með. 
Samkvæmt áliti hans má bnast við, að þar sem raforknveitnr liggja nm sveitir 
eingöngn, án þess að ná til þorpa, kanptúna eða kanpstaða, þnrfi að leggja sem 
styrk eða framlag ’/» til ’/» af kostnaði við tangakerfið nm hvern hrepp, til þess 
að orknveitan geti á eftir orðið fjárhagslega trygt fyrirtæki. 1 einstökum fóllnm 
geti orðið allmikill mismnnnr, það mnni vera til staðir, sem geti borið sinar 
veitnr alveg, einknm í námnnda við kanptúnin.
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Öll ummæli rafmagnsstjórans staðfesta það álit okkar, að ekki sje rjett í 

að draga þetta mál á langinn. En við teljum rjett að skipa þessum málum i 
styrkari framkvæmdastjórn en nú er og frv. fer fram á, og leggjum þvi til, að ■ 
"8. gr. frv. verði breytt og frv. samþykt með svolátandi

Þingskjal 184

BREYTINGARTILLÖGU:

Við 8. gr. Greinin orðist þannig:
Ráðherra skal skipa þriggja manna nefnd til þess að hafa á hendi stjórn 

raforkumála ríkisins, nndir atvinnumálaráðuneytinu. í nefndinni eiga sæti: Einn 
lögfræðingur, sem ráðherra tilnefnir, forstjóri rafmagnsveitu Reykjavíkur, ef hann 
vill taka sæti í nefndinni, en annars rafmagnsverkfræðingur, sem ráðherra tilnefnir, 
og vegamálsstjóri. Nefnd þessi nefnist orkumálastjórn. Ráðherra ákveður þóknun 
til nefndarmanna, og greiðist hún úr rikissjóði.

Orknmálastjórnin tekur við starfi því, sem vegamálastjóra er ætlað sam- 
kværat 151. gr. vatnalaga, að þvi er snertir orkunýtingu faltvatna, og við tilsvar- 
andi störfum að þvi er snertir hagnýtingu jaTðhita. Hún skal svo fljótt sem við 
verður komið gera tillögur um heildarskipulag á raforkuveitum til almennings- 
þarfa fyrir land alt. Hún skal með samþykki ráðherra ráðstafa rikisfje þvi, sem 
veitt verður til þess að koma upp raforkuveitnm samkvæmt þessum lögum, og 
hafa gát á þvi, að ekki njóti aðrar veitur styrks af því fje en þær, sem samrýmst 
geta hentugu heildarskipulagi þeirra mála. Hún skal hafa eftirlit með byggingu 
og rekstri raforkuvera.

Kunnáttumenn þeir, er ræðir um í lögum þessum, skulu vera orkumála- 
stjórnin og verkfróðir aðstoðarmenn í þjónustu hennar.

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um störf orkumálastjórnar. 

Alþingi, 21. mars 1929.

Jón Þorláksson. Björn Kristjánsion.

Fylglgkjal.

Reykjavik, 15. mars 1929.

Samkvæmt umtali leyfi jeg mjer hjer með að^koma fram með eftirfarandi 
ummæli um frv. til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða.

Tilkostnaði við að veita raforku til almennings { sveitum og kauptúnum 
má í því tilliti, sem hjer um ræðir, skifta i þrent:

1. Orkuverið.
2. Meginlínurnar frá orkuveri til hentugra staða á orkuveitusvæðinu.
3. Hreppallnur eða hreppataugakerfi, er liggja heim undir hvern bæ og fá ork- 

una úr meginlínum (eða beint frá orkuveri, ef meginlfnu vantar).
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Þegar veita á rafmagni nm tiltekið veitúsvæði, er hreppakerfið nokknrn- 
veginn ákveðið við legu býlaana og verður þ»r litlu nmþokað að þvi er tilkostnað 
snertir. Má telja, að vegalengd kerfisins sje 1—1.5 km. til jafnaðar á hvem bæ, 
eða stofnkostnaðnr nm 3000 kr. á bæ, þar i innifalinn tilkostnaðnr allur af efni, 
vinnu við nppsetningn og flotning. Oftast mun og þurfa eina spennistöð við 
hvern bæ, til þess að lækka spennn hreppalinanna niðnr í nothæfa spennn. 
Spennistöðin með heimtangum mun liklega kosta nm 1000 kr. á bæ, kostar þá 
t. d. hreppakerfi fyrir 200 bæi með 1400—1500 íbáum 800000 kr., eða yfir 
500 kr. á mann, ef það hvergi nær til kanptnna.

Um hina liðina, orknver og meginlinur, er ekki hægt að ákveða neitt fyrir 
fram, annað en það, að oftast verðnr ódýrara að hafa eitt orknver fyrir sem 
stærst veitusvæði og heldnr leggja meginlinur frá orknverinu til fjarlægra hreppa- 
kerfa en að hafa mörg smá orknver, sitt fyrir hvert hreppskerfi. Hvar takmörkin 
liggja hjer á milli, er ekki nnt að segja, nema með þvi að gera samanburðar- 
útreikning i hvert skifti. En til þess að nefna dæmi má óhætt fnllyrða, að óvitnr- 
legt væri að virkja bæði Tungnfoss i Eystri-Rangá og Árbæjarfoss i Ytri-Rangá, 
hinn fyrii fyrir Fljótshlíð og Hvolbrepp, hinn siðari fyrir Holt og Land. Á milli 
kerfanna yrðn aðeins 10 km., svo anðvelt er að spara annað orknverið, með því 
að tengja kerfin saman, ank þess sem þessi sambandslina liggnr nm miðja Rang- 
árvellina og getnr tekið bæi á leiðinni.

Ef hngsað væri til þess að veita raforkn um stóra landshlnta, er þvi 
nanðsynlegt, að fyrirfram sje rannsakað, hvar orknverin eigi helst að vera 
og í hvaða röð þan eigi að koma upp, m. ö. o., það þarf að vera til ákveðið 
skipnlag á þessu sviði. Pað þarf einnig að vera gerð grein fyrir, hver eigi að 
eiga og reka orkuverið. En sjeu þessi atriði ákveðin, hefir það án efa ýmsa kosti 
að láta hreppafjelög eða stærri eða minni heildir ganga saman um lagningn 
hreppataugakerfisins.

Eins og áður er sagt, kostar slfkt hreppatangakerfi liðlega 500 kr. á mann. 
Sje nú giskað á, að i einn slíku hreppatangakerfi sjpu keypt frá orkuveri 0.5 kw. 
rafmagns á mann á 60 kr. á ári hvert kw., þ. e. 30 kr. árgjald á mann fyrir 
innkanp á rafmagni, ofan á þetta gjald á að leggja rekstnr, viðhald, vexti og 
fyrningu á hreppataugakerfinu, sje það alt reiknað lO*/o af stofnkostnaði, verðnr 
það 50 kr. á mann á ári. Væri enginn styrknr veittnr til hreppakerfisins, yrði 
þvi árgjaldið 80 kr. á mann á ári, en það gjald er án efa fnllhátt, það mundn 
i hæsta lagi fást 50—60 kr. tekjur, eða styrknrinn þyrfti að vera */o—*/t af 
hreppataugakerfinu. Sú hngsnn, sem liggur á bak við frnmvarpið, að nanðsynlegt 
sje að styrkja þessar orkuveitnr, ef þær á eftir eiga að geta orðið fjárhagslega 
trygg fyrirtæki, er þvi augsýnilega rjett, og npphæðin, að rikissjóður styrki linnr 
alt að Vs, en notendurnir að */* (leggi fram spennistöðvar og heimtaugar), er i 
stórnm dráttum nærri vegi, svo að þegar sú upphæð er afskrifnð af fyrirtækinn, 
á það að geta svarað sjer á eftir.

En í einstökum föllum getur orðið allmikill mismnnnr. Það munn vera 
til hjer þeir staðir, sem geta borið sinar veitur alveg. Á það sjer einknm stað i 
námunda við kauptúnin. Það er oft skilyrði til þess að sveitarafveita geti komist 
á, að orkuverið sje i sambandi við kanpstaðarrafveitn (þjettbýli). Þetta mál verðnr

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 63



498 Þingskjal 184—185

ekki leyst fyrir stóra landshluta, nema með altof miklum fjáiútlátnm, ef ekki er 
leynt að jafna tilkostnaði niður þannig, að hinir betur settu staðir hjálpi binum ; 
ver settu. Ef einhver bóndi yst i hrepp þarf að greiða miklu meira fyrir að fá j 
rafmagn til sín en aðrir í. hreppnum, verður það oftast til þess, að hann verður ; 
án rafmagns.

Á sama hátt fer um margar sveitir, ef þær eru aðskildar frá kauptúnunum.
T. d. er það án efa skilyrði fyrir þvi, að Grafningur, Mosfellssveit og Álftanes 
fái rafmagn, að Sogið verði virkjað handa Reykjavík og Hafnarfirði, og þegar 
það væri virkjað, mundu margir fleiri hreppar og heilar sýslur geta fengið þaðan 
rafmagn fljótlega, sem lítt hugsanlegt væri á annan hátt. Petta kemur oftast nær 
til af því, að þátttakan um orkuverið og meginlínurnar verður svo ljett, að ekki 
er eiginlega um annað að ræða en hreppakerfið sjálft.

Ef ríkið hefir forgönguna og rekur öll orkuverin, leysast öll vafaatriði í 
þessu máli í einu, en annars þarf skipulag um virkjun fallvatnanna sjálfra og 
þarf það að ná yfir stóra landshluta, þá er bæði hægt að sjá, hvernig ódýrast 
verður að virkja raforku um landið og hve skjótt það getur orðið.

Virðingarfylst.

Steingr. Jónsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.

E<i. 185. Aefndar&lit

um frumv. til laga um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna.

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

Jeg undirritaður gat ekki orðið meðnefndarmönnum minum samferða um 
að leggja til, að frumv. þetta næði samþykki háttv. efri deildar.

Með frv. þessu vill rikisstjórnin koma á fót rannsóknarstofu, er hafi á 
hendi allar þær rannsóknir, sem taldar eru i 2. gr. frv., 1.—5. lið. Eru störf 
þessi afarólíks eðlis, svo sem:

1. Efnafræðislegar rannsóknir.
2. Gerla- og sýklarannsókn.
3. Fjörvirannsóknir.
4. Jurtasjúkdómar.
5. Rannsóknir, sem heyra undir allar þessar tegundir.
Ekki verður af frumv. þessu sjeð, hve viðtæk þessi rannsóknarstofa eigi að 

verða, hve mörgum starfsmönnum hún eigi að hafa á að skipa, eða hve mikil eða 
margskonar tæki, hvort stofan eigi að einhverju leyti að hafa á hendi efnafræðis- 
eða sýklarannsóknir. Að visu á efnarannsóknarstofu ríkisins og rannsóknarstofu
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háskólans að vera skylt að inna þau störf af hendi, er þessar rannsóknarstofur 
hafa tæki til, en hin ekki, en ekki nánar ákveðið um störf þeirra.

Nu er það svo, að mikill meiri hluti eða mestur hluti þeirra starfa, er 
hinni væntanlegu rannsóknarstofu eru ætluð, fellur undir þessar tvær rannsókn- 
arstofur, ríkisins og háskólans. Það vill lika svo vel til, að forstaða þessara 
tveggja stofnana er skipuð vel mentum sjerfræðingum, hverjum i sinni grein. En 
sá er þó hængur á, að báðar þessar rannsóknaisto'ur hafa átt við fjárhagslega 
erfiðleika að striða, og þar sem þær hafa báðar haft miklum og mörgum störf- 
um að gegna, en hafa ónógt húsrúm og ónóga aðstoð, er ósennilegt, að þær geti 
bætt við sig nýjum og vandasömum störfum, nema þeim sje veittur allriflegur 
styrkur til bætts og aukins húsrúms og til aukinnar aðstoðar.

Rannsóknarstofa háskólans hefir að mjög litlu leyti verið kostuð af rikis- 
fje, en að mestu leyti af sáttmálasjóði. Þessi rannsóknarstofa hefir sjerstaklega haft 
við erfiðan fjárhag að striða og vantar meira og betra húsrúm og meiri aðstoð, 
ekki síst ef á hana bætast ný störf. Eins og nú er, er ekki hægt að skylda hana 
til að inna ný störf af hendi fyrir hina væntanlegu rannsóknarstofu.

1 frumv. er ekki hin minsta tilraun gerð til þess að áætla um stofnkostn- 
að eða árlegan rekstur hinnar væntanlegu rannsóknarstofu. Er það eitt ærið til 
þess að gleypa ekki við þvi umhugsunarlaust. I frumv. er aðeins tekið fram, að 
allur kostnaður við stofnun og rekstur stofunnar skuli greiddur úr rikissjóði, og 
i fjárlögum ákveðið nægilegt fje til stofnkostnaðar og rekstrar. Ríkisstjórnin ræð- 
ur stofunni forstöðumann með nægilega visindalega mentun. Tæplega mun nokk- 
ur maður vera vel mentur sjerfræðingur á öllum þeim sviðum, sem frumv. telur 
upp. Um laun forstöðumanns og aðstoðarmanna er ekkert getið, hver verða skuli.

Að öllu athuguðu virðist frumv. þelta svo ljelega undirbúið, að við það 
er ekki unandi.

Samt sem áður telur minni hluti nefndarinnar bráða nauðsyn bera til 
þess, að rannsakaðir sjeu sem allra fyrst að tök eru á ýmsir búfjársjúkdómar, og 
vil jeg þar fyrst til telja þann kvilla, sem veldur miklum dauða unglamba á 
vorin, sjerstaklega þegar seint grær, og orsakar feikna tjón í mörgum sveitum 
þessa Iands.

Jeg mun, er fjárlagafrumv. kemur hjer til meðferðar, gera tillögu um, að 
fje verði veitt stjórninni til umráða til rannsóknar á búfjársjúkdómum.

Miuni hlutinn álitur málið mjög þarft, og einmitt þess vegna eigi að búa 
það svo vel undir sem frekast eru föng á. Slíkur undirbúningur er ekki enn 
gerður og ekki unt að framkvæma hann á þingtímanum. Þess vegna telur minni 
hlutinn ekki annað fært en að visa málinu til stjórnarinnar, og leggur til, að 
það sje gert með svo hljóðandi rökstuddri

DAGSKRÁ:

Með þvi að deildin telur málið mikilsvert, en ekki nægilega undirbúið, 
ályktar hún að visa þvi til stjórnarinnar til frekari undiibúnings og væntir þess,



að honnm verði lokið svo snemrna, að stjórnin geti lagt fyrir næsta þing 
frumv. um þetta efni.

Alþingi, 21. mars 1929.

Jónas Kristjánsson.

jBd. 18®, Wefndarillt

um frv. til laga um lðggilding verslunarstaða.

Frft allsherjarnefnd.

Nefndin ieggur til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 22. mars 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskrifari og frsm.

Nd. 1S7. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Sauðárkróki.

Flutningsm.: Jón Sigurðsson og Magnús Guðmundsson.

1. gr.
Til hafnargerðar á Sauðárkróki veitast úr rikissjóði */& kostnaðar, eftir 

áætlun, sem ríkisstjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess i fjárlögum, 
alt að kr. 250000 — tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur — gegn •/• hlut- 
um frá hafnarsjóði Sauðárkróks.
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2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að kr. 370000 — þrjú hundruð og sjötín þúsund króna — lán, er hafnarsjóð- 
ur Sauðárkróks kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar Skaga- 
fjarðarsýslu. Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin þvi skilyrði, 
að yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje falið manni, sem atvinnu- 
málaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa,
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að tekið verði i Iandi hans, hvort heldur er grjót, tnöl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin befir í för með sjer, alt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Sauðárkróks. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10°/« af 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Sauðárkróks.

4. gr.
Hafnarmerki skulu ákveðin af atvinnumálaráðherra, að fengnum til- 

lögum hreppsnefndar Sauðárkrókshrepps.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera i sjó fram 

neina bryggjii eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Sauðár- 
króksbrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnar- 
nefndinni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og upp- 
dráttur, ef með þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru ein- 
takinu. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 

í hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps, en 1 
af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og geng- 
ur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndarmenn 
skulu eiga heima í Sauðárkrókskanptúni, eða i nágrenni þess.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hréppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn- 
arinnar.
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9. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
í hönd, nje endurnýja slík lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur 
gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim í framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:
1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig i Sauðárkrókshöfn, og farmi þeirra:

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Alt að V* hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlutfallslega 

af síldveiðiskipum og togurum, en alt að ’/« hlutar af smærri vjelbátum 
en 8 smálesta og róðrarbátum.

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 
skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver 
skuli.greiða þau og innheimta.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 2 a, b og c.

12. gr.
Nú má álíta, að tekjnr af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sjerstöku samþykki atvinnumálaráðuneytisins fyrir hvert ár, 
ákveðið, að leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjald- 
skyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4°/o af tolli þeim, er greiða 
ber i ríkissjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöld- 
in samkv. 11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.
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14. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnárnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana síðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15- gr-
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfn- 

ina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumála- 
ráðuneytisins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um 
það efni. Skal það gert svo tímanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytis- 
ins geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjer.

16. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
hæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tið. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári. 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru Ieyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. I reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20 — 1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt eftir einróma áskorun sýslunefndar Skagafjarðarsýslu 
og beiðni breppsnefndar Sauðárkrókshrepps.

Á síðastliðnu sumri fór fram rannsók til undirbúniugs kostnaðaráætlunar 
af bafnargerð þessari. Hefir vitamálastjóri nú gert áætlun um kostnaðinn, og er



hana áætlaður kr. 622600,00. Áætlnn þessi og teikningar vitamálastjóra munu : 
verða lagðar fyrir nefnd þá, sem sæntaniega fær mál þetta til meðferðar.

Þess má geta, að Skagafjarðarsýsla og Sanðárkrókshreppnr hafa með i 
litilsháttar styrk nr rikissjóði látið gera nm 60 metra langan garð fram af svo- ' 
nefndri Eyri, norðan við kanptúnið, og kemnr sá garðnr að fnllnm notnm við j 
hafnargerðina.
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Wd. 188. Frnmvarp

til laga nm einkasima i sveitnm.

(Eftir 3. nmr. i Ed.).

1. Samþyktir.

1. gr.
Heimilt er sýslnnefndnm, að fengnnm tillögnm landssimastjóra, að gera 

samþyktir nm einkasfmalagning nm ákveðin svæði f sveitnm innan sýsln.

2. gr.
Þegar samþykt er gerð á sýslnfnndi, skal með nægnm fyrirvara kvatt tii 

fnndar á svæði þvi, sem ætlast er til, að samþyktin nái yfir. Sýslnnefndin ákveð- 
nr fundarstað, en oddviti hennar, eða sá er hún kýs til, anglýsir fnndardag og 
stjórnar fnndi. Atkvæðisrjett á þeim fnndi eiga allir fnllveðja menn, sem gjald- 
skyldir ern til simalinnnnar eftir samþyktinni.

3. gr.
Á fnndi þeim, er getnr i 2. gr., leggnr fnndarstjóri fram frnmvarp sýsln- 

nefndarinnar til samþyktar. Fallist fundnrinn með */» atkvæða á frnmvarpið ó- 
breytt, sendir sýslnmaðnr það stjórnarráðinn til staðfestingar og löggildingar. 
Eins fér nm frnmvarpið, þótt fnndnrinn geri við það breytingar, ef þær ern sam- 
þyktar með */» atkvæða og sýslnnefnd felst á þær.

Fallist sýslnnefnd ekki á breytingar fnndarins, skal kveðja til fnndar á 
ný, og samþykki fnndnrinn þá frnmvarpið óbreytt með */« atkvseða, fer nm það 
sem fyr segir.

Frnmvarp, er eigi nær ’/« atkvæða á samþyktarfnndi, er failið.

4. gr.
Þegar samþykt er send stjórnarráðinn til staðfestingar, skal hún endnr- 

sendast óstaðfest ásamt synjnnarástæðnm, ef hún virðist koma f bága við grnnd- 
vallarreglnr laga eða rjett manna, eða ganga of nærrí efnahag einstaklinga. Að 
öðrnm kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir nm birting hennar 
og tilteknr, hvenær hún öðlast gildi.
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Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en 
hún var stofnnð.

5. gr.
1 samþykt skal ákveðið:

a. nm iegn einkasfmans og gerð,
b. nm greiðsln kostnaðar við lagning og viðhald simans,
c. nm starfræksln simastöðva,
d. nm sfmafjelag.

6. gr.
Ákveða má, að kostnaðinnm, að þvi leyti sem hann fæst ekki greiddnr á 

annan hátt, sje jafnað á eigendnr fasteigna á svæðinn, eftir verði fasteignanna. 
Sömnleiðis má leggja einhvern hlnta kostnaðarins á menn eftir efnnm og ástæð- 
nm, lausafjáreign, eða eftir töln verkfærra manna, eða eftir ölln þessu. Loks má 
ákveða mishá framlög eftir aðstöðu til einkasimans og að þeir greiði sjerstök 
gjöld, er öðrnm frekar hafa sfmans not, svo sem sveitaversinn, bifreiðarstjórar o. fl.

7. gr.
Skyit er einkasfmafjelagi að taka lán til greiðslu lagningarkostnaðar einka- 

sima, er 'allir fjelagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á og afborgi á hæfilegum 
tfma, svo framarlega að fult samkomnlag náist ekki nm greiðslu þegar í stað.

8. gr.
Skylt er hverjnm, sem æskir innlagningar sima tii sin frá einkasimalínu, 

að bera kostnaðinn við innlagningnna og viðhaid tækja sinna, að þvi leyti sem 
hann er ekki greiddur af landssímanum, samkv. 14. gr., eða opinbern fje.

9. gr.
1 einstaka tilfelli má ákveða gjald af sfmtölnm og sfmskeytnm á einka- 

lfnn og út af henni, ef til þess fæst leyfi iandssimastjóra, sem ákveðnr, hve hátt 
gjaldið skuli vera.

10. gr.
Hver sá, sem gjaidskyldnr er til einkasfma eftir samþykt, á rjett á að 

leggja sima inn hjá sjer frá aðaleinkalfnnnni án ankins gjalds til hennar, ef 
það þykir fært að dómi landssfmastjóra, enda sje að öllu vandlega frá innlagn- 
ingnnni gengið.

11. gr.
Gjöldnm til einkasima samkvæmt löggiltri samþykt fylgir lögtaksrjettur 

eftir iögum nr. 29, 16. des. 1885.

12. gr.
Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, alt að 200 krónnm, er rénna 

i sveitarsjóð, þar sem brotið er framið, og fer um mál út af slíkum brotum sem 
nm almenn lögreglnmál.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþlng). 64
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II. Tengigjald og framlag landssimans.

13. gr.
Pegar einkasimalínu er komið á samkvæmt lögum þessum, skal greiða i 

árlega af hverju talfæri á línunni 10 krónur til landssimans sem lengigjald, enda | 
annist þá landssiminn alla afgreiðslu á miðstöðinni i stöðvartimanum, notendum » 
að kostnaðarlausu.

14. gr.
Nú er samþykt sett samkvæmt lögum þessum, og greiðir þá landssiminn, : 

ef fje er fyrir hendi, */* alls kostnaðar við lagning einkasimans og innlagningar i 
frá honum, að frádregnum flutningskostnaði á simaefni frá skipsblið út á línu- 
svæðið. Skilyrði fyrir framlagi landssimans eru:

a. að ekki sje notað annað efni eða önnur tæki en þau, er landssimastjóri 
tekur gild.

b. að landssiminn annist lagning linunnar og uppsetning tækja,
c. að hlntaðeigandi sveitar- og sýslustjórn ábyrgist starfrækslu einkasímans eftir 

þvi, sem landssímastjóri mælir fyrir um,
d. að sömu stjórnarvöld ábyrgist, að línunni sje að öllu vel við haldið.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1929.

E«l. 189. Befnrtarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir rikisstjórnina 
til þess að innheimta tekju- og eignarskatt með 25°/o viðauka.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Við undirritaðir teljum að breyting sú, sem frv. fer fram á að lögleiða, 
dragi mjög skamt til að bæta úr þvi ranglæti laganna nr. 53 1928, að heimila 
ríkisstjórninni að innheimta tekju- og eignarskatt af sumum gjaldendum eftir 
öðrum og hærri skattstiga en hinum lögákveðna. Teldum við æskilegast, að lands- 
stjórnin sæi sjer fært að nota ekki þessa heimild næsta ár, eins og hún hefir 
ákveðið að nota hana ekki á' þessn ári, en okkur sýnist, að frv. þetta mundi 
frekar ýta undir það, að heimildin verði notuð, ef það yrði að lögum, og leggjum 
við til, að frv. verði felt.

Alþingi, 21. mars 1929.

Jón Þorláksson, Björn Kristjánsson. 
frsm.
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Ed. 190. Nefndar&llt

nm frv. til laga am breyting á lögnm nr. 35, 29. júní 1922, om breyting á lög- 
nm nr. 60, 27. júni 1921, nm útflntningsgjald af sild o. Q.

Frá fjárhagsnefnd.

Svo sem greinargerð frnmv. sýnir, leggnr stjórnin frnmvarp þetta fyrir 
þingið til staðfestingar samhljóða bráðabirgðalögnm, er út voru gefín 19. júlí siðastl.

Ástæðan til þess» að bráðabirgðalögin vorn gefin út, var sú, að ákvæði 
eldri laga þóttn tviræð og hatði þess vegna eigi ávalt orðið fult samræmi i fram- 
kvæmd þeirra.

Frumvarpið hefír óbreytt hlotið samþykki Nd.
Nefndin hefír fallist á að mæla með þvi, að frnmv. þetta verði samþykt, 

en einstakir nefndarmenn áskilja sjer þó rjett til að bera fram breytingartillögur.

Alþingi, 22. mars 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Jón Porláksson. 
form. fnndaskr.

Björn Kristjánsson. Páll Hermannsson, 
frsm.

Ed. 191. Fyrlrspurn

til dómsmálaráðherra nm landsspitalann.

Frá Ingibjörgn H. Bjarnason, Halldóri Steinssyni og Jóni Þorlákssyni.

Ætlar rikisstjórnin að Ijúka við byggingu landsspitalans ásamt starfs- 
mannabústað, svo að spitalinn verði tekinn til afnota haustið 1930?

Nd. 192. Tlllaga

til þingsályktnnar nm ankna landhelgigæsln við innanverðan Faxaflóa, í ná- 
grenni við Reykjavik.

(Eftir fyrrí nmr. í Nd.).
✓

Neðri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að auka landhelgigæslnna við 
innanverðan Faxaflóa á þeim tima árs, þegar þörfín er brýnust, og með þeim
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bætti, er hentast þykir, enda verði á engan hðtt dregið úr þeirri sjergæslu, er 
verið hefir f sunnanverðum flóanura.

Ed. 103. Wefndarkllt

um frv. til iaga um breyting á lógum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á sild 

Prá meiri hlnta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir nú ihugað þetta frumvarp, en ekki getað orðið á eitt mál sált 
um afgreiðslu þess. Meiri hlntinn, þeir Erlingur Friðjónsson og Ingvar Pálmason, 
telur breytingar þær á lógum sildareinkasölunnar, sem felast i frumvarpi þessu, 
til mikilla bóta, ef það næði samþykki þingsins, og vill þvi ráða deildinni til að 
samþykkja frumvarpið. Minni hlutinn, Halldór Steinsson, er mótfallinn frv. og mun 
þvi skila sjerstökn nefndaráliti.

Af þvi, sem að ofan er sagt, leggur meiri hl. til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 22. mars 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason,
form. og frsm. meiri hl. fundaskrifari.

Hld. 194. Tlllaga

til þingsályktunar um rýmkun landhelginnar.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera alt, sem i hennar valdi 
stendur, til þess að fá þvi framgengt, að landhelgi íslands verði rýmkuð, svo að 
innan hennar sjeu allir firðir og flóar og helstu bátamið.
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Bd. 103. Fromvarp

til laga um stjórn póstmála og símamála.

Frá meiri hluta samgöngumálaneíndar.

1. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir yfirstjórn allra póstmála 

og simamála i landinu.
Póstmálastjóri stjórnar framkvæmdum póstmálanna og hefir umsjón 

með rekstri póststarfanna. Laun hans eru hin sömn sem aðalpóstmeistara 
eru ákveðin í lannalögum.

Landssímastjóri stjórnar framkvæmdum simamálanna og annara hrað- 
skeytamála og hefir umsjón með rekstri þar að lútandi staría.

Báðir þessir embættismenn standa beint undir atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytinu og eru þvi til aðstoðar i öllu þvi, sem póstmál og slmamál 
varðar, hvor á sínu sviði. Konungur veitir þessi embættí.

X gr.
Til aðstoðar póstmálastjóra skipar ráðherra póstritara, póstfulltrúa og 

aðra aðstoðarmenn eftir þörfum, en til aðstoðar landssimastjóra simaverkfræð- 
ng, fulltrúa i aðalskrifstofu landssimans og aðra nauðsynlega aðstoðarmenn.

3. gr.
I Reykjavik skal vera sjerstakur torstöðumaður fyrír póststofunni og 

sjerstakur stöðvarstjóri fyrir landssimastöðina.
Annarsstaðar á landinu, þar sem í sama kaupstað, kauptúni eða sveita- 

bæ er bæði póstafgreiðsla og fyrsta eða annars fiokks landssimastöð, er stöðv- 
arstjóri landssimastöðvarinnar jafnframt póstafgreiðslumaður, og stendur hann 
að þvi leyti beint undir póstmálastjóra, ef hann hefir sjálfstæða reiknings- 
færslu. Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá þvi, að sami maður gegni bæði 
stöðvarstjóra- og póstafgreiðslumannsstarfi, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir 
hendi.

4. gr.
Ráðherra skipar, að fengnum tillögum póstmálastjóra, forstöðumann 

fyrir póststofunni i Reykjavik og, að fengnum tillögum landssímastjóra, 
stöðvarstjórann i Reykjavik, með sömu launum og póstmeistari og stöðvar- 
stjórí i Reykjavík hafa nú samkvæmt lannalögum. Ennfremur skipar hann, 
að fengnum tillögum landssimastjóra og póstmálastjóra, alla þá stöðvarstjóra, 
sem jafnframt eru póstafgreiðslumenn. Stöðvarstjóraembættín i Reykjavik, 
Akureyrí, Siglufirði, Borðeyri, Isafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyöis-
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firði má ekki veita öðruin en þeim, sem færa sönnur á, að þeir hafi lært i 
símritun og, að undanteknu stöðvarstjóraembættinu í Reykjavik, að þeir hafi i 
einnig aílað sjer þekkingar á póstmálum.

Stöðvarstjórarnir á Akureyri og Seyðisfirði skulu hafa að byrjunar- j 
launum 3500 kr. á ári, er hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. j 
upp i 4500 kr. Stöðvarstjórarnir á Siglufirði, Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði og i 
Vestmannaeyjum ha*a að byrjuuarlaunum 3000 kr., er hækka á hverjum 
tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 4000 kr. Á launin skal greiða verðstuðuls- 
uppbót samkvæmt reglum launalaganna. Auk launanna hafa stöðvarstjórar 
þessir ókeypis húsnæði, ljós og hita. Ráðherra ákveður þeim árlega hæfilega 
upphæð úr póstsjóði til aðstoðar við póstafgreiðsluna, að fengnum tillögum 
póstmálastjóra, en starfræksla simastöðvarinnar greiðist úr rikissjóði. Enn- 
fremur ákveður ráðherra, að fengnum tillögum landssimastjóra og póstmála- 
stjóra, laun og aðstoðarfje annara þeirra stöðvarstjóra og póstafgreiðslumanna, 
sem ræðir um í 3. gr.

Ráðuneytið ákveður að öðru leyti tölu starfsmanna við póst og síma, 
eftir þvi sem þörf gerist.

5. gr.
Nú er forstaða póst- og simastöðva sameinuð á Akureyri, Siglufirði, 

Borðeyri, fsafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðisfirði, og skal þá telja 
þjónustuár viðtakanda i hinu nýja embætti frá þeim tíma, er hann var skip- 
aður í það embætti, sem hann áður gegndi.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 16. nóv. 1907, um 

forstjórn landssimanna, og 1. gr. póstlaga, nr. 5, 7. mai 1921, svo og önnur 
lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Frá þeim tíma skal sameiningu 

þeirri á starfrækslu sima og pósts, sem í þeim felst, sem fyrst komið á um 
iand alt, og faila þá jafnframt niður póstmeistaraembætti þau og póstaf- 
greiðslumannastöður, sem óþörf verða vegna sameiningarinnar. Póstmála- 
stjóraembættið kemur i stað aðalpóstmeistaraembættisins, og beldur núver- 
andi aðalpóstmeistari óskertum launum sinum, svo sem þau eru nú, meðan 
hann gegnir póstmálastjóraembættinu.

Greinargerð.

Frv. þelta er samið af póst- og simamálanefndinni, sem skipuð var
16. okt. f. á., og fylgdu því svo hljóðandi athugasemdir:

»Það hefir á undanförnum árum verið talsvert um það rætt, hvort 
rjett væri að sameina rekstur sima og pósts i landinu, og þá að hve miklu
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leyti. Hefir jafnvel verið talað um að sameina sfmamálin og póstmálin undir 
einni yfirstjórn og stöðvarnar úti ura landið, eftir því sem best þætti henta. Nefndin 
hefir rætt það mál mikið, hvort ekki mundi tiltækilegt að sameina yfirstjórn síma- 
mála og póstmála, og borið það undir aðaipóstmeistara og landssímastjóra. 
Taldi aðaipóstmeistari þetta mundu fært, en landssimastjóri hefir talið það lítt 
fært og lagt eindregið á móti þvi, að þetta yrði gert.

Nefndin er á þeirri skoðun, að það mundi gera reikningsfærslu og 
brjefaviðskifti að ýmsu leyti Ijettari fyrir sameinaðar sima- og póststöðvar úti 
um land, að yfirstjórn pósts og sima væri á einum og sama stað. Hinsvegar 
má gera ráð fyrir, að síma- og póstmálastjóri þyrfti meiri aðstoð á aðalskrif- 
stofu sima- og póststjórnar, ef yfirstjórnin væri sameinuð, en nú er, og að 
sparnaður yrði því ekki mikill að sameiningunni.

Þó nefndin sje engan veginn á þeirri skoðun, að fráleitt sje að sam- 
eina embætti aðalpóstmeistara og landssimastjóra, telur hún sig ekki störfum 
þessara embættismanna svo kunnuga, að hún geti gert svo eindregna tillögu 
um þessa sameiningu, að leggja hana til i frumvarpsformi að svo stöddu, 
enda landssímastjóraembættið nýveitt og aðalpóstmeistaraembættið einnig skip- 
að. Hinsvegar hefir þótt liklegt, að nokkuð mætti spara við það að sameina 
ýmsar simastöðvar og póstafgreiðslur úti um landið, og sömuleiðis þótt hent- 
ugt fyrir almenning, að afgreiðslan á pósti og sima væri á sama stað, með þvi 
að oft þyrfti sami maður i senn að koma af sjer ábyrgðarsendingu eða sækja 
hana á póststöðina og að ná sambandi í sima. Er þvi með frumvarpi þessu 
ætlast til, að allviðtæk sameining fari fram á pósti og síma, eigi aðeins á þeim 
stöðum, sem upp eru taldir i 4. gr., heldur mundi sjálfsagt hentugt, að þar, 
sem simastöð er á sveitabæ, væri lika brjefhirðing, ef bærinn er á póstleið. 
Annars skal um einstakar greinar frumvarpsins tekið fram það, sem hjer segir:

Um 1. gr.
Með lögum nr. 64, 28. nóv. 1919, var gerð nokkur breyting á yfir- 

stjórn póstmáíanna. Var það talið nauðsynlegt vegna stöðu landsins sem full- 
valda ríkis að gera þá breytingu á póststjórninni, sem þá var gerð. Var hún i 
þvi fólgin, að póstmálunum skyldi stjórnað af aðalpóstmeistara, sem stæði 
beint undir ráðherra þeim, sem póstmálin heyra undir, án nokkurra milliliða. 
Var þetta talið mest í samræmi við það, sem venja væri í Danmörku og öðr- 
um fullvalda rikjum. Aftur var þá engin breyting gerð á lögum nr. 31, 16. 
nóv. 1907, um forstjórn landssimanna, sem þó virðist að sama ástæða hefði 
verið til að breyta á sama hátt, ef ástæða var til að breyta póstlögunum svo 
sem gert var að þessu leyti.

Það verður ekki sjeð, bvers vegna aðalpóstmeistari ætti að hafa aðra 
aðstöðu en landssimastjóri gagnvart ráðuneytinu, og fyrir fullveldi landsins 
hefir þetta enga þýðingu. Virðist rjett að samrýma betur embætti þessi, og 
sjer nefndin ekki neina þörf á þvi, að aðalpóstmeistari, sem nefndur er i 
frumvarpi þessu póstmálastjóri, standi beint undir atvinnumálaráðberra frem- 
ur en landssimastjóri. Að sjálfsögðu ætlast hún ekki til, að hann beri hvert 
smámál undir ráðuneytið, freraur en landssimastjóri, og brjefaviðskifti innan-
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lands og utan er sjálfsagt að fari fram yfirleitt eins og hingað til án þess að 
ráðuneytið sje þar milliliður. En það virðist rjett, að atvinnumálaráðuneytið 
skipi menn í hinar æðri póststöður og samþykki yfirleitt ráðningu fastra 
starfsmanna, svo sem nú á sjer stað um starfsfólk við simann, sem og að 
ráðuneytið taki ákvarðanir um þau meiri háttar póstmál, sem ráðherra kann 
að telja rjett, að ráðuneytið tjalli um. Verður það enn nauðsynlegra, að ráðu- 
neytið hafi yfirstjórn hvorratveggja málaflokkanna, simamála og póstmála, 
eftir því sem stjórn þeirra er meira sameinuð að lögum, án þess þó, að sam- 
einað sje póstmálastjóra- og landssímastjóraembættið. Á þetta, eins og að 
framan segir, einkum við um skipun starfsmanna. Þar sem forstjóri síma- 
stöðvar og póstafgreiðslu er hinn sami, gæti sitt sýnst hvorum, póstmálastjóra 
og landssímastjóra, um það, hvern af umsækjendum ætti að skipa i stöðurnar, 
og er þá rjett, að ráðuneytið ráði fram úr sliku.

Nefndin verður eftir atvikum að telja rjett að gera þá breytingu, sem 
i greininni felst á yfirstjórn póstmálanna, en gerir þó hinsvegar ekki ráð fyrir 
neinni breytingu á almennri afgreiðslu i póstmálaskrifstofunni, og yfirleitt ekki 
fyrir mikilli raunverulegri breytingu á póstmálastjórninni frá þvi, sem nú er.

Um 2. gr.
Gerir enga teljandi breytingu frá því, sem nú er.

Um. 3. gr.
Það þykir, eins og nú er, ekki fært að sameina stöðvarstjóraembættið 

og forstöðumannsembættið fyrir póststofunni í Reykjavík, þar sem afgreiðsla 
pósts og síma getur ekki verið i sama húsi, en heppilegast mun reynast, að 
forstöðumaður stöðvarinnar sje viðstaddur á stöðinni sem mest af afgreiðslu- 
timanum. Aftur virðist þetta tiltækilegt viðast annarstaðar á landinu, og er 
gert ráð fyrir þvi, að unnið verði að því að koma þeirri sameiningu sem fyrst 
á, eftir því sem stöður losna eða núverandi samningar við sveitarstjórnir um 
rekstur símastöðva renna út. Víða hagar svo til, að þetta mun reynast erfitt, 
og verður því ráðherra að geta gert undanþágu frá sameiningu þar, sem h d. 
ekki fæst neinn til að taka bæði störfin, eða sameiningin af öðrum ástæðum 
álist óframkvæmanleg eða óheppileg eða verður til muna dýrari en starfræksla 
stöðvanna hvorrar i sinu lagi.

Um 4. gr.
Hjer er gert ráð fyrir, að ráðherra skipi alla forstjóra meiri háttar 

póst- og simastöðva, og er ætlast til, að laun stöðvarstjóra á 7 hinna helstu 
simastöðva hækki nokkuð frá þvi, sem nú er, þar sem sameinuð verður af- 
greiðsla pósts og sima og störf hans og ábyrgð hljóti að vaxa til muna. Þó 
virðist mega gera ráð fyrir nokkrum sparnaði við sameininguna, einkum á 
þessum stöðvum. Á hinum minni stöðvum verður sparnaðurinn yfirleitt minni, 
vegna þess hversu lítið nú er yfirleitt greitt fyrir störfin, og því varla hægt 
að búast við að fá menn til að taka þau að sjer fyrir lægra gjald, þó 
sameinuð sjeu.



Þingskjal 195 513

Um 5. gr.
Gera má ráð fyrir, að alstaðar á þeim stöðum, sem bjer ræðir um, 

verði annarbvor binna fyrri embættismanna skipaður í bið sameinaða embætti, 
og þykir þá rjett, að embættisaldur hans sje talinn svo sem i greininni segir.

Um 6. gr.
Þarf ekki skýringar.

Um 7. gr.
Nefndin gerir ekki ráð fyrir, að bægt sje þegar i stað að koma sam- 

einingu pósts og sima á um land alt, heldur verði um það að fara eftir hent- 
ugleikum. Eftir þvi sem nefndinni hefir verið tjáð, eru líkur til, að núverandi 
póstmeistari á lsafirði láti af embætti á næstunni, til þess að taka við annari 
stöðu, og ætti þá sameining stöðvanna þar þegar að geta komist á. Ennfremur 
er laust póstmeistaraembættið í Reykjavík, og yrði öðrumbvorum póstmeist- 
aranna á Akureyri eða Seyðisfirði veitt það embætti, eða annað embætti, sem 
kynni að Iosna við póstinn eftir veitingu þessa embættis, væri aðeins einn 
póstmeistari eftir i embætti utan Reykjavikur, en sameining ætti þá að geta 
komist á alveg á næstunni á Akureyri eða Seyðisfirði. Á öðrum stöðum er 
póstafgreiðslustarfið viðast aukastarf, sem menn hafa i bjáverkum, og virðist 
að hægt mundi á mörgum stöðum að koma sameiníngunni á þegar i stað, ef 
stöðvarstjóri álist fær til að taka að sjer póstafgreiðsluna. Annars mun það 
geta tafið sameininguna nokkuð, að 5 ára samningar eru viða við sveitar- 
stjórnir um rekstur simastöðva, og mun þar geta verið erfiðleikum bundið 
að koma sameiningu á meðan samningurinn er i gildi«.

Fylgiskjsl!!.

Á Alþingi 1923 flutti núverandi dómsmálaráðberra Jónas Jónsson svo 
hljóðandi þingsályktunartillögu i efri deild:

»Efri deild Alþingis skorar á landsstjórnina að rannsaka og gera kostn- 
aðaráætlun fyrir næsta þing um skipulagsbreytingu á póstflutningi bjer á landi, 
þar sem bringferðir landpóstanna legðust niður, en i þess stað yrði póstur 
fluttur á bálfsmánaðar fresti frá aðalhöfnunum um næstu bygðira.

. 1 greinargerð flutningsmanns tillögunnar segir svo:
»Hinar seinfæru póstgöngur bjer á landi eru eitt af meiri háttar mein- 

um þjóðfjelagsins. Nú á siðustu árum befir landið eignast allmikinn skipastól, 
þannig að samgöngur á sjó með ströndum fram eru orðnar betri og vissari 
en nokkurn tima áður. Er þá eðlilegt, að hringferðir landpóstanna leggist 
niður, en í þess stað verði pósturinn fluttur með skipum milli aðalbafna og 
siðan um nærliggjandi bygðir. Ætti þetta að vera i einu ódýrara og hentugra.

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing), 65
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Þegar stutt á að flylja, mætti leggja niður hin þungu trjekoffort og flytja póst- 
inn í töskum og seglpokum, eius og nú er lilillega byrjað á sumstaðar. Væri 
að því mikill sparnaður fyrir landssjóð. Full vissa er og fengin fyrir þvi, að 
með útboði um póstflutninginn annað og þriðja hvert ár má þrýsta mikið 
niður kostnaðinum við landflutninginn. — —«

Tillaga þessi var samþykt óbreytt á þinginu og afgreidd til rikis- 
stjórnarinnar.

Með brjefi, dags. 24. júlí 1923, sendi síðan stjórnin aðalpóstmeistara 
tjeða þingsályktun og beiddist umsagnar hans um hana og tillagna út af henni. 
Aðalpóstmeistari leitaði þá álits póstmeistara og póstafgreiðslumanna víðsvegar 
af landinu um það, hvaða póstar þyrftu að ganga frá aðalhöfnunum, ef aðal- 
póstar legðust niður, og hvað þeir mundu kosta. Fjekk aðalpóstmeistari svör 
frá mörgum þeirra og samdi, með stuðningi við þau svör, itarlega áætlun um 
kostnað við hálfsmánaðarferðir frá aðalhöfnum um næstu bygðir, er hann svo 
sendi atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu með brjefi, dags. 28. janúar 1924. 
Samkvæmt þessari kostnaðaráætlun var gert ráð fyrir, að þegar ekki væri 
tekið tillit til biða eða aukaflutnings, yrði kostnaðurinn við hið nýja fyrirkomu- 
lag á landpóstunum rúmar 110000 krónur á ári, en kostnaðurinn við þáver- 
andi fyrirkomulag á póstferðunum, án tillits til biða og aukaflutnings fram yfir 
60 kg. hjá aðalpóstum og 20 kg. bjá aukapóstum, var um 83000 krónur á ári. 
Var þannig áætlað, að kostnaður við hið nýja fyrirkomulag yrði um 27000 
krónum meiri árlega en við hið eldra, og var það að vonum, þar sem ferðum 
var svo mjög fjölgað. Þó var þar ekki innifalinn aukinn kostnaður af hraðari 
strandferðum, en sem sjálfsagt hefði orðið meiri en hinn aukni kostnaður við 
landpóstferðirnar. Þessi kostnaðaráætlun mun hafa legið fyrir samgöngumála- 
nefndum þingsins 1924, en þá ekki þótt tiltækilegt að gera þær breytingar á 
póstgöngum i landinu, sem í henni felast. Var þá ekki gert frekar i málinu 
að sinni, en póstgöngum hefir siðan Verið haldið i líku sniði og áður.

Núverandi stjórn var það ljóst, að póstgöngur eru orðnar nokkuð 
úreltar i þvi sniði, sem þær eru nú, og verða það því frekar sem samgöngur 
batna á sjó og landi. Með lögum nr. 66, 7. maí 1928, var stjórninni heimilað 
að láta smiða gufuskip til strandferða. Gf þessi heimild verður notuð, hlýtur 
strandferðum að fjölga tii mjög mikilla muna, hvort sem þeim yrði þannig fyrir 
komið, að skipin yrðu látin ganga samtimis frá Reykjavík og mætast t. d. á 
Akureyri, eða annað skipið yrði hraðferðaskip, sem færi hringferðir um landið 
og kæmi aðeins við á fáum höfnum, en hitt væri látið fara inn á allar hafnir, 
sem skip annars koma á. Stjórnin sá, að nauðsyn yrði á að breyta póstgöng- 
unum i samræmi við hinar breyttu strandferðir, og tók þvi upp að nýju póst- 
gangnamál það, sem frá var horfið 1924. Skipaði atvinnu- og samgöngumála- 
ráðherrann 16. okt. f. á. 5 manna nefnd til þess að leysa af hendi eftirgreint 
verkefni:
»1. að athuga, hversu póstgöngum um landið verði hagað á sem ódýrastan 

og þó fullnægjandi hátt, og sje út frá þvi gengið, að ríkið starfræki tvö 
strandferðaskip.
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2. að athuga, hversu megi á sem viðtækastan hátt sameina starfrækslu síma 
og pósts víðsvegar um landið, og

3. að bera fram tillögur um breyttar póstgöngur, síma- og póststöðvar á 
grundveili þessarar athugunar.«

Þessir voru skipaðir i nefndina:
Björn Hallsson, hreppstjóri á Rangá,
Ingólfur Þorsteinsson, bóndi í Langholti,
Jón Sigurðsson, bóndi á Ystafelli,
ólafur Kvaran, stöðvarstjóri í Reykjavík, og
Vigfús Ginarsson, skrifstofustjóri s. st.

Vigfús Einarsson var skipaður formaður nefndarinnar.
Nefndin hjelt fyrsta fund sinn 6. desember 1928, og var Björn Hallsson

kosinn fundaskrifari.
Var fyrst tekið til athugunar:
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l. Strandferðamálið.

Eins og að framan segir, var það lagt fyrir nefndina, er hún var 
skipuð, að byggja á þvi, að ríkið starfrækti tvö strandferðaskip. Það er 
alkunnugt, að menn hafa krafist þess, að strandferðaskip ríkissjóðs, sem nú er, 
kæmi sem oftast við á öllum þeim höfnum, sem skip annars koma nokkurn- 
tima á, og hefir verið mjög erfitt'að fullnægja þeim kröfum, svo að menn hafi 
talið viðunandi. Ef fjölga ætti ferðum strandferðaskipsins svo, að það fari eina 
ferð umhverfis landið á hverjum hálfum mánuði, eða 26 ferðir 'á ári, yrði 
ókleift að láta það koma á allar þær hafnir, sem það kemur nú á. En þar 
sem nú er ákveðið, að strandferðaskipin verði tvö, er þessa heldur ekki lengur 
þörf. Hefir nefndin talið heppilegast, að annað skipið fari hálfstnánaðarferðir 
umhverfis landið, komi við á alls 25 höfnum, og sjeu landpóstaferðir miðaðar 
við ferðir þess, en að hitt skipið fari færri ferðir og komi við á öllum höfn- 
um, sem þörf þykir að láta það koma á. Yrði þá hið síðarnefnda skip aðallega 
notað til að fullnægja flutningaþörf hinna afskektari og strjálbýlli landshluta, 
er að sjó liggja, en bitt skipið, sem væntanlega mundi verða núverandi strand- 
ferðaskip ríkissjóðs, Esja, yrði notað til reglulegra póstferða, jafnframt því sem 
það yrði notað til mannflutninga og vöruflutninga milli hinna stærri verslunar- 
staða i landinu.

Samkvæmt því, sem að framan segir, hefir nefndin ekki tekið neitt 
tillit til ferða hins nýja strandferðaskips við samning póstferðaáætlana sinna. 
Hið nýja skip á að vera með kælirúmi, og verða ferðir þess meðal annars 
sjálfsagt miðaðar við flutning á ýmsum afurðum landsmanna á markað. Það 
má því óefað búast við, að ferðir þess verði mun óreglulegri en ferðir Esju 
ættu að þurfa að vera, og er varla hægt að byggja aðrar póstferðir á þvi en 
eftir atvikum milli hafna þeirra, sem það fer um.

I nefndinni var enginn, sem náin kynni hafði af útgerð skipa. Varð 
nefndin þvi að leita sjer sjerfróðrar aðstoðar um það, hve ört mætti ætla Esju
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að ganga kríngum landið. Hæfustu mennirnir til þess að veita þá aðstoð voru, 
að dómi nefndarinnar, framkvæmdarstjóri GimskipaQelagsins og skipstjórinn á 
Esju, sem báðir eru alvanir siglingum bjer við land. Eigi varð náð tali af 
skipstjóranum, nema lauslega um jólaleylið. En eftir upplýsingum frá honum 
virtist nefndinni, að tiltækilegt mundi, að Esja færi 31 ferð á ári kringum 
landið með mjög skammri dvöl á hverri böfn. Bygði nefndin á svo bröðum 
ferðum i upphafi starfs.

Framkvæmdarstjóri Eimskipafjelagsins var í útlöndum allan fyrri hlut- 
ann af starfstíma nefndarinnar, og gat nefndin því ekki leitað ráða hans fyr 
en i janúar. Bar bún málið undir bann á fundi jafnskjótt sem hún gat náð 
tali af honum, en bann taldi með öllu útilokað, að bægt væri að láta Esju fara 
31 ferð á ári, eða nálægt þvi. Þorði nefndin eigi annað en að ferðum væri 
fækkað, svo að örugt þætti, að unt væri að fullnægja áætluninni. Samdi þá 
framkvæmdarstjóri ferðaáætlun þá, sem fylgir nefndarálitinu, þar sera gert er 
ráð fyrir, að Esja fari 26 ferðir kringum landið.

Það skal tekið fram, að ef svo reynist, að Esja geti siglt mun hraðara 
en ferðaáætlunin gerir ráð fyrir, gæti komið til mála að fjölga ferðum hennar 
og þá jafnframt landpóstaferðunum í samræmi við það. Og efalaust er útgerð 
skipsins langhagkvæmast, að skipið sje sem stystan tima i hverri ferð. Far- 
þegar hafa meðfram fælst frá Esju vegna þess, hve lengi hún er á leiðinni, t. 
d. frá Akureyri til Reykjavikur, enda hefir á þeirri leið jafnan verið völ á 
greiðum ferðum með betri og fullkomnari skipum. Það verður að leggja alt 
kapp á, að viðstaðan sje sem styst á bverri höfn og skipið þurfi aldrei 
að fara sjer hægt, til þess að lenda ekki á undan áætlun, eins og oft hefir 
komið fyrir að undanförnu. Áætlun skipsins verður að vera allnaum, en þá að 
gera ráð fyrir lengri bið i Reykjavik milli ferða, ef veður seinka ekki göngu 
skipsins. Nefndinni er þó ljóst, að jafnvel þó að ferðum Esju yrði hraðað sem 
mest, mundi hún þó aldrei ná nema litlum farþegaflutningi frá þeim skipum, 
sem við hana keppa á langleiðum, svo sem frá Akureyri til Reykjavíkur, þvi 
óhjákvæmilegt er, að hún verði altaf lengur á leiðinni en skip, sem skemstu 
leið fara og engar tafir þurfa að hata.

Nefndin athugaði gaumgæfilega, hvort heppilegra mundi, að skipin 
gengju stöðugt sömu leið, eða til skiftis frá Reykjavík austur um land eða 
vestur um. Enginn vafi er á því, að vegna póstflutnings er heppilegra, að skipin 
gangi altaf sömu leiðina. Þá yrði altaf jafnlangt milli þess, sem skipið kæmi 
á hvern stað, og póstgöngur gætu orðið reglubundnari. En vegna farþega og 
vöruflutnings er þetta fyrirkomulag ótækt. Varð það niðurstaða nefndarinnar 
að leggja til, að skipin færu á vixl austur og vestur um, þó að póstgöngur eftir 
skipakomur verði við það nokkuð óregiulegri. En þá er við það að athuga, að 
oft fá ýmsar hafnir póst með öðrum skipum en Esju, og virðist mega veita 
póststjórninni leyfi til þess að binda eigi landpóstaferðir upp um sveitirnar 
við Esjuferðir einar, heldur við þær 26 skipakomur á hvern stað, sem henni 
virðist hagkvæmast.
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II. Landpóstar.

Sjálfsagt virðist, að notuð sjeu til póstflutninga hin hraðskreiðustu og 
ódýrustu tæki til þungavöruflutninga. Verður að haga sjer með flutning á pósti 
eins og hverri annari þungavöru, sem send er milli hinna ýmsu landshluta, ef 
póstflutningur á að verða ódýr. Senda póstinn með strandferðaskipum á hafn- 
irnar, dreifa honum þaðan með bifreiðum, það sem akbrautir ná, en síðan 
með hestapóstum þegar akvegir þrjóta.

Nefndin hefir samið yfirlit um það, hvernig hentast myndi að baga 
ferðum þessum. Eins og yfirlit þetta ber með sjer, eru allar póstferðir um 
Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og Árnessýslu miðaðar við tvo aðal- 
bifreiðarpósta, er gangi vikulega, meðan fært er bifreiðum, frá Reykjavík austur 
um Hellisheiði. Gangi annar þessi póstur í uppsveitir Árnessýslu, en binn að 
Garðsauka. Að vetrinum til, þegar ekki er hægt að búast við, að vegir sjeu færir 
bifreiðum, leggur nefndin til, að póstur sje fluttur á hestum tvisvar i mánuði.

1 Borgarfjarðarhjeraði og á Snæfellsnesi sunnan fjalls hugsar nefndin 
sjer að miða póstferðir við komu Faxáflóabátsins að Akranesi og Borgarnesi 
einu sinni i viku, og bifreiðarferðir frá þessum stöðum þó aðeins aðrahverja 
viku á vetrum.

Annarstaðar á landinu hugsar nefndin sjer, að pósturinn dreifist út frá 
hafnarstöðunum eftir komu Esju, og verði hann fluttur á bifreiðum eða flóa- 
bátum, þar sem auðið er, en annars á hestum.

Það gefur að skilja, að fyrir bifreiðar þær, sem póstinn flytja, verða 
tekjurnar af póstflutningi óverulegt aukaatriði. Það borgar sig hvergi á land- 
inu að senda bifreið, er flytji póst og ekkert annað. Aðaltekjur'bifreiðanna í 
hverri ferð verða af öðrum flutningi eða farþegum. En samt eru líkurtil, að 
bifreiðar sækist eftir póstflutningi fyrir lágt gjald. Almenningur veit ætíð um 
fer.ðir póstbifreiðanna og að því á að mega treysta, að póstbifreiðunum stjórni 
ætíð vel hæfir menn. Nú er mikil samkepni um flutninga alstaðar þar, sem 
farið er að nota bifreiðar að nokku ráði. Má þess vegna vænta þess, að eig- 
endur bifreiða sækist eftir að fá handa þeim fastar áætlunarferðir með póst, 
því að þá eru ferðir þeirra betur auglýstar en unt væri á annan hátt. Nefnd- 
in hefir þess vegna þorað að áætla mjög lágt flutningsgjald póstsins með bif- 
reiðum. Á suðurláglendinu og í Borgarfirði hefir hún við föst tilboð að styðjast, 
sem hún býst við, að hlutaðeigendur standi við þegar til kæmi. í Eyjafirði munu 
mjólkurbifreiðar, sem ganga daglega til Akureyrar, geta flutt póstinn fyrir mjög 
lítið gjald. Annarstaðar hefir nefndin orðið að byggja á kunnugleik sinum, 
eða þá ákveða sama gjald fyrir jafna vegalengd og tekið yrði þar, sem hún 
þekti best til.

Ganga má að þvi vísu, að suma vetur teppist bifreiðaferðir viða um 
land vegna snjóa. Hefir nefndin gert ráð fyrir, að svo kunni að fara og tekið 
tillit til þess í kostnaðaráætlun, að stundum myndi þurfa að flytja póst á hest- 
um á veturna á öllum leiðum.

Póstferðir eiga að verða ódýrari og koma að betri notum vegna þess,
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að þrædd eru vegakerfi sveitanna og meira farið eftir bygðum en áður var. 
Leggur nefndiu til, að lagðar verði niður fastar póstferðir yfir þessa fjallvegi:

1. Milli Svinadals og Skorradals. 17. Yfir Hrútafjarðarháls.
2. Yfir Holtavörðuheiði. 18. — Vatnsskarð.
3. Um Bröttubrekku. 19. — Öxnadalsheiði.
4. Milli Staðarstaðar og Stykkishólms. 20. — Siglufjarðarskarð.
5. Yfir Fróðárheiði á Snæfellsnesi. 21. — Flateyjardalsheiði.
6. — Tröllatunguheiði." 22. — Tunguheiði á Tjörnesi.
7. — Kollafjarðarheiði. 23. — Axarfjarðarheiði.
8. — Þingmannaheiði. 24. — Brekknaheiði á Langanesi.
9. Milli Arnarfjarðar og Barðastrandar. 25. — Húsavikurheiði eystra.

10. — Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. 26. — Breiðdalsheiði.
11. — Arnarfjarðar og Tálknafjarðar. 27. — Króardalsheiði.
12. — Dýrafjarðar og Önundarfjarðar. 28. Milli Norðfjarðar og Eskifjarðar.
13. — Önundarfjarðar og ísafjarðar. 29. — Stöðvarfjarðar og Breiðdals
14. — Súgandafjarðar og ísafjarðar. vikur.
15. Yfir Steingrímsfjarðarheiði. 30. — Fáskrúðsfjarðar og Reyðar
16. — Bitruháls. fjarðar.

Um einstakar póstleiðir skal það tekið fram, sem hjer fer á eftir:
1. Garðsaukapóstur og Grimsnespóstur eru bifreiðarpóstar, sem gangi 

eins og nú er.
2. Sjálfsagt virðist að flytja brjefhirðinguna í Ölfusi frá Kotströnd að 

mjólkurbúinu, sem stofnað verður að Reykjum. Verða þaðan daglegar ferðir 
um alt Ölfus. Er þá og eðlilegt, að póstur i Selvog gangi þaðan.

3. Vegna skólans og nýs vegakerfis þykir nefndinni rjett, að endastöð 
pósts i Laugardal verði á Laugarvatni i stað Laugardalshóla.

4. Vegna iþróttaskólans og ferðamannastraums að Geysi þykir rjett, 
að póstur gangi að Haukadal, og sje þar brjefhirðing. Ástæða er til, að póstur 
gangi vikulega einnig að vetrinum, meðan bifreiðar ganga, á þessa tvo skóla- 
staði. En sökum þess, að ekki er hægt að treysta á bifreiðar á vetrum, verð- 
ur ekki hægt að setja vikulegar ferðir á áætlun þangað.

5. Nefndin leggur til, að póstafgreiðslan flytjist frá Hraungerði að Sel- 
fossi. Er nú sá staður að verða æ meiri miðstöð allra samgangna í Árnessýslu, 
og verður það enn frekar þegar þar kemur mjólkurbú i nánd. Gerir nefndin 
ráð fyrir, að öll heimili i Flóa láti mjólkurpósta taka póstinn á mjólkurbúinu 
bjá Selfossi, nema að póstur verði sendur með bifreiðum til Eyrarbakka og 
Stokkseyrar.

6. Þegar beinum og reglulegum áætlunarferðum bifreiða er haldið 
uppi milli Reykjavíkur og Sandlækjar, er efalaust rjettast að afgreiða póst i 
Hreppa og á Skeið með bifreiðum þessum beint til Húsatófta og Sandlækjar, 
en annars verður að senda þangað póst frá Selfossi.

7. Pósturinn upp í Landssveit ætti einnig að vera afgreiddur beint frá 
Reykjavík, ef föstum ferðum verður haldið uppi milli Reykjavíkur og Fells-
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múla. En annars virðist rjettast, að pósturinn fylgi »Lands«-veginum, og er þá 
hentast, að hann gangi frá Þjótanda.

8. Rjettast virðist, að Þykkvabæjarmenn fái póst eftir hinum góða vegi 
sfnum, frá Ægissiðu, og mundi oftast hægt að senda hann með bifreið.

9. Aðrir póstar i Rangárvallasýslu ætlast nefndin til, að gangi að mestu 
svo sem nú er.

10. Nefndin leggur til, að póstar mætist i Vik i Mýrdal. Er auðsjeð, 
að mjög verður það meiri þungi, sem póstur flytur til Víkur frá Garðsauka, 
heldur en fluttur verður frá Vík austur á Síðu, og verður þá hinn evstri póst- 
ur með færri besta. Öft mundi póstur líklega fluttur í bifreið frá Markarfljóti 
til Víkur, og ef til vill einnig yfir Mýrdalssand. Póstflutningur minkar allur á 
þessari leið sökum þess, að gert er ráð fyrir, að Austur-Skaftafellssýsla fái póst 
sinn frá Djúpavogi.

11. Rjett virðist að láta aukapósta ganga í bin þjettu hverfl i Mýr- 
dalnum, Dyrhólahverfí og Reynishverfi.

12. Nefndinni virðist sjálfsagt, að aðalpóststöðin á Siðunni yrði i Kirkju- 
bæjarklaustri, svo sem var í fyrstu. Prestsbakki er úr alfaraleið, en Kirkjubæj- 
arklaustiir i þjóðbraut. Þar er loftskeytastöð og þingstaður og þar verður sima- 
stöð. Verður og langtum styttri leið aukapóstanna að ganga frá Kirkjubæjar- 
klaustri að Holti og niður i Landbrot heldur en áður var frá Prestsbakka.

13. Nefndin var í mikluin vafa um, hversu haga skyldi póstferðum 
um Meðalland og Álftaver. Virðist það vera óhóflega dýrt að senda pósta nið- 
ur beggja megin Kúðafljóts, þegar fljótið er fært. En vera má, að fljótið verði 
stundum ófært með öllu. Þegar það kernur fyrir, verða póstar að ganga niður 
með fljótinu báðumegin. Sennilega verður heppilegt, að Hlíð verði viðkomu- 
staður í stað Ása, ef brýr koma á vötnin á »efri leið«, og að póstur gangi þá 
niður austan Kúðafljóts frá Hlið og ofan i Meðalland og sje sendur þaðan 
út i Alftaverið.

14. Ætlast er til, að endastöð þessarar póstlinu, sem bundin er við 
bifreiðaferðir frá Reykjavik til Garðsauka, sje á Kálfafelli í Fljótshverfi. Verði 
póstur fluttur þangað frá Kirkjubæjarklaustri eftir komu pósts úr Vík. Það 
skal tekið fram, að nefndinni þótti rjettmætt, aö Suðurlandsundirlendið fengi 
nokkuð belra póstsamband en aðrir landshlutar yfir sumarið, sökum þess 
að það nýtur ekki strandferða. Má ætla, að áður en langt um líður verði flest- 
ar póstferðir farnar á bifreiðum á sumrin, jafnvel einnig i Skaftafellssýslu, og 
koma þá hinar föstu áætlunarferðir póstbifreiða vikulega í stað strandferða 
annara landshluta.

15. Ætlast er til, að póstur gangi 13 sinnum á ári yflr Skeiðarár- 
sand frá Kálfafelli til Öræfa, til þess að ekki verði algerlega slitið beint póst- 
samband milli Skaftafellssýslnanna. En aðalpósl sinn fá Öræfingar að austan 
og helmingi oftar.

16. Ekki virðist ástæða til að breyta póstferðum um Kjalarnesþing frá 
því, sem nú er. Hefir póstferðum verið breytt þar nýlega samkvæmt kröf- 
um íímans.

17. Póstferðir um hjeruðin norðan Faxaflóa eru miðaðar við vikulegar
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ferðir Faxaflóabátsins til Akraness og Borgarness. Það er eðlilegast, að ferðir 
þessar sjeu að jafnaði fast ákveðnar sömu vikudaga. Þó getur orðið Iítilfjör-

’ leg óregla á ferðum bátsins vegna ferða, er hann fer til Breiðafjarðar, sem 
nauðsyn er á, að farnar sjeu, þegar ferðir Esju verða óhentugastar fyrir póst- 
ferðir um Vesturland. Annars er ætlast til, að vikulegar ferðir verði um öll 
þessi hjeruð alt sumarið, og sje farið á bifreiðum svo vítt sem vegir ná. Ætti 
póstur að vera afgreiddur i Reykjavik á allar bifreiðastöðvarnar í Borgar- 
fjarðarhjeraði, svo að bifreiðarpóstar geti farið. þegar eftir komu skipsins í 
Borgarnes með póstvörur og farþega upp i sveitir og komið aftur áöur en 
skipið fer til baka til Reykjavikur. Þetta er mjög mikilsvert hagræði öllura, 
sem koma frá skipi og til skips og fá vörur eða senda með skipinu. Verður 
póstflutningur ódýrastur, ef bifreiðar ganga á þennan hátt. Er slikt fyrirkomu- 
lag tiltækilegt, vegna þess að skip þurfa að sæta flóði á höfnina og fara sjaldn- 
ast á sama flæðinu inn og út. En fullkomin nauðsyn er, að póstur komi af- 
greiddur frá Reykjavík, svo að eigi þurfi annað en að snara pokunum, sem 
með skipinu koma, óopnuðum á bilana. Svo er snjóljett í Borgarfirði, að eigi 
telja hjeraðsmenn, að bifreiðar þurfi að stöðvast þar á vetrum vegna snjó- 
þyngsla. Hefir nefndin miðað nokkuð við þetta og leggur til, að póstferðum 
sje mjög breytt þar, og gangi póstar svo sem vegir liggja og breytist svo eftir 
þvi, sem vegakerfinu þar miðar áfram.

18. Póstferðir um Hnappadalssýslu og Snæfellsnessýslu sunnan- og 
vestanverða taldi nefndin rjett að miða við Borgarnes. Sveitir þessar eru hafn- 
lausar, svo talið er ógerlegt að fastbinda komu strandferðaskips á nokkra 
staði þar. Miðar vegi hratt áfram vestur Hnappadalssýslu, en þegar kemur i 
Staðarsveit, er sjálfgerður bifreiðavegur, sem lítt festir snjó á. Þarf aðeins að 
brúa nokkra ósa á Öldubrygg. Kriugum Jökul alt að Sandi er mjög snjóljett. 
Þar er alstaðar hraun, sem vatn sigur niður i, og mundi ruddur bílvegur ekki 
blotna til muna og sjaldan verða ófær sökum snjóa. Má vist segja, að hvergi 
á landinu liggi betur við að leggja ódýra bifreiðavegi. Tillaga nefndarinnar er, 
að póstur verði fluttur frá Borgarnesi með bifreiðum svo langt vfestur, sem 
vegur nær á hverjum tíma, og mæti hann þá hestpósti frá ólafsvík. Hyggur 
nefndin, að svo brýn þörf sje á akvegi hjer, að likur sjeu til, að landið og 
sýslan verði búin að leggja bifreiðaveg að Staðarstað 1930. Annars er sann- 
gjarnt, að sveitir þessar fái 26 póstferðir og að auki 8—10 ferðir með Faxa- 
flóabátnum, og sje jafnan afgreiddur póstur með skipinu á alla viðkomustaði.

19. Póstur frá ólafsvik og Stykkishólmi gangi að Kviabryggju, og verður 
Fróðársveitarpóstur að miða ferðir sinar við það, að hann hitti þar jafnan 
Grundarfjarðarpóst. Verður sambandi innan sýslu á þann veg haldið uppi um 
sveitirnar kringum alt Snæfellsnes, og mega þá allar póstleiðir leggjast niður 
þvert yfir fjallgarðinn, uema 5 ferðir yfir Kerlingarskarð, til að flytja póst frá 
Reykjavik um Borgarnes til Stykkishólms, þá er vantar SuðurJandsferð á rnilli 
Esjuferða. Nefndin álítur, að ekki komi tfl mála að treysta á bifreiðaferðir 
með póst annarsstaðar en þar, sem lagðir eru upphlaðnir og vel malbornir 
akvegir, og mundi ófært um Kerlingarskarð íyrir bifreiðar oft og tiðum sumar
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og vetur. Því gerir nefndin ekki ráð fyrir föstum landpóstferðum milli Stykkis- 
hóims og Borgarness.

20. Svo skamt líður á milli ferða Esju að norðan og norður aflur, að 
hentugra virðist að miða póstgöngur út frá Stykkishólmi aðeins við Esju- 
ferðir norður um land, 8 Faxaflóabátsferðir mitt á milli Esjuferða og þá ferðir 
yfir Kerlingarskarð. En best hefði verið, að ferðum Faxaflóabátsins til 
Breiðafjarðar fjölgaði upp i 13 og yrðu altaf mitt á milli Esjuferða norð- 
ur um land.

21. Póststöð fyrir Skógarströnd sýnist best sett á Dröngum. Þangað fá 
bændur flutning sinn á mótorbáti, þangað eiga Eyjamenn ljettasta sókn og 
þar er þingstaður. En nú er símastöð á Breiðabólsstað, en eigi á Dröngum. 
Sýnist nefndinni rjett, að simastöð yrði sett á Dröngum og flytjist þá pósturinn 
þangað frá Breiðabólsstað.

22. Nefndin varði miklum tima i að rannsaka og yfirvega, hversu 
hagkvæmast væri að koma pósti um Dalasýslu. Þvi er varlega treystandi, að 
póstur verði fluttur á sjó frá Stykkisbólmi á vetrum, vegna ísalaga um 
Hvammsfjörð og Gilsfjörð. Atvinnumálaráðherra benti nefndinni á það, að 
ódýrast mundi verða að koma vegakerfl sýslunnar í samband við góða 
og örugga höfn með þvi móti að leggja bifreiðaveg um Laxárdalsheiði og 
Laxárdal frá Borðeyri að Búðardal, og myndi sú vegabót einna fyrst verða 
framkvæmd. Siðar mundi koma vegur yfir Bauðamelsheiði eða Bröttubrekku, 
er setti sýsluna í samband við Borgarnes. Sýnist því nefndinni rjettast, að 
póstur yrði fyrst um sinn fluttur frá Borðeyri að Búðardal og þaðan um 
sveitir þær, er þangað sækja verslun. Aftur á móti hugði nefndin, að öðrum 
sveitum sýslunnar bentaði best að fá póst frá Stykkishólmi um Dagverðarnes. 
Er verslun þeirra að nokkru eða öllu leyti buúdin við Stykkisbólm. Verður 
og með Fellsstrandarpósti fult sambengi í öllu póstkerfi sýslunnar. Verði eigi 
hægt að flytja póst frá Stykkishólmi að Dagverðarnesi sökum isalaga, ætlasl 
nefndin til, að póstur gangi frá Stykkishólmi um Skógarströnd til Búðardals 
og dreifist út þaðan.

23. Póstar eftir endilangri Barðastrandarsýslu væru afardýrir, ef þeir 
ættu að ganga 26 ferðir á ári. Nefndin leggur til, að allur póstur í vesturbluta 
sýslunnar sje settur á land i Bildudal fyrir umhverfi Arnarfjarðar og á Pat- 
reksfirði fyrir umhverfi Patreksfjarðar, Tálknafjörð, B^rðaströnd og Bauðasand. 
Jafntramt gangi póstur frá Stykkishólmi um Breiðafjarðareyjar að Brjánslæk 
og þaðan að Skálmarnesmúla. Frá Skálmarnesmúla gangi póstur austur að 
Króksfjarðarnesi og mæti þar pósti frá Borðeyri. Allur póstur frá Reykjavík i 
austurhluta sýslunnar sje þvi settur á land á Borðeyri. Allur póstur frá 
Reykjavik á Ðarðaströndina sje sendur um Stykkisbólm með bát til Brjáns- 
lækjar, en í umhverfi Patreksfjarðar á Patreksfjörð. Það vinst við þessa breyt- 
ingu, að hvergi þarf að flytja þungapóst um fjallvegi og ófærur og að ekki 
þarf að senda póst um Þingmannabeiði, og er þó hvergi rofið beint póstsam- 
band milli sveita sýslunnar.

24. Póstar eiga eftir tillögum nefndarinnar að ganga að mestu eins og 
áður var um Arnarfjörð, Dýraljörð og Önundarfjörð, nema ferðir eru fleiri og
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fjallpóstar allir Iagðir niður. Virðist það ekki munu saka, þar sem skip gangaj 
svo ört milli hafnanna.

25. Djúpbátnum er ætlað að ganga svo ört sem þörf þykir og tími 
leyfir um alla þá staði, sem nefndir eru á póstáætlun við ísafjarðardjúp, Jökul- 
firði og Súgandafjörð. Rjettast virðist, að áætlun hans sje samin af hlutaðeig- 
andi hjeraðsstjórnum og útgerðarmönnum bátsins, og staðfest af atvinnumála- 
ráðuneytinu. Nefndin telur rjett að losa bátinn við ferðir til allra hafna sunnan 
við Súgandafjörð, vegna aukinna strandferða rikissjóðsskipanna þangað, en 
hann komi þá oftar á þá staði, sem nefndir eru á póstáætlun í kringum 
Djúpið, er Esja sneiðir framhjá.

- 26. Póstleiðir um Strandasýslu verða að mestu hinar sömu og nú,
nema hvað bætt er við nokkrum aukapóstum. Þó þykir óþarft, að póstur gangi 
yfir Bitruháls, þar sem póstsambandi milli hinna syðri og nyrðri hreppa sýsl- 
unnar er haldið uppi af strandferðaskipi sömu daga og póstar ganga. Pað 
skal tekið fram, að óþarfi virðist, að póstarnir bíði í marga daga á leiðarenda, 
eða fari tvær ferðir, aðra til að sækja póst en hina til að flytja póst, eins og 
pósturinn frá Hólmavík að Árnesi hefir tjáð nefndinni, að hann hafi orðið að 
gera að undanförnu.

27. Ef póstur er sendur með bifreið frá Borgarnesi yfir Holtavörðu- 
heiði til Ðorðeyrar, virðist rjettast, að póstur sá sje skilinn eftir á Gilsstöðum 
og fluttur þaðan á bát að Borðeyri, sem ætíð mun mjög auðvelt á þeim tíma 
árs, þegar fært er bifreiðum um Holtavörðuheiði.

28. Aðalpóstur um Miðfjörð og Miðfjarðardali er ætlast til, að sje hring- 
póstur, riðandi fyrst um sinn, en þegar vegir lengjast, má væntanlega ætla, að 
fastar bifreiðarferðir hefjist suður í dalina.

29. Sje sendur bifreiðarpóstur frá Borgarnesi um Holtavörðuheiði til 
Hvammstanga, virðist rjettast að skilja hann eftir á Melstað og senda hann 
þaðan til Hvammstanga.

30. Ferðir eru alltiðar með bifreiðum á sumrum milli Hvammstanga 
og Blönduóss, og mundi rjett að styrkja fastar póstbifreiðarferðir þar á miili 
meðan vegir eru færir.

31. Þegar bifreiðarvegur er kominn alla leið út f Vesturhóp frá Hvamms- 
tanga, er rjett, að póstur sje sendur beint þangað með bifreiðum, en eigi um 
Lækjamót.

32. Póstur í Vatnsdal sje afgreiddur beint frá Blönduósi þegar áreiðan- 
legar bifreiðarferðir falla þaðan alla leið að Ási. Eðlilegra virðist, að póststöð 
og simastöð fylgist að og sje á Hnausum, nema ný simastöð komi á Sveins- 
stöðum.

33. Búist er við föstum áætlunarferðum með bifreiðum frá Blönduósi 
að Æsustöðum og Stóradal og siðan hestpóstum út frá þessum póstlinum. í 
Blöndudal austanverðan verður póstur ekki fluttur, þegar Svartá er ófær hjá 
Æsustöðum.

34. Sjálfsagt virðist að láta póst ganga eftir Laxárdal endilöngum, með 
bæjum frá Höskuldsstöðum að Ketilsstöðum, en eigi um þvera bygðina frá 
Holtastöðum, svo sem nú er.
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35. Auðsætt virðist, að nóg muni flutningsmagn um Skagafjarðarbjerað 
til þess að föstum bifreiðarferðum verði haldið uppi frá Sauðárkróki eftir þjóð- 
vegi um Reykjarhól yfir nýju bruna á Hjeraðsvötnum að Miklabæ, og ætti 
póstflutningur þangað lítið að kosta. En illfært mun talið með bifreið heim 
að Viðimýri. Má því vel vera, að hentara væri að hafa heldur brjefhirðingu í 
Húsey i stað Víðimýrar, og ætti það að athugast nánar, ef til kemur. Heppi- 
legast væri brjefhirðing ásamt simastöð sett hjá Reykjarhóli á vegamótum, ef 
reist yrði þar nýbýli, svo sem komið hefir til orða.

36. Þegar strandferðum fjölgar, virðist óþarft að Eyjafjarðarbáturinn 
haldi uppi strandferðum austur til Þórshafnar, Raufarhafnar, Kópaskers og 
Fjallahaínar. En aftur á móti ætti bátur sá að halda uppi mjög tiðum ferðum 
um Eyjafjörð. Væri heppilegt, að báturinn færi aðra ferðina um Grímsey, 
Flatey og Húsavik trá Siglufirði, en hina um hafnarstaðina við Skagafjörð 
austanverðan til Sauðárkróks. Væri æskilegt, að hver staður við Eyjafjörð fengi 
eina viðkomu á viku, en aðrir staðir á ferðaáætlun bátsins ekki færri við- 
komur en tvær á mánuði. Sjerstaklega mundi austurströnd Skagaljarðar hafa 
mikil not af góðu sambandi við Siglufjörð. Hefir Siglufjörður mikla þörf fyrir 
landbúnaðarafurðir, en á hinn bóginn gott fyrir Skagfirðinga að geta sem oft- 
ast sent vörur með bátnum á Siglufjarðarmarkaðinn.

37. Sá hluti hjeraðanna kringum Eyjafjörð, sem ekki fær póst með 
póstbátnum, fær að mestu leyti póst sinn með mjólkurbifreiðum frá Akureyri, 
og auðvitað miklu oftar en ferðaáætlun landpóstanna sýnir. Eru þá ekki nema 
fáir póstar og mjög stuttar vegalengdir, sem póstur verður ekki fluttur á bif- 
reiðum og bátum. Munu þær vegalengdir og styttast árlega.

38. Fnjóskadalur hefir öll sín viðskiftasambönd við Eyjafjörð, og áleit 
nefndin því rjett að láta sveitina fá póst frá Akureyri. Skógar eru þingstaður 
hreppsins og skólastaður og fast hjá Fnjóskárbrúnni. Taldi nefndin þvi rjett, 
að póstur dreifðist þaðan um dalinn. Hinsvegar er mikilsvert að slíta eigi 
sambandi milli Akureyrar og Húsavikur. Er þvi Fnjóskadalspósti ætlað að 
ganga alla leið austur að Skjálfandafljóti og mæta þar pósti, er gengur frá 
Einarsstöðum fram Bárðardal og að Einarsstöðum aftur.

39. Nefndin ætlast ekki til, að póstur gangi út yfir Flateyjardalsheiði, 
en telur Flateyingum best henta auknar samgöngur á sjó, sbr. ath. 36.

40. Gert er ráð fyrir stöðugum bifreiðaferðum frá Húsavik suður að 
Breiðumýri. Hyggur nefndin, að heppilegast væri að bjóða út styrk til fastra 
áætlanaferða, er farnar væru einu sinni i viku þessa leið. Má þá ætla, að nógur 
flutningur mundi fást, er almenningur vissi af ferðinni fyrirfram, og sá bif- 
reiðareigandi yrði betur settur en aðrir í samkepni, er póstinn hefði, þótt 
styrkurinn yrði lágur. Semja þyrfti og við einhvern — helst sama mann og 
hefði bifreiðarpóstferðirnar — að flytja póst á sleða, ef ófært verður bifreiðum, 
og mundi þá væntanlega fást meiri flutningur á sleðann en pósturinn. Nauð- 
synlegt virðist að hafa læstan póstkassa á vegunum hjá Fjalli, Garði og Laxa- 
mýri. Tæki bifreiðin þar póst og skilaði, en færi ekki heim á bæina.

41. Pósturinn um Bárðardal yrði oft bifreiðarpóstur og færi þá austan 
fljótsins. En rjett er, að póstur sje ferjaður yfir fljótið frá Arndisarstöðum
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að Hvarfi, Sandvík og Stóruvöllum. Þegar póstur fer riðandi og fljótið er 
fært, virðist rjett, að hann fari út vestan fljótsins. Póstur þessi þarf að sam- 
mælast í sima við póstinn frá Akureyri, svo að þeir hittist jafnan í Holtakoti 
eða við Goðafoss, ef þar kæmi býli, sem talið er liklegt að geti orðið á næstunni.

42. Pósturinn um Köldukinn gangi út frá Holtakoti eða Goðafossi, 
þegar þar væri komið býli, eftir komu Bárðardalspósts og Fnjóskadalspósts 
þangað. Nauðsynlegt er, að póstur þessi hraði ferð sinni og verði þegar unt 
er kominn með brjef í veg fyrir Bárðardalspóst til Einarsstaða. Ætti það ætíð 
að verða, þegar Bárðardalspóstur er ekki bifreiðarpóstur. En sje Fljótsheiði 
fær bifreiðum, mundu sennilega fást nógar ferðir með Kinnarpóst i Einarsstaði. 

/Þegar brú væri komin á Skjálfandafljót norðan við Kinnarfell, ætti bifreiðar- 
póstur að ganga þá leið beint frá Húsavik um Köldukinn. En meðan fljótið 
er óbrúað, virðist ekki byggilegt að leggja póstleið þannig.

43. Pósturinn til Mývatnssveitar gangi þegar eftir komu Bárðdælapósts, 
til þess að brjef og blöð sjeu komin úr báðum áttum. Verði önnurhver á- 
ætlunarferð bifreiðanna til Einarsstaða, sem um getur i ath. 42, farin þegar 
eftir komu Esju til Húsavikur, en hin viku siðar, og mundu þá vera komin 
brjef úr öllum sveitunum til Einarsstaða eða annara póststaða við akbrautina.

44. Nefndin vill benda á það, að eðlilegt væri, að þjóðvegur lægi með 
ströndinni á Tjörnesi, en ekki yfir Tunguheiði. Mun vegurinn kringum nesið 
varla verða dýrari í lagningu, en langtum lengur nothæfur, jafnvel oftast fær 
bifreiðum allan veturinn. Gerir og nefndin ráð fyrir, að póstur gangi kringum 
nesið og hitti Kópaskerspóst á Fjöllum. Verða póstar þessir að sammælast 
svo i sima, að hvorugur þurfí að biða hins. Mjög mikið hagræði verður það 
almenningi, þegar bifreiðarvegur kæmi kringum Tjörnes, svo að bifreiðar 
mættust á Fjöllum.

45. Póstkerfið um Norður-Þingeyjarsýslu virðist svo einfalt, að varla 
þurfí skýringar við.

46. Nefndin var í miklum vafa um það, hvort hentara mundi Skeggja- 
staðahreppi að fá póst frá Þórshöfn eða Vopnafirði. Virtist eðlilegra að halda 
póstsambandi innan sýslu. En þessu má breyta til eftir óskum hreppsbúa. 
Virðist það ekki skifta miklu, þvi að Esja gengur ætíð um líkt leyti og póstur 
milli Þórshafnar og Vopnafjarðar.

47. Ekki sá nefndin fært að fella niður beint póstsamband milli Vopna- 
fjarðar og Hjeraðs, þólt þar sje um illan fjallveg að ræða, sem er Hellisheiði. 
En ekki er til ætlast, að annar póstur en sendibrjef sje sendur um heiðina, 
heldur fari allur þungapóstur með strandferðaskipum milli Reyðarljarðar og 
Vopnafjarðar. Nefndin taldi rjettara, að póstur þessi gengi frá Vopnafirði að 
Fossvöllum, vegna þess, að með þvi móti kemst hann i veg fyrir Jökuldals- 
póst í bakaleið hans til Egilsstaða.

48 Eðlilegra yirðist, að Möðrudalur og aðrir bæir á Jökuldalsheiði fái 
póstsamband frá Skjöldólfsstöðum en Grimsstöðum, þar sem með þvi fá þessir 
bæir póstsamband innan hrepps og sýslu. Hjer er aðeins um lausríðandi póst 
að ræða að sumarlagi og gangandi mann á vetrum, og kemur því varla að 
sök, þótt Möðrudalsheiði sje oft snjóþung.
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49. Gert er ráð fyrir því, samkvæmt samtali, er vegamálastjóri átti við 
nefudína, að Hróarstunguvegur veiði framlengdur að Fossvöllum 1930. Eftir 
þann tima ætti að vera bægt að nota bifreiðar fyrir póst að sumarlagi frá 
Egilsstöðum að Fossvöllum. Gæti Jökuldalspóstur þá gengið frá Fossvöllum 
þá mánuði sumarsins, sem vegurinn er fær bifreiðum.

50. Póstur, sem gengur frá Egilsstöðum að Arnaldsstöðum i Skriðdal, 
verður bifreiðarpóstur að sumarlagi meðan Fagradalsbrautin er akfær.

51. Reyðarfjarðarpósti er ætlað að fara með bifreið 11 ferðir frá Egils- 
stöðum til Reyðarfjarðar og til baka. Vegna snjóþyngsla á Fagradal taldi 
nefndin ekki gerlegt að áætla fleiri bifreiðarpóstferðir árlega. Er ætlast til, að 
allur þungapóstflutningur fari frá Reyðarfirði til Hjeraðs vegna brautarinnar, 
en aðeins brjefapóstur frá Seyðisfirði að Egilsstöðum.

52. Nefndin var i vafa um það, hvort Borgarfjarðarpóstur ætti að fara 
frá Seyðisfirði um Loðmundarfjörð eða frá Reyðarfírði um Egilsstaði. En 
vegna þess, að illir eru ljallvegir milli Seyðisfjarðar og Borgarfjarðar, rjeð 
nefndin af að láta Borgarfjarðarpóst ganga frá Egilsstöðum, niður Hjerað um 
Njarðvik til Borgarfjarðar. Styðst þessi ganga póstsins einnig við þá hugsun, 
að braut komi bráðlega niður Hjerað I Unaós, og má þegar hafa hennar not 
fyrir póst á sumrin að Eiðum.

53. Þar sem póstskipið á að koma við í öllum ferðum sínum á Norð- 
firði, Eskifirði, Reyðarfírði og Fáskrúðsfírði, virðist engin þörf landpósta milli 
þessara fjarða.

54. Vegna útgerðar á Vattarnesi er nauðsynlegt að láta póst ganga
þangað.

Eigi virðist nefndinni tiltækilegt að byggja á viðkomu strandferðaskips 
á Hornafirði. Er þá greiðasta og ódýrasta leið til póstflutnings um Austur- 
Skaftafellssýslu, að póstur sje settur á land á Djúpavogi og fluttur þaðan á 
hestum til Hornafjarðar. Af þvi leiðir, að það verður að halda Lónsheiði sem 
póstleið, þótt oft sje mjög ill yfirferðar.

Nefndinni virðist heppilegt, að póstar mætist jafnan i Höfn i Horna- 
firði. Verður Öræfapósturinn að sammælast við póstinn frá Djúpavogi i sima. 
Með þessari breytingu vinst það, að enginn póstur verður að óþörfu fluttur 
yfir hina illfæru sanda og jökuiár beggja megin Öræfanna, en þó fá Öræfingar 
betra póstsamband en nú er. Er talið rjett, að menn úr öræfum annist 
þessar ferðir.

Póstskipið mun oft geta skilað pósti á Hornafjörð án mikillar tafar. 
Væri þvi rjett, að Hornafjarðar- og Öræfapóstur úr Reykjavik væri jafnan 
merktur sjerstaklega, svo bægt væri að setja hann upp í Hornafirði, þegar 
tækifæri er til þess.
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III. Bifreiðarferðir og flugferðir milli landsfjórðunga.

Síðastliðið sumar voru farnar nokkrar bifreiðarferðir um Holtavörðu- 
heiði úr Borgarnesi að Blönduósi og örfáar til Akureyrar. Sumarið var óvenju
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þurvidrasami. Eins og vegirnir eru enn, yrðu þessar ferðir ómögulegar í vot- 
viðrum. Nefndin hefir þvi ekki getað miðað póstferðir við bifreiðarferðir á. 
illum vegum. Siðastliðið sumar var önnur sú nýiunda í samgöngum, að flug- 
vjel fór nokkrar ferðir frá Reykjavík og út um Iand. Dr. Alexander Jóhann- 
esson og Walter flugmaður komu á einn fund nefndarinnar. Kváðust þeir 
mundu bjóða stjórninni stórum auknar flugferðir á næstu árum, og flytja póst 
um landið á sumrum, einkuui til Austfjarða, Akureyrar, tsafjarðar, Stykkis-; 
hólms og Vestmannaeyja, íyrir sama gjald og skipin, gegn riflegúm ríkis- i 
sjóðsstyrk.

Hvorki mun hægt að nota bifreið um fjallvegu nje flugvjelar til póst- i 
flutninga nema um hásumarið, þegar skipagöngur eru örastar. En þessi farar- ; 
tæki ættu að koma pósti á miklu skemri tíma milli Reykjavikur og nokkurra i 
staða úti um land yfir sumartimann. Verða það endurbættar póstgöngur fyrir ; 
mikinn hluta þjóðarinnar. Pað virðist alveg sjálfsagt, að póststjórnin noti ; 
þessar hröðu ferðir eins og unt er, og noti yfirleitt á hverjum tima þau tæki, [ 
sem best og ódýrust eru til póstflutnings.

IV. Kostnaðaráœtlun landpósta.

Eins og sjá má af póstferðaáætlunum á fylgiskjali nr. 2, fara margir \ 
landpóstarnir nokkuð aðrar leiðir heldur en póstar fara nú. Sumir póstarnir ; 
fara skemra, aðrir lengra, en margir alt aðra vegi. Ef ljóst átti að verða, hve í 
mikið hið nýja fyrirkomulag póstmálanna myndi kosta, varð að gera nýja . 
kostnaðaráætlun yfír borgun til allra póstferða á landi. Víðast hvar þar sem i 
ætlast er til, að póstar fari sömu leiðir og nú, lætur nefndin þá borgun standa 
á áætlun, sem nú er greidd. Þá eru og nokkrir aðalpóstar hjer i grend við i 
Reykjavik, þar sem nefndinni bárust yfirlýsingar frá áreiðanlegum mönnum 
um, að þeir mundu vilja taka að sjer póstferðirnar bæði sumar og vetur fyrir ; 
ákveðið ársgjáld, og hefir nefndin bygt áætlun sina á því. Nefndin leitaði sjer 
upplýsinga um vegalengdir hinna nýju póstleiða hjá vegamálastjóra og lands- 
simastjóra, en þar sem þeir ekki gátu gefið upplýsingar, mældi nefndin vega- 
Iengdir ettir uppdiáttum herforingjaráðsins, þar sem þeir ná til. En auk þess 
hafði hún fyrir sjer aðra uppdrætti af landinu, sem til eru. Eftir að nefndin 
hafði gert sjer grein fyrir, hve langan tima hver póstferð tekur og hve mikinn 
þunga hver póstur megi hafa að flytja, hefir hún ætlað hverjum pósti það kaup 
á dag, sem að hennar áliti mundi þykja riflegt í hverju bygðarlagi fyrir menn 
og hesta.

V. Brjefhirðingar og þóknun til brjefhirðingamanna.

Nefndin leggur til, að brjefhirðingar sjeu flestar þær sömu og nú eru. 
Þó hefir néfndin lagt til, að nokkrar brjefhirðingar verði lagðar niður og aðr- 
ar teknar upp i þeirra stað, sem betur eru í samræmi við hið nýja póstkerfi, 
eða betur I sveit settar.
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Þá endurskoðaði nefndin borgun þá, sem brjefhirðingamenn hafa fengið 
að undanförnu, og bar saman borguuina við störfin, eftir skýrslum frá aðalpóst- 
meistara. Virðist vera bið mesta ósamræmi milli borgunar viða um land og i 
litlu blutfalli við störfin. Ástæðan til þessa ósamræmis er sú, að oft befir 
orðið að sæta þeim kostum, sem menn hafa sett um það að taka að 
sjer brjefhirðingu, af því að ekki hefir verið í annað hús að venda, og því 
orðið að sætta sig við að taka þvi eina boði, sem um var að ræða. Nefndin 
áleit, að jafna bæri þóknun brjefbirðingamanna svo, að lik þóknun fylgdi al- 
staðar liku starfi, og gerði nefndin það á þann hátt, að bæta ýmist upp þókn- 
unina eða lækka, svo að fengist meðaltalsþóknun á hverja brjefbirðingu af 
svipaðri stærð. Skifti nefndin brjefhirðingum i flokka eftir stærð og miðaði 
við, að flokkur hinna smærri brjefbirðinga befði átt að hafa eftir gömlu regl- 
unum meðaltalsþóknun sem hjer segir: 30 kr., 40 kr., 60 kr., 100 kr. o. s. 
frv. Kom þá i ljós, að brjefbirðingalaun yrðu í heild sinni lægri en áður var. 
Taldi nefndin rjett, að þóknun til brjefhirðingamanna færi fremur bækkandi 
en lækkandi, og hækkaði flokkana svo að þeir yrðu: 35 kr., 45 kr., 70 kr. 
115 kr. o. s. frv. Nokkrar brjefhirðingar hafa lækkað óvenju mikið, t. d. 
Svignaskarð úr 400 kr. i 45 kr., Vikingavatn úr 500 kr. i 70 kr., vegna breyttra 
póstgangna. En þó nefndin þannig bafi áætlað ákveðin laun handa hverjum 
brjethirðingamanni, er ekki þar með sagt, að þetta verði svo i reyndinni, þvi 
búast má við ýmsum óbilgjörnum kröfum, þar sem ekki er völ á samkepni 
um störfin og þvi ekki i annað bús að venda fyrir póststjórnina.

Þá leggur nefndin til, að þessar póstafgreiðslur skuli lagðar niður:
1. Grenjaðarstaður,
2. Hraungerði,
3. Prestsbakki,
4. Staður i Hrútafirði og
5. Víðimýri.

í stað Hraungerðis og Prestsbakka ætlast nefndin aftur til, að póstaf- 
greiðslur verði settar á Selfossi og Kirkjubæjarklaustri. Það er nokkuð örðugt 
að gera glögga skilgreining á þvi, hvar sje þörf brjefbirðinga og hvar póstaf- 
greiðslu. Aðalreglan fyrir nefndinni er sú, að póstafgreiðslur sjeu settar þar, 
sem póstur kemur sjóleið frá Reykjavik eða útlöndum, og dreifist siðan út 
um næstu bygðir. Svo er um alla bafnarstaði, sem eru og hafa verið póstaf- 
greiðslur, og sama er um póstafgreiðslur á aðalpóstleiðum austur um sveitir 
frá Reykjavík. Póstafgreiðslurnar i Hraungerði og á Prestsbakka eiga aðeins 
að flytjast til á hentugri staði. Þá fanst nefndinni sjálfsagt að hafa póstaf- 
greiðslu á Einarsstöðum i Þingeyjarsýslu, þvi þaðan kvislast póstur út um 
fjóra hreppa, og þar verður oft endastöð bifreiðapósta, þangað verður sent 
mjög mikið af bögglum og ábyrgðarsendingum, er eigendur munu vitja þangað. 
Hið sama gildir um póstafgreiðsluna á Egilsstöðum á Hjeraði.

Þá skal gerð grein fyrir, hvers vegna nefndin álitur, að leggja beri niður 
framangreindar fimm póstafgreiðslur. Póstafgreiðslan i Hraungerði er lögð 
niður og i hennar stað sett póstafgreiðsla á Selfossi, sem nú er eflaust mið- 
depill allra samgangna i Árnessýslu. Póstafgreiðslan á Grenjaðarstað er nú
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flutt að Einarsstöðum samkvæmt margendurteknum óskum hjeraðsbúa, og er 
því nú þegar lögð niður. Póstafgreiðslan á Prestsbakka er ætlast til, að verði 
flutt til Kirkjubæjarklausturs, vegna þess, að Prestsbakki er úr alfaravegi og 
við þann krók lengjast þrjár póstleiðir. Póstafgreiðslurnar á Stað og Víðimýri 
missa alveg þýðingu sína, þegar langferðapóstar hætta að ganga.

VI. Flóabáiar.

Póstferðaáætlun nefndarinnar er bygð á göugu fjögurra flóabáta, er nú 
ganga. Gerir nefndin ráð fyrir, að Faxaflóabáturinn gangi eins og nú er og 
þurti ekki bækkaðan styrk. Báturinn, sem gengur frá Stykkisbólmi norður um 
eyjar og Barðaströnd, ætti að fara fleiri ferðir og hafa nokkru fleiri viðkomu- 
staði en nú eru, og má búast við eittbvað hækkuðum styrk til hans þess 
vegna. Ef Breiðfirðingar óska frekar eftir þvi, ætti báturinn að ganga frá Fiat- 
ey til Stykkishólms og þaðan til Barðastrandar. Nefndin leggur til, að Djúp- 
báturinn leggi niður ferðir til Önundarfjarðar og annara fjarða þar fyrir sunn- 
an, vegna þess að ekki sýnist þörf á þeim þegar strandferðum fjöigar. En að 
sama skapi ætti ferðum að fjölga tii Suðureyrar og allra viðkomustaða við 
Isafjarðardjúp og Jökulfirði. Telur nefndin ólíklegt, að styrkur þurfi að bækka 
til muna við þessa breytingu.

Nefndin leggur til, að Eyjafjarðarbáturinn felli framvegis niðurafáætl- 
un sinni allar viðkomur austan Húsavikur. En æskilegt væri, að báturinn 
kæmi við í hverri ferð á allar hafnir við Eyjafjörð og á Siglufjörð, en fari 
síðan í annarihverri ferð til Grimseyjar, Flateyjar og Húsavíkur, en í hinni 
ferðinni um Skagafjörð austanverðan til Sauðárkróks. Efasamt er, að styrkur 
til Eyjafjarðarbátsins þurfi nokkuð að hækka við þessa breytingu.

Styrkur til báta þessara er nú greiddur beint úr rikissjóði, nema að 
litlu ieyti til Breiðafjarðarbátsins. sem póstsjóður styrkir. Aðalstarf allra þess- 
ara báta er að flytja vörur og farþega. Nú virðist óeðlilegt að greiða ekki 
öllum bátunum allan styrk á sama hátt, og telur þvi nefndin rjett að greiða 
bátunum styrkinn beint úr rikissjóði og tekur því ekki flóabátana upp í 
kostnaðaráætlun sina yfir landpóstflutning.

VII. Kostnaður við strandferðir.

Nefndin fjekk álit framkvæmdarstjóra Eimskipafjelags Islands um það, 
hvað miklu meira hinar hraðari ferðir Esju mundu kosta en ferðir þær, sem 
nú eru farnar. Áleit framkvæmdarstjóri, að 26 ferðir Esju mundu eigi verða 
nema 28000 kr. dýrari í heild en þær 15 ferðir, sem nú eru farnar, ef þeim 
væri hagað svo sem ráð er fyrir gert i áætlunaruppkastinu á fylgiskjali nr. 1. 
Kostnaðurinn við hverja ferð verður eftir því minni, sem ferðin tekur styttri 
tima. Nú er enginn efi á því, að ef Esja sæi ein um strandferðirnar, mundi 
tekjuhalli hennar stórum minka við hraðari ferðir, því að fargjöld hennar
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mundu sennilega vaxa eitthvað. En þegar annað strandferðaskip kemnr, sem 
einkum er ætlað tii vöruflutninga, virðist mega gera ráð fyrir, að það taki 
nokkuð af farmgjöldum frá Esju, nokkuð fré öðrum skipum, en fái auk þess 
einhverjar tekjur af farmgjöldum, sem ekkert skip hefír áður baft, sökum þess 
að flutningar vaxa við bættar samgöngur.

Engu er hægt að spá um það, hversu mikill verður reksturshalli 
tveggja strandferðaskipa. Það má gera ráð fyrir, að hann verði nokkuð meiri 
en nú at Esju einni. En það er ómögulegt að gera áætlun um, hversu miklar 
verða tekjur eða gjöld skips, sem enn er óbygt og óráðið er, hversu bygt verður.

En nefndin vill benda á það, að til þess að tekjuhallinn verði sem 
minstur, virðist henni nauðsynlegt: að bæði skipin sjeu sem ganghröðust, að 
annað skipið sje sem best búið til farþegaflutninga og hafi eins hraðar ferðir 
og unt er og að hitt skipið sje mestmegnis miðað við vöruflutninga, en sem 
rainstu, kostað til farþegarúms.
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VIII. Tekjur og gjöld póstsjóðs.

Nefndin hefír gert yfirlit yfir tekjur og gjöld póstsjóðs siðustu 5 árin. 
Á þessum árum hefir ríkið haft hagnað af póstrekstrinum, og svo var einnig 
oftast nær fyrir styrjöldina, þó hitt kæmi fyrir, að tekjuhalli væri á rekstrinum. 
En striðsárin öll var tap á rekstrinum. Ef ætti að spá, hvernig framtiðin 
mundi verða að öllu óbreyttu, liggur næstað leggja aðeins siðustu 5 árin til 
grundvallar. Það skal tekið fram, að á siðustu árum hefir póstsjóður verið 
látinn bera öll gjöld til skipa fyrir póstflutning, nema með Esju og að litlu 
leyti með flóabátum. Hjer eru tekin með öll laun, sem borguð eru fyrirstörf, 
sem unnin eru í þágu póstmálanna. Fer hjer á eftir yfirlit um tekjur og 
gjöld póstsjóðs síðustu 5 árin.

Ár Tekjur Gjöld Tekjuafg.
1924....... 424694 398755 25939
1925....... 561993 455282 106711
1926....... 581538 484649 96889
1927....... 500474 462141 38333
1928....... 491000 484000 7000
Samtals 255y699 2281827 274872
Meðalt. 511939 456965 54974

Eins og sjest hjer að framan, er tiltölulega lítill munur á gjöldunum 
frá ári til árs. Aftur á móti eru tekjurnar talsvert mismunandi. Stafar þetta 
þó ekki af því, að burðargjöld eða notkun pósts sje ekki nokkuð jöfn. 
Gengismunur var til nokkurs gróða á árunum 1925 og 1926. En mest hækkar 
það þó tekjurnar, að gefin voru út ný frimerki. Þessi frimerki voru keypt í 
stórumstíl af frímerkjakaupmönnum, er hugðust að græða á þvi að selja þau 
erlendum frimerkjasöfnurum. Siðan hefir sala ekki tekist til útlanda, nema
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ad einhverju leyti. Frímerki þessara frímerkjakaupmanna hafa svo verið að 
koma til burðargjaldsnotkunar 1927—1928, og hefir þá minkað frímerkjasala 
póstsjóðs. Er auðsætt, að þetta 'veldur mikluz um misskiftingu teknanna, en 
ætti ekki að raska þvi, að á meðaltalstölum mætti byggja, og því líklegt, að tekju- 
afgangur verði ekki minni næstu 5 ár að meðaltali. Einkum hlýtur 1930 að 
verða mikið tekjuár fyrir póstsjóð, vegna þess að frimerkjasafnarar munu 
sækjast mjög eftir minningarfrímerkjum ársins, sem i ráði er að gefa út, og 
einnig vegna þess að þá verði mikid sent með pósti.

Ef áætla skal framtiðartekjuafgang póstsjóðs eftir kerfi nefndarinnar, 
verður að leggja til grundvallar tekjuafgang siðustu 5 ára og athuga, hvað 
nefndin gerir til að auka eða rýra tekjuafganginn. t*að virðist mega ætla, að 
notkun pósta aukist allmikið og póstsjóður hljóti að fá meifi tekjur i burð- 
argjöldum þegar póstferðum er fjölgað. Virðist ekki óvarlegt að gera ráð iyrir, 
að meðaltekjur næstu 5 ára verði að minsta kosti það hærri en meðalárs- 
tekjur síðustu 5 ára, að ætla megi, að tekjuafgangur af póstrekstrinum geti 
orðið alt að lO’/o hærri en nú er.

IX. Sameining pósts og síma.

Eins og að framan er sagt, var það eitt af þvi, sem nefndinni var falið, 
að athuga, hvernig megi á sem viðtækastan hátt sameina starfrækslu sima og 
pósts viðsvegar um landið og bera fram tillögur bygðar á þeim athugunum.

í nefndinni er aðeins einn maður, sem nokkra reynslu hefir í þvi, 
hversu mikið verk afgreiðsla á póst- og simastöð er, og hefir því nefndin 
mjög orðið að styðjast við þekkingu hans á þessum málum. En auk þess 
hefir hún haft tal af ýmsum mönnum, sem hún taldi geta gefið leiðbeiningar 
í þessu efni, og þá fyrst og fremst aðalpósimeistara og landssimastjóra. Nefnd- 
in kynti sjer svo rækilega sem föng voru á, hve mikil slörf voru að inna af 
höndum á öllum póstafgreiðslum og hinum stærri símastöðvum í landinu, og 
hve miklu fje væri varið úr rikissjóði og sveitarsjóðum til þessarar starfrækslu 
víðsvegar um land. Jafnframt reyndi nefndin að gera sjer Ijóst, hversu miklu 
fje mundi þurfa að verja til þessarar starfrækslu, ef rekstur þeirra væri sam- 
einaður. Setti nefndin þessar athuganir upp í skýrsluformi, sem fylgir hjer 
með á fylgiskj. nr. 6. Skal skýrsla þessi skýrð nokkuð hjer á eftir.

1 fyrsta til þriðja dálki eru tölur, sem gefa bendingar um störfin á 
póststofunum. 1 fyrsta dálki eru póstvisitölur, sem sýna í hundruðura tölu 
póstsendinga, þannig þó, að almenn brjef og blöð eru talin sem einn, en tala 
skráðra sendinga margfölduð með 10. Telur aðalpóstmeistari, að eigi verði á 
annan hátt komist nær um störfin á póststöðunum. 1 4.-7. dálki eru tölur, 
sem sýna borgun fyrir póststörf. í 8.-9. dálki eru tölur, sem gefa bendingar 
um störfin á simastöðvunum. Hefir nefndin ekki getað fengið aðrar tölur á- 
byggilegri en simatekjurnar á hverjum stað og timabilið á degi hverjum, sem 
stöðvarnar eru opnar. En það skal tekið fram, að þarna kemur fleira til



greina, sem eykur störfin. Én á hinum stærri stöðum eru laun starfsfólks 
þéss, sem ríkið borgar sjerstaklega, ekki talin með. '

1 10. dálki eru talin laun stöðvarstjóra nú og i 11. dálki samtals 
greiðslur fyrir póst og sima á hverjum stað. 1 13. dálki eru laun simastöðv- 
arstjóra eins og þau eru nú, og að því er snertir Akureyri, Siglufjörð, Borð- 
eyri, lsatjörð, Hafnarfjörð, Vestmannaeyjar og Seyöisfjörð eins og þáu verða 
samkvæmt lagafrumvarpi því, sem nefndin hefir samið óg fylgir hjer með á 
fylgiskj. nr. 7, ef það yrði að lögum, en í 12. dálki er talin uppbót, sem nefnd- 
in ætlar stöðvarstjóranum fyrir afgreiðslu á pósti, auk launa bans sem síma- 
stöðvarstjóra. Þó ber ekki að lita svo á, að nefndin skoði þessar upphæðir 
tyrir póstafgreiðsluna sem nákvæmlega það, sem fyrir bana ætti að greiða út 
af fyrir sig, beldur þannig, að i sambandi við núverandi stöðvarstjóralaun, sem 
aö nokkru eru greidd úr sveitarsjóði, og verða væntanlega eins framvegis, sjeu 
þær hæfilegar. í 14. dálki er talin sú upphæð, sem nefndinni þykir hæfilegt, 
að stöðvarstjóra sje greidd samtals sem stöðvarstjóralaun og fyrir afgreiðslu á 
pósti. Hvernig þeim uppbæðum yrði framvegis, þegar næst yrði samið um 
störfin, skift niður til útgjalda á reikning síma og pósts, sjer nefndin ekki á- 
stæðu til að fara frekar inn á, enda er bjer aðeins um leiðbeinandi upphæð- 
ir að ræða til athugunar, þegar launin verða ákveðin eða um þau samið.

Þó er á fyrgreindum 7 stöðum fastákveðin síma- og póststöðvarstjóra- 
laun, og ætlast nefndin til, að sú upphæð, sem á hverjum stað er talin i 12. 
dálki, sje þar hæfileg viðbót við launin fyrir afgreiðslu á pósti.

Skulu nú gerðar athugasemdir við hina einstöku staði, þar sem helst 
virðist þörf skýringa:

Akranes, Haganesvik, Hofsós, Kópasker, Sandur, Skagaströnd, Vik, 
Vopnafjörður.

Á öllum þessum stöðum hefir nefndin ekki álitið fært að leggja til, 
að launin verði lækkuð frá því, sem þau nú eru samanlögð. Ástæðan til þess 
að nefndin leggur samt sem áðar til, að sameinað verði á þessum stöðum, er 
sú, að hún álitur það þægilegra almenningi og stöðurnar lifvænlegri.

Akuregri. Á Akureyri er stærsta simastöð og pósthús utan Reykjavík- 
ur, og var nefndin nokkuð í vafa um, hvort leggja skyldi til, að þar yrði sam- 
einað. Nefndin leit hinsvegar svo á, að nokkurt fje mundi sparast við sam- 
eininguna og kjör stöðvarstjórans yrðu þó mjög sómasamleg, og áleit þvi rjett 
að leggja til, að þar yrði sameinað eins og annarsstaðar.

Isafjörður. Póstsjóður hefir nýlega keypt hús á Isafirði, sem er nægi- 
lega stórt fyrir póst- og simaafgreiðslu, ásamt ibúð fyrir stöðvarstjórann, en 
landssiminn á simahúsið þar. Nefndin ætlast til, að simaafgreiðslan yrði flutt i 
hið nýkeypta hús og að gamla húsið verði selt. Þess utan mun sparast all- 
veruleg upphæð á rekstri pósts og sima undir einni stjórn, þó stöðvarstjóra 
sje ætlað ríflegt aðstoðarfje vegna póstafgreiðslunnar. Nefndinni er að vísu 
ljóst, að flutningur stöðvarinnar mun hafa nokkurn kostnað í för með sjer, 
en þó yrði það ekki nema litið brot af þeirri upphæð, er simastöðvarhúsið 
mundi seljast fyrir.
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Siglufjörður. Þar er sameinað nú, og virðist ekki ástæða til að gera ; 
neina breytingu á launakjörum stöðvarstjórans.

Seyðisjjörður. Ríkissjóður á tvö hús á Seyðisfirði, símastöðvarhús og ■ 
ibúðarhús rjett bjá stöðvarhúsinu. Þetta ibúðarhús er landssimanum óþarft, en ’ 
ekki hefir tekist að selja það og jafnvel ekki leigja, og er þvi siður en svo, • 
að það sje arðberandi eign fyrir ríkissjóð. Virðist sjálfsagt, að sima- og póst- 
afgreiðsla verði í gamla stöðvarhúsinu, en ibúð stöðvarstjórans í hinu. Nefnd- 
in befir ætlað stöðvarstjóranum á Seyðisfirði hærri laun en á ísafirði, Vest- ; 
mannaeyjum og Siglufirði vegna sæsimastöðvarinnar. Nefndin lítur svo á, að : 
stöðvarstjórinn myndi ekki ver settur en áður hvað launakjör snertir, en all- ; 
verulegur sparnaður yrði þó árlega á rekstri pósts og sima.undir sömu stjórn. ; 
Nefndin hefir gengið út frá, að póststörf á Seyðisfirði muni minka, þegar hið 
nýja póstsamgangnakerfi kemur til framkvæmda.

Vestmannaeyjar. 1 Vestmannaeyjum mun vera nægilega mikið húsrúm j 
fyrir póst og sima i stöðvarhúsinu, og virðist sjálfsagt að sameina þessi störf ‘ 
þar eins og annarsstaðar, enda sparast mjög veruleg upphæð við sameining- ; 
una, þó forstöðumanni sjeu ætluð rifleg laun.

Hafnarjjörður. Þar mundi sparast nokkurt fje við sameininguna og 
launakjör forstöðumannsins þó batna frá þvi, sem nú er.

Á 1. fl. b. og 2. fl. simastöðvum er ástandið nú viða þannig, að stöðv- ; 
arstjóri hefir ýmist eina eða tvær stúlkur við símaafgreiðsluna fyrir mjög lága ; 
borgun, en sjálfur vinnur stöðvarstjórinn oft að öðru algerlega óskyldu starfi. ;

Simalaunin hafa verið svo lág, að stöðvarstjórinn hefir ekki getað lifað ; 
af þeim eingöngu, og þá lítið unnið að simaafgreiðslunni sjálfur. Nú eru 1. fl. b,- 
stöðvarnar opnar i 10 tíma á dag, og er það of langur vinnutimi fyrir eina ; 
stúlku. Nefndin hefir nú gengið út frá, að stöðvarstjóri hefði eina stúlku sjer í 
til aðstoðar við símaafgreiðsluna, sem ynni 7 tima á dag, og gerir einnig ráð 
fyrir, að póstafgreiðslustarfið á þessum stöðum muni ekki vera meira en það, 
að stöðvarstjórinn muni jafnframt geta unnið nokkuð við simaafgreiðsluna. 
Nefndin hefir gengið út frá þessu við ákvörðun launa á Blönduósi, Sauðár- i 
króki, Húsavik, Reyðarfirði, Patreksfirði, Bíldudal, Eyrarbakka, Flateyri, Kefla- 
vík o. s. frv.

1 Borgarnesi, Eskifirði, Norðfirði, Fáskrúðsfirði og Stykkishólmi hefir 
nefndin áætlað nokkuð hærri laun, enda eru störfin þar meiri en á fyrgreind- 
um stöðum. Á Eskifirði og Fáskrúðsfirði er nú sameinað; gerir nefndin litla 
breytingu á launakjörum forstöðumanna þar. 1 Stykkishólmi er einnig sam- 
einað, og virðist nefndinni, að laun stöðvarstjórans þar sjeu að vísu nokkuð há, 
borið saman við aðra, en með tilliti til þess, að þar er gæslustöð og stöðin 
lengur opin til afgreiðslu en aðrar 1. fl. B.-stöðvar, álítur nefndin eigi rjett að 
leggja til, að Iaunin verði lækkuð frá þvi, sem nú er.

1 Borgarnesi virðist mega spara allverulega upphæð við sameininguna.
Að öðru leyti sjer nefndin ekki ástæðu til að skýra skýrsluna nánar.
Eins og sjest á framanskráðu, hyggur nefndin, að allverulega megi spara 

við sameinaðan rekstur pósts og síma úti um land. En þess ber að gæta, að 
hjer er aðeins um áætlun að ræða, og nefndin hefir ekki alstaðar nægan
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kunnugleik, og kann vel að vera, að sparnaðurinn verði eitthvað minni sum- 
stáðar, þegar á að fara að semja um stöðurnar. En þótt svo reynist, þá telur 
nefndin samt, að unt muni að spara mjög verulega upphæð á sameiningunni. 
Annað, sem mjög mikið mælir með sameiningu þessari, er að allverulega batna 
kjör fjölda margra manna úti um land, sem áður hafa unnið fyrir mjög lítil- 
fjörlegum launum. 1 þriðja Iagi er mjög mikið hagræði fyrir almenning að 
geta gegnt erindum sínum við póst og sima á sama stað. Á þessum forsendum 
er frumvarp það bygt, sem nefndin hefir samið og fylgir hjer með á fylgiskjali 
nr. 7. Virðist ekki þurfa að skýra það frumvarp frekar en gert er i greinar- 
gerð, sem því fylgir.

Það skal tekið fram, að venja hefir verið á öllum fyrsta ílokks B og 
annars flokks simastöðvum, að hrepparnir leggja nokkuð til reksturs sima- 
stöðvanna. Hefir verið samið til 5 árá i senn um þessar greiðslur frá hrepp- 
unura. Nefndin hefir ekkert við þetta fyrirkomulag að athuga og virðist rjett, 
að það skipulag baldist, án þess að nokkuð sje um það fyrirskipað i lögum, 
þar sem þess gerist ekki þörf.

X. Niðurlag.

Nefndin hefir i I. og VII. kafla bjer að framan gert nokkra grein 
fyrir þvi, hvernig henni virðist rjettast, að strandferðum sje hagað, ef strand- 
ferðaskipin eru tvö, svo sem gert er ráð fyrir, sbr. áætlanir skipanna á fylgiskj. 
nr. 1 og 2 með nefndaráliti þessy. Eins og að likindum ræður, er þess ekki 
að vænta, að ekki verði meiri halli á rekstri tveggja strandferðaskipa en eins, 
því varla þarf að búast við svo stórum aukinni flutningaþörf, að aukinn flutn- 
ingur á fólki eða vörum borgi hallann tiltölulega betur en nú. Frumvarp 
kom fram um það á siðasta Alþingi að leggja nokkurt gjald á farseðla allra 
skipa, sem sigla hjer með ströndum fram, og jafnvel lika þeirra, er sigla milli 
landa, en náði þá ekki fram að ganga. Nefndinni þykir liklegt, að frumvarp 
komi fram aftur, sem gangi'i þessa átt, og má vera, að það verði að lögum i 
einhverju formi. Virðist þá sjálfsagt, að það fje, sem á þann hátt fæst, verði 
notað til þess að jafna halla strandferðaskipanna, eða til að halda niðri far- 
gjöldum þeirra og farmgjöldum þannig, að þau gjöld þurfi ekki að hækka 
svo sem gjaldinu nemur.

Ferðaáætianir þær, sem nefndin hefir samið fyrir landpóstferðir og 
póstferðir með flóabátum og sem taldar eru i fylgiskjali nr. 3, hyggur nefndin 
best i samræmi við strandferðirnar, eins og hún hugsar sjer þær samkvæmt 
framansögðu. En jafnframt gengur bún að þvi visu, að póststjórnin breyti 
þeim i samræmi við breyttar og bættar samgöngur og samgöngutæki.

Nefndin hefir i tillögum sínura ekki tekið tillit til þess möguleika, sem 
jafnan er fyrir þvi, að hafis geti hindrað skipaferðir meðfram Norðurlandi 
siðari hluta vetrar og að vorinu til. Er i kostnaðaráætlun nefndarinnar um 
landpóstferðir, á fylgiskjali nr. 4, ekki gert ráð fyrir íshindrunum. Ef gera 
ætti ráð fyrir þessbáttar hindrunum við samning landpóstferðaáætlunar, yrðu
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þær að vera i likingu við það, sem nú er um allan póstflutning norðan Reyðar- 
fjarðar og að ísafjarðardjúpi, eða jafnvel eitthvað suður fyrir það, þvi stundum j 
rekur mikinn is þar inn. En sem betur fer er það sjaldgæft og hefir ekki komið : 
fyrir nú i mjög mörg ár, að ís hafi tept skipagöngur fyrir Norður- og Austur- \ 
landi, og er því varla rjett að miða reglulegar póstáætlanir við slíkt óvenjulegt j 
ástand. Hinsvegar er nefndinni ljóst, að það muni valda miklum erfiðleikum j 
að koma pósti um Norður- og Austurland í ísaárum, þar sem póstsamband í 
slitnar viöa um fjallgarða á Norður- og Austurlandi samkvæmt tillögum \ 
hennar. Yrði i ísaárum ekki um annað að gera en að fækka póstferðum meðan 
ís hindrar skipaferðir og senda Norðurlandspóstinn landleiðis frá Borgarnesi ; 
norður yfir Holtavörðuheiði til hinna vestari hjeraða á Norðurlandi, en frá 
Reyðarfirði um Austfjörðu og austurhluta Norðurlands. Yrði i slíkum tilfellum 
að fela póstafgreiðslumönnum að semja um flutning á póstinum yfir fjallgarð- 
ana á Norður- og Austurlandi til næstu póstafgreiðslu.

Nefndinni þykir rjett, að landpóstferðir sjeu boðnar út, ekki sjaldnar : 
en fimta hvert ár, og i fyrsta sinn þegar tillögur hennar kynnu að koma til ; 
framkvæmda. Að sjálfsögðu yrði þess jafnan gætt að veita ekki öðrum en 
áreiðanlegum og reglusömum mönnum póstastöður, og þar, sem póstar yrðu 
fluttir með bifreiðum, ekki öðrum en vel færum, æfðum og áreiðanlegum 
bifreiðarstjórum.

Brjefhirðingar telur nefndin best settar á þeim stöðum, sem upp eru 
taldir á fylgiskj. 3 og 5. En nefndinni er það ljóst, að komið getur fyrir, að 
ekki sje hæfur maður á einhverjum þessara brjefhirðingastaða, eða að ekki 
semji um þóknun fyrir starfið, og yrði þá að færa brjefhirðinguna á annan 
stað i grend, þar sem best hentaði, eða leggja hana niður um tima. Væntir 
nefndin þess, að póststjórnin mundi jafnan, þegar svo stendur á, leita umsagnar 
hlutaðeigandi sveitarstjórnar um málið.

Það er mönnum auðvitað mjög óhentugt að geta ekki fengið bögglapóst 
sinn fluttan út um sveitirnar nema fyrir hið afarháa gjald, sem slikum flutn- 
ingi fylgir. En um slikt er ekki að ræða. Aftur hugsaði nefndin sjer þann 
möguleika, að bögglapóstur fengist fluttur áfram með bifreiðum til endastöðva 
þeirra fyrir sama gjald og sjóveg. Ræddi bún það mál við aðalpóstmeistara, 
en hann taldi á þessu mikil vandkvæði og færði full rök fyrir máli sinu. 
Kvaðst hann hafa hugsað þetta mál, en ekki talið fært að koma slikri breyt- 
ingu á. Telur nefndin sig þvi ekki geta gert ákveðnar tillögur um þetta, en 
þætti vel farið, ef póststjórnin sæi einhvern veg til að koma þessu á, þó ekki 
væri nema um stutta bifreiðavegi, þvi sveitafólki væri að þvi mikið hagræði. 
Mundi sjálfsagt ekki þykja ósanngjarnt, þó bögglapóstgjöld yrðu litið eitt 
hækkuð yfirleitt, ef þessi friðindi kæmu á móti.

Eins og að framan segir, býst nefndin við, að heldur muni aukast 
tekjuafgangur póstsjóðs við auknar samgöngur og póstferðir. Virðist nefndinni, 
að tekjuafgangi póstsjóðs væri best varið til þess að greiða með honum tekju- 
halla strandferðanna, og yrði það tillag póstsjóðs til þeirra. Liklega má búast 
við, að eitthvað verði ódýrari landpóstferðir en nú eru, og ennfremur talsverð- 
ur sparnaður að þvi að sameina póst og slma, eins og nefndin hefir lagt til,
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þannig að útkoman á rekstri strandferða og pósts verði i heild ekki eins slæm 
eins og ef strandferðirnar eru teknar út af fyrir sig.

Það er erfitt að segja, hvernig almenningi kann að falla fyrirkomulag 
það, sem nefndin hefir lagt til að upp verði tekið. Má einkum búast við, að 
mönnum þyki ilt, að feldar eru niður ferðir um illa fjallvegu og að ferða- 
menn geta því ekki lengur haft not af samfylgd með pósti. t*að mundi þó ot 
dýrt að halda uppi slikum ferðum eingöngu þess vegna, og getur því nefndin 
ekki Jagt það til. Hinsvegar ætti það að geta orðið talsvert hagræði fyrir al- 
menning, að síma- og póstafgreiðsla sjeu á sama stað sem viðast, og virðist 
nefndinni bera að þvi ad stefna.

Reykjavík, 3. mars 1929.

Vigfús Einarsson. Jón Sigurðsson. Björn Hallsson.
Ingólfur Þorsteinsson. ó). Kvaran.
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FylgÍHkJal II. Skrá um kostnað við starfrækslu sameina

Nr. Póst- og simastöð Ta
la

se
nd

in
ga

 i
hu

nd
ru

óu
m

Ta
la

 u
nd

ir
-

lig
gj

an
di
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st

st
öó

va
Ta

la
au

ka
pó

st
a

Laun
kr.

Húsa-
leigu-

styrkur
kr.

•Skrif-
stofufje

kr.

Lauq 
samtai 

kr. i

1 Akranes ................ 576 6 7 1400 200 200 1801
2 Akureyri................ 6999 17 10 4556 » 4000 855
3 Bildudalur ....... 535 2 4 1400 300 300 200?
4 Blönduós................ 1336 7 6 2900 500 400 380*
5 Bolungarvík ....... 256 » » 1200 300 100 160t
6 Borðeyri................ 359 » » 1000 » » 100
7 Borgarfjörður....... 176 » » 700 » » 70*
8 Borgarnes ............ 1610 12 8 3600 500 400 450«
9 Búðardalur .......... 651 9 3 1500 r 200 200 190Í

10 Dalvík .................... 102 » » 500 » » 50«
11 Djúpivogur............ 397 » 1 1400 300 100 180i
12 Egilsstaðir ............ 780 10 3 1500 300 100 190<
13 Eskifjörður............ 1160 » 2 2000 500 750 325*
14 Eyrarbakki............ 330 3 3 1600 300 100 200i
15 Fáskrúðsfjörður... 767 2 » 1600 350 500 2451
16 Flateyri ................ 400 4 3 1500 200 200 19()i
17 Hafnarfjörður....... 1004 2 1 3000 500 400 390(
18 Haganesvík........... 102 2 2 500 » » 50<
19 Hofsós.................... 310 3 2 900 » 100 100*
20 Hólmavík ............ 738 5 3 1400 200 200 180Í
21 Húsavik ................ 1320 6 3 2800 500 800 4101
22 Hvammstangi....... 585 » 1 1500 200 300 200<
23 Höfn í Hornafirði 232 3 » 1100 250 250 160(
24 Jsafjörður ........... 4282 16 14 5092 » 3900 899:
25 Keflavík ................ 268 3 1 1200 200 200 1601
26 Kópasker................ 308 2 1 1000 » » 100Í
27 Króksfjarðarnes... 317 8 4 900 » 100 100(
28 Norðfjörður ....... 600 » » 2200 700 400 330C
29 ólafsfjörður ....... 60 » » 400 » » 40C
30 ólafsvik ................ 359 5 5 1400 200 » 160C
31 Baufarhöfn........... 53 » » 400 » » 40C
32 Reyðarfjörður...... 968 » » 1800 500 400 270(
33 Sandur ................... 269 » » 1000 » »• 100Í
34 Sauðárkrókur....... 1139 6 7 3000 400 400 380C
35 Seyðisfjörður....... 2574 2 2 4020 1500 3000 852(
36 Siglufjörður ....... 1893 » » 3000 350 850 420(
37 Skagaströnd ....... 142 » » 600 » » 60C
38 Stykkishólmur ... 1337 » » 3000 600 700 430C
39 Patreksfjörður..... 809 » » 2000 '400 100 250C
40 Vestmannaeyjar... 2249 » » 3700 1800 2350 785C
41 Vik ........................ 913 » » 1400 300 300 200C
42 Vopnafjörður....... 444 » » 1400 200 100 170C
43 Þingeyri ................ 452 » » 1900 300 » 220C
44 Pórshöfn................ 433 » » 1200 200 300 170C

Samtals 80168 13250 22500 11591*
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astöðva og póstafgreiðslustöðva.

matekjur
kr.

Flokkur
stööva

Sipalauu
kr.

Póst* og 
simalaun 
samtals 

kr.

Aætluö
aöstoö

kr.

Áætluö
laun
kr.

Lauu
samtals

kr.

Áætlaöur
sparn-
aöur
kr.

8858.05 1 B 2000 3800 1800 2000 3800 »
) 1987.58 1 A 4556 13112 5000 6030 11030 2082
421400 1 B 2500 4500 1300 2500 3800 700
7801.00 1 B 3000 6800 2000 3000 5000 1800
3511.00 1 B 2250 3850 1250 2250 3500 350
3304.00 1 A 3484 4484 500 4020 4520 -5-36
225400 2 1200 1900 500 1200 1700 200

11164 00 1 B 5000 9500 1500 5000 6500 3000
2078.00 2 1200 3100 1800 1200 3000 100
208200 2 900 1400 500 900 1400 »
2765.35 2 1750 3550 1250 1750 3000 550
1864.65 2 2700 4600 1300 2700 4000 600

20024.00 1 B 4200 7450 2800 4200 7000 450
8220 60 1 B 2650 4650 1350 2650 4000 650

10150 95 1 B 3800 6250 2200 3800 6000 250
7582.30 1 B 2500 4400 1300 2500 3800 - 600

58675 25 1 A 3484 7384 1000 5092 6092 1292
705.00 3 » 500 500 » 500

1952.70 2 800 1800 1000 800 1800 »
3462.05 2 1300 3100 1700 1300 3000 100
867335 1 B 3125 7225 1875 3125 5000 2225
4034.30 2ogl B 1750 3750 1750 1750 3500 250
3589.25 2 og 1 B 2000 3600 1200 2000 3200 400

61225.36 1 A 4824 13816 5000 5360 10360 3456
11856.39 1 B 3000 4600 1000 3000 4000 600
1624 45 2 600 1600 1000 600 1600
1038 60 2 150 1150 500 150 650 500

1845300 1 B 4200 7500 2300 4200 6500 1000
2872 20 2 900 1300 400 900 1300 »
3268.90 2 1800 3400 1600 1800 3400 »
2081.00 2 1050 1450 400 1050 1450 »
6976.55 1 B 3000 5700 2000 3000 5000 700
4131 60 2 1800 2800 1000 1800 2800

11654.65 1 B 3000 6800 2500 3000 5500 1300
41531.14 1 A 4824 13344 3000 6030 9030 4314
79487.00 1 A 3752 7952 2640 5360 8000 -5-48

1S33.25 2 810 1410 600 810 1410
12640.30 1 B 4200 8500 4300 4200 8500 »
7956.10 1 B 4000 6300 1500 4000 5500 1000

59583.00 1 A 4824 12674 2640 5360 8000 4674
5508.00 1 B 2250 4250 2000 2250 4250
2892.00 2 1200 2900 1000 1200 2200 700
6214.50 1 B 3000 5200 1000 3000 4000 1200
2895.90 2 1200 291)0 1000 1200 2200 700

110533 226451 72755 118037 190792 35743
-r- 84

Nr.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 68
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Wd. 106. Breyllngartillaga

við frv. til laga utn breyting á lögum nr. 41, 4. júní 1924 [Vegalög].

Frá Einari Jónssyni og Gunnari Sigurðssyni.

1. Framan við frv.greinina komi:
í stað orðsins »Landeyjar« f 2. gr. A. 1. komi: Hvolhrepp inn Fljóts- 

hlíð að Hhðarenda, yfir Þverá og Aurana austur yfir Markarfljót, um . . .
2. Aftan við frv.greinina bætast 2 nýir töluliðir:

a. Landbraut. Af þjóðveginum bjá Meiritungu í Holtum upp Land um 
Fellsmúla að Galtalæk.

b. Árbaugsvegur. Frá þjóðveginum hjá Ægissiðu um Bjóluhverfi niður í 
Þykkvabæ.

Nd. 107. Wefndar&Ut

um frnmv. til laga um dóm 1 vinnudeilnm.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir klofnað í málinu. Undirritaður minni hluti telur rjett, að 
frumv. um þetta nái fram að ganga. Vinnudeilur eru svo djúpstætt mein þjóð- 
fjelaganna, að það virðist ekki forsvaranlegt annað en leita ráða til að afstýra 
þeim. Hver ráð sjeu best i þessu efni, má deila um, en það sýnist eðlilegt að 
grípa til sama ráðs um vinnudeilur sem um aðrar deilur manna. Það má telja 
næsta undarlegt, ef þjóðfjelaginu er ekki rjett að verja sig með neinum ráðnm 
gegn hinu ægilega böli, sem verkföll og verkbönn eru meðal þjóðanna. AUar 
deilur milli einstakra þegna innbyrðis eru settar niður með hjálp dómstóla. Þjóð- 
irnar setja upp dómstóla eða gerðardóma til þess að skera úr deilum þeirra á 
milli. Hvi skyldi það þá vera óeðlilegt eða rangt að reyna að nota sama ráðið 
um vinnudeilur? Dómstólar gera um mál manna, hversu mikið sem um er deilt 
af hálfn aðilja. Dómstólar geta dæmt meon af lífi víða um hinn mentaða heim, 
og frelsi geta þeir svift þegnana, jafnvel æfilangt. Svo mikið er lagt i vald dóm- 
stólaj og hvi má þá ekki einnig fela þeim úrskurðarvald í vinnudeilum?

Að atbuguðu þessu telur minni hlulinn rangt að reyna ekki þá leið, sem 
frumv. ráðgerir, og mælir því með, að frumv. nái fram að ganga með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. 2. liður fellur burt og 3. liður verður 2. liður.
2. Við 2. gr. Á eftir orðinu »hæstarjetti« i niðurlagi gr. komi: og forseta 

vinnudóms.
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3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Hjeraðsdómari í einkamálum þar, er dómur skal starfa (3. gr.), er 

forseti dómsins. Aðilar vinnudeilu nefna í dóm 3 menn hvor, þá er þekking 
hafa á atvinnugrein eða atvinnugreinum þeim, er máli skifta, og vinnukjör- 
um í -þeim. Ryður fyrsta sinni, er dómur er háður, tveim mönnum hvor aðiii, 
en þeir 2, sem eftir verða, skipa dóminn með forseta. Nú ryður aðili ekki 
dóm, og skal þá forseti gera það í stað hans.

Nú missir dómara við eftir ruðningu, og nefnir sá aðiii, er þann 
dómara nefndi til, 3 meðdómendur i bans stað. Skal siðan ryðja 2 með 
sama hætti og fyr segir.

Ef aðilar, annarhvor eða báðir, nefna ekki menn í dóm, áður en 3 
dagar eru liðnir frá þvi þeir fengu skriflega beiðni um það frá forseta dóms- 
ins, tilnefnir hann mann eða menn i dóminn i þeirra stað.

í dóminn tilnefnir hæstirjeltur ennfremnr 2 menn og 2 til vara, og 
verðnr því dómur jafnan skipaður 5 mönnum.

Enginn getur skorast undan að taka sæti í vinnudómi.
Áður en meðdómandi tekur til starfa i dóminum, skal hann vinna 

og undirrita i þingbókina heit um, að hann skuli rækja starfann eftir 
bestu vitund.

4. Við 5. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: Sólarhring eftir að hjeraðsdómari 
og hæstirjettur hafa fengið tilkynningu atvinnumálaráðherra (2. gr.), skal 
hæstirjettur nefna menn i dóminn og bjeraðsdómari skora á aðila að gera 
hið sama. Tilnefning skal þegar i stað tilkynna dómsforseta. Siðan tilkynnir 
bann dómendum tafarlaust o. s. frv.

5. Við 10. gr. Aftan við 1. málsgr. bætist: eða undirbúningur undir dómsmeðferð.

Alþingi, 22. mars 1929.

Magnús Guðmundsson, Hákon Kristófersson. 
frsm.

Ed. 198. Frumvarp

íil laga um einkasölu rikisins á tóbaki.

Fiutningsm.: Jón Ðaldvinsson og Erlingur Friðjónsson.

1- gr.
Frá 1. jan. 1930 má enginn nema rikisstjórnin flytja hingað frá út- 

löndum neina tegund af tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið og til 
hvers sem það er ætlað.

Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs 
tóbak, ef tóbaksbirgðir eru eigi að áliti tollstjóra meiri en svo, að hæfilegur
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forði sje handa skipverjum og farþegum. Gf birgðirnar teljast meiri, fer um 
það, sem umfram er, eftir 13. gr. Þegar sjerstakar ástæður mæla með, getur 
ráðherra látið sektir falla niður, og er heimilt að greiða verð fyrir tóbakið, ef 
ætla má, að tilætlunin hafi eigi verið að flytja það í land.

2. gr.
Tóbak það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún 

kaupfjelögum, öðrum verslunarfjelögum eða kaupmönnum, en eigi öðrum. 
Um tóbakssöluna setur ríkisstjórnin nánarí reglur.

3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um i 1. og 2. gr., 

leggur rikissjóður fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.

4. gr.
Nafn verslunarinnar skal vera »Tóbakseinkasala rikisins*.

5. gr.
Ríkisstjórnin annast rekstur tóbakseinkasölunnar, skipar forstöðumann 

og tvo endurskoðendur og setnr þeim erindisbrjef.

6. gr.
Rikisstjórnin ákveður í reglugerð, hvernig fara skuli með tóbaksbirgðir 

þær, sem fyrir hendi kunna að vera i landinu 1. janúar 1930, og hvort gjald 
skuli greitt af þeim í rikissjóð. Eftir 1. sept. 1929 skal rikisstjórninni vera 
heimilt að banna allan innflutning tóbaks, nema sjerstakt leyfi hennar komi til.

7. gr.
Heimilt skal rikisstjórninni að ákveða i reglugerð, að fyrirmæli laga 

16. nóv. 1907 um tollvörugeymslu og tollgreiðslufrest skuli að þvi er alls- 
konar tóbak snertir falla úr' gildi frá 1. sept. 1929, og getur rikisstjórnin þá 
krafist tafarlausrar greiðslu á öllum ógreiddum tolli af tóbaki, er þá kann að 
vera i tollgeymslu.

8. gr.
Tóbakseinkasalan skal léggja frá 10 til 75 af hundraði á tóbak, eftir 

þvi sem henta þykir fyrir hverja tegund. Álagning þessa skal miða við verð 
vörunnar kominnar i hús hjer á landi, án tolls. Tóbak til sauðfjárbaðana 
selst án hagnaðar.

9. gr.
Tóbakseinkasalan skal greiða hinn lögákveðna tóbakstoll þar, sem tó- 

bakið er fyrst flutl i land, á þann hátt og á þeim tíma, sem tolllög mæla fyrir. 
En heimilt skal þó ríkisstjórninni að ákveða i reglugerð, að reikningar toll- 
stjóra á hverjum stað skuli greiðast beint i rikissjóð og að greiðslurnar megi 
fara fram á ákveðnum timum, t. d. mánaðarlega eða ársfjórðungslega.
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10. gr.
Ágóði sá, sem verður af rekstri tóbakseinkasölunnar, greiðist i ríkis- 

sjóð og telst með tekjum bans. Rikisstjórnin setur nánari reglur um reikn- 
ingsskil. 1 þeim reglum skal ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i 
veltufjár- og varasjóð.

11. gr.
Tóbakseinkasalan skal jafnan bafa nokkurn forða af tóbaki fyrirliggj- 

andi í Reykjavík. Kostnað af sendingu tóbaksins innanlands greiði viðskifta- 
menn. Pantað tóbak getur tóbakseinkasalan látið senda beint frá útlöndum til 
þeirra staða hjer á landi, sem óskað er, og miðast álagning þá við verðið á 
höfn ákvörðunarstaðar.

12. gr.
Rikisstjórnin ákveður hámarksverð tóbaks i smásölu.

13. gr.
Umbúðir allra tóbakstegunda, sem tóbakseinkasalan flytur inn, annará 

en tóbaks til sauðfjárlækninga, skulu vera merktar með álimdum miðum, er 
á sje letrað »Tóbakseinkasala rikisins*.

14. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt frá 50 til 20000 kr., ef eigi 

liggur þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess skal tóbak, sem inn er 
flutt i heimildarleysi, gert upptækt og afhendist tóbakseinkasölunni til ráð- 
stöfunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur i rikissjóð.

15. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal fara sem almenn 

lögreglumál.

Greinargerð.

Þegar lögin nm einkasöln á tóbaki vorn nnmin nr gildi á þinginn 1925, 
var tollnrinn á tóbaki, eins og kunnngt er, hækkaður nr 10 upp i 16 krónnr á 
vindlum og vindlingnm, en úr 5 npp f 6 krónnr á munntóbaki, neftóbaki og 
reyktóbaki. Tollhækknn þessari, sem nam 60% á vindlum og vindlingqm, en 20% 
á öðrn tóbaki, mnn hafa verið ætlað að bæta rikissjóði tekjnmissi þann, versl- 
unarhagnaðinn af tóbakseinkasölunni, er rikissjóður varð fyrir við afpám einka- 
sölunnar, en sá verslunarhagnaður nam árið 1925 kr. 490268,24, auk kr. 32215,41, 
er fór til greiðsln útsvara. Tóbakseinkasalan greiddi 1925 i rikissjóð i toll kr. 
647792,00, svo að tekjnr rikissjóðs nrðu það ár af tóbaki samtals kr. 1138061.14. 
Formælendur einkasólnnnar töldu, að jatnvel þessi mikla tollhækknn mnndi ekki 
nægja til að bæta rlkissjóði tekjnmissinn. Máske yrðn tekjnrnar af tollhækknninni 
jafnmiklar hagnaöinnm á einkasölnnni á fyrsta ári (1926), en strax að því loknn
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myndi það sýna sig, að ríkissjóður myndi tapa alt að */* miljón króna árlega i 
á afnámi einkasölunnar. Árið 1926 varð innborgaður tóbakstollur svo 1135000 kr., 
eða nálega sama og allar tekjur ríkissjóðs af tóbaki 1925, en 1927 er innborg- 
aður toliur af tóbaki nál. 200 þús. kr. minni, eða um 950000 kr. Þess ber þó 
að gæta, að árið 1927 var fremur hagstætt verslunarár. Árið 1928 lítur út fyrir, 
að innborgaður tollur muni nema ca. 1050 þús. kr., eða nál. 100 þús. kr. minna 
en 1926, en innQutningurinn 1928 mun vera óvenjumikill sökum góðæris. Það 
virðist þvi mega ganga út frá því með vissu, að tekjur ríkissjóðs sjeu um 200 
þús. kr. minni nú árlega en þær hefðu orðið, ef einkasalan hefði staðið.

Nú skal nánar athugað, hvernig einkasala mundi bera sig, ef gengið er 
út frá innfiutningi tóbaks árin 1926, 1927 og 1928, núverandi verðlagi á tóbaki i 
heildsöla og rekstrarkostnaði eftir núverandi verðlagi.

Samkvæmt skýrslum Hagstofunnar hefir innflutningur tóbaks árin 1922
—1927 verið:

1922 Þungi Verð
Neftóbak ............ .................... 32290 kg. kr. 450247
Reyktóbak ..................................... 3547 — — 45666
Munntóbak..................................... 16186 — — 232227
Vindlar ..................................... 2608 — — 83260
Vindlingar ..................................... 10443 — — 168099
Samtals tóbak ............................. 52023 kg. kr. 728140
Samtals vindlar og vindlingar... 13051 —

kr.
251359
979499

1923
Neflóbak ............................. ... 43463 kg. kr. 501390
Reyktóbak ..................................... 6573 — — 73986
Munntóbak..................................... 24558 — — 308370
Vindlar.............................................. 2850 — — 100398
Vindlingar ..................................... 13171 — — 211062
Samtals tóbak ............ ............ 74594 kg. kr. 883746
Samtals vindlar og vindlingar... 16021 —

kr.
311460

1195206

1924
Neftóbak ... ............................. 41339 kg. kr. 475560
Reyktóbak ..................................... 10505 -- — 110555
Munntóbak....................................... 21534 — — 267198
Vindlar ...................................... 4000 — — 121015
Vindlingar ..................................... 13860 — — 193423
Samtals tóbak ............................. 73378 kg. kr. 853313
Samtals vindlar og vindlingar ... 17860 — — 3,4438

kr. 1167751
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1925
Neftóbak ............................. ... 40047 kg. kr. 436420
Reyktóbak ..................................... 10506 — — 81737
Munntóbak..................................... 22955 — — 265783
Vindlar ..................................... 4902 — — 139717
Vindlingar ..................................... 24168 — — 254456
Samtals tóbak ............................. 73508 kg. kr. 783940
Samtals vindlar og vindlingar ... 29070 — — 394173

kr. 1178113

1926
Neftóbak ..................................... 49570 kg. kr. 478636
Reyktóbak ..................................... 22702 — — 176920
Munntóbak..................................... 29023 — — 303758
Vindlar ..................................... 9716 — — 297591
Vindlingar ..................................... 32378 — — 307044
Samtals tóbak ............................. 101295 kg. kr. 959314
Samtals vindlar og vindlingar ... 42094 — — 604635

kr. 1563949

1927
Neftóbak ..................................... 35214 kg. kr. 355429
Reyktóbak .................... ............ 12416 -- — 86478
Munntóbak..................................... 21480 — — 233253
Vindlar ..................................... 5675 — — 155278
Vindlingar ..................................... 25768 — — 222460
Samtals tóbak ............................. 69110 kg. kr. 675160
Samtals vindlar og vindlingar ... 31443 - — 377738

kr. 1052898

Samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytisins var innborgaður tollur 3
fjórðunga ársins 1928 orðinn 788454 kr., sem er ca. lO*/o bærri upp-

hæð en */* hlutar innborgaðs tolls 1927. Virðist því mega ganga út frá því, að 
innflutningur tóbaks sje ca. lO°/o meiri 1928 en 1927, eða sje 10*/o bætt við þunga 
og innkaupsverð innflults tóbaks 1927, verður tóbaksinnflutningurinn 1928 þannig: 

Tóbak 76548 kg. kr. 742676
Vindlar og vindlingar 34587 — — 415571

kr. 1158187
Verðmæti innflutts tóbaks árin 1926—1928 er þá samtals 3775034 kr., eða 

1258345 kr. að meðaltali á ári. Allur innflutningstollur af tóbaki nemur samtals 
þessi 3 ár 3214402 kr., eða 1070467 kr. að meðaltali á ári. Innborgaður tollur 
þessi 3 ár nemur samtals 3135000 kr., eða 1045000 kr. á ári. Af tóbaki því, er 
varinnflutt árið 1926, lá um áramót 192(5-27 í tollgeymslum vörumagn, er greiða 
skyldi af 146000 kr. i toll. Verðmæti innflutts tóbaks samtais þessi 3 ár plús
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tolli, er skyldi greiða af þvf, nemnr samtals 6989436 kr., en þar sem gera má ráð ( 
fyrir, að ca. 300—400 þús. króna birgðir sjen til í landinn umfram birgðirnar um \ 
áramót 1925 26, verður meðaltal verðmætis innflutnings plús tolli ca. 2200000 kr. 
árlega, ef aðeins hefðn legið jafnmiklaT birgðir f landinn á bverjum tfma og voru \ 
til 1. jan. 1926, en varla er ástæða til að álíta, að einkasala befði þurft að liggja i 
með mikið meiri birgðir, Birgðir einkasölunnar, er hún bætti, munu hafa verið ca. 
200000 kr., og voru þær mestmegnis seldar 3 siðustu daga ársins 1925. Það virfl- ■ 
ist þvi mega gera ráð fyrir þvf, að innflutningur tóbaks næstu árin verði (inn- 
kaupsverð tóbaks komið i hús plús tolli) ca. 2200000 kr. að meðaltali, en á 
fyrsta ári eftir að einkasala tæki aftur við mætti ganga út frá, að hann yrði ca. 
300000 kr. minni vegna of mikilla fyrirliggjandi birgða, en strax á næsta ári þar 
á eftir ætti hann að ná sjer npp i 2200000 kr., þetta alt að því tilskildu, að inn- 
Kaupsverð á tóbaki hækki ekki og að mismunur verði ekki á innflutningi einstakra 
tegunda tóbaks. Undanfarið hefir innflutningur neftóbaks farið minkandi, en inn- 
flutningur vindlinga (og vindla að nokkru leyti) farið vaxandi. Haldi sú breyting 
áfram að eiga sjer stað, hækkar tollurinn að miklum mnn, og þess ber i því sam- 
bandi að gæta, að álagning á vindlinga er mun meiri en á neftóbak, og ætti því 
innkaupsverð og tollnr samanlagt, plús heildsöluálagningu væntanlegrar einkasöln, 
að hækka er frá liði, án þess að verðlag einkasölunnar hækkadi frá þvf, sem nú er.

Álagrung einkasölu.

Miðað við þá álagningu, sem nú á sjer stað hjá heildverslunum, er mefl 
tóbak versla, má ganga út frá þvf, að einkasalan muni geta lagt ca. 12% á 
innkaupsverð vörunnar (kominnar i hús), plús tolli, eða ef um væri að ræða kr. 
2200000 upphæð, sem lagt væri á, þá yrði brúttóhagnaður einkasölunnar:

12% af kr. 2200000.00 kr. 264000.00
Rekstrarkostnaður tóbakseinkasölu ætti, eftir þvi sem reynsla er fengin fyrir, 
ekki að fara fram úr 100 þús. kr. á ári.

Sje gengið út frá 264000 kr. brúttóhagnaði, verður nettóhagnaðurinn 
kr. 164500.00. Ef innkaupsverð og tollur næmu til samans aðeins ca. 1900 þús. 
kr. á fyrsta ári einkasölunnar, yrði hagnaðurinn kr. 36000.00 minni, eða kr. 
128500.00. Við útreikninginn á brúttóhagnaði hjer að framan er tekið tillit til 
mögulegrar rýrnunar á birgðum.

Merking á tóbakinu.

Að sjálfsögðu yrði sama nauðsyn og áður á þvf að merkja alt það tóbak, 
sem einkasalan flytur inn. Þá merkingu mun vera auðvelt að fá framkvæmda af 
verksmiðjunum erlendis án nokkurs kostnaðar fyrir rikissjóð.
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Kostnaður rikissjóðs við tollmerkingu þá, sem nú fer fram, var:
Árið 1926: í Reykjavik.................... ...................................................... kr. 25122.90

Annarsstaðar á lslandi ? ?
Tollmiðarnir er ókunnugt hvað kostuðu.

Árið.1927: í Reykjavik............................................................................... kr. 24129.54
Annarsstaðar á landinu ...................................................... — 986.00

kr. 25115.54
Tollmiðarnir er ókunnugt hvað kostuðu.

Án þess að hægt sje að segja með vissu, hvað tollmiðarnir kosta árlega,
þá verðnr sá kostnaður varla minni en kr. 5000.00 árlega. Við npptðku einkasölu 
sparast ríkissjóði auk þessa frá þvi, sem nú er:

1. Kaup gæslumanns tóbakstollgeymslanna í Reykjavik ca. 3000 kr.
2. ’/j kaup eins starfsmanns i skrifstofu tollstjóra i Reykjavik, er varla má 

ætla lægra en 2400 kr.
Þessi sparnaður verður þvi varla minni árlega en:

Kr. 25100.00 spöruð tolláliming.
— 5000.00 ca. sparaðir tollmiOar.
— 5400.00 vinnusparnaður i skrifstofu tollstjóra.
Kr. 35500 00 alls.

Beinn hagnaður rikissjóðs af upptöku einkasölunnar ætti þá fyrsta árið 
að geta orðið:
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Kr. 128500.00 verslunararður.
— 35500 00 sparaður kostnaður.

Kr. 164000 00

Og siðan á ári:

Kr. 164500.00 verslunararður.
— 35500.00 sparaður kostnaður.
Kr. 200000.00

Jafnvei þótt gert væri ráð fyrir, að innkaupsverð tóbaks plús tolli yrði 
eitthvert árið eigi meira en t. d. lfOO þús. kr., þá yrði nettóarður einkasölunnar 
þó aldrei minni en ca. 85 þús. kr. Þar sem frekar er varlega áætlaður arðurinn 
hjer að framan, má jafnvel vænta þess, að nettóarðurinn gæti farið upp i ’/< 
milj. kr. á ári. Hefir reynslan sannað það, sem formælendur einkasölu á tóbaki 
hjeldu fram, er lögin voru afnumin 1925, að það er alt að milj. kr. tap 
árlega fyrir rikissjóð að hafa ekki einkasölu á tóbaki, enda þótt haldið sje ná- 
kvæmlega sama heildsöluverði á tóbaki undir einkasölu og það hefir verið f 
frjálsri samkepni siðastliðin 3 ár. Gr sanni næst, að af afnámi einkasölunnar 
1925 stafi 600—800 þús. kr. tekjumissir fyrir rikissjóð á árunum 1926—1929.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing).
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Obeinn hagnaður.

Auk þess má telja ýmsan óbeinan hagnað fyrir rikið að einkasölu, svo sem: :
1. Minna af veltufje landsmanna bnndið i þarflitlum verslnnarrekstri.
2. Betri og bagkvæmari innkanp.
3. Minna vinnuafl bnndið i landinu við þarflítinn verslunarrekstur.

Tollheimta undir einkasölufyrirkomulagi.

Það mætti segja, að einfaldast væri, að einkasalan skilaði sjáif tollinum i 
beint i rikissjóð. Gn ef Alþingi þykir eðlilegra, að tollbeimta fari öll fram gegnum ; 
núverandi tollstjóra, virðist mega á sama standa, þótt tollnrinn sje gerður upp við f 
viðkomandi tollstjóra. Nær þvi allnr tollnrinn var nndir siðustu einkasöln greiddur : 
i Reykjavik. Það, sem greiða þarf úti á landi, er venjnlega algerlega vandalanst 
að reikna út, en öll vinnan, sem ætla mætti að gengi i útreikning og greiðslu á 
tollinnm i Reykjavik, teknr varla meira en 3—4 tima á mánnði fyrir einn mann 
i tollstjóraskrifstofnnni. Gngin bein ástæða virðist vera til að breyta nndirstöðu 
tollsins eða tollinnm pr. kg., meðan Alþingi ætlast til, að ríkissjóður þafi blutfalls- 
lega sömn tekjnr af tóbakstollinum og'áðnr.

Skipulag einkasölunnar.

Meðan ekki befir verið sett á stofn sjerstök landsverslun nndir sjálfstæðri 
stjórn, er kosin væri af Alþingi, eða jafnvel fulltrúum atvinnnveganna, og sem 
tóbakseinkasala gæti orðið ein grein af, virðist einfaldast, að tóbakseinkasalan 
heyri beint nndir rikisstjórnina (væntanlega fjármálaráðuneytið), og skipi hún 
forstöðnmann einkasölunnar. Hvort rjett er, að rikisstjórnin skipi einnig endur- 
skoðendur eða að þeir sjen kosnir af Alþingi tii einhvers ákveðins tíma, getur 
verið álitamál.

Rekstrarfje.

Varla ætti einkasalan að þurta mikils rekstrarfjár við, þar sem anðvelt 
mnn að fá tóbakið lánað erlendis frá 3—6 mánuði, og hinsvegar óliklegt, að 
ráðlegt þætti að fara inn á þá braut að veita innlendum kaupendum tóbaksins 
langan gjaldfrest á þvi. Nokkra upphæð mun þó þurfa i byrjun, sem ætti fljótt 
að vera hægt að endurgreiða. Væri heppilegt að leggja fyrstu árin vissan hlnta 
arðsins i varasjóð, sem gæti svo verið rekstrarfje einkasölunnar. Gn ólíklegt, að 
rekstrarfje það, er þyrfti að leggja einkasölnnni til á fyrsta ári, myndi á nokkr- 
nm tima þnrfa að fara fram úr 250 þús. kr.
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E<I 100. Nefndarálit

um frumv. til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús.

Frá meiri hluta mentamálanefndar.

Nefndin heflr ekki getað orðið á eitt mál sátt um trv. þetta.
Gins og kunnugt er, er engin löggjöf til hjer á landi um kvikmynda- 

hús nje starfsemi þeirra.
Meiri bluti nefndarinnar telur þvi rjettmætt að setja löggjöf um þessi 

efni, þar sem þessi starfsemi er orðin allviðtæk. Ginkum virðist nauðsynlegt 
að fryggj3 eftirlitið sem best með þvi, að ekki sjeu sýndar kvikmyndir, sem 
geti haft spillandi áhrif á æskulýðinn.

Frumv. það, sem hjer liggur fyrir, mun vera í aðalatriðum samið eftir 
löggjöf Dana um þessi efni, og felst meiri hlutinn á það i megindráttum, en 
telur þó sumpart rjettmætt og að öðru leyti nauðsynlegt að gera á þvíýmsar 
breytingar.

Rjettmætt telur meiri hl., að bæjar- og sveitarfjelög hafí rjett til að 
taka að sjer einkarekstur kvikmyndahúsa i bænum eða sveitinni, þegar rjettur 
annara rennur út, en sjeu þó auðvitað bundin ákvæðum laganna eins og ein- 
staklingar. Annar meirihl.manna, G. F., vildi þó ganga nokkru lengra um rjett 
bæjar- og sveitarijelaga til einkarekstrar.

Þá virðist vera nauðsynlegt að lengja leyfistimann, til þess að meiri 
trygging sje fyrir því, að leyfishafar hlifist ekki við að leggja i kostnað, bæði 
við húsuæði og aunað.

Sömuleiðis virðist rjettmætt, að gjald það, sem kvikmyndahúsunum sje 
gert að greiða, sje að einhverju leyti miðað við aðsóknina. Einnig þykir við- 
urhlutainikið að setja gjaldið eins hátt og frumv. gerir svona til að byrja með, 
enda nokkuð i óvissu um, hversu kvikmyndahúsin bera sig nú, þó að orð 
leiki á, að þau sjeu hjer i Reykiavík stórgróðafyrirtæki.

Rjelt virðist og að ivilna um skatt, ef sýndar eru myndir með íslensk- 
um teksta eða sjerlega fræðandi.

Loks virðist rjett að láta lög þessi ekki gripa inn i samninga einstakra 
bæjarfjelaga við kvikmyndahús, er þar starfa nú.

Meiri hluti mentamálanefndar leggur því til, að frv. sje samþykt með 
eftirfarandi

BRGYTINGARTILLÖGUM.

1. Á eftir 2. gr.^komi ný grein, er verður 3. gr., svo hljóðandi:
Heimilt er bæjar- eða sveitarfjelögum að taka einkarekstur á kvik-

myndasýningum í umdæmi sinu, þegar leyfi fellur niður, svo framarlega 
að ríkið sjálft taki ekki sýningarnar að einhverju eða öllu leyti i sínar 
hendur.

Nú hafa þau skilyrði verið sett fyrir veittum sýningaleyfum áður eu



lög þessi öðluðust staðfestingu, sem tryggja bæjar- eða sveitarfjelagi rjelt, 
til að taka kvikmyndasýningar í sínar hendur, og skulu þau þá haldast? 
óbreytt.

2. Við 3. gr. 1 stað »5 ár< komi: 10 ár.
3. Við 13. gr. Greinin orðist svo:

Fyrir leyfi til að reka kvikmyndabús skal greiða árlegt gjald, sem 
renui að ’/’ í rikissjóð og að ’/s 1 sveitar- eða bæjarsjóð, þar sem kvikmynda- 
húsið er. Gjaldið skal greitt eftir á fyrir einn ársfjórðung i senn og greiðist 
einnig af þeim kvikmyndahúsum, sem hafa leyfi til kvikmyndasýninga, er lög ; 
þessi öðlast gildi. Árgjald þetta greiðist i heilum aurum fyrir hvert sæti i 
kvikmyndahúsinu eftir formúlunni:
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þar sem a merkir tölu leiksýninga á viku, b meðalverð sæta i kvik- 
myndahúsinu, talið i heilum aurum, c ibúatöluna i kaupstað eða sveit, þar : 
sem kvikmyndahúsið er, talda i hundruðum, og d tölu sæta samtals i kvik- í 
myndahúsum kaupstaðarins eða sveitarinnar, einnig i hundruðum, þannig, að ! 
hundraðsbrot undir 50 telst ekki, en 50 eða meira telst sem heilt hundrað, 
e meðaltal seldra sæta að sýningu yfir árið og f sætafjölda i hlutaðeigandi ; 
kvikmyndahúsi. 1 meðalverði sæta i kvikmyndahúsi (b) er innifalinn skemt- í 
anaskattur, fatageymslugjald og önnur gjöld, er kann að þurfa að greiða til i 
að fá aðgang að sýningunni.

Skatturinn innheimtist af tollstjóra i Reykjavik, en lögreglustjóra utan 
Reykjavfkur, og ákveðst samkvæmt formúlunni af honum.

Dómsmálaráðherra getur veitt nýjum kvikmyndahúsum á þeim stöð- : 
um, sem kvikmyndahús eru ekki fyrir, undanþágu frá gjaldi um alt að þriggja ; 
ára bil, ef hann telur þess þörf.

Sömuleiðis má dómsmálaráðherra veita kvikmyndahúsum ivilnun um : 
gjald eða felt það niður með öllu fyrir sýningu þeirra mynda, sem eru með : 
islenskum teksta eða eru sjerstaklega fræðandi, svo sem náttúrufræði- 
myndir o. fl.

Alþingi, 23. mars 1929.

Jón Jónsson, Erlingur Friðjónsson,
form., frsm. meiri hl. fundaskrifari.

Ed. ÍOO. Lög

um fiskiræktarfjelög.
(Afgreidd frá Ed. 23. mars).

1- gr.
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirjett hafa i sama fiskihverfi, að gera 

með sjer fjelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem Iög þessi mæla fyrir.
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Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 
fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutningur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veiðivargs.

Fiskihverfi er vatn það eða vötn, straumvötn, stöðuvötn eða hvort- 
tveggja, sem sami fiskistofn byggir og fer um fram og aftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari um fram og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem veiði er i, 

og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er 
stunduð eða gæti verið stunduð i þvi fiskihverfi, nema veiðirjettur sje með 
öllu skilinn frá landareign, og skal þá boða eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Nú þykir fyrirfram sýnt, að eigandi jarðar muni ekki sækja stofnfund, og skal 
þá boða leiguliða á fundinn. Má hann taka þátt i umræðum, en ekki i at- 
kvæðagreiðslu fyr en hann er úrskurðaður fjelagi i stað landsdrottins, sbr. 6. gr. 
Ekki er þó skylt að boða þá til fundar, sem veiðirjetteiga i almenningum 
stöðuvatna samkvæmt 126. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júni 1923, en skylt er 
að gera þeim kost á þátttöku, þá er fjelag hefir stofnað verið.

Þegar stofna á fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, 
skal boða til fundar alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett i þvi, og skal þá boða 
formann fjelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi siðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefir verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun fjelagsins og verkefni og bóka fundargerð.
Á fundinum hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið i fundarbók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má stofna fjelagið þegar, án frekari undirbúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin semja frumvarp til 
samþyktar fyrir fjelagið samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem 
liklegt er að starfsemi þess hafi í för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir eða nauðsynleg þykja.

4. gr.
Núz hefir nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fnndar á 

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvörðun um hana. Ef */» þeirra
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manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunina, skal öllum hinum skylt að gerast fjelagar.

Um atkvæðisrjett og atkvæðagreiðslu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr.
Nú mæta ekki á fundi */« þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um- ; 

boðsmenn þeirra. Skal þá undirbúningsnefnd enn boða til fundar á hæfilegum ! 
fresti. Ef s/> þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað um- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir bafa i 
verið samkvæmt 2. gr., skylt að gerast fjelagar.

6. gr.
Stofnfundur eða annar lögmætur fjelagsfundur getur úrskurðað, að j 

leiguliði skuli gerast fjelagi í stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og j 
landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki ! 
tekið þátt i fjelagsskapnum nje notið starfsemi hans og 3) ef jörð, sem land j 
á að fiskisvæöi fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn j 
telur sjer ekki skylt að taka þátt i tjelagsskapnum. Þá skal þó jafnan boða ! 
leiguliða á fundinn. Afl atkvæða ræður úrskurði, en ekki skulu málsaðiljar ' 
eiga atkvæði um úrskurðinn.

Skylt er landsdrotni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum ; 
eftir mati þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má ■ 
starfsemi fjelagsins, enda hafi leiguliði greitt gjald það, sem jafnað er niður ; 
samkv. 9. gr.

Skal landsdrottinn greiða 10-falda þá uppbæð, sem úttektarmenn 
meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi bækka fyrir aukna veiði.

7. gr.
Heimilt er að taka í fjelag aðra menn en þá, sem taldir eru í 2. og 

6. gr„ ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæð- 
isrjelt i fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá fjelagsins.

8. gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi boðuðum á sama hátt. Um sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.

1 samþykt fjelags skulu vera ákvæði um:
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarhöld.
5. Reikninga fjelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

fjelagsins.
7. Sektir fyrir brot á samþykt fjelags.
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8. Hvernig samþykt fjelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli um fjelagsslit.

9. gr-
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins’hefir í för með sjer, skaljafna 

niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt í fjelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til 
eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema */* fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.

10- gr-
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþykt og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðtestar, sendir ráðherra þær aftur til fjelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, svo og er það heflr lagað verið, sem ábótavant þótti.

Aldrei má samþykt brjóta í bág við gildandi lög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Með samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886, og annara laxveiðilaga, er sett kunna að verða.

11. gr.
Nú verða eigendaskifti á jörð, sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar sem 
leiguliði er fjelagsmaður í stað landsdrottins, getur lögmætur fjelagsfundur úr- 
skurðað, að hinn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6.gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, et ’/» af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð í hverju 
fiskihverfi fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un fjelagsins eins og sagt er i lögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist í eitt, og er það 
heimilt, ef */» fjelagsmanna i hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalíf- 
fræðingur með því. Skal þá stofna eitt fjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.
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14- gr.
1 samþykt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 

króna sekt, er renni í fjelagssjóð.
Mál út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 

sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. »O1. Lög

um tannlækningar.
(Afgreidd frá Nd. 23. mars).

A. Skilgrði fgrir tannlœkningalegfi.

1. gr.
Rjett til að fara með sjálfstæðar tannlækningar hjer á landi hefir aðeins 

sá, er íullnægir eftirfarandi skilyrðum:
1. Hefir lokið tannlækningaprófi i tannlæknaskóla, er viðurkendur er af heil- 

brigðisstjórn rikisins.
2. Talar og skilur fullkomlega islenska tungu.
3. Hefir að afloknu prófi (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) verið að minsta 

kosti eitt ár aðstoðarmaður við lækningar hjá viðurkendum tannlækni hjer 
á landi, eða á annan hátt aflað sjer álíka þekkingar og reynslu i tann- 
lækningum, að áliti heilbrigðisstjórnar.

4. Hefir óflekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaleyfis, skal færa heilbrigðisstjórn sönnur á, að 

framangreindum skilyrðum sje fullnægt. Einnig skal hann undirrita drengskapar- 
heit, stilað að fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, um að gæta fullrar tannlæknis- 
skyldu i starfi sinu.

Sá, er fullnægir fyrsta skilyrðinu, getur haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfi landlæknis getur hann um stundarsakir gegnt störfum sjálf- 
stæðra tannlækna í forföllum þeirra.

2. gr.
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla starf sitt 

tannlækningar, þótt þeir stundi þær, nema þeir hafi annaðhvort lokið tann- 
læknaprófi eða einhverju slfku sjerprófi, sem heilbrigðisstjórn metnr gilt.

Dómsmálaráðnneytið getur þó fyrst um sinn, með ráði landlæknis, veitt 
undanþágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

B. Starftsvið tannlaekna.

3. gr.
Starfssvið tannlækna tekur yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með
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talið allskonar tannfyllingar, tannútdráttur og brota, tannhreinsun með verk- 
færnm eða lyfjum, lagfæring óreglulegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennnr og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremnr meðferð 
kvilla f slfmhimnn mnnnsins, tannboldi og kjálknm, er af tannsýki stafa.

Tannlæknnm er heimilt að beita allskonar deyfingnm á tðnnnm, tann- 
holdi og kjálknm, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- 
leyfi hefir, eða af tannlækni að honnm viðstöddnm.

4. gr-
öllnm óðrnm en tannlæknnm, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er 

óheimilt að setja gervitennnr og tanngarða í menn. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrir heilbrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sjer nægilegrar þekkingar 
f þessari grein.

5. gr.
Tannlæknnm er heimilt að afla sjer með lyfseðlnm allra þeirra lyfja, 

sem þeir þarfnast við lækningar sfnar, og nota þan tæki og bjálparmeðnl, er 
fram koma á hverjnm tfma, ef þeir þnrfa við starfa sinn.

C. Almenn ákoœði.

6. gr.
Tannlæknar lúta eftirliti heilbrigðisstjórnar rfkisins. Skyldir ern þeir til 

að gefa landlækni skýrslu nm, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að anglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, isetning tanna, deyfingar eða lyfjanotknn til tannlækn- 
inga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Brot gegn lögnm þessnm varða sektnm, frá 50—1000 krónnm, eða ein- 

földu fangelsi, alt að 6 mánnðnm, ef miklar sakir eru, enda sje brotið ekki svo 
vaxið, að það heyri nndir hin almennn hegningarlög. Sknln sektir renna f rikissjóð.

Með mál út af brotum gegn lögum þessnm skal farið sem almenn 
lögreglumál.

9. gr.
Verði tannlæknir sannnr að sök og dæmdur til refsingar fyrir athæfi, er 

svívirðilegt er að almenningsájiti, skal hann syiftur rjetti til þess að fara með 
tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra lækna, sem nú stnnda tannlækningar, nje 

heldnr til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækningaleyfi hjer á landi.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 70
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Ald. 202. Kefndar&Iit

am frv. til laga nm sölu á nokkrum hluta prestssetursins Hólma i Reyðarfirði.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndinni hefir borist brjef frá sjera Stefáni Björnssyni á Hólmnm, dags. j
8. febr. 1929. 1 brjefinu er allilarleg greinargerð á þvi, hve hlunnindi jarðarinnar i 
af æðarvarpi og sildveiði hafi rýrnað tilfinnanlega á seinni timnm; einnig lýsir í 

hann örðugieikunum á því, að sóknarpresturinn reki þar bú við hæfi jarðar- :
innar, sakir fólkseklu og annara örðugleika, og telur, að það sje siður en svo [
hagsmunamál fyrir prest yfir höfuð að tala að sitja á Hólmnm. Hinsvegar telur j 
hann til stórhagnaðar fyrir Eskifjarðarkaupstað að fá land til ræktunar í landi j
staðarins. Prestur hefir gert Eskifjarðarkanpstað tilboð um kaup á húsum þeim \
og mannvirkjum, sem eru hans eign á staðnnm.

Meiri hlnti allsherjarnefndar felst á röksemdaieiðslu prestsins og telur, 
að það sje hverju kanptúni nanðsynlegt að hafa sem greiðastan aðgang að landi 
til ræktnnar. Par sem nú heimildin fyrir sölu nmrædds hluta úr Hólmalandi, 
sem fullyrða má, að til meiri nytja yrði fyrir Eskfirðinga en Hólmaprest, er 
bundin þvi skilyrði, að sóknarprestur samþykki kaupin, þá telur meiri hluti 
nefndarinnar rjett að leggja til, að frv. verði samþykt breytingalaust.

Pess skal getið, að nefndin hefir leitað álits biskups um frv., og er 
hann því mótfallinn.

Alþingi, 23. mars 1929.

Gnnnar Signrðsson, 
form. og frsm.

Magnús Guðmnndsson.

Hjeðinn Valdimarsson, 
fundaskrifari. 
Magnús Torfason.

JVd. 203. Breytlngartlllagra

við tillögu til þingsályktunar um aukna landhelgisgæslu við innanverðan 
Faxaflóa, i nágrenni við Reykjavík.

Flutningsmaður: Hákon Kristófersson.

1. Tillögugreinina skal orða svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina:

a. Að auka landhelgisgæsluna við innanverðan Faxaflóa og að sunnan- 
verðu á Breiðafirði á þeim tíma árs, þegar þörfin er brýnust, og með 
þeim hætti, er hentast þykir, enda verði á engan hátt dregið úr þeirri 
sjergæslu, er verið hefir á sunnanverðum- Faxaflóa.
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b. Að haldið sje úti sjerstökum mótorbáti til landhelgisgæslu á svæðinu 
frá Hornbjargi að Straumnesi við Patreksfjörð yfir mánuðina maí— 
október, nema vissa sjé fyrir þvi, að hin stærri landhelgisgæsluskip 
rikisins geti annast það svo vel sje.

2. Fyrirsögnin verður:
Tillaga til þingsályktunar um aukna landhelgisgæslu við innan- 

verðan Faxafióa og á sunnanverðum Ðreiðafirði.

Ed. 204. Prnmvarp

til laga um sölu á jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs i landi Neskaupstaðar 
i Norðfirði.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að selja bæjarsjóði Neskaupstaðar þær 840 

álnir í landi kaupstaðarins, sem eru eign Neskirkjn, að undanskilinni hæfilegri 
lóð undir og kringum íbúðarhús og geymsluhús dánarbús Jóns prófasts 
Guðmundssonar.

• 2. gr.
Ennfremur er rikisstjórninni heimilt að selja bæjarsjóðnum 340 álnir 

i landi kaupstaðarins, sem eru eign rikissjóðs.

3. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 

50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða, og laga nr. 31, frá 20. okt. 1905, um 
sölu þjóðjarða.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 205. Frumvarp

til laga um veiting rikisborgararjettar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Ríkisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Jens Severin Lange, málara í Reykjavík, fæddum í Danmörku.
2. Otto Gregers Nors Grundtvig, lyfjafræðingi á Akureyri, fæddum í 

Danmörku.
3. Nils Hagerup Jenssen á Seyðisfirði, fæddum í Noregi.
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Wd. 206. Breytlngartillaga

við till. til þál. um aukna landhelgisgæslu við innanverðan Faxaflóa, í ná- 
grenni við Reykjavík.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Fyrirsögnina skal orða svo:
Tillaga til þingsályktunar um aukna landhelgisgæslu við innanverðan 

Faxaflóa.

Ed. 207. Frnmvarp

til laga um mentaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavik og á Akureyri.

Flutningsm.: Jón Jónsson, Erlingur Friðjónsson.

I.

MENTASKÓLINN 1 REYKJAVÍK.

1. gr.
1 Reykjavík skal vera mentaskóli með fjórum ársdeildum og átta 

bekkjum.
2. gr.

Takmark skólans er að efla sálar- og líkamsþroska nemenda, veita 
þeim almenna mentun, svo að þeir verði hæfir til að stunda nám við háskóla 
og aðrar mentastofnanir.

3. 'gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

4. gr.
Skifta skal bekkjum Mentaskólans í tvær deildir, máladeild og stærð- 

fræðideild.
5- gr.

í Mentaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Islensku og islensk 
fræði, ensku, Norðurlandamál, þýsku, frönsku, latinu, sagnfræði, fjelagsfræði, 
bókmentafræði og listasögu, náttúrusögu og náttúrufræði, stærðfræði, bók- 
færslu, líkamsæfingar, söng, dráttlist og vinnubrögð.

Heimilt skal kenslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum, 
ef meiri hluti skólaráðs og skólameistari mæla með breytingunni.

6- gr.
íslensk tunga og islensk fræði skal vera höfuðnámsgrein i skólanum.
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Eigi má byrja á nema einu erlendu máli í neinum bekk. Vandlega skal gæta 
þess, að ofþreyta ekki nemendur með nániinu.

Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sje að halda nemendum til sjálf- 
stæðra námsiðkana, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til

Leikfimi og íþróttaiðkanir skal stunda með kappi, og má veita leyfi við 
og við, þegar vel stendur á, hálfa eða heila daga, til íþróttaiðkana eða göngu- 
ferða, enda skal leikfimikennari sjá um, að leyfið sje notað svo sem til 
var ætiast

7. gr.
1 hverjum.bekk skal haldið árspróf. Lokaprófið er stúdentspróf. öðr- 

um prófum ræður skólameistari i samráði við skólaráð.
Við árspróf skipar skólameistari prófdómendur í liverri grein, en 

kenslumálaráðuneytið við stúdentspróf. Heimilt skal vera að stytta próf milli 
bekkja. Ræður skólameistari, ef svo er gert, hvernig stytt skal í hvert sinn, 
en birtir það eigi fyr en komið er fast að prófi.

Þá er og skólameistara heimilt að sleppa nemendum við árspróf, enda 
hafi þeir lofsamlega einkunn eftir veturinn.

8. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð, svo og 

um inntökupróf, kröfur til flutnings milli bekkja og um stúdentspróf.

9. gr.
Ljúka má námi við árspróf í öðrum og þriðja bekk skólans, en þá skal 

um prófdómendur í þeim greinum fara eins og um stúdentspróf, enda skulu 
þær einkunnir og taldar á stúdentsprófskirteinum.

10. gr.
Heimilt er nýsveinum og utanskólamönnum að taka árspróf í öllum 

bekkjum. Þeir, sem prófin standast, hafa leyfi til að setjast i skólann, eftir 
þvi sem húsrúm og kennaratala leyfir. Ef fleiri ná prófi inn í bekk en hægt 
er að veita inntöku, ræður prófeinkunn úrslitum.

11- gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 1) Að þeir, sem setjast í fyrsta bekk, 

sjeu eigi yngri en 15 ára. Þó getur kenslumálaráðuneytið veitt sjerlega þrosk- 
uðum nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark 
þeirra, er setjast í aðra bekki, skal svara til inntökualdurs; 2) Að þeir sjeu 
ekki haldnir af neinum næmum sjúkdómi; 3) Að siðferði þeirra sje óspilt.

12. gr.
Til þess að verða tekinn i fyrsta bekk verður nemandinn að standast 

próf í þessum greinum: 1) 1 móðurmálinu: Geta ritað venjulegt mál ritvillu- 
lítið, þekkja aðaleinkenni íslenskrar málfræði og höfuðdrætti i islenskum

557
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bókmentum bæði á þjóðveldistímanum og síðan um 1800. 2) 1 Norðurlanda- 
málum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rjett venjulegt fræðibókamál á 
dönsku eða sænsku og geta ritað villulitinn stíl almenns efnis á öðruhvoru 
þvi rnáli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið ljett mál og gert villulit- 
jnn stíl um auðvelt efni. 4) 1 reikningi: Vera leikinn í að reikna brot og tuga- 
brot, vaxtareikning, fjelagsreikning, einfaldasta jöfnureikning og almennustu 
þætti i flatarmáls- og rúmmálsfræði. 5) í sögu: Hafa glögt yfirlit um æfi 
írægra manna og megintimabil og atburði í sögu Islands og almennri verald- 
arsögu. 6) 1 náttúrufræði: Hafa numið líkamsfræði, almenna grasafræði og 
dýrafræði, og þekkja aðaldrætti í þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 7) 
í landafræði: Hafa glögga yfirlitsþekkingu um lögun jarðar, beltaskipun, höf 
og álfur, hafstrauma, meginfjallgarða, sljettur, stórár, menningarborgir, kyn- 
þætti, þjóðir og ríki, helstu atvinnuhætti og stjórnarfar hinna merkari landa. 
Vera leikinn i að nota landabrjef.

13. gr.
Kenslustundir í hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugardög- 

um skal kensla eigi standa lengur en til hádegis.

14. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kensla stendur til 

mailoka, en árspróf og lokapróf eru i júni.

15. gr.
Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 1) Jólaleyfi frá Þorláksmessu til 

þrettánda, að báðum þeim dögum meðtöldum; 2) Öskudagur; 3) Páskaleyfi 
frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja i páskum; 4) Hvitasunnuleyfi frá 
laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja i hvitasunnu; 5) Sumardagurinn fyrsti; 
6) Afmælisdagur konungs, 17. júní og 1. desember; 7) Sumarleyfi frá því 
prófum er lokið og til 30. september. Öðrum leyfum ræður skólameistari, og 
skulu þau einkum notuð til íþróttaiðkana og náttúrufræðirannsókna.

16. gr.
Kennarar skólans skulu vera 8, og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kenslu allri, 
húsum skólans og áhöldum. Skólameistari hefir að bvrjunarlaunum 4000 kr. 
á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 
400 kr. upp í 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis í skólahúsinu, 
ljóss og hita. Hafi skólameistarinn aðalumsjón með heimavist, fær hann þess 
vegna 2000 kr. í risnufje.

Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp í 5000 kr. Þeir af kennurum skólans, 
sem gegnt hafa embætti samfleytt í 16 ár, verða yfirkennarar. Skólameistari 
og kennarar njóta dýrtíðaruppbótar samkvæmt launalögum.
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Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara, eftir því sejn fje 
er veitt til í fjárlögum.

17. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kenslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kenslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir eða önnur sjerstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

18. gr.
Til þess að geta orðið skipaður kennari við skólann þarf umsækjandi 

að hafa tekið kennarapróf við háskóla í kenslugreinum sinum, hafa kynt sjer 
allítarlega kensluaðferðir og lieimilishrag í nokkrum samskonar skólum, og 
hafa sýnt með að minsta kosti eins árs reynslu við skólann, að hann hafi 
kennarahæfileika og manndóm til að gegna slikri stöðu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snert- 
ir kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem hafa með 
afburðum í kenslu sýnt í verki, að þeir sjeu eftirsóknarverðir starfsmenn 
við skólann.

19. gr.
Skólameistari útnefnir meðal kennara skólans forstöðumenn bekkja. 

Skulu þeir hafa nána viðkynningu við nemendur í bekk sinum, eftirlit með 
háttum þeirra og leitast i hvívetna við að verða þeim til hjálpar. Forstöðu- 
menn skulu að jafnaði fylgja hinum sama bekk frá þvi að nemendur komu 
í skóla, þar til þeir taka burtfararpróf.

20. gr.
Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari boð- 

ar til funda og stýrir þeim. Fastir kennarar og aukakennarar hafa at- 
kvæðisrjett

21. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn, og skal hann lita 

eftir heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

22. gr.
Kenslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans. En sjer til aðstoðar 

hefir það 12 manna skólaráð. í skólaráði eiga sæti 5 fulltrúar útskrifaðra 
nemenda, 2, sem bæjarstjórn Reykjavíkur kýs með hlutfallskosningu til 4 
ára i senn, 3, sem Alþingi kýs með hlutfallskosningu til 4 ára i einu, 1, sem 
háskólaráðið tilnefnir til eins árs, og fræðslumálastjóri landsins, sem er sjálf- 
kjörinn formaður. Enginn er hlutgengur í skólaráðið nema hann hafi tekið 
stúdentspróf úr skólanum. Skilyrði fyrir kosningarrjetti til skólaráðs er að 
hafa tekið stúdentspróf úr latinuskólanum eða mentaskólanum og að hafa 
greitt að minsta kosti 10 kr. árgjald i skólasjóð. I reglugerð skal ákveða nán- 
ar um framkvæmd kosninga til skólaráðs.
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Nú verða forföll í skólaráðinu við andlát, burtflutning eða að ein- 
hver aðili óskar ekki að kjósa mann eða menn i skólaráðið, og skal þá 
kenslumálastjórnin tilnefna úr hópi gamalla nemenda skólans i Reykjavík 
eða nágrenninu varamenn, eftir þvi sem með þarf. Skólaráðið starfar ókeyp- 
is, en fær kostnað við símanot og brjefaskifti goldinn úr skólasjóði. Það held- 
ur fundi sina í húsi mentaskólans.. Ákvæðin um skólaráð koma i gildi 
1. október 1930.

23. gr.
Kenslumálaráðuneytið skal leita umsagnar skólaráðs um öll mál, er 

skólann varða og undir ráðuneytið falla, skipun prófdómenda, tilhögun prófa, 
skipun kennara og skólameistara, staðfestingu reglugerðar, um meðferð 
skólasjóðs, um meðferð á lóðum og leikvöllum skólans og um nýbyggingar 
í skólans þágu. Skólaráð skal og hafa með höndum eftirlit með skólanum og 
önnur störf skólans vegna, sem ákveðin kunna að vera í reglugerð.

24. gr.
Kenslugjöld skal greiða í skólasjóð, og ákveður skólaráðið hæð þeirra. 

Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.
Skólasjóði má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nemendanna 

og að öðru ieyti til hvers þess, er verða má til að bæta og prýða skólann og 
efla heilbrigt skólalif. Nánari fyrirmæii um meðferð skólasjóðs verða 
ákveðin í reglugerð.

25. gr.
Þegar heimavist kemur við skólann, skulu þeir nemendur, er þar búa, 

njóta ókeypis húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. 
Skylt er kennurum að hafa umsjón með heimavist og vinnu nemenda í bóka- 
safni skólans, þegar skólameistari óskar þess, gegn þóknun, sem ráðu- 
neytið samþykkir.

IL

GAGNFRÆÐASKÖLINN I REYKJAVtK.

26. gr.
í Reykjavik skal vera skóli, sem nefnist Gagnfræðaskólinn í Reykja- 

vík. — Skólinn starfar í þremur ársdeildum.

27. gr.
Markmið skólans er að veita ungmennum, sem lokið hafa fullnaðar- 

prófi barnafræðslunnar, frekari almenna, hagnýta fræðslu, bóklega og 
verklega.

28. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.
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Námstíminn á hverju ári er 7—7^2 mánuður og kenslustundir reglu- 
iegra nemenda 30—33 á viku.

29. gr.
Inntökuskilyrði i 1. bekk skólans eru þessi: 1) að hafa lokið fullnað- 

arprófi barnafræðslunnar; 2) að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúk- 
dómi; 3) að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu, ef 
honum virðist ástæða til, enda sje umsækjandi ekki yngri en 13 ára.

30. gr.
Til þess að utanskólanemandi verði tekinn í annan eða þriðja bekk, 

verður hann að sýna við próf, að hann hafi þá kunnáttu og þroska, sem 
krafist er af skóianemendum, er setjast i þann bekk.

31. gr.
í skólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslensku og islenskar hók- 

mentir, dönsku eða sænsku, ensku. landafræði, náttúrusögu og náttúrufræði, 
almennan reikning, ásamt undirstöðu i flatarmálsfræði og rúmfræði, sögu, 
atvinnufræði, dráttlist, hagnýt vinnubrögð, söng og íþróttir. I 3. bekk skal 
auk þess kenna bókfærslu, vjelritun, fjelagsfræði, hagfræði og þau atriði 
lögfræðinnar, sem mest koma við daglegu lifi manna. Undanþágu má 
veita nemendum í einstökum námsgreinum, enda leggi þeir þá því meiri 
stund á aðrar greinar, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til.

32. gr.
Eftir nám i fyrsta bekk skal ljúka ársprófi, en eftir nám í öðrum bekk 

gagnfræðaprófi, og eftir nám í þriðja bekk gagnfræðaprófi hinu meira. I 
reglugerð má ákveða, að skyndipróf sjeu haldin nokkrum sinnum á vetri. 
Þau skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.

33. gr.
Kennarar prófa hver í sinni kenslugrein. Við árspróf eru kennarar 

prófdómendur hver hjá öðrum. Kenslumálaráðuneytið skipar prófdómend- 
ur við burtfararpróf, og velja þeir verkefnin við prófin.

34. gr.
Við Gagnfræðaskólann i Reykjavík skipar kenslumálastjórnin tvo 

fasta starfsmenn, skólastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu 
launakjara og forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launa- 
kjara og fastir kennarar þess skóla. Laun þeirra greiðast úr ríkissjóði.

33. gr.
Þriggja manna skólanefnd hefir yfirstjórn skólans á hendi. Bæjar- 

stjórn Reykjavikur kýs méð hlutfallskosningu tvo menn til þriggja ára,en 
kenslumálaráðuneytið skipar hinn þriðja, sem jafnframt er formaður nefnd-

Alþt. 1929. A. (41. löggjatarþing). 71
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arinnar, til jafnlangs tíma. Varamenn þrir, tilnefndir á sama hátt og af sömu 
aðiljum til sama tíma, taka sæti í nefndinni i forföllum aðalmanna. Skóla- 
nefndin starfar kauplaust

36. gr.
Skólastjóri hefir á hendi daglega stjórn skólans, ræður aukakennara 

og stundakennara og skiftir verkuni með þeim.

37. gr.
Skólanefnd semur reglugerð fyrir skólann um kenslu, próf og annað, 

sem lýtur að starfi skólans, en kenslumálastjórnin staðfestir. Skólanefnd skal 
ráða með skólastjóra bóka- og áhaldakaupum og annast fjárstjórn skólans.

38. gr.
Rikissjóður lætur á árunum 1929—1930 og 1931 reisa hús handa Gagn- 

fræðaskólanum í Reykjavik. Leggur Reykjavíkurbær til ókeypis lóð, sem 
kensíumálaráðuneytið tekur gilda, og ennfremur ókeypis vatn úr hitaveitu 
bæjarins, ef heita vatnið reynist meira en þarf til að hita þær opinberu bygg- 
ingar landsins og bæjarins, sem nú er verið að reisa og ráðgert er að hita 
á þann hátt. Rikissjóður leggur fram % hluta byggingarkostnaðar og Reykja- 
vikurbær % hluta. Úr rikissjóði má verja i þessu skyni alt að 20 þús. kr. á 
ári þau þrjú ár, sem verið er að reisa skólahúsið.

39. gr.
Fyrir hvern reglulegan nemanda greiðast i skólasjóð 80 kr. úr 

ríkissjóði fyrir skólaárið, þó ekki yfir 1600 kr. á hvern bekk skólans 
til jafnaðar. Á sama hátt greiðast úr bæjarsjóði Reykjavíkur 120 krónur 
fyrir hvern nemanda, þó ekki yfir 2400 kr. á hvern bekk.

40. gr.
Kenslugjald utanbæjarnemenda skal vera 60 kr. yfir skólaárið. Inn- 

anbæjarnemendur greiða ekki kenslugjald.

41. gr.
Nú eru haldin námsskeið við skólann i bóklegum og verklegum fræð- 

um eigi skemur en 3 mánuði og kensla 12 stundir á viku eða meira, og skal 
þá greiða úr ríkissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkenslu hvers nemanda. Á sama 
hátt greiðast úr bæjarsjóði Reykjavikur 9 krónur fyrir mánaðarkenslu hvers 
slíks nemanda. Utanbæjarnemendur greiða kenslugjald í hlutfalli við náms- 
tímann, eftir ákvörðun skólanefndar.

42. gr.
Rikisstyrk og kenslugjaldinu má eigi verja til annars en rekstrar 

skólans.
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III.

GAGNFRÆÐASKÓLINN A AKUREYRI.

43. gr.
Á Akureyri skal vera skóli, er nefnist Gagnfræðaskólinn á Akureyri.

44. gr.
Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalif bæði í andleg- 

um og verklegum efnum.
45. gr.

Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

46. gr.
Skólinn skiftist i tvær aðaldeildir. I gagnfræðadeild eru þrir bekkir. 

Próf þaðan eftir tveggja ára nám heitir gagnfræðapróf, en lokapróf gagn- 
fræðapróf hið meira. I síðari deildinni, sem heitir mentadeild og býr nem- 
t-ndur undir háskólanám, eru fjórir bekkir. Eftir tvo vetur í mentadeild ljúka 
nemendur fyrri hluta stúdentsprófs, en eftir fjóra vetur lokaprófi stúdenta.

• 47. gr.
I mentadeild skal kenna þessar námsgreinar: íslensku og íslensk fræði, 

ensku, þýsku, frönsku, latínu, sagnfræði, fjelagsfræði, bókmentáfræði og lista- 
sögu, náttúrufræði og náttúrusögu, stærðfræði, bókfærslu, likamsæfingar, 
söng, dráttlist og hagnýt vinnubrögð.

48. gr.
Islensk tunga og náttúruvisindi skulu vera höfuðnámsgreinar í skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sje að halda nemendum til sjálf- 
stæðra námsiðkana, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega 
skal gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

Leikfimi og íþróttaiðkanir skal stunda með kappi, og má veita leyfi 
við og við, þegar vel stendur á, hálfa eða heila daga til íþróttaiðkana eða 
gönguferða, enda skal leikfimiskennarinn sjá um, að leyfið sje notað svo sem 
til var ætlast.

49. gr.
I fyrsta og þriðja bekk mentadeildar skal halda árspróf. Stúdents- 

prófi er lokið úr öðrum og fjórða bekk.
Við árspróf skipar skólameistari prófdómendur i hverri grein, en 

kenslumálaráðuneytið við stúdentspróf.
Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 

hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.
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50. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð, en aðal- 

einkunnir skulu vera: ágætiseinkunn, fyrsta einkunn og önnur einkunn betri 
og lakari. Þá skal og í reglugerð setja nánari ákvæði um inntökupróf, bekkj- 
arpróf og stúdentspróf.

51. gr.
Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum menta- 

deildar. Þeir, sem standast prófin í fyrstu þrem bekkjum deildarinnar, hafa 
leyfi til að setjast í skólann eftir því sem húsrúm og kennaratala leyfir. Ef 
fleiri ná prófi inn í bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn 
úrslitum. Skólameistari má þó, með samþykki meiri hluta skólanefndar, 
bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nemanda í einhverri grein sannar að 
hann sje gæddur frábærlega góðum gáfum.

52. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði í mentadeild: 1) Að þeir, sem 

setjast í fyrsta bekk, verði a. m. k. 16 ára það ár, sem þeir stunda nám í 
bekknum. Aldurstakmark þeirra sem setjast i aðra bekki svarar til inntöku- 
aldurs; 2) að þeir sjeu ekki haldnir neinurn næmum sjúkdómi; 3) að sið- 
ferði þeirra sje óspilt.

53. gr.
Til þess að vera tekinn í fyrsta bekk mentadeildar verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) I móðurmálinu: Geta ritað venju- 
legt mál ritvillulítið, þekkja aðaleinkenni íslenskrar málfræði og höfuðdrætti 
í islenskum bókmentum, bæði á þjóðveldistímunum og síðan um 1800 ; 2) 1 
Norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rjett venjulegt 
fræðibókamál á dönsku eða sænsku og geta ritað villulítinn stíl almenns 
efnis á öðruhvoru þvi máli. 3) í ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið ljett mál 
og gert villulítinn stíl um auðvelt efni. 4) í þýsku: Hafa lesið ekki minna 
en 100 bls. af venjulegu kenslubókamáli og hafa numið undirstöðuatriði 
þýskrar málfræði. 5) Vera leikinn í að reikna brot og tugabrot, vaxtareikn- 
ing og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) I sögu: Hafa glögt 
yfirlit um æfi frægra manna og megintímabil og atburði i sögu Islands og al- 
mennri veraldarsögu. 7) í náttúrufræði: Hafa numið líkamsfræði, almenna 
grasafræði og dýrafræði og þekkja að minsta kosti 50 tegundir íslenskra 
blómjurta og 25 tegundir islenskra fugla. Ennfremur aðaldrætti i þróunar- 
sögu jarðarinnar og landsins. 8) í landafræði: Hafa glögga yfirlitsþekkingu 
um lögun jarðar, beltaskipun, höf og álfur, hafstrauma, kynþætti, þjóðir og 
riki, meginfjallgarða, sljettur, stórár og menningarborgir, helstu atvinnuhætti 
og stjórnarfar hinna merkari landa. Vera leikinn i að nota landabrjef.

54. gr.
Kenslustundir í hverjum bekk, bæði i mentadeild og gagnfræðadeild,
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bkulu vera 30—33 á viku. Á laugardögum skal kensla eigi standa lengur en 
til hádegis.

Skólameistari útnefnir i báðum deildum skólans forstöðumenn bekkja. 
Skulu þeir hafa nána kynningu við nemendur i bekk sínum og leitast í bvi- 
vetna við að greiða götu þeirra við námið.

55. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30 september. Renslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. mai. Um skólaleyfi skal ákveðið í reglugerð.

56. gr.
Fastir kennarar skulu vera 6 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kenslu allri, 
búsum skólans og áhöldum. Skólameistari hefir að byrjunarlaunum 4000 kr. 
á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. 
og 400 kr. upp i 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis i skólahús- 
inu, Ijóss og hita. Fyrir umsjón með heimavist nemenda og risnu vegna skól- 
ans fær skólameistari 2000 kr.

Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp í 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtíðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir þvi, sem fje 
er veitt til í fjárlögum og í gagnfræðadeild eftir þvi sem ástæður skóla- 
sjóðs leyfa.

57. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kenslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kenslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sjerstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

58. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kenslugreinum sinum, hafa 
kynt sjer aliítarlega kensluaðferðir og heimilisbrag í nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minsta kosti eins árs reynshi við skólann, að 
Jiann hafi kennarahæfileik'a og manndóm til að gegna slikri stöðu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snert- 
ir kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með af- 
burðum i kenslu hafa sýnt að þeir sjeu eftirsóknarverðir starfsmenn við 
skólann.

59. gr.
Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari 

1 oðar til funda og stjórnar þeim. Fastir kennarar og aukakennarar hafa at- 
kvæðisrjett. I reglugerð skal ákveða um valdsvið kennarafunda.
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60. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

61. gr.
Kenslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans. En að þvi er snertir 

mentadeildina hefir það sjer til aðstoðar 12 manna skólaráð. í skólaráði eiga 
sæti 5 fulltrúar útskrifaðra nemenda úr Möðruvallaskóla og lærisveinar, 
sem lokið hafa gagnfræðaprófi á Akureyri eigi síðar en 1930. Eftir þann tima 
verða þeir einir til viðbótar hlutgengir sem kjósendur og fulltrúar í skóla- 
ráðið, sem lokið hafa stúdentsprófi í skólanum. Þá kýs bæjarstjórn Akureyr- 
ar 3 fulltrúa með hlutfallskosningu til 4 ára i senn, og Alþingi 3, sömuleiðis 
með hlutfallskosningu til jafnlangs tima. Háskólinn útnefnir 1 fulltrúa í 
skólaráðið til eins árs í senn. Skólaráðið kýs sjer sjálft formann til 4 ára. 
Um kjörgengi fulltrúa í skólaráðið fyrir hönd bæjarstjórnar Akureyrar, Al- 
þingis og Háskólans gilda sömu reglur og um þá, sem kosnir eru af fjelagi 
gamalla nemenda. Árgjald i fjelagi gamalla nemenda má ekki vera minna 
en 10 kr. á fjelaga, og rennur það i skólasjóð. 1 reglugerð skal gefa nánari 
fyrirmæli um kosningu til skólaráðs.

Nú verða forföll í skólaráðinu við andlát, burtflutning eða að ein- 
hver aðili, sem á rjett að kjósa einn eða fleiri fulltrúa i skólaráðið, notar 
ekki þennan rjett sinn, og skal þá kenslumálastjórnin tilnefna úr hópi gam- 
alla nemenda, búsettra á Akureyri eða í nágrenninu, varamenn eftir því sem 
með þarf. Skólaráðið starfar ókeypis, en fær kostnað við brjefaskifti og 
símaafnot goldin úr ríkissjóði. Skólaráðið heldur fundi sína í húsi skólans. 
Ákvæðin um skólaráð koma í gildi 1. júni 1930.

62. gr.
Kenslumálaráðuneytið skal leita umsagnar skólaráðs um öll mál, er 

skólann varða og undir ráðuneytið falla, svo sem skipun prófdómenda, til- 
högun prófa, skipun kennara og skólameistara, staðfestingu reglugerðar og 
meðferð skólasjóðs, um meðferð á löndum skólans og nýbyggingar i skólans 
þágu. Skólaráðið skal og hafa eftirlit með skólanum og önnur störf skólans 
vegna, sem ákveðin kunna að verða í reglugerð.

63. gr.
Kenslugjöld skal greiða í skólasjóð og ákveður skólaráðið hæð þeirra. 

Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.
Skólasjóði mentadeildar má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga 

nemendanna og að öðru leyti til hvers þess, er verða má til að bæta og prýða 
skólann og efla heilbrigt skólalíf. Nánari fyrirmæli um meðferð skólasjóðs 
verða ákveðin i reglugerð.
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64. gr.
1 heimavist skólans skulu þeim nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur 
úr mentadeild skulu hafa rjett til % hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til % hluta.— Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón með 
heimavist og vinnu nemenda i hókasafni skólans, þegar skólameistari óskar 
þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.

65. gr.
Inntökuskilyrði í fyrsta bekk gagnfræðadeildar eru þessi: 1) Að hafa 

lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2) Að vera ekki haldinn af neinum 
næmum sjúkdómi. 3) Að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólameistari veitt 
undanþágu, ef honum virðist ástæða til, enda sje umsækjandi ekki yngri 
en 13 ára.

66. gr.
Til þess að utanskólanemandi verið tekinn i annan eða þriðja bekk 

gagnfræðadeildar, verður hann að sýna við próf, að hann hafi þá kunnáttu, 
þroska og aldur, sem krafist er af skólanemendum, er setjast i þann bekk.

67. gr.
I gagnfræðadeild skal kenna þessar námsgreinar: Islensku og íslensk- 

ar bókmentir, dönsku eða sænsku, ensku, landafræði, náttúrusögu og nátt- 
úrufræði, almennan reikning, ásamt undirstöðu flatarmáls- og rúmfræði, sögu, 
atvinnufræði, dráttlist, hagnýt vinnubrögð, söng og íþróttir. I þriðja bekk skal 
auk þess kenna bókfærslu, vjelritun, fjelagsfræði, hagfræði og þau atriði lög- 
fræðinnar, sem mest koma við daglegu lífi manna. Undanþágu má veita 
nemendum, bæði í menta- og gagnfræðadeild, i einstökum námsgreinum, 
enda leggi þeir því meiri stund á aðrar greinar, eftir því sem áhugi og hæfi- 
leikar benda til.

68. gr.
Eftir nám í fyrsta bekk skal Ijúka ársprófi, en eftir nám i öðrum bekk 

gagnfræðaprófi og eftir nám í þriðja bekk gagnfræðaprófi hinu meira. I 
reglugerð má ákveða að skyndipróf sjeu haldin nokkrum sinnum á vetri. Þau 
skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.

69. gr.
Kennarar prófa hver i sinni kenslugrein. Við árspróf eru kennarar 

prófdómendur hver hjá öðrum. Kenslumálaráðuneytið skipar prófdómendur 
við burtfararpróf, og velja þeir verkefni við prófin.

70. gr.
Meðan gagnfræðabekkirnir þrír eru óskiftir, leggur rikið þeim til ó- 

keypis húsnæði, ljós og hita. Ennfremur kostar ríkið kensluna í 2. og 3. bekk 
óskiftum. En að þvi er snertir kostnað við kenslu fyrsta bekkjar, skulu um
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hana gilda sömu almenn ákvæði og um Gagnfræðaskólann i Reykjavik. Sama 
gildir og, ef skifta þarf vegna mikillar aðsóknar öðrum eða þriðja bekk gagn- 
fræðadeildar og um námsskeið eða sjernám í sambandi við gagnfræðadeild- 
ina. Þá skal kostnaðurinn við þá kenslustarfsemi, og við húsabætur vegna 
bennar, skiftast milli rikissjóðs og Akureyrarbæjar eftir sömu hlutföllum og 
við Gagnfræðaskólann í Reykjavik.

71. gr.
Þegar reisa þarf ný hús vegna aukinnar aðsóknar að gagnfræðadeild, 

skal reisa þau, eftir fyrirmælum kenslumálastjórnarinnar, á því landi, sem 
Akureyrarbær gaf ríkissjóði vegna Gagnfræðaskólans á Akureyri veturinn i 
1928—29. Rikissjóður leggur fram i stofnkostnað þeirra húsa % hluta, eftir þvi, \ 
sem fje er heimilað í þvi skyni í fjárlögum eða sjerstökum lögum, en Akur- 
eyrarkaupstaður % hluta. Hafi Akureyrarbær ráð á jarðhitavatni, meiru en 
þarf til að hita þær opinberar byggingar, sem bærinn er nú að reisa, skal hann 
skyldur til að leggja heitt vatn fram endurgjaldslaust til að hita nauðsynlegar 
viðbótarbyggingar gagnfræðadeildar.

72. gr.
Þegar Akureyrarkaupstaður hefir tekið að sjer samkvæmt lögum þess- 

um. hlutfallslegan kostnað við rekstur tveggja eða fleiri bekkja í gagnfræða- 
deild skólans, þá skal þriggja manna skólanefnd kosin til samstarfs við skóla- 
meistara um yfirumsjón gagnfræðadeildar. Bæjarstjórn Akureyrar kýs í 
nefndina með hlutfallskosningu tvo menn til þriggja ára, en kenslumálaráðu- 
neytið skipar hinn þriðja, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, til jafn- 
langs tima. Varamenn þrír, tilnefndir af sömu aðiljum, á sama hátt til sama 
tima, taka sæti i nefndinni í forföllum aðalmanna. Skólanefndin starfar kaup- 
laust.

73. gr.
Skólanefnd semur reglugerð fyrir gagnfræðadeildina um kenslu, próf 

og annað, sem lýtur að starfi skólans, en kenslumálastjórnin staðfestir. Skóla- 
nefnd skal með skólameistara ráða um bóka- og áhaldakaup og annað, ei lýtur 
að fjárstjórn gagnfræðadeildar, og ráðstöfun skólasjóðs.

74. gr.
Námstíminn á ári hverju er 7—7^ mánuður í gagnfræðadeild, og 

kenslustundir reglulegra nemenda 30—33 á viku.
í þeim bekkjum gagnfræðadeildar, þar sem ríkissjóður og Akureyrar- 

bær kosta kensluna i fjelagi, skal greiða í skólasjóð 80 kr. úr ríkissjóði fyrir 
hvern reglulegan nemanda yfir skólaárið, þó ekki yfir 1600 kr. á bekk til 
jafnaðar. Á sama hátt greiðast úr bæjarsjóði Akureyrar 120 kr. fyrir hvern 
nemanda, þó ekki yfir 2400 kr. á hvern bekk. Kenslugjald utanbæjarnemenda 
skal vera 60 kr. yfir skólaárið og rennur í skólasjóð. Innanbæjarnemendur í 
gagnfræðadeild greiða ekki kenslugjald eftir að Akureyrarbær hefir byrjað 
að greiða % af rekstrarkostnaði eins eða fleiri af bekkjum gagnfræðadeildar.
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75. gr.
Nú eru haldin námsskeið í bóklegum eða verklegum fræðum við gagn- 

fræðadeild eigi skemur en 3 mánuði og kensla 12 stundir á viku eða meira, 
og skal þá greiða úr rikissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkenslu hvers nemanda. Á 
sama hátt greiðast úr bæjarsjóði Akureyrar 9 krónur fyrir mánaðarkenslu 
hvers slíks nemanda. Utanbæjarnemendur greiða kenslugjald i hlutfalli við 
námstima, eftir ákvörðun skólanefndar.

76. gr.
Ríkisstyrk og kenslugjaldinu má ekki verja til annars en útgjaldanna 

við rekstur þeirra bekkja gagnfræðadeildar, sem ríkið og bæjarsjóður Akur- 
eyrar kosta í sameiningu.

77. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júlí 1909, um 

gagnfræðaskólann á Akureyri, og lög nr. 68, 7. maí 1928, um bráðabirgða- 
ungmennafræðslu i Reykjavík, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bága við 
þessi Iög.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt eftir tilmælum kenslumálaráðherra. Fylgdu 
þvi eftirfarandi athugasemdir:

Svo sem kunnugt er, hefir, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, ekki tekist 
að fá Alþingi til að samþykkja aðra löggjöf um Mentaskólann heldur en 
iaunalögin og fjárlagaákvæðin um rekstrarstyrk til skólans. Fyrirkomulag 
skólans hvilir á tilskipunum, sem stjórnir landsins hafa gert á ýmsum timum, 
og sum mikilsverð atriði, svo sem ráðning margra af starfmönnum skólans 
með launakjörum fastra kennara, hafa verið framkvæmd án þess að sam- 
þykki löggjafarvaldsins kæmi til. Má fullyrða, að tómlæti Alþingis um hag 
skólans hefir orðið honum til mikils ógagns á margan hátt.

Fyrir nálega fimmtiu árum var Möðruvallaskólinn stofnaður, fyrir at- 
beina áhugasamra Norðlendinga. Þótti þeim, er þjóðin hafði fengið nokkurt 
frelsi og fjárforráð, sem vel færi á að bæta Norðurlandi það tjón, sem útlend 
stjórn hafði valdið, er hún um aldamótin 1800 svifti Norðurland mentaskólan- 
um á Hólum, þeirri stofnun, sem frá þvi á dögum Jóns biskups ögmunds- 
sonar hafði verið önnur líftaug hinnar andlegu heimastjórnar í Iandinu. 
Norðlendingar ætluðu frá upphafi, að Möðruvallaskólinn skyldi verða arfþegi 
hins forna Hólaskóla. Þetta er nú að rætast. Smátt og smátt hefir stofnun 
þessari vaxið fiskur um hrygg, uns nú er svo komið, að skólinn er í einu stór 
alþýðuskóli og mentaskóli. En með þessari þróun hefir skólinn vaxið langt út 
yfir þau takmörk, seni gömul löggjöf hafði markað honum. Fyrir Gagnfræða- 
skólann á Akureyri er ný löggjöf mjög eftirsóknarverð, engu siður en fyrir 
Mentaskólann. Meðal annars er full þörf að koma á nokkurri verkaskiftingu 
milli hinna endurfæddu mentaskóla biskupssetranna sunnanlands og norðan.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarping). 72
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í þriðja lagi hefir Reykjavik, höfuðstaður landsins, stækkað hröðum j 
skrefum hin síðustu ár, þannig að nú mun láta nærri, að fjórði hluti æsku- I 
manna i landinu vaxi þar upp. En mitt í hinum öra vexti hafa leið- 
togar bæjarins að mestu látið hjá líða að skifta sjer af mentaskilyrðum ung- ‘ 
linganna i bænum. Margir sjerskólar hafa risið upp í bænum, flestir fyrir for- i 
göngu Alþingis, en hvergi á landinu hefir hin almenna ungmennamentun s 
verið svo herfilega vanrækt eins og einmitt í höfuðstaðnum. Þessi vanræksla j 
var orðin svo mikil, að af henni var farin að stafa landshætta. Þetta var á- í 
stæðan til þess, að stjórnin hófst handa i vetur sem leið með nokkrar umbóta- > 
tilraunir í þessu efni og lagði fyrir þingið tillögu um Gagnfræðaskóla > 
i Reykjavík. Efri deild tók vel í málið, og samkomulag varð fyrirhafnarlítið j 
inilli manna úr öllum flokkum um eitt atriði, að rikið skyldi ekki leggja fram i 
nema % af stofnkostnaði unglingaskóla í kaupstöðum, þó að það legði fram i 
helming til að byggja hjeraðsskólana, þar sem þurfa að vera heimavistir fyrir i 
nemendur. Sömuleiðis þótti vel fara á að láta ungmennaskóla kaupstaðanna > 
heita gagnfræðaskóla. Neðri deild tók og vel í málið. Hún viðurkendi fyllilega í 
nauðsyn betri alþýðufræðslu í Reykjavík og leit á frv. um gagnfræðaskólann s 
eins og þrep i þróun fræðslumála kaupstaðanna. En svo sem til að undirstrika > 
nauðsyn málsins og hvetja til meiri framkvæmda, vildi neðri deild ekki kalla 
hinn húsalausa skóla fullu nafni og Ijet skólabyrjun þessa vera svo að segja 
heitislausa fyrsta árið.

Málunum er þess vegna nú komið svo, að hin mesta þörf er að koma 
skipulagi á form mentaskólanna beggja, og um leið á hina almennu ung- 
mennafr'æðslu í Reykjavík og Akureyri sjerstaklega. Fyrir þetta þing var lagt 
írv. um hjeraðsskólana fjóra, sem nú eru til, en því nafni nefna menn nú 
gagnfræðaskóla sveitanna. Næsta stigið er að koma jafnföstu og glöggu skipu- 
lagi á ungmennafræðslu kaupstaðanna, þ. e. gagnfræðaskólana, og um leið að 
marka hreinlega afstöðu alþýðuskólanna bæði í sveitum og kaupstöðum til 
stúdentafræðslunnar.

Með frv. þessu er leitast við að leysa þennan vanda, eftir þvi sem 
nú má við koma, með því að leggja til, að Alþingi samþykki stofnlög 
heggja mentaskólanna, og um leið að koma svo fyrir gagnfræðanáminu i 
Reykjavík og Akureyri, að þeir skólar yrðu, eftir þvi sem við má koma, eðli- 
legir liðir i hinu almenna skólakerfi kaupstaðanna, sem ef til vill verður 
hægt að fullmóta á Alþingi 1930.

Síðastliðið sumar fól kenslumálastjórnin tveim skólafróðum mönn- 
um að marka frumdrætti að nýrri löggjöf um mentaskólana. Ásgeir 
Ásgeirsson fræðslumálastjóri skyldi sjerstaklega undirbúa frv. um Mentaskól- 
ann og Sigurður Guðmundsson skólameistari á Akureyri samskonar frv. um 
norðlenska skólann. Fræðslumálastjóri var utan nokkuð síðastliðið sumar, 
meðfram vegna þessa máls, og kynti sjer einkum fyrirkomulag mentaskóla 
i Sviþjóð og Englandi. Hann gerði síðan uppkast að sameiginlegu frv. fyrir 
báða mentaskólana. Sigurður Guðmundsson heimsótti aftur á móti menta- 
skóla í Noregi og Danmörku fyrri hluta yfirstandandi vetrar og kom úr þeirri 
íerð til Reykjavíkur skömmu fyrir þing. Unnu þeir fræðslumálastjóri og 
skólameistari þá nokkuð saman, þannig að inn i hið eldra frv. var bætt ýms-
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um atriðum, sjerstaklega vegna skólans á Akureyri. Frumvarp þetta var nú 
sent til álita rektor og kennurum Mentaskólans. Gengu þeir inn á aðalgrund- 
völlinn eins og hann hafði verið lagður, en gerðu til landsstjórnarinnar til- 
lögur um breytingar á talsvert mörgum einstökum atriðum.

Samhliða þessum undirbúningi hafði kenslumálaráðherra undirbúið 
málið fyrir sitt leyti, m. a. heimsótt nokkru fyrir þing allmarga af hinum 
elstu og þektustu mentaskólum í Englandi og Skotlandi. Hvergi er jafnmikið 
af gömlum óháðum sjálfseignarskólastofnunum eins og í Englandi, og mátti 
fyrirfram vænta nokkurs árangurs af að kynna sjer skipulag og reynslu slíkra 
stofnana, þegar festa skyldi um stund fvrirkomulag hinna almennu æsku- 
mannaskóla á Islandi.

Fyrir aðstandendur mentaskólanna skiftir lausnin á máli þeirra sjálfra 
auðvitað mestu máli. En fyrir landsstjórnina horfði málið öðruvisi við. Umbót 
og efling mentaskólanna var aðeins einn liður í hinni almennu þróun menta- 
málanna, þar sem varð að taka tillit til allra landsmanna, sem eiga að njóta 
gagnsins af skólunum og líka að bera byrðarnar.

Við undirbúning málsins kom i ljós, að hinir tveir mentaskólar geta 
ekki, nema sjer til skaða, látið sniða sjer algerlega samskonar klæði. Báðir 
hafa alllanga sögu að baki. Skilyrðin í Reykjavík og á Akureyri eru talsvert 
olík. Stjórnin afrjeð þess vegna að hafa að vísu sama frv. um báða skólana, 
en þó alveg aðgreinda kafla. Með því móti var m. a. hægt að taka meira tillit 
til reynslu og óska forráðamanna skólanna beggja.

I annan stað var einskonar alþýðuskóli í föstu sambandi við menta- 
skólana báða. Aðrir kaupstaðir, svo sem Hafnarfjörður, Isafjörður og Vest- 
mannaeyjar. hafa líka ungmennaskóla, sem að likindum gera smátt og smátt 
samanburðarkröfur við hliðstæða skóla, sem ríkið kann að reka.

Hjer var því úr vöndu að ráða. Á Akureyri og í Reykjavík hafa nú um 
alllangt skeið verið þriggja vetra alþýðuskólar, sem ríkið hefir kostað ein- 
göngu. Úr báðum þessum skólum lá opinn vegur inn í lærdómsdeildina í 
Reykjavík, og nú síðast inn í hina ungu lærdómsdeild á Akureyri. Það var 
ekki hægt að taka af Reykjavík og Akureyri þau hlunnindi til alþýðumentun- 
ar, sem þessir kaupstaðir höfðu fengið. En það mátti búa svo um hnútana, 
að þessir kaupstaðir fengju ekki ný hlunnindi um alþýðufræðslu, sem öðrum 
kauptúnum og sveitum landsins yrði neitað um.

Hjer er þess vegna farin sú leið, að losa ■ gagnfræðakensluna bæði í 
Reykjavík og á Akureyri úr öllu beinu sambandi við mentaskólafræðsluna 
ó þessum stöðum. Mentaskólanám verður að visu jafnt sem áður i Reykjavík 
og á Akureyri. En nemendur úr hjeraðsskólum landsins og úr gagnfræðaskól- 
um kaupstaðanna eiga allir þangað jafngreiða og jafnerfiða göngu. Með því 
fyrirkomulagi, sem hjer er Iagt til, prófa ungmenni landsins gáfur sinar og 
námslöngun í hjeraðsskólum sveitanna og gagnfræðaskólum kaupstaðanna. 
Flestir láta sjer nægja þá skólagöngu, er þeir fá þar. En nokkrir finna til 
löngunar til að halda áfram. Þeir vita, að með ofurlítilli viðbót geta þeir kept 
um inngöngu í fyrsta bekk af fjórum i öðrumhvorum mentaskólanum, eftir 
að hafa verið tvo vetur í ungmennaskóla í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði,
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Reykjavik, Laugarvatni, Hvítárbakka, Núpi, Isafirði, Akureyri, Laugum og 
Eiðum.

Hugsanlegt er um aðstandendur mentaskólanna, að þeir vildu helst 
óska, að skólarnir væru óskiftir 6 vetra skólar, að 12 ára börn gætu gengið 
þar inn og 18 ára stúdentar flogið þaðan á brott. En hver sannar, að þjóðinni 
sje það fyrir bestu, að þeir einir verði embættismenn og fræðimenn í landinu, 
sem geta ákveðið að hefja 10—12 ára nám þegar þeir eru 12—13 ára að aldri? 
Er ekki hitt miklu fremur reynslan, að margir af bestu og nýtustu mönnum 
landsins hafa byrjað slíkt nám seint, stundum ekki fyr en um tvitugt? Fyrir 
slíka menn er veran í ungmennaskólunum víðsvegar um landið beinlínis til- 
efni þess, að þeir finna, hvað i þeim býr, og fá áræði til að leggja út i langt 
nám, án vissu um, hvað við tekur. En fyrir þjóðfjelagið er mjög oft mestra 
átaka að vænta frá slíkum mönnum.

Stjórnin hefir þess vegna bygt frv. þetta í öllum aðalatriðum um fyrir- 
komulag kenslunnar og efnisval á tillögum fræðslumálastjóra, Sigurðar skóla- 
meistara og kennara Mentaskólans. Um Mentaskólann tekið sjer i lagi tillit 
til álits fræðslumálastjóra og kennaranna, en um Akureyrarskólann til for- 
stöðumannsins þar. En nýbreytnin frá tillögum þessara aðstandenda skólanna 
liggur i þvi, að gera gagnfræðadeildir beggja skólanna alveg óháðar menta- 
deildunum og alveg hliðstæðar öðrum ungmennaskólum í landinu. I öðru lagi 
er tekin upp eftir mjög gamalli og affarasælli reynslu í Englandi sú tilhögun 
að gefa gömlum nemendum skólanna allmikið vald um tilhögun þeirra. Tak- 
ist að fá gainla nemendur Reykjavíkur- og Akureyrarskólans til að slá vernd- 
arhring um heimili æskuáranna, getur það orðið til ómetanlegs gagns fyrir 
nemendurna, skólana og þjóðina alla.

Um aldamótin síðustu var Akureyrarskólinn tveggja vetra alþýðuskóli, 
sem hafði haft óvenjulega mikil áhrif á fjelagsmenningu Norðlendinga og 
Austfirðinga. Mentaskólinn var enn i sinum gamla ham. Fornmálin aðalatriði, 
kenslan þunglamaleg, en nokkuð traust. Fremur illa búið að skólanum og 
sambúð nemenda og kennara erfið. Veðrabrigði lágu i loftinu. Unga kynslóðin 
lieimtaði framfarir, ekki kyrstöðu. Baráttan var háð um fornmálin annars- 
vegar og nýju málin og náttúrufræðina hinsvegar. Átökin urðu hörð innan 
skólans og utan. Leikslokin urðu þau, að grískan var gerð útlæg og latínan 
lömuð. Enska og náttúrufræði settust í hið auða sæti griskunnar og latín- 
unnar, sem minkuð var til hálfs.

En um leið varð önnur breyting hið innra í skólanum. Sumir kennar- 
arnir höfðu átt í allmiklum útistöðum við pilta og ýmsum veitt betur. Nem- 
endur skólans, jafnvel í neðri bekkjunum, voru þá, eins og jafnan hafði 
verið, sumir nálega fullþroskaðir menn og mjög sjálfstæðir í hugsun. Þeir 
gátu verið óvinsælum og seinheppilegum kennurum erfiðir í skauti. 1 stað 
þess að laga lífið í skólanum eftir þörfum þjóðarinnar og þróttmikilla nem- 
enda, var það ráð tekið, að fórna hagsmunum þjóðarinnar fyrir sjerhagsmuni 
kennara, sem ekki gátu búið að ungum mönnum. Þá var tekið upp það mikla 
óhapparáð, að bola þroskuðum mönnum burtu frá skólanum, aðeins til þess



að kennarar, sem ekki voru vaxnir lífsstarfi sinu, þyrftu ekki að etja kappi 
við ofjarla sína.

Um leið og griskan var send í útlegð, var þrem neðri bekkjum skólans 
vendilega lokað fyrir þroskuðum nemendum. Barnungir urðu nemendurnir að 
vera til þess að komast inn í fyrsta bekk. Og í annan og þriðja bekk fjekk 
enginn að fara, sem ekki hafði sem barn komist inn í fyrsta bekk. Ennfremur 
voru fimti og sjötti bekkir harðlæstir fyrir nýjum mönnum, en litilli smugu 
baldið opinni inn i fjórða bekk.

Stefán Stefánsson var um þessar mundir áhrifamesti skólamaður á 
Norðurlandi og átti sæti á Alþingi. Hann tók nú upp þráðinn, þar sem Am- 
ljótur Ólafsson og aðrir af stofnendum Möðruvallaskólans höfðu frá horfið. 
Stefán Stefánsson átti mikinn þátt i, að hús skóians á Akureyri varð svo 
mikið og veglegt sem raun ber vitni um, og i annan stað var það nálega ein- 
göngu hans verk að koma Gagnfræðaskólanum á Akureyri í beint samband 
við lærdómsdeildina í Reykjavík. Með þessari tilhögun voru 3 neðstu bekkir 
Mentaskólans í orði kveðnu gerðir að alþýðuskóia fyrir Suðurland, eins og 
Akureyrarskólinn var eini alþýðuskóli norðanlands. En jafnframt nutu þessir 
tveir alþýðuskólar þeirrar sjerstöðu, að nemendur þaðan gátu gengið beint 
inn i lærdómsdeildina í Reykjavík, sem nú var ekki nema þriggja vetra skóli.

Fyrirkomulag þetta var í einu bæði framför og afturför. Fyrir þá Norð- 
lendinga, sem vildu þoka kenslu Möðruvallaskólans i þá átt, að skólinn yrði 
arftaki Hólaskóla, var breytingin niikill sigur. En fyrir alþýðufræðsluna á 
Norðurlandi var breytingin ekki til bóta. Þar sem beint samband varð milli 
lærdómsdeildar i Reykjavík og gagnfræðakenslunnar á Akureyri, var óhjá- 
kvæmilegt að miða kenslu allra, sem luku námi á Akureyri, við þarfir þeirra, 
sem hjeldu áfram í Reykjavík, en ekki við þarfir skólans sjálfs sem alþýðu- 
skóla. Þannig eyddu ungar stúlkur, sem ekki ætluðu að halda áfram lengra 
námi, oft sjer til angurs og skaða miklum tima og orku i gagnslaust stærð- 
fræðinám, í stað þess að geta sjer til varanlegs gagns og ánægju sint 
islenskum bókmentum. Og hagnýtt var námið ekki, svo sem þurft hefði að 
vera. Efnismenn með háu prófi kunnu ekki að gera einfaldan vinnusamning 
cða lítinn viðskiftareikning, eftir því sem merkir vinir skólans, er til þektu, 
hafa játað. Þessi missmiði voru alveg eðlileg afleiðing þess, að hið almenna 
nám Akureyrarskólans hafði verið sett í of náið samband við undirbúnings- 
rám háskólans. Hinsvegar hafa altaf haldist margir eftirsóknarverðir kostir 
við skólalífið á Akureyri. Sambúð kennara og nemenda hefir yfirleitt verið 
i besta lagi. Skólalifið hefir verið fjörugt og mjög að skapi æskumanna. Að 
því leyti hafa áhrif skólans altaf verið heilbrigð og sterk. I Reykjavik varð 
þróun gagnfræðadeildarinnar með öðrum hætti. Hún varð aldrei almennur 
slþýðuskóli, varla einu sinni fyrir Reykjavík. Þó voru nemendurnir langflestir 
þaðan, því að hið lága aldurstakmark í fyrsta bekk og lokun 2. og 3. bekkjar 
útilokaði aðkomumenn að mestu. Auk þess litu flestir svo á, að gagnfræða- 
deildin væri ekki skóli út af fyrir sig, heldur aðeins forstofa og inngangur 
og lærdómsdeild og háskóla. I raun og veru var Reykjavik og Suðurland 
jafnt án eiginlegs gagnfræðaskóla, þrátt fyrir kensluna í þrem neðstu bekkj-
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um Mentaskólans. En vitaskuld leiddi þessi vöntun til þess, að Mentaskólinn 
óx úr hófi fram, og vegna vöntunar á hagnýtri alþýðufræðslu bárust margir 
með straumnum áleiðis að háskólanámi, án þess eiginlega að óska þessí 
sjálfir, eða að þjóðinni væri nokkur ávinningur að löngu námi þeirra. ;

Að einu leyti hafði skifting Latínuskólans i tvær deildir í sama húsi, 
gagnfræða- og lærdómsdeild, miður heppileg áhrif. Áður var skólinn ein heild. 
Nú hrotnaði hann sundur í tvo hluta. Hinir harnungu nemendur i gagnfræða- 
deild áttu ekki samleið við eldri deild. Skólafjelögin urðu tvö, fundir og sam- 
komur aðskildar fyrir deildirnar. Hinn geysilegi vöxtur skólans gerði hjer 
ilt verra, svo og þrengsli og margskonar erfiðleikar, sem stöfuðu af offyllingu 
skólans. Nemendur þektust miklu minna en skyldi milli bekkja og deilda og 
fjelagslif skólans, þegar tekið var tillit til allra bekkja, varð alt of litið. Að 
visu hafði tekist að brjóta fullkomlega niður þann sjálfstæðisanda pilta, sem 
mjög hafði borið á síðustu árin sem griska og latina voru aðalgreinar skólans. 
En ef þar var um sigur að ræða, þá fylgdi þar með sá ókostur, að neðri deild- 
inni hafði í raun og veru verið með aldurstakmarkinu vendilega lokað fyrir 
öðrum en barnungu fólki úr Reykjavík, sem sökum æsku gat varla haft 
mikið sjálfstæði til eins eða annars i sambandi við fjelagslíf nemenda.

Meðan fornmálin voru aðalkenslugreinar í skólanum höfðu nemendur 
oftast verið um 80—100. Þá var mjög rúmt um skólafólkið og kennarana, og 
ef húsrúm skólans hefði verið notað skynsamlega, þá gat ytri aðbúnaður 
nemenda verið alveg prýðilegur. En að þvi er virðist hafa forráðamenn 
skólans aldrei fyllilega kunnað að notfæra sjer aðstöðuna i þvi efni. Meðan 
heimavist var i skólanum, var hún herfilega illa úthúin fyrir nemendur. Og 
hið mikla og góða bókasafnshús hefir til þessa dags verið einskonar fangelsi 
fyrir bækur. Það er og hefir verið svo að segja harðlokað fyrir nemendum. 
Það er alls ekki hægt að hita það, og á meðan hlýtur húsið að vera sem næst 
gagnslaust fyrir skólann. Á hinn bóginn myndi það vera nemendum, ekki 
sist í jafnyfirfyltum skóla og Mentaskólinn hefir verið nú um stund, alveg 
cmetanlegt hagræði að hafa vistlegan lestrarsal með handhægu bókasafni 
til daglegra afnota.

Eftir 1910 tók skólinn að gerast afarfjölsóttur. En hvorki Alþingi nje 
landsstjórnin virðist hafa veitt þvi eftirtekt, að skóli, sem i liðuga hálfa öld 
hafði haft 50—100 nemendur, var nú að lokum á góðum vegi með að fá 300 
nemendur, án þess að nokkuð væri gert, nema að fjölga bekkjum og bæta við 
kennurum, án þess eiginlega að málið væri nokkurntíma tekið til meðferðar 
á Alþingi. Að nokkuð þyrfti að gera sjerstaklega til þess að bjarga við fjelags- 
lifi nemenda í þessum geysistóra, yfirfylta skóla, virðist engum hafa komið 
til hugar. Hið eina jákvæða úrræði var það, er stjórnin beitti sjer fyrir á þingi 
1927, að koma upp heimavist fyrir nokkuð af nemendum. En sú framkvæmd 
var meir borin uppi af löngun til að bæla niður kröfuna um framhaldsnám 
á Akureyri heldur en af skilningi á þörf Mentaskólans, eins og glögt sjest 
á meðferð málsins, enda hafa þeir, sem stóðu að þessu heimavistarmáli á Al- 
þingi í það sinn, síðan gleymt bæði þeirri og öðrum umbótaþörfum skól- 
ans. Málið hafði verið svo lítið undirbúið, að það kom flatt upp á for-



Þiogskjal 207 575

göngumennina á Alþingi, er þeim var bent á, að slíkt hús yrði ekki bygt 
á lóð skólans sjálfs; til þess væri hún of lítil. Eins og þá stóð, hefði orðið 
að hola heimavistinni niður einhversstaðar í útjöðrum bæjarins.

Þegar stjórnarskiftin urðu seint um sumarið 1927, var að því er virð- 
ist i fyrsta sinn í æfi skólans farið að athuga ástand skólans af kenslu- 
málastjórninni. Þáverandi rektor, Geir T. Zoéga, lýsti yfir, að það væri í 
fyrsta sinn sem kenslumálaráðherra heimsækti skólann. Við fyrstu athugun 
var auðsæ vanræksla þjóðfjelagsins gagnvart þessari stofnun. Bærinn 
hafði látið hyggja hús svo að segja fast að bakhlið skólans og þar hafði jafn- 
vel árum saman verið höfð steinolíugeymsla. Nemendur höfðu nálega engan 
blett til útileika, nema ef telja skyldi örmjóa rönd bak við húsið. Húsið var 
vanhirt að utan. Þakið ekki verið málað í 7—8 ár. Hver krá í skólahúsinu 
var full af skólaborðum. Kennararnir höfðu mist kenngraherbergið gainla og 
höfðu nú til sinna afnota lítið og vanhirt herbergi, þar sem vantaði nálega öll 
þægindi og þar sem hinn fjölmenni kennarahópur gat naumast staðið undir 
þaki milli tíma. Fyrir áhöld skólans, svo sem landabrjef, var engin geymsla 
til, og varð að gevma nokkuð af þeim hlutum í sjálfri kennarastofunni. Á 
efsta lofti hússins hafði fyrrum verið spitali og geymsla, meðan heimavist 
var. Nú var alt þetta gert að bekkjum, en með sem minstri fyrirhöfn og svo 
illa um búið sem mest mátti vera. 1 fjósi rektors bak við húsið hafði verið 
gerð kenslustofa fyrir eðlis- og efnafræði, og var það hið óvistlegasta hús. 
Ekki einu sinni haft fyrir að setja þar loftrás út, fyr en í sumar sem leið. 
Fyrir heilsu nemenda var ekki mikið gert. Alt húsrúm i skólanum, sem 
mögulegt var að taka, var orðið að bekkjarúmi. Þrengslin voru svo mikil, 
að hvergi var rúm til að hengja vosklæði nemenda, nema inni í bekkjunum 
sjálfum, á veggina eða inn í skápa, sem voru aðeins i loftsambandi inn í 
kenslustofurnar. Salerni fyrir meginþorra nemenda voru ekki nema þrjú og 
litt útbúin, veggir á flestum skólaherbergjum skjöldóttir, gólfin mjög ósljett 
og hnútótt, og ekki dúklögð fyr en á neðstu hæð siðastliðið sumar. Leikvell- 
ir voru engir. Leikfimi í miður vel viðhöfðu húsi aðeins tvisvar i viku eins 
og fyrir tveimur mannsöldrum siðan. Allir bekkir voru fyltir á haustin, svo 
sem framast mátti verða, og farið að hafa útibú niðri i bæ, alveg laust við 
aðalskólann. Þessi vanræksla hafði svo gegnsýrt marga menn, sem helst 
höfðu kynni af skólanum, að það þótti nálega óhæfa, er sett var loftdæla i 
skólann snemma vetrar 1927—28 og hreinu loft dælt inn i hinar yfirfullu 
skólastofur. Svo sem vænta mátti, var heilsufar ekki «em best i skólanum, 
og bar einkanlega mikið á berklaveiki. Var sumum kennurum skólans þetta 
mikið áhyggjuefni, þó að þeir gætu ekki að gert. óttuðust þeir, að offylling 
skólaherbergjanna og hin gömlu, litt viðgerðu herbergi, sem nemendur áttu 
nú langdvalir í, væru að ekki litlu leyti orsök vaxandi krankleika.

Eftir að kenslumálastjórnin hafði kynt sjer alla aðstöðu skólans, var 
byrjað á umbótum til að vinna móti mestu ágöllunum. Loftrás var sett i skól- 
ann. Vorið 1928 voru ekki teknir fleiri nýir nemendur i skólann en unt var 
að þrengja í herbergi hans sjálfs, og lagðist þá niður útibúið niðri i bæ. 
Sumaríð 1928 var gerð höfuðviðgerð á neðstu hæð. Gólfin sljettuð og dúk-
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lögð, veggir fóðraðir og málaðir, salernum fjölgað, svo að fullnægt vaeri j 
venjulegum heilbrigðis- og þrifnaðarkröfum. Ein kenslustofa var tekin til j 
vosklæðageymslu fyrir allan skólann. Á þriðju hæð var náttúrugripasafnið, j 
sem áður var ónothæft nema til geymslu, gert að góðum bekk fyrir náttúru- 
fræðiskenslu, jafnframt því að þar fer betur en áður um náttúrugripi skól- 
ans. 1 framhaldi af þessum aðgerðum hefir stjórnin búið undir, að lokið 
yrði viðgerð hússins utan og innan nú í sumar. Ennfremur að salur skóla- 
bókasafnsins verði gerður nothæfur til daglegrar vinnu fyrir nemendur 
skólans.

Nú hefir verið lýst nokkuð mörgum þeim erfiðleikum, sem Menta- 
skólinn hefir átt við að stríða á undanförnum árum. Afleiðingarnar hafa aug- 
ljóslega komið fram í fremur daufu og tilbreytingarlitlu skólalifi, og að að- 
búðin hefir ekki getað gert skólann að kæru viðbótarheimili fyrir nemend- 
ur yfirleitt. Á hinn bóginn hafa kennarar skólans unnið með mikilli elju og 
ástundun að starfi sínu, og munu stúdentar frá Mentaskólanum í bókþekk- 
ingu í flestum greinum standa fullkomlega jafnfætis stallbræðrum sín- 
um i nágrannalöndunum.

Með frv. því, sem hjer liggur fyrir, er stefnt að því, í sambandi við 
bættan húsakost fyrir mentaskólanám og gagnfræðakenslu i Reykjavik og á 
Akureyri, að koma við skipulagsbreytingu á skólunum sjálfum, í samræmi 
við þá reynslu, sem þjóðin hefir fengið á undangengnum aldarfjórðungi.

í fyrsta lagi á hjer að lögfesta það skipulag, sem hófst á lýðveldisöld- 
inni og hjelst fram á hnignunartímann um 1800, að mentaskólanám megi 
stunda á tveim stöðum í landinu, öðrum á Suðurlandi en hinum nyrðra.
1 öðru lagi á að gerbreyta þvi gagnfræðaskipulagi, sem hófst í Reykjavík og 
á Akureyri um leið og fornmálin viku úr æðsta sessi í Mentaskólanum. 1 
stað þeirrar bókfræðikendu gagnfræði, sem í raun og veru var aðeins inn- 
gangur að ennþá lengri bókfræðaiðkunum, á að koma raunveruleg gagn- 
fræði, sem býr ungu kynslóðina undir athafnalif við lífskjör almennings á 
íslandi.

I þriðja lagi á að gera Mentaskólann einskiftan, og um leið Ijetta af 
þeim margháttuðu óþægindum bæði fyrir nemendur og kennara, sem stafað 
hafa af ofþrengslum þar.

I fjórða lagi á að haga svo inntökuskilyrðum í Mentaskólann í Reykja- 
vík og mentadeild Akureyrarskólans, að efnilegir unglingar og þroskaðir 
menn, sem lokið hafa námi í hjeraðsskólum sveitanna og gagnfræðaskólum 
kaupstaðanna, eða aflað sjer almennrar mentunar á annan hátt, geíi kept 
um inntöku i þessa skóla og haldið áfram undirbúningi fyrir háskólagöngu. 
Á þann hátt geta námsmenn hvar sem er á landinu og á hvaða aldri sem er, 
með því að afla sjer almennrar mentunar, prófað mátt sinn í þvi skyni að 
halda áfram lengra námi. Á hinn bóginn vita menn nú af reynslunni, hjá 
hvaða skerjum ber að sneiða um form og fyrirkomulag hinna almennu ung- 
mennaskóla í kaupstöðum og sveitum. Þeir hafa sitt eigið takmark, að búa 
æskuna undir starfslifið í landinu. Hitt er aukaatriði, að lítill minni hluti
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af nemendum þessara skóla notar ungmennafræðslu sína sem þrep ínn í 
fcðra skóla.

1. 4. gr.
Eftir að latínan hætti að vera aðalnámsgrein, var skólinn kallaður 

Hinn almenni mentaskóli. En brátt fundu menn, að heitið væri óþarflega 
langt, en aðalnafnið gott. Er því hjer lagt til, að skólinn heiti framvegis 
Mentaskólinn í Reykjavik, að ársdeildir sjeu fjórar, en bekkir átta. Sjeu 
hliðstæðar máladeild og stærðfræðideild.

5 gr.
Námsgreinar í skólanum eru nálega hinar sömu og nú, en kennarar 

skólans hafa lagt til, að gera megi, án samþykkis Alþingis, minniháttar 
hreytingar á kenslugreinum, ef yfirstjórn skólans álitur breytinguna til 
bóta. Bókfærsla er tekin upp sem skyldunámsgrein, og ber margt til þess. 
Margir embættismenn hafa fram að þessu oft haft mikið ógagn af að hafa 
ekki numið bókfærslu í æsku. Nemendur finna þetta sjálfir, og nú í vetur 
hafa um af nemendum i lærdómsdeild sent kenslumálastjórninni ósk 
um að láta framvegis kenna bókfærslu í máladeildinni, en minka þar al- 
menna stærðfræði. Rökstyðja nemendur þetta þannig, að úr því að engin 
iatina sje nú kend i stærðfræðideild, megi stærðfræðin gjarnan minka til 
muna í máladeild, þar sem latina eigi að vera ein af höfuðnámsgreinum. 
Auk þess er hjer gert ráð fyrir vinnubragðakenslu, og er þá einkum átt við 
ýmiskonar smiðar, steinsteypu, járnsmíði og trjesmíði. Sökum þrengsla við 
skólann myndi þó fyrst um sinn erfitt að koma fyrir kenslu í vinnubrögðum, 
sem jafnast getur á við það, sem gerist i þvi efni í sumum erlendum fyrir- 
myndarskólum.

6. gr.
Að sjálfsögðu á íslensk tunga að skipa æðsta sess í skólanum. Hentugt 

þykir að byrja ekki nema á einu erlendu máli í sama bekk. Með þvi að skól- 
inn hefir fram að þessu verið mjög einhliða bókfræðaskóli, og lítill vafi á, 
að hin andlega áreynsla hefir stundum verið of mikil og of einhliða, hefir 
þótt hlýða að vara við þeirri hættu. Auknar íþróttir, útivist, ferðalög og lik- 
amleg vinna eiga vitaskuld fyrst og fremst að efla fjör og hreysti líkamans.

7.-9. gr.
Hjer er tekin upp sú nýbreytni, eftir tillögum kennara skólans, að 

stytta megi próf milli bekkja og leyfa nemendum, sem hafa góða einkunn, 
að komast próflaust milli bekkja. Þykir kennurum skólans, sem óþarflega 
mikill tími fari stundum í bekkjarprófin, og telja þeim tíma betur varið til 
náms. Þá er það og nýbreytni, að ljúka megi fullnaðarprófi í einstöku 
námsgreinum bæði i öðrum og þriðja bekk, og er það gert til að ljetta af 
r.emendum óþarfri byrði með því að láta þá hafa allar námsgreinar til 
stúdentsprófs.

AJpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 73
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10. gr.
Það er og nýbreytni og mjög til bóta að leyfa utanskólanemendum að ? 

taka árspróf við skólann, og ef fleiri ná prófi heldur en húsrúm Ieyfir, þá i 
ráði prófeinkunn. Með þessum hætti á úrvalið af þeim, sem keppa, jafnan j 
aðgang að skólasetu, meðan húsrúm endist. En á hinn bóginn er mönnum, ! 
sem lesa utanskóla, veitt sú björg, að þeir geta lokið ársprófum við skólann 
um leið og hinir föstu nemendur og haft af því margskonar Ijetti við námið. 
Að þvi er snertir takmörkun á inngöngu nemenda i skólann, þá er hún 
sjálfsögð, nema ríkið vilji beinlínis taka að sjer þá skyldu, að kosta kenslu 
allra þeirra unglinga, sem vilja verða stúdentar. Ef svo ætti til að haga, gæti 
svo farið, að í Reykjavík einni saman yrði að reisa annan skóla, jafnan að 
stærð húsi Mentaskólans, til að mæta eftirspurninni. En meðan ríkið hefir 
ekki nema takmarkað húsrúm til kenslunnar, verður að raða umsækjend- í 
um eftir fastri reglu, og er þá varla á öðru að byggja en námshæfileikum i 
og þekkingu nemenda. Mun varla þurfa að óttast, að ekki verði hægt að 
sinna sanngjörnum kröfum þjóðarinnar um stúdentsmentun, ef fullskipaðir 
eru i Reykjavík tveir bekkir í hverri ársdeild og einn á Akureyri. Erlendis 
reka einstakir menn, og einkum bæjarfjelög, oft mentaskóla, sem ríkið 
styrkir eða styrkir ekki, eftir því sem til hagar á hverjum stað. Hugsanlegt 
er, að seinna meir vildi einhver kaupstaður, og þá væntanlega helst Reykja- 
vík, gera fleiri að stúdentum heldur en rúmast geta i landsskólunum, og er 
þá hægur leikur fyrir stórt og efnað bæjarfjelag að starfrækja sinn eiginn 
mentaskóla, til viðbótar ríkisskólunum.

11.—12. gr.
Hjer eru talin inntökuskilyrði í fyrsta bekk Mentaskólans. Gert er ráð 

fyrir, að lágmarksaldurstakmark sje 15 ár, nema sjerstaklega standi á. Til að 
geta staðist inntökupróf þarf efnilegur nemandi að hafa numið a. m. k. sem 
svarar tveim vetrum eftir að barnafræðslu lauk. Mjög margir nemendur, sem | 
kæmu úr gagnfræðaskólum kaupstaðanna, og einkum þó úr hjeraðsskólum 
sveitanna, yrðu alveg fullorðnir menn, eins og tíðkaðist áður en hið lága ald- 
urstakmark útilokaði slíka menn úr gagnfræðadeild Mentaskólans. Ef meiri 
hluti nemenda í Mentaskólanum yrðu hálffullorðnir eða fullorðnir menn, 
væri bæði erfitt vegna kenslunnar og óþægilegt á margan hátt, að barnungir 
nemendur væru líka i skólanum.

Þá má ennfremur leiða rök að því, frá sjónarmiði uppeldisfræðinga, 
að það er alt að því háskalegt að láta börn og unglinga fara eins og i lok- 
uðum vagni úr einum bekk og einum skóla i annan. Með því móti er hætt við, 
að nemendur verði lærðar vjelar öllu fremur en alhliða og þroskaðir menn. 
Æskan þarf umfram alt að fá að njóta mikils frelsis og sjálfræðis, ef þroska- 
iinan á að haldast óslitin. Ef til vill hefir ekkert haldið betur við þjóðmenn- 
ingu Islendinga heldur en frelsi og heimalestur hins óskólagengna hluta 
þjóðarinnar.
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Áður eru leidd rök að því, að gagnfræðakenslan á Akureyri og í neðri 
bekkjum Mentaskólans hafi heðið mikið tjón við að vera fastbundin við inn- 
tökukröfur lærdómsdeildar. Nú á að bæta úr þessu með fullkominni skipu- 
lagsbreytingu. Gagnfræðakenslan í Reykjavík er flutt úr húsi Mentaskólans 
og í sjerstaka byggingu annarsstaðar í bænum. Á Akureyri er gert ráð fyrir, 
að gagnfræðadeildin verði fyrst um sinn í sama húsi og mentadeildin. En 
það er aðeins sparnaðarráðstöfun, til að geta meðan kostur er notað nokk- 
uð af húsi og áhöldum skólans í þágu ungmennaskóla bæjarins og hjeraðs- 
ins. En að öðru leyti er gert ráð fyrir, að gagnfræðadeildirnar í Reykjavik 
og á Akureyri standi í engu beinu sambandi við mentadeildirnar í þessum 
tveim kaupstöðum. Það á að vera nákvæmlega sama aðstaða fyrir unglinga, 
sem ganga gegnum hjeraðsskóla sveitanna eða gagnfræðaskóla i Vestmanna- 
eyjum, Hafnarfirði, Isafirði og Norðfirði, að komast inn í fyrsta bekk í menta- 
deild eins og fyrir þau ungmenni, sem numið hafa í gagnfræðadeild í höfuð- 
staðnum eða á Akureyri.

Kröfur þær, sem hjer eru gerðar til inngöngu í mentadeild, eru í aðal- 
atriðum þær, sem gerðar eru til manna, sem telja má, að hafi fengið sóma- 
samlega almenna mentun. Þessa mentun eiga hjeraðsskólar og gagnfræða- 
skólar að geta veitt, án þess að seilast í nokkru verulegu út fyrir takmörk 
sdn. Þó er gert ráð fyrir, að nemendur í alþýðuskólunum muni yfirleitt verða 
að fá sjer nokkra aukatilsögn hjá kennurum sínum eða öðrum, til að geta 
uppfylt inntökuskilyrðin. En sú fræðsla væri þá fengin í þeim námsgrein- 
am, sem heinlinis teljast til almennrar mentunar í landinu. Nemendur úr 
ungmennaskólum kaupstaða og sveita eru þess vegna ekki lokkaðir út á tál- 
brautir, þó að þeir eyði einhverjum tíma í að búa sig undir inntöku i menta- 
deild, án þess að geta náð þvi takmarki.

Fram af þessu hafa tveir svokallaðir alþýðuskólar, í Reykjavík og á 
Akureyri, verið í beinu sambandi við mentadeildirnar. En þetta samband 
hefir verið of einhliða bundið við þarfir mentadeildanna, svo að þessir tveir 
undirbúningsskólar hafa hætt að vera sjálfstæðir alþýðuskólar. Eitt megin- 
atriði þessa frv. er að slíta þetta band, sem nú er orðið til skaða fyrir þjóð- 
ina, en ekki til gagns. I stað þess fá allir landshlutar nú jafnrjetti í þessum 
efnum. Hinir mörgu nýju ungmennaskólar, sem þörf þjóðarinnar er að 
mynda bæði í sveitum og bæjum, eru og hljóta jafnan að verða miðaðir við 
þarfir almennings í landinu. Þeir eiga að veita þeim mönnum, sem vinna að 
frumframleiðslunni á sjó og ,landi, þá almennu mentun, sem samtiðin telur 
nauðsynlega. En jafnframt þessu eiga námshneigðir unglingar úr 10—12 
skólum víðsvegar á landinu að standa allvel að vígi, með litlum aukatilkostn- 
aði og áreynslu, að keppa með góðum árangri um inntöku í mentadeild á 
Akureyri eða í Reykjavík. Fram að þessu hefir efnahagur og heimilisfang for- 
eldra í landinu oft ráðið mestu um, hvort unglingur hlaut stúdents- og há- 
skólamentun. Með því skipulagi, sem í nálega aldarfjórðung hefir verið á 
Mentaskólanum í Reykjavik, ér eins og forráðamenn skólans hafi ætlað að 
tryggja vissri stjett í landinu, og einkum þó i bænum, úrvalsaðstöðu við skól- 
ann. Með frv. þessu er öllum stjettum og öllum landshlutum gert jafnhátt
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undir höfði um aðgang að mentaskólanánii, að því leyti sem lögbundið í 
skipulag getur jafnað aðstöðumun i þvi efni yfirleith

13.—15. gr.
Með því að ákveða hámark kenslustundafjölda á að tryggja það, að 

bekkjarsetur verði ekki úr hófi langar. Eftir enskum sið er tekin upp sú ný- 
breytni að kenna ekki eftir hádegi á laugardögum. Eitt af því, sem veldur 
mun á skólunum í Reykjavík og á Akureyri, er lengd kenslutímans ár hvert. 
í Reykjavík er gömul venja, að skólinn starfi í júni. Á Akureyri er líka göm- 
ul venja, að nemendur hafi lokið prófum síðasta dag maímánaðar. Með því 
að gera ráð fyrir, að nemendur í Reykjavik verði yfirleitt yngri en á Akur- 
tyri, og með því að hafa inntökupróf nokkru þyngra á Akureyri, eins og hjer 
er gert ráð fyrir, á þessi munur, sem venjan hefir skapað á báðum stöð- 
unum, ekki að verða til skaða, heldur auka heilbrigðan sjerkennileika beggja 
skólanna.

16 gr.
Þessi grein er nálega orðrjett tekin úr launalögum þeim, sem nú gilda. 

Aðeins bætt þvi við, að ákveða tölu fastra kennara jafna tölu bekkja. Enn- 
fremur að skólameistari hafi 2000 kr. í risnufje, ef hann hefir aðalumsjón með 
heimavist, en þvi má vel fyrir koma, ef skólanum tekst að auka lóð sína, eins 
og nú er unnið að. Með því að hafa heimavist við skólann undir eftirliti 
skólameistara, getur tekist að mynda í skólanum heimilislíf, sem nú vantar 
mjög tilfinnanlega. Með því að ákveða tölu fastra kennara við skólann, er 
skorið á þá meinsemd, sem myndaðist á stríðsárunum og fyrst á eftir, þegar 
landsstjórnirnar bættu við kennurum með launakjörum fastra kennara án 
þess að Alþingi væri um spurt. Með því að kostnaður við skólann greiðist 
annaðhvort samkvæmt stofnlögum skólans eða tilteknum heimildum fjár- 
laga, hverfur sá glundroði úr fjármálum skólans, sem ríkt hefir um stund, 
til skaða landi og lýð.

17.—18. gr.
Hjer er byrjað á þeirri nýbreytni, að ljetta megi að nokkru stunda- 

fjölda kennara og skólameistara, sem vinna til muna aukastörf vegna kensl- 
Unnar og skólans. Er það alkunna, að tungumálakennarar í stórum skólum 
hafa jafnan erfiða og þreytandi heimavinnu við stilaleiðrjettingar, og hefir 
þeim lítil sanngirni verið sýnd i þeim efnum fyr en nú.

Þá þykir rjett að gera það að aðalreglu við skólann, að kennarar og 
skólameistari hafi lokið prófi við háskóla. Þó má sú regla ekki vera undan- 
tekningarlaus, og má i því efni benda á, að við skólann starfa nú nokkrir 
mikilhæfir menn, sem ekki hafa lokið háskólaprófi, og mun geta komið fyrir 
á ókomnum árum, að slíkir menn þyki eftirsóknarverðir. Þá er þess krafist, 
að kennarar við skólann hafi kynt sjer mentaskólakenslu við nokkra sam- 
bærilega skóla. Þetta er nýbreytni, sem ætti að geta haft nokkra þýðingu. 
Mjög oft hafa kennarar Mentaskólans verið algerlega ókunnugir kenslu, 
kensluaðferðum og skólastjórn i öðrum skólum en þeim eina, þar sem þeir
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höfíSu sjálfir stundað nám. Um tvo hina merkustu skólastjóra hjer á landi 
á 19. öld, þá Bjarna rektor við Latínuskólann og Jón Hjaltalín skólastjóra á 
Möðruvöllum, er það vitanlegt, að þeir stóðu um margt framar sinum sam- 
tíðarmönnum í skólamensku, og að annar bygði þar á nokkuð víðtækri skóla- 
kynningu í Danmörku, en hinn frá Englandi.

19.—22. gr.
Það er nýjung, tekin eftir reynslu nábúaþjóðanna, að fela ákveðnum 

kennara eftírlit með nemendum í tilteknum bekk. Sá kennari á að verða holl- 
vinur og trúnaðarmaður þeirra nemenda, sem eru í umsjá hans. Þetta úr- 
ræði á að geta verið til mikils gagns. Einhver helsta vöntun í hverjum mann- 
mörgum skóla eru ókynni kennara og nemenda, og þessa ágalla hefir að sjálf- 
sögðu gætt nokkuð mikið í Mentaskólanum, sem bæði er orðinn mjög fjöl- 
mennur, vantar heimavist og hefir tilfinnanlega skort húsrúm og landrými.

Kennarar Mentaskólans lögðu til, að nemendur í hverjum bekk kysu 
sjálfir þann kennara, sem vera skyldi forsjármaður þeirra. Þó að það skipu- 
lag sje að visu frjálsmannlegt, þykir varla á það hættandi að leggja út á þá 
braut undirbúningslaust. Kennarar við alla skóla njóta að sjálfsögðu trausts 
og liylli nemenda á nokkuð misjafnan hátt, og ekki víst, að það myndaði 
heppilegan grundvöll fyrir samstarfið, ef margir bekkir hyltu fyrst og fremst 
1—2 kennara, sem vel gæti komið fyrir, þó að margir' aðrir stæðu vel í stöðu 
sinni. Á hinn bóginn getur vel svo farið, að skyldurækinn kennari verði mjög 
vinsæll í bekk þeim, sem lionum er sjerstaklega trúað íyrir, þegar hann fær 
tækifæri til að kynnast tilteknum hópi nemenda betur en orðið getur með 
bekkjarstarfinu einu saman.

22.-23. gr.
Um yfirstjórn skólans, auk ríkisstjórnarinnar, hafa komið fram þrjár 

mismunandi tillögur. Kennarar skótans lögðu til, að i stjórnarráðinu væri 
sjerstakur skrifstofumaður, sem hefði umsjón þeirra mála með ráðherra. 
Fræðslumálastjóri lagði til að hafa fámenna nefnd skólafróðra manna. Og 
að lokum er hjer lagt til að hafa 12 manna ráð, þar sem eigi fast sæti nokkrir 
fulltrúar gamalla nemenda, frá bæjarstjórn Reykjavikur, frá Alþingi og Há- 
skólanum. Fræðslumálastjóri sje sjálfkjörinn formaður. Skólaráðið yrði vænt- 
anlega að koma sarnan nokkrum sinnum á ári og gera tillögur um flest mál 
viðvíkjandi stjórn skólans, þau sem ríkisstjórnin verður að ráða fram úr.

Þvi er ekki haldið fram, að slikt skólaráð myndi uppgötva margar ný- 
ungar i skólamálum. Sennilega mun ekkert skólaráð gera það, og geta slikar 
stofnanir þó verið mjög nauðsynlegar. En tólf manna skólaráðið á að vera 
skjaldborg um skólann. Það á að tengja gamla nemendur, stjórn bæjarmál- 
anna, þar sem skólinn starfar, og Alþingi með kynningar- og hagsmunabönd- 
um við skólann. Skólaráðið á í stuttu máli að tengja skólann við líf þjóð- 
arinnar.

Margir menn, bæði á Islandi og í öðrum löndum, hafa sterka ótrú á 
rikisrekstri vandasamra fyrirtækja. „Þjóðnýtingin** á ekki upp á pallborðið
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hjá slikum mönnum. Og þvi verður ekki neitað, að andstæðingar þjóðnýt- [ 
íngar geta í öllum löndum, og líka á íslandi, fundið í starfrækslu opinberra ! 
fyrirtækja mörg átakanleg dæmi um sleifarlag á framkvæmdum þjóðfje- | 
lagsins. En ef til vill er ekki auðvelt að finna hjer á landi öllu meira af rök- \ 
semdum gegn ríkisrekstri heldur en árangurinn af stjórn þjóðfjelagsins á ! 
Mentaskólanum. Eru áður leidd rök að því, hversu skólinn hefir elst í algerðu J 
umsjár- og eftirlitsleysi ríkisins, sem átti skólann, og bæjarfjelagsins, sem 
sendi þangað flesta lærisveina. Fram að árinu i fyrra hafði enginn maður úr 
stjórn landsins komið i skólahúsið til að líta eftir ástandinu. Fram að vetrin- 
um i vetur mun aldrei hafa viljað til, að hópur þingmanna kæmi til að vita, 
hvernig fjölmennasta og dýrasta mentastofnun landsins liti út. Og fram til 
þessarar stundar munu fulltrúar Reykjavikurbæjar ekki hafa gert mikið 
annað fyrir skólann en að króa hann inni í óþægilegu þjettbýli, sem hindrar 
fjörugt æskumannalif i skólanum meir en margan grunar.

Gamlir nemendur hafa litið. gert fyrir skólann, en þó hefir þar helst 
verið nokkur lífsvottur. 1 hátíðasalnum eru nokkur málverk af fyrverandi 
kennurum og skólameisturum, sem gamlir nemendur hafa gefið. Auk þess 
hafa gamlir nemendur hin síðari ár, á hátíðlegum afmælisdögum náms 
þeirra i skólanum, gefið mjög sómasamlegar upphæðir í styrktarsjóð nem- 
enda.

Með skólaráðinu á að skapa hring velviljaðra stuðningsmanna um 
skólann til að bæta úr deyfð hinnar almennu þjóðnýtingar, sem nú hefir 
verið lýst. Erlendis hefir tekist að fá gamla nemendur merkra mentaskóla til 
að hlúa að skóla sínum löngu eftir að þeir eru þaðan farnir. Þeir gefa dánar- 
gjafir, listaverk, sjaldgæfar bækur eða dýra muni, lönd eða áhöld, sem skól- 
ann vantar, sjóði, sem gera skólalífið fjölbreyttara og meir að skapi ungra 
manna.

Eina röksemdin, sem enn hefir verið borin fram gegn þessari tillögu, 
er sú, að kuldinn í nánd við skólann sje svo voldugur, áð þessi skjólgarðs- 
myndun sje óframkvæmanleg. Sje það satt, sannar það einungis nauðsyn 
umbótarinnar. En sem betur fer mun þessi ástæða ekki vera þung á metun- 
um. Þjóðin hefir aldrei fyr en nú fundið annmarkana á þjóðnýtingu skólans. 
Og þegar þess er gætt, að nú í vetur hefir tekist að fá um 20 listaverk og 
dýra gripi gefna ungum og vinfáum hjeraðsskóla frá vandalausum mönnum, 
svo að sú stofnun á nú fleiri listaverk én nokkur önnur mentastofnun í 
landinu, þá þarf sist að efa, að mjög auðvelt myndi vera að afla Mentaskól- 
anum örlátra vina og stuðningsmanna, ef að þvi ráði væri horfið.

24. gr.
Kenslugjöld i Mentaskólanum hafa jafnan þótt nokkuð há og koma 

illa við efnalitla foreldra i Reykjavík. Nú er gert ráð fyrir, að skólaráðið 
ákveði hámark skólagjalda, enda renni þau í sjóð, sem skólaráðið ræður 
yfir og notar til prýði skólanum og gagns nemendum. Er það hentugt, að 
skól.aráðið hafi nokkur fjárráð, óháð framlögum Alþingis. Að visu hætta 
skólagjöldin að renna i ríkissjóð. En þau hafa jafnan verið vafasamur al-
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mennur skattstofn, og sje meira um eftirlit með rekstrarkostnaði skól- 
ans heldur en verið hefir hingað til, mun þessi tekjurýrnun ekki 
verða tilfinnanleg. Hinsvegar má telja víst, að margskonar sjóðstofnanir, skól- 
anum til eflingar, hlaðist utan á skólasjóðinn undir yfirumsjón skólaráðs.

25. gr.
Eins og kunnugt er, voru heimavistirnar í skólanum jafnan mjög fá- 

tæklega útbúnar, svo sem lesa má um i endurminningum gamalla menta- 
manna. Þær lögðust niður af því, að forráðamenn skólans skildu ekki gildi 
þeirra og höfðu ekki framsýni eða þor til að umbæta þær. Auk þess gerði sá 
hluti höfuðstaðarbúa, sem mest notaði skólann fyrir börn sin, ekki sjerlega 
mikið úr nauðsyn aðkomumanna til að hafa ódýra dvöl við skólann. Þegar 
fátækum aðkomumönnum var með aldurstakmarkinu svo að segja harð- 
bannað að koma til náms i þrjá neðstu bekki skólans, var vitaskuld tilgangs- 
laust að hugsa um heimavist handa utanhæjárnemendum, sem hvort sem 
var átti að útiloka frá skólanum.

Þörfin fyrir heimavist við Mentaskólann var aiveg framandi forráða- 
mönnum skólans, þar til krafan um fullkominn mentaskóla á Norðurlandi 
var orðin svo hávær, að nærri lá, að óskin um endurreisn Hólaskóla yrði að 
veruleika. Þá var bvrjað að tala um heimavist við skólann af höfuðandstæð- 
ingum norðlenska skólans. Það var herbragð í þeirri deilu. Meðan skólamálið 
nyrðra var óleyst, hlutu stuðningsmenn þess máls að vera á móti þeirri um- 
bót Mentaskólans, sem ekki var fyrst og fremst miðuð við gagn hans, heldur 
til að spilla fyrir öðru nauðsynjamáli.

En um leið og mentaskólamálið á Norðurlandi er leyst að fullu, og 
það má telja að svo sje, þegar frumvarp þetta hefir náð samþykki Alþingis 
og staðfestingu, þá munu þeir, sem vilja í alvöru bæta Mentaskólann, taka 
höndum saman við gömlu andstæðingana um að þoka því máli áleiðis. Nauð- 
synlegur undanfari heimavistarmálsins er að skólinn geti aukið byggingar- 
lóð sina, og má vænta, að það megi takast i náinni framtið. Fylgir frv. þessu 
fvlgiskjal um málaleitanir til Reykjavikurbæjar um það efni.

n.
26. gr.

1 Reykjavik hefir ekki fyr en nú i vetur verið til visir að sjálfstæðum, 
almennum alþýðuskóla. Hin svokallaða gagnfræðadeild var aldrei annað en 
ákveðinn hluti af undirbúningi liáskóla- og embættanáms. Auk þess var skól- 
inn aldrei miðaður við þarfir alls þorrans af uppvaxandi borgurum bæjar- 
ins. Með því að brjóta nálega allar reglur um heilnæmi, loft og ljós í Menta- 
tkólanum tókst að þrýsta inn í þá stofnun um 50 ungmennum úr Reykja- 
vík í hverja ársdeild hins svonefnda gagnfræðaskóla. En jafnvel þessi tala,
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sem var alt of mikil fyrir húsrúm Mentaskólans, var alt of lítil fyrir hina 
raunverulegu gagnfræðaþörf í höfuðstaðnum.

Þegar síðasta Alþingi stofnaði ungmennaskólann í Reykjavík, var það 
fyrsta sporið til að koma hinni almennu ungmennafræðslu í hænum á fastan 
grundvöll og i samræmi við aðgerðir i öðrum kaupstöðum. Ríkið lagði til tvo 
fasta starfsmenn við skóla þennan. Og þegar hættir hin svonefnda gagn- 
fræðakensla i Mentaskólanum, eru þessir tveir föstu starfsmenn svo að segja 
fluttir frá þvi, sem átti að vera almenn ungmennafræðsla í Mentaskólanum, 
og yfir í hinn raunverulega gagnfræðaskóla bæjarins. Jafnframt þvi að 
Reykjavíkurbær tekur á sig móti rikinu lögmæltan hluta af kostnaði við ung- 
mennafræðsluna, eins og aðrir kaupstaðir í landinu, nýtur höfuðstaðurinn 
þess, eins og Akureyri, að á báðum þessum stöðum hefir verið almenn ung- 
mennafræðsla, kostuð af rikisfje. En þar sem ungmennafræðslan bæði í 
Reykjavík og á Akureyri hlýtur að vaxa hröðum fetum og krefjast nýrra og 
aukinna útgjalda, þá verður öll nýskipun i þeim kaupstöðum að fylgja al- 
mennum reglum, sem gilda um slíka skóla í landinu.

27.—30. gr.
Gagnfræðaskólar í kaupstöðunum taka að sjálfsögðu við meginþorra 

nemenda litlu eftir að þeir ljúka námi í barnaskólanum. Nemendur í gagn- 
fræðaskólunum verða þess vegna vfirleitt yngri en í hjeraðsskólunum. Að 
sjálfsögðu verða gagnfræðaskólarnir líka að taka á móti fullorðnum mönn- 
um, eftir þvi sem aðsókn krefur.

31.—32. gr.
Kenslugreinar í gagnfræðaskólunum hljóta að vera margar og almenns 

efnis, bóklegar og verklegar. En á hinn bóginn er ætlast til, að nemendur hafi 
allmikið valfrelsi. í fyrsta bekk gagnfræðaskólans verður að veita nemend- 
um, eftir því sem við verður komið, nokkuð traustan þekkingargrundvöll. 
Fjöldi barna, sem tekið hefir próf úr barnaskólunum, kann ekkert í islenskri 
málfræði og er alls ekki sendibrjefsfær. Úr slíkri undirstöðuvanþekkingu í 
móðurmálinu verður að bæta svo sem unt er, og hliðstætt í öðrum óhjá- 
kvæmilegum þekkingargreinum. Annan vetur verða nemendur að hafa meira 
valfrelsi, og kemur þá til greina verklegt nám fyrir karla og konur, samhliða 
bóknámi. Verklega námið verður nokkuð breytilegt, eftir staðháttum. Þannig 
leggur þingmaður Vestmannaeyinga til í frv. um þvílikan skóla í kjördæmi 
hans, að piltar nemi þar vjelfræði, og á það vel við, þar sem allur þorri karl- 
manna stundar sjó á vjelbátum. Yfirleitt myndi alstaðar þykja hlýða, að ung- 
ar konur lærðu nokkuð til matreiðslu, sauma og vefnað, en karlmenn margs- 
konar smíðar.

Eftir tvo vetur mun allur þorri nemenda Ijúka burtfararprófi og ann- 
aðhvort búa sig undir sjernám eða ganga beint út í framleiðslubaráttuna. 
í Reykjavik yrði skólinn að sjálfsögðu mjög stór, með mörgum hliðstæðum 
bekkjum. I þeim mikla hópi myndu að sjálfsögðu verða allmargir, sem að
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ioknu tveggja ára námi tækju inngöngupróf í fyrsta bekk Mentaskólans. En 
aðrir, og máske ekki svo fáir, bættu við þriðja vetri í skólanum. I þeim bekk 
ætti sjerstaklega að búa ungu kynslóðina undir þátttöku i borgaralegu lifi, 
nema undirstöðuatriði i þeirri lögfræði, sem á reynir daglega, bókfærslu, hag- 
fræði, vjelritun o. s. frv. Þriðji bekkur skólans væri lokabekkur fyrir þann 
hluta nemenda, sem ekki leitar sjernáms í öðrum skólum.

33.-37. gr.
I þessum greinum eru tekin upp nokkur aðalatriði úr lögum þeim, sem 

síðasta Alþingi samþykti um ungmennafræðslu i Reykjavik.

38. gr.
Á Alþingi 1928 varð i efri deild samkomulag um hlutföllin i fjárveit- 

ingum frá ríkissjóði og bæjarsjóðum til byggingar ungmennaskóla í kaup- 
stöðum, þannig að rikið legði fram % hluta og hlutaðeigandi bæjarsjóður % 
bluta. Auk þess verður hlutaðeigandi bær að sjálfsögðu að leggja fram ó- 
keypis lóð undir skólann, sem ríkisstjórnin tekur gilda, alveg eins og bygg- 
ingarstyrkur til hjeraðsskóla hefir um mörg ár verið í fjárlögum háður þvi 
skilyrði, að ríkisstjórnin samþykti skólastaðina. Nú er skóli þessi byrjaður, 
og aðsóknin fyrsta vetur það mikil, að næsta vetur má búast við, að nem- 
endur verði að minsta kosti 100, en líklega fleiri. Nú í vetur fær skólinn inni 
í tveim ónotuðum bekkjum í Stýrimannaskólanum, en búast má við, að sá 
skóli sjálfur þurfi annan þann bekk til eigin afnota næsta vetur. En jafnvel 
þó hægt væri að fá sama húsrúm næstu missiri eins og nú hefir verið bjarg- 
ast við, er það bersýnilega alt of lítið fyrir hina geysimiklu og lengi vanræktu 
þörf Reykjavíkurbæjar.

I fjárlagafrv. fyrir 1930 eru áætlaðar 20 þús. kr. til að reisa ungmenna- 
skóla í kaupstöðum, gegn % annarstaðar að. Reykjavík hefir langsamlega 
mesta þörf fyrir þennan styrk, eins og að framan greinir. Vöntun á hagnýtum 
alþýðuskóla í höfuðborginni er hvorki vansalaus nje hættulaus fyrir þjóð- 
fjelagið. Þess vegna er hjer lagt til, að landið leggi fram á þrem árum 60 
þús. kr. alls, og Reykjavikurbær % á móti til að byggja nýjan gagnfræða- 
skóla. Með því að byggja svo litið á hverju ári verður miklu meira úr fjenu. 
Á Laugarvatni hefir nú í vetur fengist reynsla um, að nemendur í ungmenna- 
skólum geta mjög unnið að þvi a<5 byggja skólana yfir sig. Hafa um 20 piltar 
með hjálp tveggja kennara og eins manns, sem dró að efni, steypt steina í 
útveggi á húsi, með kjallara og tveimur hæðum, þar sem 300 manns geta 
rúmast i fundarsal á aðalhæð. Fyrir nemendur er slík vinnubragðakensla eitt 
hið nauðsynlegasta nám. Auk þess sem á þennan hátt tekst að lækka bygg- 
ingarkostnað skólahúsa meira en áður eru dæmi til hjer á landi.

Eins og sjest af skýrslu, sem fylgir þessu frv. um árlegan rekstrar- 
kostnað skóla i landinu, kostar hver bekkur í Mentaskólanum rikissjóð árlega 
8—9 þús. kr. Með frv. þessu hverfa úr Mentaskólanum tvær ársdeildir, sem 
fram að þessu hafa verið tvískiftar. Sparast þar árlega við það, sem verið

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 74
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hefir fram að yfirstandandi vetri, 16—18 þús. kr. á hverri ársdeild, eða alls 
um 32—36 þús. kr., auk húsnæðis, sem landið hefir kostað eingöngu. 1 stað 
þess verður kostnaður rikissjóðs við hvern bekk í gagnfræðaskólanum. ekki 
yfir 1600 kr., eða 4 bekkir, samsvarandi tveim neðstu ársdeildum Menta- 
skólans, alls 6400 kr. Hjer er þess vegna um fullkomna sparnaðarráðstöfun 
að ræða, auk þess sem full sanngirni mælir með að koma sem fyrst á laggir 
hagnýtum' ungmennaskóla fyrir höfuðstaðinn.

39.-42. gr.
Um styrk til skóla, sem einstakir menn, fjelög eða bæjarfjelög hafa 

rekið, hefir fram að þessu ríkt hið megnasta ólag og ósamræmi, eins og sjá 
má af yfirlitsskýrslu, sem fylgir þessu frv. I frv. um hjeraðsskóla, sem nú 
liggur fyrir Alþingi, er freistað að koma föstu skipulagi á fjármál þeirra 
stofnana. Ríkissjóður greiðir víst, en fremur lágt tillag á hvern nemanda. 
Auk þess greiðir liver nemandi dálítið kenslugjald. Sýslufjelögin leggja ekki 
neitt fram í rekstrarkostnað, en þar á móti alt að helmingi stofnkostnaðar. 
Sýslufjelögin hafa ekki gjaldþol svo að fært þyki að leggja á þau árlegan 
kostnað við starfrækslu skóla. Auk þess er aðsókn að hverjum hjeraðsskóla 
ekki nema að nokkru bundin við það hjerað, þar sem skólinn starfar. 1 bæj- 
unum getur svo að segja hver unglingur, sem vill, stundað nám í ungmenna- 
skóla í bænum. Auk þess hafa bæjarfjelögin mikil fjárráð og ber full skylda 
til að styðja uppeldisviðleitni heimilanna. Þess vegna er hjer leitast við að 
leggja rjettlátan grundvöll að framlögum til ungmennafræðslunnar i bæjun- 
um, þannig að ríkið leggi fram 1600 kr. á hvern bekk, en bæjarfjelagið 2400 
kr. Þar á móti koma þau hlunnindi fyrir gjaldþegna í bæjarfjelaginu, að þeir 
greiða ekki skólagjöld fyrir börn sin, þar sem það greiðist annars að þvi er 
bæjarfjelagið snertir í útsvörunum.

Mjög fljótlega, að likindum eigi siðar en næsta ár, verður Alþingi að 
koma skipulagi á ungmennaskóla í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði og ísafirði. 
Þá mun og væntanlega innan tiðar koma á fót einn slíkur skóli fyrir kaup- 
túnin á Austurlandi. Með hinum almennu ákvæðum í þessu frv. er ætlast til, 
að fundinn sje sameiginlegur grundvöllur fyrir alla ungmennafræðslu í kaup- 
stöðunum, og að sjálfsögðu engum nýjum hlunnindum bætt við nokkurn af 
kaupstöðum landsins.

Ákvæðið um, að rikisstyrk til kenslu. og kenslugjöldum megi ekki verja 
til annars en rekstrar skólans er í samræmi við frv. um hjeraðsskóla.

43.—46. gr.
Til mála gat komið að breyta nafni skólans á Akureyri, að nefna hann 

mentaskóla, til samræmis við skólann i Reykjavík. En aðstandendur norð- 
lenska skólans, og ekki síst skólameistari, hafa lagt töluvert mikla áherslu 
í að breyta ekki nafninu. Auk þess er gert ráð fyrir, að tveir skólar sjeu i 
liúsinu, og aðeins annar þeirra er mentaskóli, en hinn venjulegur alþýðuskóli, 
sem væntanlega verður mest sóttur af Akureyri og úr Eyjafjarðarsýslu. Aðrar
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sýslur norðanlands annaðhvort hafa hjeraðsskóla eða eru að vinna að stofnun 
hans. 1 húsi Gagnfræðaskólans má auðveldlega kenna sjö bekkjum, og ef til 
vill má að skaðlausu bæta hinum áttunda við. Mentadeildin þarf ekki nema 
fjögur af þessum kensluherbergjum, og eru þá 3—4 eftir handa ungmenna- 
deildinni. Þar sem Akureyrarbær hefir gefið skólanum nú i vetur 12 dag- 
sláttur af dýru landi, hefir bæjarstjórn kaupstaðarins fyrir sitt leyti sýnt 
skólanum þá velvild, að fullkomin ástæða er til að láta greiða koma móti 
greiða og láta bæjarfjelagið fá til afnota fyrir almennan ungmennaskóla, 
sem mjög yrði, eins og nú, sóttur úr bænum, það af þessari byggingu landsins, 
sem mentadeildin ekki þarf beinlínis til sinna nota. Það virðist þvi einsætt 
að halda nafninu, og er ekkert til fyrirstöðu, að stúdentar útskrifist úr gagn- 
fræðaskóla, úr þvi Mentaskólinn í Reykjavík hefir í aldarfjórðung getað út- 
skrifað gagnfræðinga úr mentaskóla.

Úr Gagnfræðaskólanum á Akureyri eiga að vera fjórar útgöngudyr fyr- 
ir nemendur. Eftir tvo vetur í gagnfræðadeild ljúka flestir nemendur fullnað- 
arprófi, alveg eins og i hliðstæðum skóla í Reykjavik, og væntanlega síðar í 
öðrum kaupstöðum. Fyrir allan þorra ungmenna i bæjunum og sveitunum 
mun tveggja vetra alment nám þykja hóflega langt. Ein röksemd fyrir því er 
sú, að langar skólasetur eiga þátt í að deyfa fjör og löngun manna til erfiðis- 
vinnu. Nú eru hinsvegar til nemendur i þessum skólum, sem vilja bæta við 
einum vetri og hætta svo, og er framhaldsbekkurinn miðaður við þeirra þarf- 
ir, enda ætlast til, að hið sama skipulag verði við alla kaupstaðarskólana. 
En þetta áframhaldsnám er á engan hátt undirbúningur fyrir mentadeildina, 
heldur þvert á móti hrein og bein gagnfræði, miðuð við þarfir hins daglega 
b’fs. Með því að hafa þessi tvö sjálfstæðu lokapróf út úr gagnfræðadeild er 
unnið.á móti þeirri hneigð, sem mjög hefir gætt í Reykjavík og brytt á við 
Akureyrarskólann, að nemandi í ungmennadeildinni Ijeti berast með 
straumnum inn í lærdómsdeild án þess að hafa til þess nokkra verulega 
löngun eða sjerstaka hæfileika. Það að hafa „hjeraðsskóla“ Akureyrar og 
Eyjafjarðar í sama húsi og mentadeildina er eingöngu fjársparnaðaratriði, 
með þvi að nemendur úr gagnfræðadeild skólans fá engan forgang til menta- 
deildar, þótt starfrækt sje i sama húsi, fram yfir nemendur frá Laugaskóla, 
Eiðum eða öðrum hliðstæðum ungmennaskólum í landinu.

Eftir tvö ár i mentadeild á Akureyri ljúka nemendur burtfararprófi 
i nokkrum námsgreinum. Er það, með ráði skólameistara, gert til þess að 
þeir nemendur, sem þess óska, geti þá hætt, ef þeir vilja, án þess að almenn- 
ingsálitið áfelli þá fyrir að hafa strandað á miðri leið. Á þann hátt yrðu tveir 
fyrstu bekkir mentadeildar áframhald gagnfræðanáms fyrir allmarga nem- 
endur, enda yrði náminu hagað þannig, að i tveim fyrstu bekkjum menta- 
deildar yrði lögð stund á þann hluta námsefnis, sem best hentaði þeim, sem 
ekki vildu fara lengra.

47.—48. gr.
Námsgreinaskrá mentadeildar á Akureyri er mjög lik i fljótu bragði 

verkefnaskrá Mentaskólans, en þó myndi í framkvæmdinni verða allmikil
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verkefnaskifting niilli skólanna. í Reykjavik myndi latinan a. m. k. halda 
þeirri tímatölu, sem hún hefir nú, ef til vill vera aukin eitthvað. Á Akureyri 
leggur skólameistari, og með góðum rökum, til, að latína verði aðeins kend 
i síðasta bekk. 1 Reykjavík leggja kennararnir rnikla áherslu á að danska sje 
kend a. m. k. i hekkjum, sem svara til 3. og 4. bekk undir núverandi skipu- 
lagi. Á Akureyri myndu Norðurlandamálin litið kend í mentadeild, en inn- 
tökuprófið þá að sjálfsögðu nokkuð þyngra. Þar sem í Reykjavík yrði evtt 
nokkuð meiri tima i latinu og dönsku, myndi á Akureyri námið í frönsku 
cg náttúrufræði geta fengið meiri tima. Á Akureyri er talið, að móðurmálið 
og náttúrufræðin eigi að skipa öndvegissessinn. I Reykjavík er kensla í eðlis- 
fræði og efnafræði mikill hluti af námi í stærðfræðideild. Ef skólinn á Akur- 
tyri leggur mikla stund á lifræna náttúrufræði, þá er þar fengin mjög holl 
og nauðsynleg verkaskifting.

49.—55. gr.
Um einkunnagjöf er nokkur skoðanamunur milli kennara Mentaskól- 

ans.og Gagnfræðaskólans á Akureyri, og þykir vel fara á, að báðir aðilar geti 
lifað eftir þvi, sem þeir álíta best fara. Að því er snertir inntöku utanskóla- 
manna að afstöðnu prófi hefir skólameistarinn á Akureyri lagt töluverða á- 
herslu á, að unt væri að taka tillit til manna með einhæfar gáfur. Er þvi 
lagt til, að á Akureyri megi skólameislari, með samþykki skólaráðs, taka í 
skólann nemendur með frábærlega góðum hæfil^ikum til að nema einstakar 
greinar, þó að prófeinkunn þeirra í sumum öðrum greinum sje fremur lje- 
leg. Hjer er um mjög gagnlega nýbreytni að ræða, því að það er hin mesta 
fásinna að loka vegum almennrar mentunar fyrir mönnum með einkenni- 
legar sjergáfur. Aldurstakmarkið á Akureyri er sett nokkru hærra en í 
Reykjavík, með tilliti til þess, að sá skólinn verði yfirleitt meir sóttur af 
mönnum, sem ekki stunda slíkt nám fyr en þeir geta að miklu leyti unnið 
fyrir sjer sjálfir.

Meðal inntökuskilyrða á Akureyri er nokkur kunnátta í þýsku talin 
með, þó að þess sje ekki krafist i Reykjavík. Er það gert með tilliti til þess, 
að skólinn á Akurevri hættir nokkru fyr á vorin en Reykjavíkurskóli. Auk 
þess er þýskunám nú svo algengt i landinu og stundað með góðum árangri í 
sumum hjeraðsskólunum, t. d. á Hvítárbakka, sem nokkur hluti af almennri 
alþýðumentun, að sú krafa ætti ekki að vera skólanum til baga. Auk þess er 
krafist meiri þekkingar í náttúrufræði, en öllu minni í stærðfræði. I Reykja- 
vík þykir ástæða til, að nemendur hafi prófað gáfur sínar í því efni, til að 
geta auðveldlegar valið milli stærðfræði og máladeildar. Að því er snertir 
lengd námstimans leggur skólameistari á Akureyri mikla áherslu á að halda 
honum óbreyttum eins og hefir verið, því að það sje meðal annars undirstaða 
þess, að margir nemendur, sem enga eiga að, geti komist skuldlitlir gegnum 
skólann. Með hærra aldurstakmarki og harðara inntökuprófi en við Menta- 
skólann á engu síður að geta haldist jafnvægi í fræðslustarfsemi skólanna.
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56. gr.
Fastir kehnarar á Akureyri eiga samkvæmt þessu frv. að vera séx, eins 

Og bekkir þeir, sem ríkið kostar að öllu leyti, og laun þeirra jöfn launum 
kennará við Mentaskólann. Að vísu er nokkru ódýrara að lifa á Akureyri en 
i ReykjaVík, en á hinn bóginn geta kennarar við Akureyrarskólann ekki háft 
þar láunuð aukastörf, svo að nokkru nemi. Er nú þegar fengin áreiðanleg 
vitneskja um, að erfitt er að fá jafngóða menn til andlegrar vinnu á Akur- 
eyri og í Reykjavík, nema með því að þeir sjeu a. m. k. jafnsettir með kaup. 
Eru dæmi til þess frá Noregi, að vísindastofnanir, t. d. i Bergen, borga fræði- 
mönhum sínum hærra kaup heldur en tíðkast i Osló, til að vega á móti sterk- 
ara aðdráttarafli höfuðborgarinnar.

Kostnaður við fyrsta bekk skólans og annan og þriðja bekk, ef meira 
eru en einskiftir, kemur á ríkissjóð og Akureyrarbæ í sömu hlutföllum og 
kostnaður við Gagnfræðaskólann í Reykjavík.

57.-59. gr.
Þessar greinar eru nálega samhljóða greinum um sama efni að því er 

snertir Mentaskólann.
60.—63. gr.

Um skólaráð við Akureyrarskólann gilda sömu röksemdir og áður eru 
fram færðar um skólaráð Mentaskólans. Skólinn á mjög mikil itök í hugum 
gamalla nemenda, og er enginn vafi á, að auðvelt er að mynda stuðnings- 
fjelag um hann í þeirra hópi. Á þánn hátt myndi skapast heilsusamleg sam- 
kepni milli aðstandenda beggja mentaskólanna um að bæta og efla veg og 
gengi beggja. Akureyrarbær hefir sýnt, að hann kann að meta þýðingu skól- 
ans fyrir bæjarfjelagið, og er enginn vafi á, að skólaráðsmenn, kosnir af bæj- 
arstjórn Akureyrar, myndu jafnan verða skólanum til styrktar. Þá hafa nú 
um langa stund allmargir þingmenn verið gamlir nemendur skólans og lagt 
gott til hans mála. Mun frá þeim væntanlega gæta velvildar og umhyggju 
eins og hingað til.

64. gr.
Með þvi að mentadeildin verður væntanlega til muna meir sótt af að- 

komumönnum heldur en gagnfræðadeild, þykir sjálfsagt, að þeir nemendur 
eigi að ganga fyrir um alt að tveim þriðjungum heimavistar. Á hinn bóginn 
munu Eyfirðingar fyrst og fremst, og að sjálfsögðu allmargir aðrir utanbæjar- 
menn, sækja gagnfræðadeildina, og hafa þeir þá eins og hingað til góða að- 
stöðu i skólanum.

65.—69. gr.
Gagnfræðanámið á Akureyri er alveg hliðstætt gagnfræðakenslunni i 

Reykjavík og á að mynda grundvöll fyrir ungmennaskóla í öðrum kaupstöð- 
um landsins að því er snertir öll almenn atriði. Kenslugreinar eru hinar sömu. 
Námið i þriðja bekk er síst af öllu undirbúningur til inntökuprófs í menta- 
deild, heldur sjálfstæður lokaþáttur i almennri fræðslu karla og kvenna, sem 
ekki ætla að halda lengra áfram almennu námi.
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70. gr.
Meðan húsrúm endist í núverandi skólahúsi á Akureyri, þykir eínsætt, 

að gagnfræðadeild bæjarins fái þar inni endurgjaldslaust, alveg eins og ríkið 
hefir nú i vetur lánað hinum unga gagnfræðaskóla Reykjavíkur kenslustofur 
i ríkisskóla án endurgjalds. Ennfremur þykir ekki hægt.að taka af bænum 
þá ríkiskenslu í tveim bekkjum (að viðbættum þeim fjórum, sem rikið kostar 
i mentadeild), sem áður hefir verið þar. En öll viðbót um bekkjarkenslu á 
Akureyri verður að köma undir hina almennu reglu kaupstaðaskólanna. í 
Reykjavík hefir verið skóli með sex ársdeildum, en verða nú aðeins fjórar, 
um leið og gagnfræðakenslan flytst úr hús Mentaskólans. En til að Reykjavík 
missi heldur ekki þau hlunnindi, leggur landið fram til Gagnfræðaskólans í 
Reykjavík tvo fasta starfsmenn og launar þeim. Þessi tvennskonar hlunnindi 
verða þeir tveir kaupstaðir að hafa, í notum þess skólafyrirkomulags, sem 
áður hefir verið í þessum tveim bæjum.

71.—72. gr.
Innan skamms þarf á Akureyri að auka húsakost gagnfræðadeildar, 

einkum vegna verklegs náms karla og kvenna. Bærinn hefir lagt skólanum til, 
með mikilli og eftirbreytnisverðri rausn, nægilegt land til allra nauðsynlegra 
bygginga, og þykir einsætt, að kenslumálastjórnin geti bygt á því, og sje jafn- 
vel í eðli sínu skuldbundin gagnvart Akureyrarbæ að nota það. Kostnaður við 
slika viðbyggingu, þegar til kemur, greiðist eftir sömu reglu og til samskonar 
skóla i Reykjavík og i öðrum kaupstöðum. Akureyrarbær ætlar nú í sumar að 
bora eftir heitu vatni á laugastað skamt frá bænum, leiða vatnið í sundlaug 
handa bænum og hita upp væntanlegan barnaskóla bæjarins, ef vatnið end- 
ist. Nú gæti svo farið á Akureyri, eins og i Reykjavík, að meira vatn fengist 
með borun heldur en við er búist fyrirfram, og þykir þá einsætt, að bærinn 
iegði lika til jarðhitaveitu í skóla handa æskulýð bæjarins. í sveitunum leggja 
hjeruðin fram heitt vatn til ungmennaskóla sinna, þar sem staðhættir leyfa.

Þegar Akureyrarbær fer að taka verulegan þátt í starfrækslu gagn- 
fræðadeildar, fær hann að sjálfsögðu, eins og Reykjavik, meirihlutavald móti 
landsstjórninni í skólanefndinni, er með skólameistara hefir yfirumsjón þeirr- 
ar deildar.

73.-76. gr.
Greinar þessar eru að efni til hliðstæðar samskonar ákvæðum um Gagn- 

fræðaskólann í Reykjavík.
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Fylgiskjal I.

3. sept. 1928.
Hr. skólameistari Sig. Guðmundsson, —

Jeg leyfi mjer að mælast til, að þú leggir eftirfarandi málefni, sem er 
mjög þýðingarmikið fyrir Akureyrarbæ og fyrir landið alt, undir úrskurð 
bæjarstjórnar á Akureyri við allra fyrsta tækifæri.

Svo sem kunnugt er, studdi núverandi stjórn að þvi i vetur sem leið, 
að Hólaskóli hinn forni var að nokkru endurreistur, þar sem Gagnfræðaskól- 
inn á Akureyri fjekk leyfi til að útskrifa stúdenta. Nú í vetur verður af stjórn- 
arinnar hálfu lagt fyrir þingið frumvarp, sem gerir Gagnfræðaskólann að 
mentaskóla, alveg hliðstæðum liinum almenna Mentaskóla i Reykjavík. Skól- 
inn hlýtur að sjálfsögðu að stækka eitthvað, og umbót þessi getur ekki annað 
en kostað landssjóð nokkuð, þó að eitthvað kunni um leið að sparast annars- 
staðar á landinu við þessa breytingu. En eitt er víst: Breytingin hefir afar- 
mikla jákvæða þýðingu fyrir Akureyrarbæ. Er það einsætt, að skólinn dregur 
nýja borgara að bænum, bæði starfsmenn við skólann og ýmsa, er hans vilja 
njóta. Efling skólans hefir bæði beina og óbeina fjárhagslega þýðingu fyrir 
bæinn. Foreldrar í bænum, sem annars hefðu orðið að senda börn sín í fjar- 
iægan og dýran stað til mentaskólanáms, geta nú látið börnin búa heima hjá 
sjer, og sparast þannig stórmikið fje, meðan mentaskólanám er stundað. Um 
menningaráhrifin verður væntanlega ekki deilt. Með stofnun mentaskóla á 
Akureyri er viðurkent, að bærinn sje annar höfuðstaður landsins.

En Akureyri verður líka að skilja sinn vitjunartíma. Bærinn verður að 
sýna i verki, að sæmd hans og gagni sje ekki þröngvað upp á hann. Þvi að 
ef svo reynist, gæti auðveldlega komið fyrir, áð lukkan yrði laushent í þessu 
efni. Segjum, að Akureyrarbær sýndi í engu, að hann virti tiltrú annara lands- 
manna, þings og stjórnar. Segjum að svo óheppilega vildi til, að hið mikla hús 
skólans brynni, eins og fyrirrennari þess á Möðruvöllum. Ef Akureyrarbær 
hefði ekki sýnt móðurhug, heldur stjúpulund við skólann, gæti vel svo farið, 
að hann yrði endurbygður við einhverja heita laug í Skagafirði, Eyjafirði 
eða Þingeyjarsýslu.

Akureyrarbær getur á einn hátt sýnt sjerstaklega, að hann skilji, 
hvert stefnir í þessu efni, að hann meti þýðingu skólans fyrir bæinn, að hann 
vilji láta skólann gróa fastan til frambúðar, þar sem hann er, og að bærinn 
vilji fyrir sitt leyti fórna nokkru til skólans, eins og landið alt fórnar miklu. 
Skólinn þárf að eignast land til muna meira en hann á nú. Jeg fer fram á, að 
þú mælir til við bæjarstjórn Akureyrar, að hún gefi Akureyrarskólanum til



Þioggkjal 207

ævarandi eignar, og til afnota fyrir framtíðar-byggingar skólans, leikvelli og 
skemtigarða, erfðafestulönd Júníusar Jónssonar, Jóns Björnssonar og Olgeirs 
Júlíussonar, er liggja milli Hrafnagilsstrætis að norðan, Þórunnarstrætis að 
vestan, Eyrarlandstúns að sunnan og Gagnfræðaskólalands og Eyrarlandsvegar 
íið austan. Ennfremur eignarlóð Olgeirs Júlíussonar, milli Gagnfræðaskólans 
og Hrafnagilsstrætis. Fái .skólinn þessi lönd, er framtíð hans trygð og bundin 
við Akureyri. Þá hefði hann aðstöðu, sem minti á hina heímsfrægu ensku 
mentaskóla, Eton og Rugby, ,er um langan aldur hafa þótt einna frægastir 
og bestir allra samskonar skóla. Með þessum landauka myndu smátt og smátt 
rísa upp nýjar byggingar á jöðrum þessa lands. íþróttahús, vinnustofur fyrir 
karla og konur, kennarabústaðir, nýjar heimavistir og kenslustofur. Auk 
þessa myndi aldrei krept að skólanum meir en orðið er af óviðkomandi 
byggingum og nægilega sjeð fyrir leikvöllum og görðum.

Reykjavík skildi ekki sitt hlutverk, meðan tími var til. Stjórnendur 
höfuðstaðarins ljetu kreppa svo að Mentaskólanum alt um kring, að þar 
verður engu bætt við á lóð skólans, ekki einu sinni lítilli heimavist, enn sið- 
ur leikvöllum, nýjum kenslustofum eða kennaraheimilum. Þessi mikla yfir- 
sjón Reykjavíkur hefir átt mikinn þátt i, að stjórn og þing afrjeð að leysa 
mentaskólamálið með þvi að minka Mentaskólann hjer og stofna annan und- 
ir betri skilyrðum á Akureyri. Er þess nú vænst, að Akureyri skilji sinn vitj- 
unartima og tryggi framtíðargengi mentaskóla á Akureyri með áðurnefndri 
landgjöf.

Væntandi þess, að mál þetta verði leyst til sameiginlegs gagns fyrir 
skólann, hæinn og landið, fel jeg þjer mál þetta til fyrirgreiðslu til bæjar- 
sljórnar Akureyrar.

Með kærri kveðju. 

sign. Jónas Jónsson.

$92

Fylgiskjal II.

JÓN SVEINSSON, bæjarstjóri á Akureyri,

Gjörir kunnugt: Bæjarstjórn Akureyrar hefir á fundi 9. október 
±928, samþykt að gefa Ríkinu, til handa Gagnfræðaskólanum á Akureyri, lóðir 
þær og lendur, sem hjer greinir, og sem liggja norður fyrir og vestur og suð- 
vestur fyrir Gagnfræðaskólann, og takmarkast þær þannig:

Að norðan af Hrafnagilsstræti, að vestan af Þórunnarstræti, að austan 
af eignarlóðum skólans, Eyrarlandsveg og Páls Briemsgötu, vestan við bygg- 
ingarreit nr. 13, og að sunnan af Blómsturvallastræti. Hið gefna land er þvi
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um 3,5 — þrír og hálfur — hektari að stærð. Þessar lóðir og lendur eru þó 
gefnar með eftirfarandi skilyrðum:
1) Að landið verði eingöngu notað i þarfir skólans, en ekki fengið i hendur 

einstökum mönnum, hvorki sem byggingarlóðir, ræktað land eða til ann- 
ara afnota.

2) Að erfðafestuhafar fái að halda löndum sínum fyrst um sinn, og verði 
þau aðeins innleyst handa skólanum smátt og smátt, eftir því sem skólinn 
þarf á þeiin að halda, enda samþykki bæjarstjórn áætlanir og tillögur 
skólans um notkun þeirra lóða, sem óskað er eftir að innieysa í hvert 
sinn. Meðan löndin eru i erfðafestu rennur erfðafestugjaldið í bæjarsjóð.

3) Bæjarstjórnin skuldhindur sig eigi til að kaupa upp húseign Jóns Björns- 
sonar skipstjóra, við Hrafnagilsstræti (áður Bæjarstræti nr. 1).

4) Að bæjarstjórn megi óhindrað og endurgjaldslaust leggja götur og leiðsl- 
ur um landareignina, eins og skipulag bæjarins útheimtir á hverjum tíma.

5) Að landareignin öll hverfi aftur til hæjarins, ef skólinn verður lagður 
niður á þessum stað, i þvi ástandi sem hún þá verður. .

Að öðru leyti eru lóðirnar og löndin gefin kvaðalaust og að því sem 
bæjarstjórnin hefir eignarrjett yfir þeim.

Akureyri, 14. febr. 1929.

Jón Sveinsson 
(L. S.)

Fylgiskjal III.

DÓMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ,
Reykjavik, 14. mars 1929.

Með þvi að Mentaskólinn í Reykjavik er elsta mentastofnun bæjaríns 
og hefir að sjálfsögðu ætið haft og mun hafa alveg sjerstaka hagsmunaþýð- 
ingu fyrir Reykjavikurbæ, þykir landsstjórninni sanngjarnt að fara þess á leit 
við bæjarstjórn Reykjavíkur, að hún fyrir sitt leyti sýni þessari mentastofnun 
nokkra þá sanngirni og velvild, sem mjög gæti bætt aðstöðu skólans til að 
inna af höndum sitt vandasama hlutverk.

1 fyrsta lagi er þess óskað, að Reykjavíkurbær gefi Mentaskólanum 
lóð þá, sem um nokkur ár hefir verið notuð til steinolíugeymslu, bak við 
skólann, og lóð og hús K. F. U. M. á sama stað, og sem fjelagið mun i náinni 
framtíð vilja selja. Þessi landaukning er skólanum nauðsynleg til þess að 
nemendur hafi olnbogarúm til útivistar við skólann.

1 öðru lagi er þess æskt að bæjarstjórn gefi skólanum hæfilega stór- 
an blett fyrir iþróttavöll og trjágarð á sljettunni austan við þjóðveginn i Foss-

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 75
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vogi. Ennfremur leyfi til að reisa hús fyrir kappróðrabáta, sem skólinn þarf 
að eignast, á hentugum stað við Fossvog.

Þess skal getið að bæjarstjórn Akureyrar hefir brugðist ágætlega við 
samskonar tilmælum frá landsstjórninni um nauðsynlegan landauka fyrir 
skólann þar. Samþykti bæjarstjórnin þar, mótatkvæðalaust, að kaupa aftur 
vegna skólans 12 dagsláttur af erfðafestulandi og byggingarlóðum, sem lá að 
landi skólans, svo að þar gætu verið rúmgóðir leikvellir fyrir nemendur, og 
nægilegt landrými fyrir allar hugsanfegar húsaviðbætur vegna skólans um 
ianga framtíð. Sje tekið tillit til stærðarmunar Reykjavikur og Akureyrar, 
mætti samskonar fríðindi til Mentaskólans frá höfuðstaðnum nema 250—300 
þús. kr. virði.

Að síðustu skal eftirtekt bæjarstjórnar og skipulagsnefndar vakin á því, 
að þar eð nálega eingöngu timburhús, sem verða rifin í ekki mjÖg fjarlægri 
framtíð, hafa verið reist á lóðunum bak við Mentaskólann upp að Þingholts- 
stræti, þá færi vel á, að þetta svæði yrði sem allramest opið. Myndi það bæði 
verða skólanum og bænum til gagns og prýði.

Þess er sjerstaklega óskað að fá við fyrsta þóknanlegt tækifæri játandi 
eða neitandi svar við tveim fyrstu hðum þessa brjefs, með því að ýmsar um- 
bætur viðvíkjandi skólanum, sem nú eru i undirbúningi, byggjast á því, að 
Reykjavíkurbær vilji sýna i verki að honum þyki nokkurs umvert að hafa 
slika stofnun, sem Mentaskólinn er, i höfuðstað landsins.

Jónas Jónsson.

Til

bæjarstjórnar Reykjavíkur.
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Fylgiskjal IV.

Samanburður á skólakostnaði. 

A. Ríkisskólar.
Kostnaður á hvern bekk hefir numið:

1. Mentaskólinn í Reykjavík...........................
2. Gagnfræðaskólinn á Akureyri..................
3. Kennaraskólinn.............................................
4. Stýrimannaskólinn .......................................
5. Vjelstjóraskólinn..........................................
6. Bændaskólinn á Hvanneyri.....................
7. Bændaskólinn á Hólum ...........................
8. Alþýðuskólinn á Eiðum..............................

1926 1927 1928

9238 kr. 8837 kr. 8377 kr.
8975 — 9042 — 7490 —
8950 — 7785 — 8877 —

11775 — 10921 — 10130 —
10575 — 9342 — 8820 —
9270 - 9183 — 8545 —

11695 — 9400 — 13200 —
10860 — 12317 — 11060 —

Tölurnar fyrir árin 1926 og 1927 eru teknar eftir LR. þeirra ára, en um árið 
1928 er farið eftir áætlun fjárlaganna, með því að LR. þess árs er enn eigi gerður.

Til kostnaðar er hvergi talið annað en beinn reksturskostnaður. Er því slept 
námsstyrkjum, meiri háttar aðgerðum og endurbótum á húsum og öðru þess háttar.

B. Skólar styrktir af ríkisfje.
Vfirlit um styrk til nokkurra helstu skólanna.

1926 1927 1928
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kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

1.1 <vennaskólinn í Reykjavík 29000 97 299 7250 129000 297 299 7250 30000 97 309 7500
2. <vennaskólinn á Blönduósi 17000 39 436 8500 317000 40 425 8500 16000 40 400 8000
3.1'lensborgarskóli............... 14000 63 222 4667 17000 66 258 5667 16000 77 216 5333
4.1 -augaskóli........................ 10500 52 202 5250 13000 65 200 6500 12700 67 190 6350
5. ídvítárbakkaskóli............... 9100 36 253 4550 10000 40 250 5000 9750 46 212 4825
6. Súpsskóli........................... 6000 14 428 — 7000 16 437 — 670Ö 22 305 —
7. safjarðarskóli . ............... 2500 41 61 1250 4000 51 78 2000 4000 52 78 2000

1) Auk þess styrkur, 5000 kr., til endurnýjunar húsbúnaði og rúmfatnaði.
2) Ennfremur kvölddeild með 21 nemanda (3 st. kensla á dag).
3) Auk þess styrkur, 6000 kr., til miðstöðvarhitunar og raflýsingar,
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Ed. 208. Breytlngartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 29. júni 1922, um breyting á lög- 
um nr. 60, 27. júni 1921, um útilutningsgjald af sild o. fl.

Frá Ingvari Pálmasyni.

Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Af bverri síldartunnu, 103—120 lítra, skal greiða i rikissjóð 1 kr. 50 

aura, af hverjum 100 kg. af sildarmjöli, fiskmjöli þurkuðu og fóðurkökum 
200 aura, af hverjum 100 kg. af óþurkuðu áburðarefni úr fiski og sildarafurð- 
um 60 aura, af hverjum 100 kg. af sild, sem flutt er til útlanda óunnin til 
bræðslu, 25 aura, af hverjumjlOO kg. af fiskúrgangi, hausum og beinum, þurkuðu 
og óunnu, 100 aura.

Ed. 200. Blefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir ríkisstjórn- 
ina til þess að innheimta tekju- og eignarskatt með 25*/o viðauka.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Við undirritaðir leggjum til, að frv. þetta verði samþykt. Byggjum við 
þessa tillögu okkar meðal annars á þvi, að í umræðum um þetta mál i Nd. 
á siðasta þingi virðist okkur það koma berlega fram, að undanþágan frá 
þessum viðauka eigi að miðast við skattskyldar tekjur, enda er auðsætt, að sú 
aðferð er rjettlátari.

Alþingi, 23. mars 1929.

Ingvar Pálmason, Páll Hermannsson.
form. og frsm.

Ed. 210« Nefndarállt

um frv. til laga nm bæjarstjórn i Hafnarflrði.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er samið af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkanpstaðar og flutt á 
Alþingi eftir ósk hennar.

Ástæðan til þess, að það er borið fram, er aðallega sú, að svo miklar 
breytingar eru orðnar á bsejarstjórnarlögunum upphaflegu, nr. 75 frá 22. nóv.
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1907, bæði beint vegna breytinga og viðauka við þau lög og óbeint vegna kosn- 
ingalaganna og laganna um útsvör frá áiinn 1926, sem gilda fyrir land alt, að 
þörf var efnisbreytinga á lögunum frá 1907, sjerstaklega um reikningshald, 
endnrskoðnn og skipun nýrra nefnda.

Eftir heimild i lögnm nr. 13 frá 22. okt. 1912 og lögum nr. 14 frá 7. 
maí 1928 keypti Hafnarfjarðarkaupstaður Jand af Garðakirkju, og ern takmörk 
kaupstaðarsvæðisins i 1. gr. frv. þessa þvi önnnr en i 1. gr. laganna frá 1907.

Úr 18. gr. frv., sem svara'r til 28. gr. laganna frá 1907, hefir orðinn »at- 
vinnuvegi« verið slept á eftir orðinn »skepnnhald«. Þykir nefndinni, sjerstaklega 
með hliðsjón af lögnm nr. 57 frá 7. mai 1928, nm atvinnuleysisskýrslnr, rjett, að 
þessn orði verði bætt inn i frv.greinina,

Þá hefir úr frv. verið slept 29. gr. laganna frá 1907, nm eftirlit af ríkis- 
stjórnarinnar hálfn með stjórn kanpstaðarins, en þar sem samsvarandi fyrirmæli 
gilda nm alla hina kanpstaðina og öll sýslufjelög landsins, leggnr nefndin til, að 
greinin verði tekin upp i frv. á eftir 18. gr. þess.

Annað en það, sem nú er talið, hefir nefndin ekki fnndið að athnga við 
frv., sem hún hefir borið saman við gildandi lög nm sama efni, og leyfir hún 
sjer þvi að ráða háttv. deild til þess að samþykkja það með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Á eftir orðinn »skepnnhald« i 18. gr. frv. komi: atvinnnvegi.
2. Á eftir 18. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendnr neina 
sknldbindingn til langframa, sem ekki beinlinis hvilir á henni samkvæmt 
lögnm, ekki taka af innstæðnfje kanpstaðarins, ekki selja nje veðsetja fast- 
eignir hans nje kanpa neina nýja fasteign, ekki taka stærri lán nje lán npp 
á lengri tima en svo, að þan verði borgnð aftnr af tekjnm þess árs, sem.í 
hönd fer, nje heldur endnrnýja slik lán eða fresta borgnnartimannm.

Greinatalan breytist eftir þessn.

Alþingi, 25. mars 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson, 
form. fnndaskrifari. frsm.

Nd. 211. Tlllaga

til þingsál. nm endnrskoðnn laga nm fiskimat.

Fintningsm.: Ólafnr Thors og Pjetnr Ottesen.

Neðri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að endnrskoða, með aðstoð 
sjerfróðra manna, lögin nm fiskimat frá 1922 og leggja frnmv. til laga nm þelta 
efni fyrir næsta Alþingi.
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Ed. SIS. Frnmvarp

til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og fasteignum i Eskifjarðarhreppi. j 

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

1- gr. S
Hreppsnefndinni i Eskifjarðarhreppi er heimilt að taka fasteignagjald ( 

af öllum fasteignum i hreppnum, og ákveðst það eins og hjer segir:
a. Áf ölium húsum, úr hvaða efni sem er og til hvers sem þau eru notuð, ; 

skal greiða P/i'/o — eina krónu og fimmtiu aura af hverjum 100 krónum — 1 
af virðingarverði, enda annist hreppurinn sótthreinsun og ráðstafanir til ■ 
útrýmingar rottum og gegn eldsvoða.

b. Af öllum lóðum, bygðum og óbygðum, sem hreppsnefndin hefir ekki með 
sjerstakri samþykt ætlað til annara afnota en byggingarlóða, skal greiða I 
2% — tvær krónur af hverjum 100 krónum — af virðingarverði.

Fasteignagjald skal telja af heilum hundruðum króna af virðingarverði, 
en þvi, sem umfram er, skal sleppa, og nái virðing ekki bundrað krónum, 
greiðist ekkert gjald.

Hreppsnefndinni er heimilt að sleppa fasteignagjaldi af arðlausum 
eignum og þeim eignum, sem hún álitur, að ekki þoli að bera opinber gjöld.

2. gr.
Undanþegnar fasteignagjaldi eru allar fasteignir Eskifjarðarhrepps og 

hatnarsjóðs Eskifjarðar.
3. gr.

Fasteignagjald skal greiða um leið og aukaútsvar.

4. gr.
Fasteignagjaldið hvilir sem lögveð á fasteign þeirri, sem það er lagt á, 

og skal ásamt dráttarvöxtum i tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum 
veðkröfum í eigninni.

Brenni hús eftir gjalddaga, hefir fasteignagjaldið og forgangsrjett i 
brunabótunum á sama hátt.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar, og má taka fasteignagjaldið i fyrsta 

sinn fyrir árið 1929.

Ástæður.

Frv. þetta er flutt eftir beiðni hreppsnefndarinnar í Eskifjarðarhreppi. 
Telur hún nauðsynlegt, að hreppsnefndin fái slika heimild sem þá, er frv. fer 
fram á.
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Ed. 213. Nefndarállt
um frv. til laga um gjaldþrotaskifti.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Frumvarp þetta hefir nú legið fyrir efri deild Alþingis bæöi 1928 og i ár. 
Var málið athugað talsvert 1 allsherjarnefad á sfðasta þingi, en þó kom ekki um 
það nefndarálit.

Nú hefir allsherjarnefad athugað frv. að nýju og borið það saman við 
gildandi lög um þessi efni. Litur meiri hluti nefndarinnar svo á, að með frum- 
varpi þessu, ef samþykt yrði, fengjust allmiklar umbætur á gildandi löggjöf. Nefnd- 
in hefir leitað umsagnar lögmannsins og lögreglustjórans i Reykjavik um frv., og 
fylgja umsagnir þeirra með þessu áliti aem fyJgiskjöl I. og II. Einn nefndar- 
manna (Jóh. Jóh.) hefir ekki getað orðið okkur undirrituðum sammála um af- 
greiðslu frv., og mun hann þvi skila sjerstöku áliti.

1 27. gr. frv. er svo fyrir mælt, að kaupmálar skuli undantekningarlaust 
vera ógildir, ef þeir eru gerðir skemri tima en tveim árum fyrir gjaldþrot. Þykir 
meiri hl. með þessu ákvæði of langt gengið i vissum tilfellum, og leggur þvi til, 
að kaupmáli haldi gildi, þó yngri sje en tveggja ára, þegar svo stendnr á, að 
kaupmáli var gerður fyrir giftingu og nær aðeins til þeirra eigna, er sannanlega 
vcru i eigu þess hjóna, þegar kaupmáli var gerður, sem sjereign fær samkvæmt 
kaupmálanum. Aðalbreytingin, sem nefndin vill gera við 37. gr., er tekin upp sam- 
kvæmt ósk bankaráðs Landsbanka íslands.

Hinar aðrar breytingar, sem meiri hl. vill gera á frv., eru smávægilegar 
og er ekki ástæða til að gera sjerstaka grein fyrir þeim nema i framsögu.

Það er tillaga meiri hlutans, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist: nema þvi aðeins, að eignir liggi undir 
skemdnm.

2. Við 27. gr. Á eftir 2. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þó skal kaupmáli halda gildi, þótt skemri timi sje liðinn en 2 ár, 

ef hann er gerður fyrir giftingu, enda hafi eign sú, sem kaupmáli er gerður um, 
áður verið i eigu þess hjóna, sem sjereign öðlast samkvæmt kaupmálanum.

3. Við 36. gr. 1 stað orðanna »nema allir............. samþykkia komi: nema lög-
mætur skiftafundur samþykki.

4. Við 37 gr. Á eftir 1. málsgrein komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
a. Á sama hátt og eftir sömu reglum skal auglýsa nauðasamninga, sem

gerðir eru samkvæmt lögum nr. 19, 4. júní 1924. Ef bankar, sparisjóðir og 
opinberar lánsstofnanir veita sknldunautum sinum eftirgjafir á skuldum 
þeirra að einhverju eða ölln leyti, skulu þessar lánsstofnanir skyldar að
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auglýsa eftirgjafirnar i Lögbiitingablaðinu eftir sðmn reglu sem nm getnr j 
í fyrstu málsgrein þessarar greinar.

b. Aftan við siðnstn málsgrein bætist: Anglýsingakostnaðnr greiðist af almannafje. ;

Alþingi, 23. mars 1929.

Jón Baldvinsson, 
form.

Ingvar Pálmason, 
fnndaskrifari og frsm.

ryfgbkjal I.

LÖGREGLUSTJÓRINN í REYKJAVlK

Reykjavík 17. mars 1929

Jeg hefi móttekið brjef hæstvirtrar allsherjarnefndar efri deildar, dags. 15. 
þ. m., þar sem óskað er eftir, að jeg láti í ljósi álit mitt á frnmvarpi til laga nm 
gjaldþrotaskifti, sem nú liggnr fyrir efri deild Alþingis, sjerstaklega er tekur til 
nýmæla þeirra, sem ern í frnmvarpinn.

Jeg skal þegar taka það fram, að mikill hlnti frnmvarpsins liggnr á því 
sviði lögfræðinnar, sem ekki getur talist sjergrein min, og til þess að Iáta í ljósi 
álit, sem að jeg væri ánægðnr með og teldi vera eitthvert gagn i, þyrfti jeg tals- 
vert lengri tima en ætlast er til i brjefi nefndarinnar.

Jeg mnn því aðallega takmarka mig við þann hluta af ákvæðom frnm- 
varpsins, er viðkoma minni sjergrein og koma til að heyra nndir. það embætti, er 
jeg gegni.

Pan nýmæli ern sem sje i frnmvarpinn, að alla þá, sem verða gjaldþrota, 
sknli leiða fyrir lögreglnrjett og þar sknln gjaldþrot þeirra rannsökuð. Eftir þvi, 
sem jeg best veit, er þessari aðferð beitt i Englandi og hefir vist gefist vel — jeg 
álít hiklaust, að hún sje til bóta frá þvi sem nú er. Annars er það með þetta á- 
kvæði eins og svo mörg önnnr, það er ónýtt i höndnm ljelegra manna, en beitt 
vopn i höndum þeirra rannsóknardómara, sem knnna að beita þvi; að visn er nú 
svarskylda lögð á gjaldþrota i skiftarjetti, en það hefir ekki komið að vernlegn 
gagni. Jeg er ekki i neinnm vafa nm það, að það hlýtnr að vera óþægileg til- 
hngsnn fyrir gjaldþrota, sem býr yfir sviknm, að eiga að mæta fyrir lögreglnrjetti 
með það vald, sem honnm er gefið i þessnm lögnm. Það er nú að verða öllnm 
landsmönnnm Ijóst, og ekki sist hinnm heiðarlegu mönnnm innan viðskiftalifsins, 
hvilik nauðsyn það er fyrir okknr, að viðskiftalifið i landinn geti orðið heilbrigð- 
ara en það er nú. Jeg held, að rannsókn á gjaldþrotnm fyrir lögreglnrjetti sje spor 
i rjetta átt.

Þá vil jeg vekja athygli á þvi, að mið-málsgrein 27. gr. er að minu áliti 
kannske dálitið varhngaverð.
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Reglnrnar, sem áður giltn um gildi kaupmála, voru þær, að kaupmálunum 
varð ekki hrundið, ef þeir voru gerðir fyrir hjónaband, og heldur eigi þeim, sem 
gerðir voru eftir hjónabandsstofnun, ef ekki var hægt að sanna, að sá, sem ljet 
fje af hendi með kaupmála, hetði ekki átt fyrir skuldum, er kaupmálinn tók gildi. 
Nú er reglan sú, að kaupmáli hefir einatt gildi, ef sá, sem eignast fjeð með kaup- 
mála, hefir sjálfur flutt það inn i búið, og einnig ef makinn hefir fengið fjeð að 
gjöf með kaupmála, ef hinn makinn, sem gaf, sannar að hann hafi áreiðanlega 
átt nóg fyrir skuldum er kaupmálinn tók gildi.

Þessum reglum er nú kollvarpað með ákvæðinu í 27. grein frumvarpsins, 
svo að efnuð kona, sem giftist manni, er rekur ábættufyrirtæki, eða gagnkvæmt, 
getur á engan hátt með kaupmála forðað efnum sfnum frá áhættu næstu tvö árin. 
Þetta er varla sanngjarnt; skuldareigendurnir eiga ekki að græða á þvf, þótt skuld- 
ari gifti sig. Þeir eiga aðeins heimtingu á þvi að vera jafnvel settir, og það eru þeir 
þótt kaupmálinn fái að halda gildi sfnu. — Um hina regluna, að kaupmáli haldi 
gildi sfnn ef sá, sem fje gaf með kaupmála, sannar að hann hafi átt fyrir sknld- 
um er kaupmálinn tók gildi, má frekar deila. En það verða seint öll sund lokuð. 
— Það má þvi miður lengi komast i kringum lögin, þó ströng sjeu. Jeg tel engan 
efa á því, að ef þessi stróngn ákvæði koma i gildi um kaupmála, sem að jeg eins 
og að framan segir tel að geti orðið dálftið ósanngjarnt, þá munu menn hiklaust 
nota sjer ákvæði 25. gr. og 27. gr. 1. málsgr. frumvarpsins i sama tilgangi og nú 
kaupmála, þvi þar helst gamla reglan, að gjöfln heldur gildi sfnu, ef gjaldþroti 
sannar að hann hafi átt nægilegt fje fyrir skuldum er gjöfin var gefin. Mín skoð- 
un er því sú, að þetta ákvæði geti orðið dálítið ósanngjarnt, en til lftilla bóta. —

Mjer sýnist við fljótan yfirlestur, að mjög viðunanlega sje gengið frá frum- 
varpinu og tel aðalkosti þess rannsóknina á gjaldþrotunum fyrir lögreglurjetti. 
Vitanlega eykur þetta ákaflega mikið störfin hjer við embættið. Eu það, sem okkur 
hjer á landi hefir vantað til varnar sviksamlegum gjaldþrotum, er ekki aðallega 
ný lög og strangari, heldur að rannsaka gjaldþrotin og fylgja gildandi lögum eins 
og til er ætlast.

Vonandi geta þá þessi nýju lög og nýtt rannsóknarfyrirkomulag á gjald- 
'þrotnm skapað nýtt og betra timabil á þessu sviði.

Hermann Jónasson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fjlglgkjal II.

LÖGMAÐURINN í REYKJAVlK.
Reykjavfk, 18. mars 1929.

Háttvirt allsberjarnefnd Ed. Alþingis hefir með brjefi dags. 15. þ. m. 
beiðst álits mins nm frv. til laga um gjaldþrotaskifti, sem nú liggur fyrir Alþingi, 
og beiðst þess álits fyrir daginn i dag.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 76
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Jeg skal strax taka það fram, að mjer hefir alls ekki unnist tfmi til að 
athnga svo nokkru nemi nýmæli frv. þessa, sem eru bæði mörg og merkileg. 
Jeg sje mjer því á engan hátt fært að láta uppi rökstutt álit mitt um þorra 
hinna einstöku nýmæla. Jeg vil þó geta þess, að ákvæði þau, sem i frv. felast 
um rannsókn á atvikum til gjaldþrota, eru þörf og nanðsynleg, sem og það, að 
slik rannsókn fari fram með þeim hætti, sem frv. mælir fyrir. Um 32. og 36. 
gr. skal jeg ennfremnr leyfa mjer að taka þetta fram:

Aðalhngsun 32. gr. er jeg öldungis sammála, að ávaxta beri fje búa eftir 
þvf sem við verði komið. Hinsvegar verður og að setja þvf einhver takmörk, 
hvað skylda skiftaráðanda á að 'ná *langt i þessu efni. Eítir þvi, sem greinin 
hljóðar nú, virðist mjer að meiningin sje, að skiftaráðandi eigi aldrei að hafa 
nokkurt fje i sjóði handbært og vaxtalanst, ef banki eða sparisjóður er við hönd. 
Þetta má að sjálfsögðu framkvæma, en þá þarf t. d. hjer f Reykjavfk að hafa 
fastan mann til þess að ganga í bankann með fje til innlagningar; en hinsvegar 
ætti að greiða öll gjöld úr búum, hversu smá sem væru, með ávfsunum. Þetta 
er flestum, sem móti smáum upphæðum taka, hvimleitt. Mjer litst það ekki 
hagkvæmt að fylgja gegnum þykt og þunt þeirri reglu, að hvert bú hafi sjer- 
staka sparisjóðsbók; titt er um svo litlar upphæðir að ræða, að vextir eru hverf- 
andi litlir, þar sem fjeð er greitt næstum samdægurs út aftur. Ábyrgð skiftaráð- 
anda er og töluvert aukin með því, að hann á ekki aðeins að standa ábyrgð á 
innstæðu bús, heldur og þvi, að innstæðan beri vöxtn. En hann fær ekkert gjald 
fyrir þessa ábyrgð, þvi hann virðist eiga að standa skil á þeim vöxtum, sem 
innstæðan gæti borið i sparisjóði, sem sje sparisjóðsvöxtum frá þeim degi, er 
hann veitir upphæðinni móttöku.

Mjer virðist, að regla, sem lögbindur ávöxtun búafjár, eigi að vera svo 
sveigjanleg, að fyrirhöfn skiftaráðanda og starfsfólks hans sje ekki aukin að 
óþörfu, mönnum, sem fá eiga litlar upphæðir úr búi, sje ekki bakað óhagræði 
og ábyrgð skiftaráðanda ekki þyngd út yfir eðlileg takmörk. Nú verður að gera 
ráð fyrir þeim atvikum, sem oftast eiga sjer stað við búskifti, að búið eigi ekkert 
handbært fje þegar skifti byrja, en skiftaráðanda er þó nauðsynlegt að leggja út 
fje fyrir búið, bæði til skiftafundarhalda, innköllunar og vid nppskrift og virðing. 
Fje til þessa verður að taka annarsstaðar frá til bráðabirgða, og er þá eðlilegast, 
að skiftaráðandi taki fjeð úr sameiginlegum sjóði, sem hann befir fyrir öll bú. 
Ekki er vert að taka til þess lán, hvorki i rikissjóðstekjum nje á annan hátt. 
Fyrir meginþorra búa er hagkvæmast að hafa sameiginlegan sjóð, sem stendur á 
vöxtum eftir þvi sem við verður komið. Þegir um verulegar fúlgur er að ræða, 
sem borgast inn i bú, sem ekki er svarað strax út aftur, er rjett að leggja þær 
inn á sjerstaka bók, en smáræðisuppbæðir ekki, nema bú eigi bók fyrir. Vexti 
af smáupphæðum — tugum króna — ætti eigi að vera skylda að greiða, enda 
ætti skiftaráðanda að vera heimilt að hafa bandbært fje til smágreiðslna fyrir- 
liggjandi i sjóði. Ef bú hefir ekki sjerstaka bók, ætti skiftaráðanda ekki að vera 
skylt að svara nema hlaupareikningsvöxtum. Annars mætti ef til vill leiða það í 
lög sem meginreglu, að i skiftalok hvers bús skuli vottorð um það ritað i skifta- 
bók, að skiftaráðandi hafi ávaxtað og varðveitt fje búsins tilhlýðilega á meðan á 
skiftum stóð.

Þingskjal 213



603

Um 36. gr. skal jeg leyfa mjer að taka það fram, að reglan nm að bú- 
skifti megi aldrei dragast fram yfir 18 mánnði, verðnr að vera með nndantekn- 
ingnm, t. d. þegar mál eru fyrir dómstólnm, sem varða hag búsins, eða þegar 
ekki er nnt að koma eignnm búsins i peninga á venjnlegum tíma. Jeg legg því 
til, að í stað orðanna >nema allir . . . samþykki« komi: nema samþykt sje á 
lögmætnm skiftafnndi. Þar með væri komið í veg fyrir það, að skiftaráðandi 
dragi búskifti að nanðsynjalansn.

Jeg verð timans vegna að láta þessar athngasemdir nægja.

Bjðrn Þórðarson.

Þingskjaí 213—214

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Wd. 314. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 29, 27. júní 1925, nm skráning skipa.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

12. gr. laganna orðist svo:
Nú er skip bygt erlendis fyrir aðilja, er hjer má láta skrá skip sitt, 

eða hann verðnr með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki 
skrá það á íslandi, fyr en það er komið i íslenskt skráningarumdæmi.

Pó skal viðskiftafulltrúum Islands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskirteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilriki þau, 
er i 6. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt þjóðernisskirteini, þó ekki 
lengur en þar til skipið kemur fyrsta sinn i íslenska höfn, enda sje skírteini 
skilað lögreglustjóra i þvi umdæmi, og aldrei lengur en tvö ár, nema sam- 
þykki fjármálaráðuneytisins komi til.

Nú þykir viðskiftafulltrúa grunur Ieika á því, að aðili fullnægi í raun 
rjettri ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá skip sitt á Islandi, eða að 
hann eigi í raun rjettri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign, 
og ber honum þá að neita aö gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða, þar 
til fjármálaráðuneytið, eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr málinu.

Jafnskjótt sem viðskiftafulltrúi gefur út þjóðernisskirteini, sendir hann 
fjármálaráöuneytinu eftirrit af þvi, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunar- 
gögnum þeim, sem sá, er skráningarinnar beiðist, á að afhenda honum 
samkvæmt 6. gr. Fjármálaráðuneytinu ber að rannsaka skjöl þessi og krefja 
útgerðarstjóra skipsins um að skila aftur bráðabirgða-þjóðernisskirteininu, ef 
það reynist að vera ólöglega útgefið.

I þjóðernisskirteini til bráðabirgða skal greina:
1. Nafn skips og hverskonar skip það sje.
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2. Hvar og hvenær skip sje bygt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda < 
samkvæmt kaupbrjefi eða öðru heimildaiskjali.

3. Nafn skipstjóra.
4. Svo nákvæmar upplýsingar, sem fá má, um smálestatal skips, lögun þess ; 

og lýsing.
5. Hversu lengi skirteinið skuli gilda.

Nú er skip, sem skrásett er á íslandi, smiðað upp erlendis, og er j 
skipstjóra þá rjett að krefjast þess af næsta viðskiftafulltrúa íslands, að hann « 
fái honum í hendur skírteini, er veiti honum heimild til að nota þjóðernis- j 
og skrásetningarskírteini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur i íslenska 1 
höfn, þar sem rannsaka má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi ; 
út nýtt þjóðernisskirteini. Þó getur skirteini viðskiftafulltrúa ekki lengur gilt 
en tvö ár, nema sjerstakt samþykki fjármálaráðuneytis komi til.

Nd. SIS. Aefndarállt

úm frv. til laga um lögreglustjóra á Akranesi.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Á þeim fundi nefndarinnar, sem hafði frv. þetta til úrslitameðferðar, voru 
ekki nema 3 af 5 nefndarmönnum, og voru þeir allir sammála um að mæla með 
frv. óbreyttu. Þeir nefndarmenn, sem ekki voru viðstaddir á fundinum, voru M. 
T. og H. V., og hafa þeir óbundin atkvæði um' frv.

Alþingi, 25. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Magnús Guðmundsson, Hákon Kristófersson. 
form. frsm.

Wd. 2lð. Wefndarállt

nm frv. til laga um sveitabanka.

Frá landbúnaðarnefnd.

Ne'ndin hefir athngað þetta mál allítarlega, eftir þvi sem hún hefir haft 
tóm og aðstöðu til.

Eins og kunnugt er, hafa bændur saknað þess mikið að eiga ekki kost 
á meiri fjármunum til atvinnurekstrar sins en tiðkast hefir lengstum hingað til. 
Bankar þeir og peningastofnanir, er bjer á landi hafa starfað, hafa lengstum litlu
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miðlað af rekstrarfje til bænda. Veldur vafalanst þar mikla um fyrirkomulag 
peningastofnananna, en einnig eflanst fjárskortnr þeirra. Er þó bændam bin mesta 
naaðsyn að eiga kost á, með ekki mjög erflða móti, að fá fjármuni i þessa skyni. 
Fyrir þessar sakir bafa viðskifti á marga lund veiið þeim erfið og óhagstæð og 
hindrað þá i ýmsri framkvæmd f búnaðinnm. Þetta hafa margir fnndið og við* 
urkent, þó ekki hafí bjer til verið bót á þvi ráðin.

Á siðasta þingi var borið fram frv., er ætlað var að leysa þetta verkefni 
af hendi. Það náði ekki fram að ganga, eins og kunnugt er. Þetta frv. fjallar 
om sama efni, og er nú ætlast til þess, að það verði til að greiða göta bænda- 
stjettarinnar i þessum efnam. Er vonandi, að svo giftusamlega takist, að með 
samþykt þess verði bændum landsins ljettari fótur i búnaði en verið hefir um 
alllangt skeið.

Ekki er með öllu unt að meta þetta mál án þess að skoða i sambandi 
við það frv. það, er vísað var til landbúnaðarnefndarinnar um Landbúnaðar- 
banka lslands. Eins og sjá má á þessu frnmvarpi, er þessam sveitabönkum 
ætlað fyrst og fremst að sækja fjárstyrk sinn til Landbúnaðarbankans, en jafn- 
framt er þeim að vísu ætlað að veita móttöka sparifje og reka einnig með þvi 
útlánsstarfsemi.

í frumvarpi um Landbúnaðarbanka lslands, 7. gr. 2. lið, er drepið á þær 
stofnanir, sem ætlast er til, að bankinn láni fje, til þess að þær geti iánað bænd- 
nm út aftur eingöngu til árlegrar starfræksla sinnar. Ein af þeim stofnunum, 
sem þar er ráð fyrir gert, að verði til þess að útvega bændam fjármuni i þessu 
skyni, eru þessi lánsfjelög, sem frv. þetta (frumvarp til laga nm sveitabanka) 
fjallar nm.

Nefndin er öll sammála nm það, að rjett sje stefnt með þvi, að land-" 
búnaðurinn fái út af fyrir sig sina sjerstöku peningastofnnn. Hún telur i alla 
staði mjög hyggilegt, að annari starfsemi sje ekki blandað þar inn i. Landbún- 
aðurinn hefir algera sjerstöðu i atvinnulifi þjóðarinnar. Er hann að vissu leyti 
enn sjerstæðari hjá oss en nokkurri annari menningarþjóð. Veldur þvi að mestu 
aðstaða vor til þeirra þjóða, er landbúnaðarafurða vorra hafa þörf, en einnig það, 
hvað skamt vjer erum komnir í jarðrækt og verklegnm búnaðarefnnm. En ekki 
sist fyrir þessar sakir þnríum vjer verulegt fje til búrekstrarins, og þeir fjár- 
munir verða að vera bundnir mikinn hluta ársins. Það er þess vegna ekki bægt, 
að svo vöxnn máli, að búast megi við þvi, að unt verði að velta oft á ári þeim 
krónnm, sem til búrekstrarins eru veittar. En það dregur ekki úr nanðsyn þeirra, 
nema síður sje.

Aðrar atvinnngreinar landsmanna (en búnaðnrinn) hafa átt fremur kost 
á fjármunum til sinna þarfa. Peningastofnunum hefir fremnr litist að verja fjár- 
munum sínum til annara þarfa, enda t. d. i sjávarútvegi miklu meiri hreyfing á 
peningunum en getur verið i landbúnaðinum eins og enn er ástatt með hann 
hjer bjá oss. í þeim farvegi hafa lika peningar landsmanna mest runnið, og skal 
hjer ekki fjölyrt nm það.

Með þessn frumvarpi, ef að lögnm verður, er því lagt inn á nýja braut, 
landbúnaðinum til handa. Eftir þessu er bændum nú ætlað að fá allverulegt fje 
til að starfrækja búskap sinn. Það má meira að segja telja það stórfje, þegar
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litið er á það, að þeir hafa að mestu verið rekstrarfjárlausir hingað til. Vonandi 
verður bændnm þetta tii hins mesta gagns, eins og til er ætlast.

Nefndinni er það ljóst, að bændum eins og öðrnm eykst vandi á hönd- 
um, þegar þeir fara að starfa með verulegum fjármunum. Og eins og hiklaust 
má telja, að það verði bændum til þroska og eflingar, ef þeir gæta þess vanda, 
sem í þvi felst að tá fjeð og fara með það, eins gæti það orðið til tjóns, ef ekki 
er gætt góðrar varfærni i meðferð þess. En einmitt sakir þeirrar varfærni, sem 
nefndin vill bafa i þessu máli, þar sem allur þorri bænda er enn sem komið er 
algerlega óvanur að starfa með nokkrum verulegum fjármunum, vill nefndin 
nokkuð rifa seglin, eftir þvi sem til er ætlast i frv., og leggur til, að þessir sveita- 
bankar reki ekki sparisjóðsstarfsemi.

Ef það sýnir sig með vaxandi reynslu og þekkingu, að betur myndu þess- 
ar stofnanir rækja blutverk sitt og ná tilgangi sinum með þvi móti að reka 
sparisjóðsstarfsemi, er bægurinn hjá að breyta lögunum i það borf. Þegar að því 
ráði verður horfið, hafa menn öðlast reynslu og þekkingu umfram það, sem nú er 
um meðferð peninga, og þá er síður ástæða til að óttast óvarkarni i meðfeið fjárins.

Með þessu er þvi vafalaust ekki miklu slept, þó að þessu táði sje horfið 
nú, en ef til vill meira unnið en virðast kann i fljótu bragði.

Nefndin vill enga dul á það draga, að hún vantreystir þvi fullkomlega, 
nú fyrst um sinn, að ef þessi peningastarfsemi, sem ráð er tyrir gert i frv., yiði rekin 
vfðsvegar um land, að þá verði ahtaðar gætt þeirrar varúðar, sem nauðsynleg er 
i slíkri starfsemi, svo ekki dragi það til ófarnaðar. Nefndinni er það að visu ljóst, 
að yrði þessum sveitabönknm leyfð sparisjóðsstarfsemi, þá myndi meira fje veitt 
til búnaðarstarfrækslunnar. En ef svo færi, að það leiddi til ógætilegrar meðferð- 
ar á peningunum, svo til vanskila leiddi að einhverju verulegu leyti, þá telur 
nefndin, að með því væri ver á stað farið en heima setið. Af þvi gæti hlotist 
fjárskortur fyr en varir til árlegrar starfrækslu búskaparins, ótrú á öryggi hans 
og hagsæld.

Nefndin vill að sinu leyti stuðla að þvi, að til slfkra tiðinda þurfi ekki 
að draga. Og einmitt fyrir þessár sakir ber hún fram þá tillögu, að e-liður 4. gr. 
falli niður. En þar sem nú með þessn móti starfsemi þessara stofnana (sveita- 
banka) er þrengri stakkur skorinn en ráð er fyrir gert í frv., þykir nefndinni 
betur fara, að þau fjelög, er menn mynda til að afla sjer þessa fjár samkvæmt 
þessum lögum, verði kölluð lánsfjelóg. Virðist nefndinni það eiga betur við eftir 
verkefni þessa fjelagsskapar.

Eins og vikið er að hjer að framan, þá telur nefndin rjett, að þessi stofn- 
un eigi að vera fyrir landbúnaðinn eingöngu. En sú er þó ein grein starfsemi 
hjer á þessu landi, sem nefndin telur sjer ekki fært að útiloka frá þvi að fá 
rekstrarlán úr þessari stofnun, þó ekki sje það starf landbúnaðarstarf, og það er 
smábátaútvegurinn. Nefndin vill ekki með öllu útiloka þá menn, er bann stunda 
utan kaupstaða, frá því að geta fengið rekstrarlán til starfa sinna. Reyndar viður- 
kennir nefndin það, að hún hefði helst kosið, að hægt hefði verið að benda 
þessum mönnum á að afla sjer peninga til starfa sfns annarsstaðar en í þessari 
stofnun, en eins og sakir standa, þá er engin sú peningastofnun nú til, sem tel- 
ur sjer sjerstaklega skylt að sinna erindum þeirra.
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Smábátaútvegurinn er lika stundaður mest af þeim mönnum, er meira og 
minna stunda landbúnað jafnframt. Þeir hafa útveginn sjer til slyrktar og stunda 
hann mikið eftir þvi, hvernig i ári lætur með gæftir og fiskigöngur. Þessum 
mönnum flestum er því engu auðveldara að afla sjer rekstrarláns en þeim bænd- 
um, er landbúnað stunda eingöngu. En þeir þurfa auðvitað alveg éins fjármuna 
við til sinna starfa. Nú befir smábataútvegurinn oft og einatt verið landbúnað- 
inum til bins mesta gagns, og hann er því viða svo samfljettaður búnaðarstarf- 
seminni, að þar verður ekki sundur greint. Margir bændur gætu þvi fengið sjer 
rekstrarlán, en notað það i þágu smábataútvegsins. Fyrir þessa sök þykir nefnd- 
inni betur fara og mikið hreinna, að heimilað sje að lána fje i þessu skyni, en 
þess sje stranglega gætt, að ekki sje lánað nema 4 þús. kr. á hvern bát i mesta 
lagi, þó margir sjeu bátseigendur. Lánin veitist aðeins þeim, sem enga fiskverslun 
stunda, og eingöngu til þeirra báta, er bafnar leita úr hverjum róðri (ekki úti- 
legubáta) og hiklaust teljast þvi smábátar.

Ef varfærni er gætt, eiga þessi lán að vera alveg bættulaus eins og önnur 
rekstrarlán. Og nefndin verður að vona, að bankinn gæti i þessu efni sem óðr- 
um binnar mestu varfærni. Tveir nefndarmanna (L. H. og B. St.) hafa þó 
ób indið atkvæði um þetta atriði. Þó að ekki sje ætlast til þess, að þeir, er útveg 
stunda á smabátum i kaupstöðunum, fái rekstrarlán úr þessari stofnun, þá getur 
nefndin ekki sjeð, að þeim eigi að verða nein skotaskuld úr því að afia sjer 
rekstrarlána í hinum bönkunum eða úlibúum þeirra. Þeir hafa vafalaust til þess 
nóg ráð. Enda munu þeir oft selja fiskinn jafnóðum og hann veiðist, og á þann 
hátt fá nóg fje.

Þá vill nefndin, að sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans hafi beimild til 
að lána beint til lánsfjelaganna, án annara milliliða (banka, bankaútibúa, sam- 
vinnukaupfjelaga o. s. frv.), ef þannig semst þeirra á milli. Getur nefndin ekki 
sjeð, að neitt mæli þvi á móti.

Þar sem nefndin leggur til, að þessi fjelög stundi enga sparisjóðsstarfsemi, 
verður að breyta ákvæðum 7. gr. fyrir þá sök lítið eitt. Auk þess sýnist nefnd- 
inni þess engin þörf, að þessi lánsfjelög fari að binda fje til langs tima. Það á 
að vera verkefni Landbúnaðarhankans að lána fje til slfks.

Þess vegna vill nefndin ekki fallast á 2. málsgr. 7. gr. og leggur til, að 
hún verði feld burt. Nefndin vill meira að segja leggja svo rika áherslu á, að 
þetta fje verði ekki bundið, að húo fiytur tillögu um, að hver einasti lánþegi 
greiði upp skuld sina að minsta kosti einu sinni á ári og verði skuldlaus á 
gjalddaga fjelagsins. En verði misbrestur á þessu, þá telur nefndin, að sá, er ekki 
heldur skuldbindingar sinar við fjelagið, verði að vikja úr þvi. Hið sama gildi 
og fyrir lansfjelag gagnvart Landbúnaðarbankanum, ef það stendur ekki i skil- 
um við hann. Nefndin flytur þvf breytingartillögu um að orða 7. gr. upp.

Þá telur nefndin, að lánsljelagi og fjelögum þess sje mikið hagræði i þvi, 
að sú stofnun, sem það skiítir við, annist vaxtareikning hvers einslaks fje- 
lagsmanns og fjelagsins i heild, og flytur þess vegna breytingartillögu við 8. gr. 
um þetta efni. Með þessu móti getur hver einstakur fjelagsmaður fengið vitneskju 
um, hvað viðskiftum sfnum við fjelagið lfður, og verður að álíta það heppilegt.

Ekki getur nefndin fallist á, að bændur fari að veðsetja framleiðslutæki



sín (verkfæri og áböld), sbr. 14. gr„ eða jarðarafurðir, t. d. hey, garðávexti eða j 
þesskonar.

Nefndin vonar, að þó að veðsetning sje ekki lögboðin, þá þurfi það ekki 
að verða neinum manni til hindrunar eða standi honum fyrir þrilum. Horfur 
eru á, að bændur geti veðsett jarðir sínar, hús og búpening allan (samkvæmt frv. ) 
um Landbúnaðarbanka, ef að lögum verður). Er þá nokkur goðgá, þó áböld og ) 
bjargræði fólksins verði ekki hnept i veðfjötra? Þetta vill þvi nefndin fella úr j 
frumvarpinu.

Þa flytur nefndin tillögu nm að fella bnrt siðustu málsgrein 14. gr., í 
þar sem ráðgert er að beimila lánsfjelögum lögtak fyrir öllum kröfum á hendur ) 
fjelagsmönnum sínum. Pó að nefndm hafi sist af öllu löngun tii að gera fjelög- ; 
unum erfiða innheimtuna, þá þykir henni óvarlegt að ganga inn á þessa braut ) 
með innheimtu slíkra gjalda. Er ekki sýnt, ef þessu væri óvægilega beitt, nema , 
það gæti gert mönnum þungar búsifjar. Nefndin vill ekkert eiga á hættu með ) 
þetta og leggur til, að þetta verði felt úr frumvarpinu.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Á eftir orðunum alandbúnaðarframleiðslu stunda* kemur: enn- 
fremur til smábátaútvegs bænda ntan kaupstaða.

2. Við 2. gr,
a. í stað orðanna asveitabanka, sem stofnaðir* kemur: lánsfjelaga, sem 

stofnuð.
Afsfaðar annarsstaðar i framoarpina, þar sem orðið i>soeitabanki<n 

stendar, kemur i piðeigandi falli: lánsfjelag.
b. Aftan við fyrri málsgr. bætist: Svo getur og sparisjóðsdeild bankans veitt 

sjálf lán beint til slikra fjelaga.
3. Við 4. gr. E-liður fellur niðnr.
4. Við 5. gr. Aftan við fyrri málsgr. bætist: Svo getur og sparisjóðsdeild bank- 

ans veitt sjálf lán beint til slikra fjelaga.
5. Við 7. gr. Greinina skal orða svo:

Lán þau, er fjelögin veita fjelagsmönnum sinum, mega vera reikn- 
ingslán eða víxillán. Reikningslán má veita til 1 árs f senn, og greiðist þá 
að fullu ásamt áföllnum vöxtum á þeim gjalddaga, sem ákveðinn er f sam- 
þyktum fjelagsins. Vixillán veitast eigi til lengri tima en 6 mánaða og eigi 
framlengd lengur en svo, að víxillinn sje greiddur að fullu á hinum ákveðna 
gjalddaga fjelagsins. Hver fjelagsmaður sje skuldlaus einu sinni á ári, um 
gjalddaga þess. Fjelagsmaður, sem ekki stendur í skilum við fjelagið, skal 
vfkja úr fjelaginu. Lánsfjelag, sem ekki stendur f skilum við lánsstofnunina, 
má svifta rekstrarláni næsta ár eða lengur, ef miklar sakir eru til.

6. Við 8. gr. 2. málsgr. skal orða svo:
Stofnun sú, sem veitir fjelaginu lán, skal án sjerstaks endurgjalds 

halda reikning yfir reikningslánsviðskiftin við hvern einstakan fjelagsmann
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og reikna út fyrir hvern gjalddaga vexti þá, er hverjum fjelagsmanni ber að 
greiða, en fjelagsstjórnin annast greiðslu vaxtanna i einu lagi.

7. Við 11. gr. Greinin fellur burt.
8. Við 14. gr.

a. Orðin »framleiðslutækja eða jarðarafurða« í 1. málsgr. falla burt.
b. Fyrir »bankann« í niðurlagi sömu málsgr. kemur: lánsfjelagið.
c. Siðasta málsgr. fellnr burt.

9. Á eftir 15. gr. kemur ný grein, er verður 16. gr., svo bljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

10. Fyrirsögnina skal orða svo:
Frumvarp til laga um lánsfjelög.

Alþingi, 25. mars 1929.

Lárus Helgason, Jörundur Brynjólfsson, Einar Jónsson. 
form. fundaskr. og frsm.

Bernh. Stefánsson. Jón Sigurðsson.

IWd. 217. Frumvarp

til laga um breyting ó lögum nr. 19, 15. júní 1926, um kynbætur hesta.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
I sfað »14. mai« i 5. gr. laganna kemur: 20. april.

2. gr.
Á eftir 10. gr. laganna kemur ný grein, sem verður ll.gr. svo látandi, 

og breytist greinatalan samkvæmt því:
Atvinnumálaráðherra er heimilt að setja með reglugerð nákvæm fyrir- 

mæli um framkvæmd laga þessara, sjerstaklega um kostnað við kynbæturnar 
og valdsvið kynbótanefnda.

1 reglugerð má ákveða, að brot gegn benni varði sektum, frá 50—500 
kr., sem renna að hálfu i sveitarsjóð þar, sem brotið verður uppvist, og að 
hálfu i sveitarsjóð þar, sem hinn seki á heima.

Mál, sem risa út af brotum gegn reglugerð þessari, skulu rekin sem 
almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþiag). 77
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Greinargerð.

Lögin um kynbætur hesta, sem gengu í gildi 1. jan. 1927, hafa nú 
verið reynd i 2 ár; sú reynsla sýnir, að þar sem lögunum hefir verið hlýtt, 
hafa þau unnið mikið gagn, en einstök atriði þeirra virðast ekki vera svo 
skýr, að allir skilji þau á einn veg. Þvi er það, að atvinnumálaráðherra hefir far- 
ið fram á, að landbúnaðarnefndin flytti þennan viðauka og breytingu við lögin.

Nánar i framsögu.

líd. 218. Frumvarp

til laga um lendingarbætur i Þorlákshöfn.

Flutningsm.: Magnús Torfason, Jón ólafsson, Jörundur Brynjólfsson.

1. gr.
Til lendingarbóta i Þorlákshöfn skal úr rikissjóði veittur helmingur 

kostnaðar, eftir áætlun, sem atvinnumálaráðuneytið hefir samþykt, þegar fje 
er til þess veitt í fjárlögum, alt að 80000 kr., gegn jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að. Fjárhæð þessi greiðist sýslunefnd Árnessýslu að jafnri tiltölu og 
sýslusjóður Árnessýslu leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
Heimild veitist til að lána sýslusjóði Árnessýslu 80000 kr. úr viðlaga- 

sjóði til lendingarbóta, gegn þvi, að sýslusjóður Árnessýslu ábyrgist greiðslu 
lánsins. Lánið veitist til 40 ára, með 5°/o vöxtum og jöfnum afborgunum, en 
sje vaxta- og afborgunarlaust þangað til lendingin er nothæf. Lánið er bundið 
þvi skilyrði, að yfirumsjón verksins og reikningsbald sje falið manni, er at- 
vinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Eigendur Þorlákshafnar leggi fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land 

til lendingarbótanna, uppsáturs-, iveru- og fiskhúsa, alt að 15000 m’, svo og 
land undir brautir og vegi, er nauðsynlegir kunna að þykja, ennfremur grjót, 
möl og önnur jarðefni, og þoli bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða tak- 
mörkun á afnotarjetti, sem lendingarbæturnar bafa i för með sjer.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða nálægt lendingarbótunum má ekki gera 

neitt mannvirki til lendingarbóta, nje heldur halda þar út bátum til útgerðar, 
nema samþykki sýslunefndar Árnessýslu komi til.

Brot gegn þessu varða sektum, 1000—10000 kr.
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5. gr.
Framkvæmd lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa 3 menn, 

er sýslunefnd Árnessýslu kýs. Skulu þeir kosnir til þriggja ára, og gengur 
1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

6. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja i þarfir lendingarinnar. Sýslu- 

sjóður Árnessýslu ábyrgist skuldir sjóðsins og sýslunefnd er ábyrg fyrir eign- 
um lendingarinnar.

7. gr.
Sýslunefnd má ekki án leyfis atvinnumálaráðuneytisins selja eða veð- 

setja fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir nje taka lán til lengri 
tíma en svo, að þau verði greidd af tekjum næsta árs, nje endurnýja slik lán, 
og ekki heldur gera mannvirki við lendinguna svo stórvaxin, að árstekjur 
hrökkvi ekki til að koma þeim í framkvæmd.

8- gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald lend- 

ingarvirkjanna og til árlegs rekstrarkostnaðar Iendingarinnar er heimilt að 
innheimta i lendingarsjóð Þorlákshafnar alt að 6% af brúttóverði afla hvers 
báts, er haldið er út til fiskiveiða í Þorlákshöfn, svo og önnur gjöld, er ákveð- 
in kunna að verða i reglugerð.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyrir sjóveðum.

9- gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
Fyrir 1. desember ár hvert ber stjórn lendingarsjóðsins að semja áætl- 

un um tekjur og gjöld sjóðsins næsta ár og senda hann atvinnumálaráðu- 
neytinu til samþykkis.

11. gr-
Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skal stjórn lendingarsjóðs gera 

reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins á umliðnu ári. Reikninginn skal endur- 
skoða og úrskurða á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sem sýslunefnd Árnessýslu semur og atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, skal kveða á um alt það, er lýtur að stjórn lendingarsjóðs, 
viðhaldi lendingarbóta, umferð og góðri reglu i lendingunni, og fleira, er 
þurfa þykir.

1 reglugerð má ákveða sektir íyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.
Sektir renna i lendingarsjóð.
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13. gr.
Með málum út aí brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, er 

settar kunna að verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

Greinargerð.

Á síðasta Fiskiþingi voru kosnir 2 menn til að athuga hafnargerð í Þor- 
lákshöfn. Sýslunefnd Árnessýslu kaus 2 menn í þessa nefnd og landsstjórnin til- 
nefndi oddamann í nefndina. Nefnd þessi athugaði málið i vor og haust, og fer 
hjer á eftir útdráttur úr áliti hennar:

». . . . Lendingarstaðir eru tveir i Þorláksböfn og mun svo hafa verið 
frá ómunatíð. Kallast varir þessar suður-vör og norður-vör. Að því er menn vita, 
hafa mest 29 skip verið gerð út á vetrarvertíð í Þorlákshöfn, og var þá svipuð 
skipatala í báðum vörum.

Til að ljetta sátur á skipunum, voru varirnar fyrrum stokklagðar, sum- 
part hvalbeinum, en aðallega trjám, og hefir viðhald á stokkunum verið sæmi- 
legt til þessa. En nú er ástandið þannig að sama sem allir stokkar eru slitnir 
til agna, og verður þvi að setja skipin i möl og á berum klöppum. Þetta er erfitt 
verk og fer illa með skipin, enda ekki hættulaust þegar vont er í sjó. Á siðustu 
vetrarvertið voru gerð út 5 skip i Þorlákshöfn, öll opin, en tvö með vjelum. 
Fjögur þessara skipa lentu i norður-vör, en aðeins eitt i suður-vör. Suður-vörin 
liggur meira móti allri sunnanátt, og mun þvi að öllum jafnaði vera brimasam- 
ara þar en i norður-vör, enda brattari setning og mikið verri aðstaða að gera 
þar sjóvarnargarð.

Vjer snerum oss því aðallega að norður-vör og við nána athugun þennan 
stutta tima, sem vjer dvöldum þar, kom oss nefndarmönnunum saman um, að 
besta ráðið til að gera sæmilegan lendingarstað i Þorlákshöfn fyrir opna vjelbáta 
og minni þilfarsbáta væri, að ef bygður yrði öflugur steinsteypugarður fyrir 
sunnan norður-vör, i beinni línu frá hlöðunni (sem stendur norðan við bæjar- 
húsin) og út i Flatasker. Mældist oss þessi vegalengd um 100 metrar. Að sjálf- 
sögðu verður jafnframt að breikka vörina, með því að sprengja úr syðri hlið 
klapparinnar, sem nú er venjulega lent við, og jafnframt verður að stokkleggja 
alla vörina vandlega.

Landið fyrir ofan vörina þarf að laga og jafna til, svo hægt sje að setja 
skipin jafnóðum og þau lenda, ef nauðsyn krefur.

Vjer gerum ráð fyrir, að á þetta svæði mætti setja um 40 skip og þar 
sem nauðsynlegt er að þau komist fljótt á land, ef brim er, teljum vjer sjálfsagt 
að nota handvindur eða vjelvindur við setninguna, svo margar er þurfa þykir 
eftir fjölda skipanna.

Ef öflugur sjóvarnargarðnr verður settur á þennan stað, er enginn vafi á 
því, að lending í Þorlákshófn mundi verða örugg og mega teljast besta lending 
austan fjalls. Þess ber að gæta, að þenna garð mætti síðar lengja, eins og Jón



Þoriáksson getur um f skýrslu sinni til Fiskifjelagsins 1914, er hann athugaði 
hafnarbætur í Þorlákshöfn.

Gerir hann ráð fyrir, að lengja megi garð þenna um 84 metra út á 4 
metra dýpi og hafa innsiglinguna milli garðsendans og Langaskers. Mundi þá 
einnig fást skjól fyrir vjelbáta innan við garðinn og gætu þá stærri vjelbátar 
legið þar á floti. Að likindum mundi svo eigi liða á löngu áður fullskipað yrði 
þar af vjelbátum á vetrarvertíð.

Þessi lendingarbót, sem hjer heflr verið lýst, með byggingu garðs út á 
Flatasker, er aðeins miðuð við minni vjelbáta, sem settir verða- á land eftir 
hverja sjóferð.

Par sem mjög er brimasamt í Porlákshöfn, einkum á vetrum, leggjum 
vjer áherslu á, að væntanlegur garður verði gerður traustur og það hár, að eigi 
gangi sjór yfir hann um flæði. Petta virðist líka auðvelt, þvi undirstaða er ágæt, 
fastar klappir alla Ieið út á Flatasker.

Frá því útræði hófst frá ströndam austan fjalls, hefir Porlákshöfn verið 
talin jafn-besta og farsælasta veiðistöðin á svæðinu frá Pjórsá til Grindavikur, 
og var þá um mikið útræði að gera, eins og síðar verður sagt, og í Þorlákshöfn 
hafa fram á síðustu ár jafnan stundað fleiri menn sjóróðra en úr nokkurri ann- 
ari veiðistöð á umræddu svæði. Pó var þar ekki þvi fyrir að fara, sem talinn 
er kostar á veiðistöðvum yfirleitt, að skilyrði væru þar til búsetu fyrir sjómenn, 
þau hafa lítil þar verið, þvi litið er um graslendi þar upp frá sjónum.

Aðrar ástæður lágu þar fyrir því, að aðsókn að Porlákshöfn var ávalt 
meiri en annarsstaðar og voru þær einkum tvær. önnur sú, að lending frá nátt- 
úrunnar hendi var þar betri en alstaðar annarsstaðar á svæðinu, og oftar þvi 
mögulegt að róa á nærliggjandi fiskimið, og urðu þá þar að jafnaði betri hlutir 
en i öðrum veiðistöðvum austan fjalls. Hin ástæðan var sú, að þar var lang 
öruggust lending og áhættuminst mönnum, skipum og afla. Pessi síðari ástæða 
mun hafa vegið meira i augum hygginna og duglegra manna en hin fyrri, og 
báðar vógu þær svo mikið, að þangað safnaðist jafnan mannval hið besta, sem 
fáanlegt var úr austursýslunum, Árnes- og Rangárvallasýslum, dálitið úr Vestur- 
Skaftafellssýslu, og um eitt skeið nokkuð vestan yfir fjall. Bændur keptust um 
að koma sjer og mönnum sínum í skiprúm í Þorlákshöfn.

Vergögn voru þar og ágæt, bæði til að herða fisk, meðan sú verkun var 
algeng, og enn betri til að þurka saltaðan fisk, þegar sú aðferð var alment tekin 
upp á verkun fiskjarins. Þar vildu mjög sjaldan slys til, hvorki úti á rúmsjó nje 
í lendÍDgu, og var þó sjórinn jafnan mjög fast sóttur af úrvalsmönnum.

Af hinu framanskrifaða leiddi, að útgerðarkostnaður varð litill, fólkið var 
ánægt með árangur starfsins og sótti mjög að veiðistöðinni, sem ávalt var talin 
happasælasta og aflahæsta veiðistöðin austan fjalls.

Enn er þó ótalið langþýðingarmesta gildi þessa staðar sem verstöðvar, 
sem var það, að þangað leituðu jafnan neyðarlendingar öll skip og bátar frá 
nærliggjandi veiðistöðvum, bæði að austan og vestan (Loftsstöðum, Stokkseyri, 
Eyrarbakka, Selvogi, Herdísarvík og jafnvel austan úr Rangárvallasýslu). Pegar 
brimasundin, sem inn úr þurfti að fara til lendinga á þessum stöðum, lokuðust 
algerlega, sem oft skeður á örstuttum tlma, leituðu skipin til Porlákshafnar og
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var þeim nær undantekningarlaust bjargað þar með aðstoð þeirra sjómanna, er 
þá bygðu verstöðina, Eitt sinn, nokkru fyrir aldamótin síðustu, urðu um 60 
róflrarbátar að leita neyðarlendingar í Þorlákshöfn og björguðust allir menn, um 
400 til 500, heilir á húfi, mikið af aflanum og flest skipin óbrotin, en þá var 
ólendandi i öllum öðrum verstöðvum austan fjalls á áðurnefndu svæði.

t*ví nær á hverri vertíð komu fyrir svipuð atvik sem nú hefir verið lýst, 
þó ekki væri oftar um jafnmörg skip að ræða og þá.

Um og eftir aldamótin mun útgerð i verstöðvum milli Þjórsár og ölfusár 
hafa numið yfir 100 róðrarhátum, þegar mest var, og er óhætt að fullyrða, að 
þessi útgerð bygðist mikið á meðvitund útgerðarmanna og sjómanna um öryggi 
Þorlákshafnar, þvi þó brim lokaði leiðum að öðrum verum, þá var altaf björg- 
unarvon í Þorlákshöfn, og sannar þetta best rjettmæti hafnarbóta á þessum 
góða stað.

Aðalskilyrðin fyrir þvi, að bjer geti og þurfi að risa upp aftur blómleg 
verstöð, eru ennþá óbreytt.

Ennþá gengur fiskurinn, einkum þorskurinn, i flestum árum mjög þjett 
á hin fornu mið Þorlákshafnar og Selvogs, sem liggja saman, og vjelbátar Eyr- 
bekkinga og Stokkseyringa, sem eru yfir 20 talsins, sækja mest allan afla sinn á 
þessi mið, og ennþá er þörfin engu minni en áður var hún, að öryggi sje i Þor- 
lákshöfn búið fiskiflotanum milli Þjórsár og ölfusár, þegar sundin lokast fyrir 
honum í heimalendingunni.

Eins og högum er nú háttað i Þorlákshötn með lendingu, geta vjelbátar 
ekki hætt á að hleypa þangað til neyðarlendingar og verða því annaðhvort að 
halda sjó, meðan unt er, eða reyna að ná Vestmannaeyjum, sem hvorttveggja er 
mjög hættulegt, en ef hvorttveggja þetta bregst, eru engin úrræði eftir til björg- 
unar önnur en þau að hleypa vestur fyrir Reykjanes upp á líf og dauða.

Árið 1926 sýndist muna mjög litlu, að stórtjón yrði á Stokkseyri og 
Eyrarbakka af þeim orsökum, að bátarnir gátu ekki leitað neyðarlendingar i 
Þorlákshöfn, þar sem 7 þeirra urðu að hverfa frá ófærum sundunum i stórbrimi 
og ofsaveðri, og varð það þá fleirum skipshöfnum til bjargar að togarar voru 
kallaðir til bjálpar bátunum og brugðu mjög skjótt og drengilega við og björg- 
uðu skipshöfnum og bátum heilum til Reykjavikur. (Einn báturinn slitnaði þó 
mannlaus aftan úr togara, rak á land og brotnaði-i spón). En nokknð af bát- 
unum komst eftir langan tima og illan leik til Vestmannaeyja.

Af þvi, sem nú hefir verið sagt um það atriði, sem snýr að björgunar- 
málum sjómanna austan fjalls, sjerstaklega vjelbátanna, er það Ijóst, að bin mesta 
nauðsyn er að gera þær lendingarbætur í Þorlákshöfn, sem tryggi lff og eignir 
manna, þegar út af ber með heimalendingarnar, og vissulega mundi vjelbátuuum 
stórum fjölga á umtöluðum stöðum, þegar þetta öryggi væri fengið og i Þorláks- 
höfn risi upp vjelbátaverstöð, sem stæði vel að vfgi til sjósóknar.

Á undanförnum árum hefir verið mikið rætt um það meðal útvegsmanna 
og sýslubúa i Árnessýslu, að nauðsynlegt væri að bæta lendingar i Þorlákshöfn 
og hafa jafnvel komið fram óskir um það, að gera þar fullkomna stórskipahöfn.

Samkvæmt tilmælum sýslunefnda Árnes- og Rangárvallasýslna rannsak- 
aði Th. Krabbe, þá landsverkfræðingur, árið 1909 hafnarstæði i Þorlákshöfn og
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varð það hans tillaga, að gerðir yrðn tveir garðar, annar um 200 metra fyrir 
sunnan snðnr-vðr og hinn fyrir norðan norðnr-vör, og í skjóli þessara garða 
áleit hann rúm fyrir 50 til 60 vjelbáta. Kostnað við byggingn þessara garða áleit 
hann (1909) nm 600 þúsnnd krónnr.

Árið 1913 veitti Alþingi Fiskifjelagi íslands 1000 króna styrk til þess að 
láta rannsaka og áætla kostnað við byggingn vjelbátahafnar í Þorlákshöfn.

Fiskifjelagið fjekk þáverandi íandsverkfræðing Jón Þorláksson til þess að 
sjá nm framkvæmdir á þessu og fól hann Jóni ísleifssyni verkfræðingi að gera 
nanðsynlegar mælingar þvf viðvikjandi.

Jón Þorláksson gerði siðan tillögu nm vjelbátastöð í Þorlákshöfn ásamt 
kostnaðaráætlnn og fylgir álit hans með þessn nefndaráliti ásamt tveimnr upp- 
dráttnm.

Árið 1919 athugaði N. P. Kirk hafnarstæði i Þorlákshöfn og gerði áætlnn 
nm fnllkomna höfn á þessnm stað. Hljóp sn áætlnn alls rnmar 4 milj. króna.

í skýrslu sinni til Stjórnarráðsins 1921, nm hafnarrannsóknir fram- 
kvæmdar á árnnnm 1917 til 1921, segir Th. Krabbe verkfræðingur nm þessa 
áætlun: »KostnaðaráætInn þessi er miðnð við verðlag 1914, um 4 miljónir 214 
þnsnnd krónur, en með þvi verðlagi, sem jeg miðaði við i þessari skýrslu, mnndi 
það samsvara nm 11 miljónir 750 þnsnnd krónnr nú«. Þar sem hjer er nm að 
ræða mikið mannvirki, er sýnilegt var að mnndi kosta mikið fje, varð eigi neitt
úr framkvæmdnm á hafnargerðinni.

Á fundi nefndarinnar 17. desember f. á. var rætt um það, hvort tiltæki- 
legt mnndi vera að byggja fnllkomna höfn i Þorlákshöfn. Eftir að nefndin hafði 
ihngað þessi atriði nánara kom öllum nefndarmönnnm saman nm, að flntnings- 
þörf sýslnanna,' eins og stendnr, væri eigi svo mikil, að hún gæti borið nppi 
kostnað af slikn fyrirtæki og þó útgerð yrði þar talsverð með timannm, þá 
mundi það heldur ekki verða nægilegt til að bera nppi slikan rekstnrskostnað í 
náinni framtið. Nefndin vill því eigi gera neinar tillögur i þá átt.

Að öllu þessu athugnðn áleit nefndin liklegast til framkvæmda minni- 
háttar lendingarbætnr i Þorlákshöfn. Sneri hún sjer til Jóns Þorlákssonar verk- 
fræðings með ósk um að hann ljeti nefndinni í tje snndurliðaða áætlnn samkv. 
tillögum hans 1914, með þvi að athnganir hans hafa farið mjög saman við þær 
athuganir, er nefndarmenn gerðn, er þeir komu til Þorlákshafnar.

Jón Þorláksson varð vel við þessnm tilmælnm nefndarinnar og afhenti 
henni áætlun yflr hafnarbætnrnar, eins og hann telnr að þær mundu kosta, miðað 
við verðlag nú, og nemnr sn áætlnn hans kr. 159 þúsnnd. Nefndin komst að 
þeirri niðurstöðu, að útræði mnndi verða örngt á þessnm stað, ef þessar hafnar- 
bætur yrðn framkvæmdar, og gerir ráð fyrir að nm 40 báta af mismnnandi 
stærðnm mætti draga á land i norður-vör. Þá hefir nefndin einnig athngað 
mögnleika til fiskverknnar á staðnnm, og er það álit hennar, að á sjálfgerðum 
reitnm, sem nú ern, megi verka 10 til 12 þúsnnd skippnnd af fiski og með til- 
tölnlega litlum kostnaði mætti anka reitagerð þar nm helming. Hjer er þó aðeins 
átt við að taka malarkampinn, en þar að auki er nokknrt land, sem taka mætti 
til reitagerðar og anðvelt er að gera, þar sem efni er rjett við hendina.

Þetta, sem hjer hefir verið sagt, á eingöngn við opna vjelbáta, ekki stærri
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en svo að draga megi á land að lokinni veiðiför. Stærri þiljuðum vjelbálum er 
ómögulegt að lenda í Þorlákshöfn, eins og kringumstæður eru, en eins og áður 
var getið þá er nauðsynlegt að þeim verði búin þar neyðarlending sem allra fyrst.

Með þvi að nefndin hetir nú athugað eftir föngum það, sem henni var 
faiið, leyfum vjer oss að koma fram með eftirfarandi tillögur:

1. Að Árnessýsla láti framkvæma hafnarbætur þær í Þorlákshöfn, er Jón Þor- 
láksson hefir mælt með 1914 og nema munu kr. 159 þúsund samkv. síðustu 
kostnaðaráætlun hans.

2. Að ríkissjóður leggi fram tillag kr. 80 þúsund og veiti sýslunni lán úr Við- 
lagasjóði að upphæð kr. 79 þúsund.

3. Að land verði fengið hjá eigendum Þorlákshafnar, sem að áliti nefndarinnar 
má eigi minna vera en 14 til 15 þúsund fermetrar, til nauðsynlegra afnota 
vegna hafnarbótanna, uppsáturs-, iveru- og fiskhúsa.

Nefndin teiur mjög liklegt, að um 30 til 40 bátar verði gerðir út i Þor- 
lákshöfn er stundir liða, ef lending og uppsátur verður örngt eins og hjer er 
farið fram á. Er þvi fullkomlega sjeð fyrir tekjum til þess að greiða vexti og 
viðhald af þessari lendingarbót.

Til stuðnings þessu áliti voru má geta þess, að i Grindavik eru nú gerð 
út um 30 opin skip með vjelum, og mun það vera nú full ásett i lendingarnar 
með þessum skipastól. 1 Höfnum var útgerð opinna skipa nær útdauð fyrir 
nokkrum árum, en á næstkomandi vertið er ákveðið að þaðan gangi 10 opin 
vjelskip.

Þetta er besta sönnun þess hverju áliti útgerð vjelbátanna hefir náð i 
þessum veiðiplássum.

Reykjavik, 14. febrúar 1929.

Jón Ólafsson Geir Sigurðsson Július Guðmundsson.
(form.). (skrifari).

Bjarni Eggertsson. Þorl. Guðmundsson.

Fylgigkjal I.
Reykjavik, 26. október 1928.

Samkvæmt tilmælum hins háttvirta Fiskifjelags hefi jeg endurskoðað 
kostnaðaráætlun mina frá 18. sept. 1914 um mótorbátastöð i Þorlákshöfn, og 
reiknað hana út eftir núgildandi verðlagi.

Að öðru leyti vil jeg taka það fram, að ef verk þetta ætti nú að koma 
til framkvæmda, mundi jeg leggja til að garðurinn gengi út frá ströndinni (sjó- 
kampinum) ca. 25 metrum sunnar og vestar en sýnt er á uppdrættinum, en þetta 
breytir ekki neitt kostnaðinum.

Ennfremur þykir mjer rjett að taka það fram, að hinu fyrirhugaða verki
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er þannig háttað, að þótt það yrði ekki framkvæmt alt í einu, þá gelur sá hlut- 
inn, sem fyrst verður framkvæmdur, komið að gagni út af fyrir sig.

Virðingarfylst
Jón Þorláksson.

Til Fiskifjelags íslands.

Fyigiskjal II.

Endurskoðuð áætlun frá 18. sept. 191i um kostnað við 
mótorbátaslöð í Porlákshöfn.

1. Garður fram á Flatasker: kr. kr.
Gróf steypa, 1750 tenm. á 50 kr.................................................... 87500
Hleðslusteinar, 210 tenm.* á 90 kr................................................. 18900
Sementshúðun á krónu og gólfi m. m......................................... 3000
Verkfæri, verkstjórn, ófyrirsjeð....................................................... 12600

--------------- 122000
2. Sprenging i Norður-vörinni og á Rásarskeri, lögun upp- 

sáturs og vindur:
Sprenging 2200 tenm. á 12 kr........................................................ 26400
Lögun uppsáturs og vindur ...................................................... 6600
Verkfæri, verkstjórn, ófyrirsjeð...................................................... 4000

--------------- 37000

kr. 159000
Reykjavik, 26. október 1928.

Jón Þorláksson.

M'd. 219« Framvarp

til laga um verðlaun úr ríkissjóði til hjeraða fyrir jarðræktarframkvæmdir. 

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson, Bernh. Stefánsson.

1. gr-
Verðlaun skal veita til þessara hjeraða fyrir mestar framkvæmdir í 

jarðrækt: 1. Borgarfjarðar- og Mýrasýslu, 2. Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu,
3. Barðastrandarsýslu, 4. Vestur-ísafjarðarsýslu og Norður-ísafjarðarsýslu, 5. 
Strandasýslu, 6. Dalasýslu, 7. Húnavatnssýslu, 8. Skagafjarðarsýslu, 9. Eyja- 
fjarðarsýslu, 10. Suður-Þingeyjarsýslu, 11. Norður-Þingeyjarsýslu, 12. Norður-

Alþt. 1929, A, (41. löggjafarþing). 78
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Múlasýslu, 13. Suður-Múlasýslu, 14. Austur-Skaftafellssýslu og Vestur-Skafta- j 
fellssýslu, 15. Rangárvallasýslu, 16. Árnessýslu. j

2. gr.
Næstu 4 ár skal ríkissjóður verðlauna árlega 4 af sýslum þeim, er j

1. gr. nefnir, sem skara fram úr í jarðræktarframkvæmdum, þannig, að hvert | 
hjerað fái að verðlaunum eina dráttarvjel (traktor) ásamt tilheyrandi nauð- 5 
synlegustu jarðyrkjuverkfærum. ” í

3. gr. j
Verði sömu hjeruðin oftar en einu sinni aðnjótandi verðlaunanna, ;

skulu þau eiga kost á að fá verðlaunin i peningum, sem svarar til verðmætis { 
dráttarvjelarinnar og jarðyrkjuverkfæranna, og stofna með þeim sjóð, er standi 
undir umráðum bjeraðsstjórnar.

4. gr.
Hjeraðsstjórnir bafa öll umráð dráttarvjelanna, semja reglur um notk- 

un þeirra og niðurröðun vinnunnar. Skulu þær sveitir jafnaðarlega sitja fyrir 
vinnu, sem mesta þörf hafa ræktunar og góð skilyrði.

5. gr.
Sjóðir þeir, sem 3. gr. getur um og stofnaðir kunna að verða af verð- 

launum, skulu hafa það aðalhlutverk að styrkja einstakar sveitir tii dráttar- 
vjelakaupa og verðlauna mestu framkvæmdir i jarðrækt hjá einstökum mönn- 
um. Skulu sýslunefndir semja skipulagsskrá fyrir sjóðina og hafa umsjón og 
reikningshald þeirra.

6. gr.
Til jarðræktarframkvæmda samkvæmt lögum þessum skulu taldar: 

Allar túnbætur og nýrækt, vatnsveitingar með þar til heyrandi skurðum og 
flóðgörðum, þurkskurðir, þó ekki sje fullkomin áveita, allar girðingar með 
áskildri gerð um tún, engi og nýrækt, úr hvaða efni sem eru, öll haughús 
og safnþrær.

' 7. gr.
Ef álitamál kynni að verða um, hvaða hjeruð yrðu aðnjótandi verð- 

launanna, skulu landbúnaðarnefndir beggja deilda Alþingis skera úr.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Eftirfarandi athugasemdir fylgdn frumvarpinu frá milliþinganefndinni í 
landbúnaðarmálum,

Jarðræktin er undirstaða landbúnaðarins. Því verður að gera alt til þess 
að vekja áhuga til aukinna framkvæmda í henni, og virðist sú leið, sem frumv.
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þetta fer, vera vel til þess fallin. Öll verðlann og öll keppni virðast hvarvetna 
hafa verið örugg lyftistöng til allra framkvæmda. í annan stað má fnllyrða, að 
með þúfnabanavinnunni bjer á landi hefir mjög ankist áhngi í jarðrækt; veldnr 
þvi fljótvirkni og fljótteknari arðnr. Hinar seinvirkn aðferðir, sem hjer hafa gilt, 
hafa dregið landbúnaðinn niðnr. Þaff er þvi lifsnanðsyn að fjölga hinnm fljót- 
virkn vjelum til jarðvinslu. Vinnan er bæði ódýrari og betri. Er vert að athnga 
fjárhagshlið þessa máls nokknð nánar. Eftir því, sem nú er talið nanðsynlegt, 
að bændnr eignist hestaverkfæri, myndi ekki þykja sæmilegt ástand í hreppi, sem 
hefði 60 búendnr, nema ’/s bænda, eða 40, ættu hestaverkfæri. Áhöld þessi ern 
öll að dýrleika 24 þús. kr., ef hver búandi hefír fengið þau á 600 kr.

Líklega getnr 1 dráttarvjel afkastað þarna eins mikilli vinnu eins og 
unnin myndi verða með öllnm þessnm hestnm af meira og minna óvönnm 
mönnnm, og standa þó ekki i henni nema um 6000 kr. En yfir teknr þó, að 
með hestana og hestaverkfærin yrðn þarna að starfí nm 40—60 menn, þvi margir 
þyrftn að hafa hjálparmann, en með dráttarvjelina fer 1 maðnr. Þó er það ótalið, 
sem mestn skiftir, að hestavinna hjá hverjum einstöknm fer i miklnm ólestri. 
Hestarnir ern ótamdir og ónýtir, mennirnir óvanir lengi eða lengst af, þó þeir 
gripi i þetta, og vinnan verðnr öll illa gerð. Það þýðir ekkert að vitna i það, 
þó einstöku efnabændnr hafí afkastað þó nokkrn með hestaverkfærnm. Þeir hafa 
betri ástæður til þess að eiga transta hesta og vel með farna, sem allnr fjöldinn 
getur ekki. Ank þess er hestanppeldið og hestaeldið árlega alveg sjerstaknr 
kostnaðarliðnr i þessn máli. Vextir og fyrning af einnm hestaverkfærnm er ár- 
lega, með þvi að hestaverkfærin endist í 15 ár, kr. 76,00. Fer að verða hægt að 
fá 2 dagsláttnr nnnar fyrir það með dráttarvjel, sem er meira en árlega myndi 
verða nnnið með hestaverkfærum á bæ. Sjest þá hagnaðnrinn.

Enn má taka fram sem sterka ástæðn gegn þvi að leggja mikið fje i 
hestaverkfæri, að reynslan nú strax og rás viðbnrðanna sýnir Ijóst og ótvirætt, 
að öll hestavinna tegst ftjótlega niðar, þegar önnnr hraðvirkari tæki koma til 
sögnnnar. Má til þess nefna það, að hvar sem bilar ganga kemnr breytingin 
óðara. í einni góðsveit norðanlands, sem hefir góðan akveg, ágæt skilyrði til 
hestahalds og nóg af hestnm, vönnm vagnhestnm, og tiltölnlega stntt i verslnnar- 
stað, lagðist hestaflutningur næstnm alveg niður nndir eins og bílar komu. 
Alveg sama verðnr nppi með þessar fljótvirku jarðvinsluvjelar. Þær ryðja sjer til 
rúms, þó alt verði gert til að hamla þvi frá hálfu löggjafarvalds og Búnaðar- 
fjelags Islands. Og þá liggja hestaverkfærin viðsvegar úti um land ónotuð. Það 
eina rjetta er þvi að stnðla að þvi, að dráttarvjelar fái sem mesta útbreiðsln, 
svo að nýtt líf og nýr áhngi færist i allar jarðræktarframkvæmdir.

Það er talið þjóðlegt og ódýrt að vinna með hestum að jarðrækt, en það 
er bara þjóðleg kyrstaða og óútreiknanlega dýr. Þetta frnmvarp á þvi að vera 
spor i þá átt, að þetta mál komist á rjettari leið en það nú er á.

Um einstakar greinar frnmv. skal þetta tekið fram:

Við 1. gr.
Það eru ákveðin 16 hjernð til verðlannanna, ef svo færi, að öll yrðn 

þeirra aðnjótandi, Raunar má frekar búast við, að þau, sem fyrst yrðn þeirra
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aðnjótandi, ynnu þau aftur vegna bættrar aðstöðu, sem verðlaunin gera, en þá j 
leggja hin því meira á sig, og er þá alt á góðum 'vegi, heilbrigður og hagsæll j 
metnaður.

Pað hjerað, sem undanskilið er keppninni um verðlaunin, er það, sem i 
best nýtur bæjarmarkaðsins fyrír afurðii* sínar. Er sú hagsmunalega aðstaða 
svo mikils virði, að hin hjeruðin eru ekki samkeppnisfær við það. Sjerstaklega j 
á þetta við sumar sveitir Gullbringu- og Kjósarsýslu. i

Við 2. gr.
Nauðsynleg verkfæri með dráttarvjelinni verða að teljast 2 plógar, 1 stórt 

diskherfi, eða jafnvel 2 herfi, hitt af annari tegund, og valti. Að öðru leyti þarf j 
greinin ekki skýringar.

Við 3. gr.
Rjett sýnist að gefa hjeruðunum kost á að mynda jarðræktarsjóði eða 

verkfærasjóði, er myndu hafa hina mestu þýðingu i framtíðinni. Sjálfsagt að láta 
hjeruðin ráða öllu fyrirkomulagi á þeim, í þeim ákveðna tilgangi, sem fram er tekinn.

4. og 5. gr.
Gefa ekki ástæðu til skýringa.

Við 6. gr.
Hjer er gerð tilraun til að skýra, hvað telja skuli til jarðræktar við mæl- 

ingar jarðabóta. Getur sumt orðið nokkurt álitamál, og þarf máske einhverju 
við að bæta.

Við 7. gr.
Pað er hugsanlegt, að ágreiningur geti orðið um það, hvaða hjeruð njóti 

verðlaunanna, svo svipaðar sjeu framkvæmdir þeirra. Gæti það valdið óánægju í 
þeim hjeruðum, sem undir yrðu, ef ekki yrði nokkuð vandað til úrskurðarins.
Og þó að altaf geti orðið þingmenn þeirra hjeraða í landbúnaðarnefnd, sem hlut 
eiga að máli, og þó gert væri ráð fyrir, að þeir hjeldu þeirra taum, sem alls 
ekki er vist, þá yrðu þeir i minni hluta, svo það ætti ekki að raska rjettlát- 
um úrskurði.

Ætlast er til, að verðlaunin verði fyrst veitt fyrir árið 1929.
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Ed. 220. Nefndarállt

um frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er ekki með öllu sammála um frv. þetta. Halldór Steinsson 
hefir sjerstöðu um 7. gr. frv. og mun flytja sjerstakar breytingarlillögur við 
hana. Öll nefndin leggur til, að samþyktar verði eftirfarandi
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BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr.
Nú verður meira framboð á síld til bræðslu en sýnilegt er, að verksmiðj- 

an getur unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mik- 
ið verði tekið til vinslu af hverjum framleiðanda, enda sje framleiðanda 
tilkynt það svo fljótt, sem verða má, ef ekki er hægt að taka alla þá sild 
til vinslu, sem hann óskar að fá lagða inn i verksmiðjuna. Skal sú tak- 
mörkun, sem gera þarf vegna of mikils framboðs á sild, að jafnaði koma 
blutfallslega jafnt niður á þeim, sem lofað hafa síld til vinslu í verk- 
smiðjuúa.

2. Við 5. gr. í stað orðanna »samvinnufjelögum bænda« komi: samvinnufje- 
lögum, bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaðarfjelögum.

3. Við 8. gr.
a. Hagnaður af þeim kaupum rennur óskiftur í varasjóð verksmiðjunnar, 

enda beri hann halla af kaupunura, ef nokkur verður.
b. Á eftir 8. gr. komi ný grein, sem verður 9. gr., svo hljóðandi:

Verksmiðjan er undanþegin aukaútsvari, tekju- og eignarskatti.
4. Greinatala frv. breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 21. mars 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson,
form. fundaskr. og frsm. með fyrirvara.

E<I. 221. Wefndarállt

um frv. til laga um gjaldþrotaskifti.

Frá miuni hluta allsherjarnefndar.

Jeg er hæstvirtri stjórn og raeiri hluta allsherjarnefndar Ed. samdóma 
um það, að tími sje til þess kominn að endurskoða skiftalöggjöfina islensku. 
Skiftalögin sjálf, sem eru aðallögin um þetta efni, eru frá 12. april 1878, en gjald- 
þrotaskiftalögin frá 13. april 1894. Ástæður allar hjer á landi siðan þessi löggjöf 
var sett eru orðnar svo breyttar, að fylsta nauðsyn er orðin á þvi að endur- 
skoða þessi lög og breyta þeim til betra samræmis við ástæðurnar eins og þær 
eru nú. Hinsvegar er hjer um svo vandasamt verk að ræða, að ekki má að þvi 
fiana, og þess er engin von, að þingnefnd, sem hefir ærið öðrum störfum að 
gegna, hversu vel sem skipuð er, geti bætt úr þvt svo við megi una, ef frv. það, 
sem fyrir Alþingi er lagt, er ekki þvi betur undirbúið. En á það tel jeg skorta 
allmikið, bæði nm frv. það til laga um gjaldþrotaskifti, sem stjórnin ljet leggja 
fyrir Alþingi 1928, og um frv. það, sem hjer liggur fyrir.
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Að vísu hefir einn stærsti gallinn á frv. frá í fyrra verið sniðinn af í 
þessu frv., og á jeg þar við siðustu málsgr. 1. gr. þess frv., er fór i þá átt, að ef 
bú firma eða fjelags væri tekið til gjaldþrotaskifta, þá skyldi og bú þeirra manna, 
er bæru ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum fjelagsins eða firmans, einnig 
tekið til gjaldþrotaskifta.

Ef þannig lagað ákvæði hefði verið i lógum, þegar Rauðasandskaupfje- 
lagið varð gjaldþrota hjer um árið, hefði orðið að taka bú allra meðlima i kaup- 
fjelögum, 'sem eru i S. I. S., til gjaldþrotaskiftameðferðar, og dylst víst engum, 
hvað af þvi hefði leitt.

En þólt ákvæði þessu bafi verið kipt burt úr frv. þvi, er hjer liggur fyrir, 
eru mörg ákvæði þess svo athugunar- og varhugaverð að minu áliti, að jeg gat 
ekki orðið meiri hluta nefndarinnar sammála um, að samþykkja eigi frv. að 
þessu sinni. Skal jeg bjer á eftir leyfa mjer að benda á það, er jeg tel helst var- 
hugavert við frv.

1 1. gr. frv. er tekið upp það nýmæli, að vissir atvinnurekendur skuli 
undir vissum kringumstæðum skyldir til þess að framselja bú sin til gjaldþrota- 
skifta, og hefi jeg við það i sjálfu sjer ekkert að athuga. Hinsvegar verður að 
krefjast þess, þar sem refsing er við lögð i 39. gr. frv., ef út af er brugðið, að á- 
kvæðið um það, til hverra atvinnurekenda það taki, sje svo skýrt, að ekki verði 
það misskilið. En bæði finst mjer orðið nútgerðc vera óákveðið, þar sem vafi 
getur leikið á því, hvort sá maður, sem gerir út smábát stuttan tíma árs í sam- 
bandi við annan atvinnurekstur, geti talist »reka útgerðc, og sjerstaklega þykja 
mjer orðin »eða einhvern slikan atvinnurekstur« vera alt of óákveðin.

Þá þykja mjer ákvæði 7. gr. frv. ganga of langt, þar sem svo er fyrir 
mælt, að leiða skuli hvern þann, er verður fyrir því óláni að verða gjaldþrota, 
eða fjelag það eða firma, sem hann er framkvæmdarstjóri, forráðamaður, stjórn- 
armeðlimur eða endurskoðandi í, tafarlaust fyrir lögreglurjett og hann sæta þar 
yfirheyrslu sem óbótamaður. Sem betur fer er það undantekning, ef undanbrögð 
eru höfð í frammi við gjaldþrotaskifti, og oft er það bert þegar í byrjun skiftanna, 
að um ekkert slíkt getur verið að ræða, og er þá beitt óþarfri hörku við saklausa 
menn, ef frumvarpið verður að lögum. Auk þessa auka fyrirmælin mjög störf lög- 
reglustjóra og kostnað rikissjóðs. Virðist nægilegt í þessu efni að leggja skifta- 
ráðanda þá skyldu á herðar að snúa sjer tii lögreglustjóra og krefjast rannsókn- 
ar, ef skiftaráðanda virðast einhverjar líkur vera fyrir þvi, að ekki sje alt með 
feldu.

10. gr. t tilsvarandi gr. gjþrl. (12. gr.) er ákvæði um það, að skiftaráð- 
andi skuli gæta þess, að veðhafar og skuldheimtumenn, sem forgöngurjett hafa, 
bíði eigi sjerstakt tjón af styrkveitingum úr búinu til gjaldþrota, nema þeir hafi 
samþykt hana, og er mjer ekki Ijóst, hvers vegna það ákvæði er felt úr frv.

í 13. gr. frv. er felt niður það ákvæði i 15. gr. gjþrl., að þegar gjald- 
þrota tæmist arfur meðan á skiftum á búi hans stendur, skuli þess gætt, að 
opinber skifti á erfðabúinu fari fram, svo að gjaldþrotabúið komist hjá ábyrgð 
á skuldum erfðabúsins, en þetta ákvæði virðist varhugavert að fella niður.

f 2. málsgr. 16. gr. frv. er svo ákveðið, að nallar kröfur á hendur gjald- 
þrota, sem búinu ber að greiða, eru i gjalddaga fallnar, þegar skifti byrja«. t
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19. gr. gjþrl. er sú takmörkun sett, að skuldirnar sjen aðeins failnar i gjalddaga 
»aö því leyti, að rjett er, að búið greiði þær þegar i stað og skuldheimtumaður 
sje skyldur að taka við borgun þegar i stað«. Eftir núgildandi lögum er skuld- 
heimtumanni þvi ekki veittur neinn aukinn rjettur við gjaldþrotið til þess að fá 
sknld sína greidda íyrr en um var samið, en búinn binsvegar veittur rjeltur til 
að greiða bana fyrri, ef það sjer sjer hag i þvi. Til þessa ankna rjettar fyrir 
lánardrottna gjaldþrota virðist engin ástæða.

Riftunarfrestirnir i 19., 20. og 22. gr. fro. eru lengdir úr 8 viknm eftir 
núgildandi lögum upp i 6 mánuði. Hlýtur sú Ienging að hafa mikla óvissn i för 
með sjer í viðskiftalífinn og er frá þvi sjónarmiði mjög varhngaverð. Það er t. a. 
m. hart, að maður, sem tekur við greiðsln sknldar einnm eða tveimnr dögnm 
fyrir gjalddaga, sknli ekki geta verið örnggnr nm að fá að halda greiðslunni 
fyrri en eftir 6 mánnði.

Auk þessa eru gerðar hærri kröfnr i 21. gr. frv. til sannana fyrir þvi, 
að gjaldþroti hafí enn átt fyrir skuldum, er ráðstöfunin fór fram, en i 24. gr. gjþrl.

1 1. málsgr. 24. gr. frv. er aðeins visað til »næstn greinar hjer á undan«> 
en á að vera til 19,—24. gr.

í 26. gr. frv. er riftnnarfresturinn lengdur úr einn ári npp í tvö ár, og 
má segja svipað um þá lengingu og Iengingu riftnnarfrestsins i 19., 20. og .22.gr, 

í þessa grein virðist og vanta ákvæði.nm það, að ef um gjöf til annara 
en vandamanna gjaldþrota sje að ræða, verði þó að vera eins ástatt og segir i
25. gr., sbr. 29. gr. gjþrl.

Um 2. málsgr. 27. gr. skal skirskotað til álitsskjals lögreglnstjóra Reykja- 
vikur, sem prentað er i áliti meiri hlnta nefndarinnar.

Ákvæðið i 29. gr. frv. nm vörur, sem eru afturkræfar, þykir og óákveðið. 
Eftir orðunum virðist þess ekki verða krafíst, að vörurnar sjen aðgreindar frá 
öðrum vörum sömn tegundar, sem gjaldþroti kann að hafa i vörslum sinum, 
fengnar hjá öðrum, en hinsvegar virðist krafan útilokuð, ef gjaldþroti er búinn 
að selja eitthvað, t. a. m. einn eða tvo sykursekki af 50, fyrir gjaldþrotaskiftin.

Um 32. gr. frv. visast til álits lögmannsins í Reykjavik, sem prentað er 
í áliti meiri hl. nefndarinnar. Sönnun fyrir fyrningu skuldar virðist eiga að hafa 
sömu verkanir og sönnun fyrir greiðsln sknldar i siðasta málslið 34. gr. frv.

Birtingar þær, sem ræðir nm í 37. gr. frv., eru til engra hagsbóta fyrir 
skuldheimtumenn þrotabúa. Virðist þvi ekki rjett að láta búin bera kostnaðinn 
við birtingar þessar, heldnr leggja hann á rikissjóð, ef þær teljast nanðsynlegar, 
en um það vantar ákvæði i frv.

Mjer virðist vanta á, eða frv. hafi fengið þá lögfræðilegn athngun og yfír- 
vegun, sem krefjast verður áður en það verðnr gert að lögum. Ætti sú athugun 
að vera falin einhverjnm lögfræðingi, sem Alþingi getnr borið fnlt traust til, eða 
öllu heldnr lagadeild háskólans.

Leyfí jeg mjer þvf að leggja það til, að frv. verði visað til atjórnarinnar, 
með þeim tilmælum, að hún láti slika athugun fara fram.

Alþingi, 25. mars 1929.

Jób. Jóbannesson.
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til laga um breyting á 21. gr. fátækralaganna 31. mai 1927.

(Eftir 3. umr. i Nd.)

1. gr.
21. gr. fátækralaganna orðist svo:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir islenskan ríkisborgara- 

rjett, sjer framfærslurjett í þeirri sveit, er hann heflr dvalist i 2 ár samfleytt 
búandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafí hann ekki á þeim 
árum þegið sveitarstyrk, endurkræfan eða óendurkræfan.

Et maður hefir þegið sveitarstyrk, en vinnur sjer sveit síðar í öðrum 
hreppi eða kaupstað og þiggur þar einnig styrk, þá fellur niður endurgjalds- 
krafa þess sveitarfjelags, sem fyr veitti styrkinn.

Á sama hátt fer, þótt hann þiggi ekki styrk í hinni nýju framfærslu- 
sveit sinni, ef efnahag hans er þannig háttað, að áliti lögreglustjóra þar sem hann 
er búsettur, að hann geti ekki endurgreitt styrk sinn án þess að verða 
styrksþurfi.

Ed. 222. Frumvarp

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Ed. 223. Breytingartlllaga

viö frv. tii laga um hreyting á lögum nr. 35, 19. júní 1922, um breyting á lög 
um nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl.

Frá Ingvari Pálmasyni.

Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Af hverri sildartunnu, 108—120 litra, skal greiða i ríkissjóð....................
Af hverjum 100 kg. af síldarmjöli, fískmjöli þurkuðu og fóðurkökum...
Af hverjum 100 kg. af óþurkuðu ábnrðarefni úr fiski og sildarúrgangi
Af hverjum 100 kg. af síld, sem flutt er til útlanda óunnin til bræðslu
Af hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, hausum og beinum, þurkuðu og

óunnu...................................................................................................................

kr. 1,50. 
— 2,00. 
— 0,60.
— 0,25.

— 1,00.
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um frv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjómerki o. £1. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin viðurkennir nauösyn þess, að sett sjeu ný ákvæði um þau atriði, 
er í frv. ræðir um.

Þó þykir benni, að í frv. stjórnarinnar sje gengið alt of langt i þá átt að 
velta byrðinni af burtnámi farartálma, t. d. skipsflaka og annars, sem sekkur á 
siglingaleið hafnarsvæðis, yfir á hafnarsjóði.

1 frv. stjórnarinnar er hafnarsjóði sem sje gert skylt að verja i þessu 
skyni helmingi tekna ‘sinna og arðberandi eigna, hverju nafni sem nefnast, og 
ljái rikið enga aðstoð fyr en svo er komið, en úr því skiftist kostnaður að jöfnu 
milli beggja aðilja, rikissjóðs og hafuarsjóðs.

Á þennan hátt gætu i raun og veru allar tekjur og eignir hafnarsjóðs 
gengið til þurðar i þessu skyni, því ekkert verður um það sagt, hvort sá helm- 
ingur, sem um ræðir, myndi nægja I hverju einstöku tilfelli til þess að fram- 
kvæma nokkurn hluta verksins.

Nú er það svo, að þeir hafnarsjóðir, sem verulegar tekjur hafa, þurfa 
jafnframt áilega að standa straum af þeim kostnaði, er leiðir af hafnarmanuvirkj- 
um hlutaðeigandi hafna, afborgunum af Iánum, vaxtagreiðslum, og auk þess við- 
haldskostnaði og viöbótarbyggingum. Þar, sem skipagjöld ekki nægja i þessu efni, 
eru sjerstakir skattar — vörugjöld — innheimt hafnarsjóði til nauðsynlegrar 
tekjuöflunar.

Ákvæði frv. gætu því orðið til þess að lama gjaldþol hafnarsjóða og 
tefja mjög fyrir nauðsynlegum verklegum umbótum, svo að til mikils óhagræðis 
yrði, meðan fje hafnarsjóðs yrði að verja til þess að nema burt farartálma, er 
á siglingaleið kæmi.

Við meðferð málsins i Ed. hefir að visu verið dregið mikið úr hinum 
upprunalegu ákvæðum frv., en þó er hafnarsjóðum eftir afgreiðslu málsins þar 
gert skylt að verja alt að helmingi árstekna sinna í ofangreindu skyni, ef þörf krefur.

Nefndinni virðist hjer vera enn of langt gengið og of langt vikið frá þeirri 
regln, er áður hefir gilt i þessu efni.

Er þess hjer að gæta, að sá getur farartálmi verið, að burtnám hana 
snerti eins mikið eða meira hag rikissjóðs heldur en hag hlutaðeigandi hafnarsjóðs.

Ennfremur verður að gæta þess, að skerða ekki með þessum ráðstöfun- 
um hag hafnarsjóðs þess, er i hlut á, mjög tilfinnanlega, að minsta kosti ekki svo, 
að sú skerðing geti komið i veg fyrir nauðsynlegar fyrirfram ákveðnar hafnarbætur.

En það telur nefndin, að vel gæti orðið, ef helmingur árstekna væri tek- 
inn til burtnáms farartálma, sem kominn væri af ófyrirsjáanlegum orsökum, t. d. 
skipsflaks, sem sykki i hafnarmynni, eða annars þviliks.

Tillaga nefndarinnar verður því, að athuguðum málavöxtum, sú, að 
hækka nokkuð þá upphæð, sem hafnarsjóði er skylt að verja sem lágmarkshæð 
i þessu skyni, og þar að auki vill hún, ef sú upphæð nægir ekki, leggja til að

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiug). 79

Wd. 224. lefndarállt
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lögfesta ákvæði þau, sem hún álítur, að tryggi viðunandi skiftingu þess kostn- 
aðar, sem umfram kynni að veiða, milli ríkissjóðs og hafnarsjóða.

Nægilegt virðist, að hafnarsjóðum sje gert að greiða einn þriðja þess 
nettó-kostnaðar, sem fer fram úr lágmarksupphæðinni við burtnám farartálma 
innan hafnarsvæðisins, þ. e. þegar frá er dregið andvirði þess, sem bjargast kann, 
t. d. af skipsflaki, við hreinsun leiðarinnar. En þó álítur nefndin, að ekki 
megi ganga nær hafnarsjóði en svo, að verja einum fjórða hlnta af árstekjnm 
hans til áðnrnefndra framkvæmda, meðan á því stendnr að nema í bnrtn farar- 
tálmann.

Nefndin leggnr samkvæmt framansógðn til, að frv. sje samþykt með 
eftirfarandi

BREYTINGU.

5. efnismálsgrein orðist þannig:
Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema i bnrtn farartálma, greiðir hafnar- 

sjóðnr að þvf leyti sem hann ekki fæst greiddur af eiganda þess, er farartálma 
veldur, samkvæmt lögnm og reglum, er um það knnna að gilda á hverjnm tfma, 
þó ekki hærri npphæð en 500 kr. Verði nettó-kostnaður meiri en þeirri npphæð 
nemnr, greiðist það, sem umfram er, að 2/s hlntnm úr rikissjóði og x/g hlnta 
úr hafnarsjóði. Þó má kostnaðarhluti hafnarsjóðs aldrei nema meiru en V4 hlnta 
af þess árs tekjum hans. Reynist svo, greiðist það, sem þar er fram yfir, úr 
ríkissjóði, enda hafi verkið verið framkvæmt með samþykki ríkisstjórnarinnar 
og nndir eftirliti trúnaðarmanns af hennar hendi.

Alþingi, 25. mars 1929.

Sveinn Ólafsson, Sigurjón Á, Ólafsson, Ólafur Thors. 
form. fnndaskr.

Magnús Torfason, Jóhann Þ. Jósefsson, 
með tyrirvara. frsm.

Nd. 225. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögnm m. 35, 15. júní 1926 (Ritsfma- og tal- 
sfmakerfi].

Frá Signrði Eggerz.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Lfna frá Búðardal nm Bröttnbrekkn að Dalsmynni, með hliðarálmn f 

Haukadal. Lina frá Staðarfelli nm Skarð að Stórholti.
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um írumv. til laga um ófriðun sels i Ölfusá.

Frá landbúnaðarnefnd.

Meiri bluti landbúnaðarnefndar hefir ekki geta'ð fallist á ákvæði 2. gr. um, 
að bætur til þeirra, er selveiðinytjar hafa haft, að frátöldum prestinum i Arnarbæli, 
verði greiddar úr rikissjóði. Eu gera má ráð fyrir, að bætur til prestsins verði 
ekki um langt skeið mikill gjaldauki fyiir rikissjóð. Flutningsmenn hafa þó 
eftir atvikum sætt sig við þessa lausn málsins.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykt með eftirfarandi

Nd. 226. Nefndarálit

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
Fyrir missi selveiðinytja i ánni, vegna ákvæða 1. gr„ skulu koma 

fullar bætur, eftir mati óvilhallra dómkvaddra manna, og vera árgjald, sem 
metið er i eitt skifti fyrir öll, sbr. þó 4. gr. Bætur þessar skulu þeir, er 
laxveiðirjett eiga á hverjum tima i ölfusá (Hvitá) og ám þeim, er i hana 
renna, inna af hendi að tiltölu eftir veiðimagni, samkvæmt hlunnindaskýrsl- 
um næsta árs á undan, sbr. þó 3. gr. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og 
innheimtir á manntalsþingi, og fylgir því lögtaksrjettur. Nú er laxveiðirjettur 
leigður, og greiðir leigutaki þá bætur í stað veiðieiganda.

2. Við 3. gr.
a. Orðin »að fullu« í 2. málslið falli niður.
b. Orðin »án endurgjaldsrjettar að helmingi frá laxveiðieigendum« í niður- 
lagi greinarinnar skulu niður falla.

3. Við 4. gr. Fyrir »3« í fyrri málslið komi: 10.

Alþingi, 26. mars 1929.

Lárus Helgason, Jörundur Brynjólfsson, Jón Sigurðsson, 
form. fundaskr. og frsm.

Bernh. Stefánsson. Einar Jónsson.
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til laga um innflutning og ræktun sauðnauta.
Frá landbúnaðarnefnd.

1- gr-
Ríkisstjórnin skal, svo fljótt sem þvi verður við komið, kaupa nokkur 

sauðnaut til tilraunaræktunar á Norður- eða Austurlandi.

2. gr.
Rikisstjórnin getur falið Búnaðarfjelagi Islands að hafa umsjón með 

sauðnautaræktinni, velja haglendi fyrir dýrin og semja um hagagöngu og 
gæslu þeirra.

Áhersla skal lögð á, þegar haglendið er valið, að lifsskilyrðin fyrir dýrin 
verði sem ákjósanlegust og að örugt sje, að dýrin geti ekki tapast.

3. gr.
Nú fjölgar sauðnautum og tilraunir benda til, að ræktun þeirra muni 

verða arðvænleg, og skal þá selja bændum sauðnaut til uppeldis við sann- 
gjörnu verði, svo sem bústofninn leyfir.

4. gr.
Nauðsynlegan kostnað, sem af þessu leiðir, skal greiða úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Það mun nú vera liðinn nær aldarfjórðungur siðan fyrst var hreyft 
innflutningi sauðnauta hingað til lands og fje veitt til þess i fjárlögum. Enn- 
þá hefír þó engin tilraun verið gerð i þessa átt.

Sauðnautum iækkar nú mjög i heimskautalöndunum vegna drápgirni 
veiðimanna. Þeir, sem kunnugastir eru lifskjörum og lifnaðarháttum þessara 
dýra, telja liklegt, að þau mundu þrifast hjer á landi. Þau eru alin upp við 
snjó og harðviðri, og þvi sjerstaklega harðger og beitarþolin. Þau gefa af sjer 
nokkra ull og allmikið og gott kjöt.

Þá má líta á það, að á mörgum jörðum bjer á landi, einkum daia- 
jörðum, eru slægjur rýrar og leyfa þvi ekki stór fjárbú, sist með núver- 
andi kaupgjaldi, en hagar viðlendir og lítt notaðir síðan sauðaeign lagðist 
niður. Jarðir þessar voru sumar hverjar höfuðból og taldar með bestu jörðum 
hverrar sveitar. Nú eru þær taldar miðlungsjarðir, eða jafnvel litt byggilegar, 
ekki sist vegna þess, að viðlendið skapar ábúandanum aðeins kostnað og 
örðugleika án þess að veita nokkuð verulegt i staðinn.

Sauðnautin virðast öðrum dýrum liklegri til að notfæra sjer þessi 
haglendi og breyta gróðri, sem nú rotnar árlega niður, í verðmæta vöru. Hjer 
gæti þvi verið til nokkurs að vinna, ef tilraunin hepnaðist.

Ald. 217. Frunrvarp
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Nd. »»8. lefndarállt

um frv. til laga um Landbúnaðarbanka íslands.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefír athugað frv. þetta eins rækilega og föng eru á og rætt 
það á mörgum fundum. Jafnframt hefir hún átt tal við bankastjóra Lands- 
bankans og forstjóra Ræktunarsjóðsins og auk þess leitað álits bankaráðs 
Landsbankans um þetta frv. Ennfremur hefír legið fyrir nefndinni álit og 
tillögur Búnaðarþings um málið og brjeflegar umsagnir ýmsra merkra manna 
viðsvegar af landinu.

Vegna þess hvað málið er viðtækt og þýðingarmikið, hefir nefndin 
eigi komist bjá að hafa það nokkuð lengi til atbugunar, en sjálfsagt þótti, að 
það gæti fengið eins itarlega rannsókn og auðið væri.

Nefndin felst á frv. i öllum aðalatriðum og lýsir ánægju sinni yfir þvi, 
að stjórnin hefir lagt það fyrir þingið, þar sem þörfin var orðin svo knýjandi 
um bankastofnun fyrir landbúnaðinn, með viðtæku verksviði, er fullnægt gæti 
sem flestum tegundum lánsþarfa bænda. Verði frv. þetta að lögum, litur nefnd- 
in svo á, að úr þessari þörf sje bætt á viðunandi hátt.

Ef til vill kunna einhverjir að líta svo á, að hin fyrirhugaða banka- 
stofnun muni draga talsvert úr starfsemi Landsbankans, og geti þvi orðið 
honum hættulegur keppinautur. En nú hefir bankaráð Landsbankans tekið 
þessa hlið málsins sjerslaklega til athugunar, og álítur það, að Landsbankan- 
um stafi ekki hætta af stofnun Landbúnaðarbankans. Þvert á móti telur það, 
að hin nýja bankastofnun geti orðið til eflingar Landsbankanum sem þjóð- 
banka og seðlabanka rikisins. 1 áliti bankaráðsins segir meðal annars svo 
um þetta efni:

»Það má að sjálfsögðu gera ráð fyrir, að með stofnun Landbúnaðar- 
banka, sem er eign rikisins og á þess ábyrgð, beinist til hans talsvert sparí- 
sjóðsfje, en það getur á engan hátt talist skaðlegt fyrir Landsbankann, þó 
önnur bankastofnun i landinu búi við sömu skilyrði til að ná til sín og 
ávaxta sparifje almennings. Hefir verið á það bent með nokkrum rökum, að 
vegna sjerstöðu sinnar gæti Landsbankanum stafað hætta af of miklu aðstreymi 
sparifjár, og ætti þvi sparisjóðsdeild Landbúnaðarbankans að draga úr þeirri 
hættu. Má og benda á það i þessu sambandi, að Landsbankanum á að vera 
innan handar að ráða miklu um hreyfingu sparifjárins með vaxtakjörunumc.

Þó að nefndin hafi ekki orðið annars vör en að almenn ánægja væri 
rikjandi yfir hinni væntanlegu bankastofnun fyrir landbúnaðinn, þá hafa þó 
heyrst raddir um, að með frv. væri bankanum ætlað of viðtækt starfssvið og 
að rjettara mundi að hafa hann i færri deildum, telja sumir, að ekki hafi 
verið þörf á stofnun veðdeildarinnar og að Landsbankinn einn ætti að reka 
þá starfsemi áfram, eins og verið hefir; en aðrir hafa talið rjett að fella bú- 
stofnslánadeildina niður. Nefndin hefir á hvorugt þessara atriða fallist. Hvað
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veðdeildina snertir, þá má að visu benda á, að veðdeild Landsbankans hefir 
veitt lán út á jarðir og mundi að sjálfsögðu halda þvi áfram; en þar sem 
áformað er með þessu frv., að lánsstofnunin fullnægi lánsþörfum landbúnað- 
arins, verður þvi takmarki ekki náð, ef veðdeildin er feld niður úr frv.; enda 
er ekki hægt að vænta þess, að veðdeild Landsbankans fullnægi þá þörfum 
bænda i þessu efni, þó að hún veitti nokkra úrlausn. Ræktunarsjóður og 
Byggingar- og landnámssjóður, sem eiga að verða sjálfstæðar deildir i bank- 
anum, veita aðeins lán til ákveðinna framkvæmda. Þess vegna er full þörf 
fyrir lánadeild, er hefir það sjerstaka blutverk að veita fasteignaveðslán út á 
jarðir, án þess að binda þau við fyrirfram ákveðnar framkvæmdir, t. d. lán 
til jarðakaupa, greiðslu á eldri skuldum o. s. frv.

Um bústofnslánadeildina skal tekið fram, að binar deildir bankans 
geta ekki að fullu, samkvæmt tilgangi sínum og fyrirhuguðum starfsháttum, 
bætt úr lánsþörf fátækra bænda til þess að koma sjer upp bústofni og auka 
hann. Pess eru mörg dæmi, að fátækir frumbýlingar hafa haft svo lítinn bú- 
stofn, að það hefir verið þeim til stórbaga, eða þá að þeir hafa bjargast við 
dýran leigupening. Virðist þvi fylsta þörf á, að þessir menn geti fengið aðgang 
að lánsfje til að auka bústofn sinn á þann hátt, sem ætlast er til með bú- 
stofnslánadeildinni.

Þykir eigi þörf á að fara fleiri orðum um frv. alment, og skal þvi næst 
vikið að þeim breytingum, sem nefndin leggur til, að gerðar verði á frv.

Á það hefir verið bent af bankastjórum Landsbankans og fleirum, að 
nafn þessa banka væri of likt nafni Landsbankans, og mundi það þvi geta valdið 
misskilningi og ruglun. Nefndin sá ekki ástæðu til að balda fast við þetta nafn, 
og hefir þvi lagt til, að fyrir Landbúnaðarbanki komi Bændabanki, með 
tilsvarandi nafni á Norðurlandamálum; enska nafninu á bankanum virðist 
ekki ástæða til að breyta.

Nefndin telur sjálfsagt, að tilgangur bankans sje sá, að styðja landbún- 
aðinn, og vill kveða fastar að orði um það heldur en gert er i frv.; þó hefir 
meiri hluti nefndarinnar talið rjett að útiloka það ekki, að bændur, sem stunda 
smábátaútveg, geti fengið rekstrarlán til útvegsins. Oft getur staðið þannig á, 
að bagkvæmara sje, að bændur i sama hreppi geti verið i einu lánsfjelagi, þó 
að sumir þeirra hafí smábátaútveg, en aðrir landbúnað. Þykir því eigi rjett 
undir þessum kringumstæðum að einskorða starfsemi lánsfjelaganna við land- 
búnaðinn. Þó hafa tveir nefudarmennirnir (L. H. og B. St.) óbundin atkv. 
um þetta atriði.

Samkvæmt 7. gr. frv. 2. tölul., er ætlast til þess, að sparisjóðs- og 
rekstrarlánadeild bankans veiti lán til lánsfjelaga aðeins i gegnum milliliði; en 
nefndinni þykir rjettara, að lánsfjelögin geti haft viðskiíti við aðalbankann 
milliliðalaust.

Nefndinni þykir of litið, að 10#/« af innlánsfje sparisjóðs- og rekstrar- 
lánadeildar sje handbært á hverjum tíma sem er og telur varlegra að hækka 
það upp í 15%.

Eftir fyrirmælum 10. gr. frv. er ætlast til þess, að almannasjóðir sjeu 
geymdir í sparisjóðsdeild bankans, og mætti þá jafnvel ætla, að söfnunarsjóð-
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urinn heyrði undir þessa ákvörðun; en þar sem hann er stofnaður í sjerstök- 
um tilgangi, þótti nefndinni rjett að undanskilja hann og þá sjóði, sem hann 
hefír til varðveislu. Ennfremur þótti rjett að undanskilja þá sjóði, sem eiga 
að vera til eflingar öðrum atvinnuvegum en landbúnaði.

Samkvæmt 13. gr. frv. er ætlast til þess, að kirkjujarðasjóður renni 
inn i bankann sem stofnfje veðdeildarinnar. Nefndin telur það tæplega sann- 
gjarnt, enda tvisýnt um hagsmuni af því fyrir rikið, þar sem hann hefir 
undanfarið verið að nokkru notaður til óhjákvæmilegra umbóta á kirkjujörð- 
um. Leggur nefndin þvi til, að hann haldi sjer sem sjerstakur sjóður, en verði 
þó ávaxtaður i veðdeild bankans, eftir þvi sem ástæður leyfa. Verður þá eigi 
hjá þvi komist, að veðdeild bankans fái meira af skuldabrjefum viðlagasjóðs 
en upphaflega var ætlast til með frv. Nefndinni þótti ástæða til að ákveða það 
nánar en gert er i 19. gr. frv., hvert væri hlutverk veðdeildar bankans, og 
kveða fastar á um fyrirkomulag trygginga fyrir útlánum úr deildinni.

óþarft virðist, að fastákveðið sje að taka áhættugjald, svo sem ætlast er 
til i 21. gr. frv., þó sjálfsagt sje að heimila það. Þá sýnist og rjett að ákveða 
lágmark þeirra lána, er veðdeildin veitir, og mun það hæfilega tiltekið 300 kr.

Brtt. nefndarinnar við 22. gr. frv. er aðeins leiðrjetting, sem eigi þarf 
skýringa við. Brtt. nefndarinnar við 24. gr. er gerð lántakendum til hægðar- 
auka og til þess að gera þeim ljettara fyrir um slik aukagjöld. Nefndin telur 
ekki ástæðu til, að krafist sje, að eigendaskifti að veðsettri eign sjeu tilkynt 
bankanum fyrri en á næsta gjalddaga á afborgun lánsins. Hinsvegar er sjálf- 
sagt að krefjast þess að tilkynna þegar i stað, þegar verulegar breytingar eru 
gerðar á veðsettri eign, svo að eignin við það rýrnar í verði.

Brtt. nefndarinnar við 37. gr. er aðeins afleiðing af fyrri breytingartil).
1 39. gr. frv. er það heimilað veðdeild bankans að geta út sjerstakan 

flokk bankavaxtabrjefa með happavinningum. Að vísu skal það viðurkent, að 
þetta gæti orðið til nokkurra hagsmuna fyrir veðdeildina, en þó telur nefnd- 
in eigi viðeigandi, að sú regla verði upp tekin, og leggur því til, að greinin 
verði feld niður.

Nefndinni virðist fulllangt gengið i 43. gr. frv., að bústofnslánadeildin 
megi gefa út bankavaxtabijef, er nemi áttfaldri upphæð tryggingarsjóðsins, og 
álitur, að hún muni fyrst um sinn hafa nægilega aðstöðu til útgáfu brjefanna, 
þó að eigi sje svo langt gengið, og leggur þvi til, að hámark brjefaútgáfunnar 
sje aðeins sexföld upphæð tryggingarsjóðsins.

1 þriðju málsgrein 45. gr. þykir nefndinni eigi fulltryggilega gengið frá 
lausafjárveði fyrir skuldum við deildina. Eins og enn háttar til, verður veð i 
lausafje, öðru en kúm, varla talið nægileg trygging fyrir láni, nema það 
sje aukið á annan hátt, samkv. því, sem brtt. nefndarinar við 45. gr. fer fram á.

Nefndinni þýkir ástæða til að taka ítarlegar fram um skilriki og vott- 
orð, er fylgja skulu lánbeiðnum til bústofnslánadeildar, heldur en gert er i 
46. gr. trv.

Noti lántakandi lánsfje sitt til annars heldur en lánið er veitt fil, verð-
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ur að líta á það sem sviksemi, er sjálfsagt sje að refsa. Þess vegna hefir nefnd- ; 
in bætt sektarákvæðum við 47. gr. frv.

Sá, sem íengið hefir hreppsábyrgð fyrir bústofnsláni, og flytur svo úr 
þeim hreppi, er ábyrgðina veitti, verður, ef hann hefir eigi fengið ábyrgðina 
endurnýjaða, að endurgreiða lánið samkvæmt brtt. nefndarinnar við 49. gr. 
frv., og virðist það sjálfsagt ákvæði til að tryggja aðstöðu sveitarljelaga.

Eigi virðist ástæða til að Iáta búfjárhæð bústofnslánadeildar ganga fyrir 
kröfum þeim í þrotabú, er getur i 83. gr. skiftalaga 12. apríl 1878; enda gætu 
fylgt því ýms óþægindi og óvissa í viðskiftum. Ennfremur virðist það óþarft 
að tryggja deildinni lögtaksrjett á kröfum sinum með sjerstökum ákvæðum.

Að lokum leggur nefndin til, að báðir endurskoðendur bankans sjeu 
skipaðir af ráðherra, eftir tillögum Iandbúnaðarnefnda Alþingis, að viðhafðri 
hlutfallskosningu. Er sú tillaga gerð til þess að tryggja rjett minni hluta i þing- 
inu til að fylgjast með rekstri og starfsemi bankans.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frumv. verði samþykt með 
svofeldum

Þingskjal 228

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr.
a. Fyrir »Landbúnaðarbanki« komi: Bændabanki.
b. Fyrir »Landbrugsbank« komi: Landmandsbank.

Alstaðar annarsstaðar í frumvarpinu, þar sem orðið »Landbúnaðar- 
bankiz stendur, kemur í þess stað: fíœndabanki.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Tilgangur bankans er eingöngu að styðja landbúnaðinn og greiða fyrir 

fjármálaviðskiftum þeirra, er stunda landbúnaðarframleiðslu. Þó er heimilt 
að veita smábáta-útvegsbændum utan kaupstaða rekstrarlán samkv. 
7. gr. 2. tölul.

3. Við 7. gr.
a. Fyrir »aðaltilgang« i 1. málsgrein komi: tilgang.
b. Á eftir orðunum »Að veita lán« í 2. tölul. komi: rekstrarlánafjelögum.

4. Við 8. gr. Fvrir »10%« komi: 15%.
5. Við 10. gr. Greinin orðist svo:

Rikisstjórnin skal, ef ástæður leyfa, sjá um, að handbært fje opinberra 
sjóða, sem ekki eru geymdir i Söfnunarsjóði, sjeu geymdir í sparisjóðsdeild 
bankans, að svo miklu leyti sem þörf er á fyrir útlánsstarfsemi deildar- 
innar, enda sjeu þeir ekki sjerstaklega ætlaðir til eflingar öðrum atvinnuveg).

6. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Rikissjóður leggur veðdeild bankans til stoínfje að upphæð minst 

1250000 króna. Stofnfje þetta greiðist þannig, að veðdeildin teku-r við þvi 
af skuldabrjefum viðlagasjóðs, sem ekki afhendist bústofnslánadeild 
samkv. 41. gr.

Kirkjujarðasjóðinn skal, að því leyti sem fje verður fyrir hendi vegna
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innlausnar bankavaxtabrjefa sjóðsins og ríkisstjórnin telur, að við verði 
komið, ávaxta í veðdeild Bændabankans.

7. Við 19. gr. Greinin orðist svo:
Hlutverk veðdeildarinnar er:

1. Að veita lán gegn veði i jörðum og hverskonar fasteignum, sem ætl- 
aðar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða eða til almenningsnota i 
sveitum landsins.

2. Að veita lán bæjar-, sýslu- eða sveitarQelögum, eða trygð með ábyrgð 
þeirra, að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda, enda sje 
lánið ætlað til jarðræktar, búrekstrar eða til einhvers fyrirtækis til 
almenningsheilla i sveitum.

3. Að veita lán gegn afgjaldskvöð af fasteign, með forgangsijetti fyrir 
samningsveði, enda hafl lög verið sett, er beimili að leggja slikar af- 
gjaldskvaðir á fasteignir. Lán þessi veitast löggiltum fjelögum fasteigna- 
eigenda, er hafa með höndum fjelagsmannvirki til umbóta á fasteignum, 
svo sem raforkuveitur eða önnur slík mannvirki.

8. Við 21. gr. 3. málsliður orðist þannig:
a. En af slíku láni má taka sjerstakt áhættugjald í varasjóð, eftir ákvörðun 

bankastjórnar.
b. Nýr málsliður á eftir: Minsta lán skal vera 300 kr., og skulu lán jafnan 

standa á bundraði króna.
9. Við 22. gr. í stað orðanna srýrnað í veði« í 2 stöðum komi: rýrnað i verði.

10. Við 24. gr. Á eftir siðari málsgrein komi: Þó er heimilt að ákveða i reglu- 
gerð, að lántökugjaldið greiðist i tvennu lagi.

11. Við 25. gr. 3. málsgrein orðist svo:
Þegar fasteign, sem veðdeildin heflr veð i, er seld, skal kaupandi 

tilkynna bankastjórn eigendaskiftin í síðasta lagi á næsta gjalddaga á af- 
borgun lánsins. Heimta má alt að l°/o aukagjald af veðskuldinni, er 
rennur í varasjóð, ef skuldunautur veðdeildarinnar vanrækir að tilkynna 
bankastjórn þegar i stað, ef verulegar breytingar eru gerðar á veðsettri 
eign, svo að eignin við það rýrni i verði.

12. Við 37. gr. Orðin »þar á meðal Viðlagasjóðs og Söfnunarsjóðs« i fyrri 
málslið falli burt.

13. Við 39. gr. Greinin falli burt.
14. Við 43. gr. Fyrir »áttfaldri« komi: sexfaldri.
15. Við 45. gr. 3. málsgr. orðist svo:

a. Ekkert lán má veita gegn veði í búfje, öðru en kúm, nema eigandi 
fjárins setji fasteign að veði, er ekki bvili á meira en ’/» fasteignamats, 
eða hreppsábyrgð sem tryggingu. Flytji lántakandi úr hreppi, þar sem 
hann hefir fengið hreppsábyrgð, fer um lánið eins og' segir i 49. gr.

b. 5. málsgr. falli burt.
16. Við 46. gr. 1 stað 1. og 2. málsgr. komi:

Hverri lánbeiðni skal fylgja:
1. Vottorð hreppstjóra um, að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er 

að veði, og að það sje ekki veðsett öðrum.
Alþt. 1929. A. (41, löggjafarþing). 80
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2. Vottoið hreppsnefndar um, að lánþegi hafl ekki ient i fóðurþröng sið- 
ustu 5 ár, eða þau ár, sem bann heflr búið, ef skemmra er.

3. Vottorð forðagæslumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og 
fóðurbirgðir eigandans.

4. Skýrsla hreppstjóra samkvæmt framtalsbókum hreppsins um búpen- 
ingseign lánbeiðanda siðustu 5 ár, eða þann tima, er hann hefir búið, 
ef skemmra er.

Þau skilriki, sem tilgreind eru i 1. og 3. lið, skal lántakandi senda 
bankastjórn árlega, meðan lánið stendur.

17. Við 47. gr. Við greinina bætist: Auk þess skal lántakandi sæta sektum, 
frá 20—200 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

18. Við 49. gr. Við aðra málsgrein bætist: Fiytji skuldunautur, er fengið hefir 
bústofnslán gegn hreppsábyrgð, úr þeim hreppi, án þess að hafa fengið 
ábyrgð hreppsnefndar framlengda, skal lánið þegar fallið i gjalddaga, enda 
hafi hann ekki sett aðra tryggingu i hennar stað, er bankastjórn tekur gilda.

19. Við 51. gr. Þriðja og fjórða málsgrein falli burt.
20. Við 63. gr. Fyrsti málsliður fyrri málsgreinar orðist svo: Tveir skulu vera 

endurskoðunarmenn bankans, skipaðir af ráðherra til tveggja ára í senn, 
eftir tillögu sameinaðra íandbúnaðarnefnda beggja deilda Alþingis, að við- 
hafðri hlutfallskosningu.

Lárus Helgason, 
form.

Alþingi, 26. mars 1929. 
Jörundur Brynjólfsson,

Einar Jónsson.
fundaskrifari.

Jón Sigurðsson.

Bernh. Stefánsson, 
frsm.

Nd. 239. Frumvarp

til laga um rafmagnsdeild við vjelstjóraskólann í Reykjavík.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Við vjelstjóraskólann i Reykjavík skal vera sjerstök raímagnsdeild í 

tveim ársdeildum.
Er próf tekið að loknu námi í hvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf.
Stjórnarráðið ræður kennara i samráði við skólastjóra, og greiðast 

laun þeirra úr ríkissjóði.
2. gr.

Við árspróf skal gera þessar kröfur:
1. 1 stærðfræði: Kunnátta i almennum talna- og bókstafareikningi, flatar- 

og rúmmálsfræði.



2. 1 eðlisfræði: Kunnátta í aflfræði, hljóðfræði, Ijósfræði, hitafræði og raf- 
og segulfræði.

3. í vjelfræði: Að þekkja frumatriði vjelfræðinnar, almenna vjelahluti, eink- 
anlega með tilliti til rafvjela; svo og ýmsar algengar aflvjelar.

4. 1 teikningu : Að geta gert uppdrætti af einföldum vjelahlutum eftir á- 
kveðnum mælikvarða.

5. 1 islensku: Að geta gert islenskan stil um alment efni skýrt og villulitið.
6. í dönsku: Að geta lesið og þýtt ijett mál.

3. gr.
Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur:
1 rafíræði: Þekking á undirstöðuatriðum raffræðinnar og einföldum 

rafmælingum, á rafhlöðum og allskonar rafvjelum og raftækjum, gerð þeirra, 
uppsetning og gæslu; ennfremur kunnátta í allskonar raflagningu. Prófsveinar 
skulu geta fundið orsakir algengra bilana á tækjum þessum og lögnum; þeir 
skulu geta áttað sig á tengimyndum. Auk þess skulu þeir kunna að deyfa út- 
varpstruflanir raftækja og vjela. Peir skulu þekkja lög og reglugerðir um alt, 
er að þessu lýtur; ennfremur skulu þeir vita um lifshættu þá, er getur staf- 
að frá rafmagni, og kunna að gera einfaldar lifgunartilraunir.

Auk þess er krafist i öðrum greinum þess, sem nauðsynlegt er til 
fulls skilnings á raffræðinni.

4. gr.
Árspróf er skriflegt og munnlegt, en burtfararpróf er auk þess verk- 

legt. Prófin skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð forstjóra vjelstjóraskól- 
ans og tveim prófdómendum, er fræðslumálastjórnin skipar; skulu þeir báðir 
hafa próf frá að minsta kosti jafngildum skóla og þessi er.

Prófdómendur velja prófverkefni, en kennari i hverri grein heldur 
hið munnlega og hið verklega próf.

Kennarar dæma um kunnáttu nemenda, hver i sinni grein, ásamt 
prófdómendum.

5. gr.
Sá einn má ganga undir árspróf, sem:

1. hefir unnið við raflagnir og rafvjelar i 3 ár eftir 15 ára aldur hjá þeim 
rafvirkjameisturum, sem stjórnarráðið tekur gilda;

2. sýnir vottorð frá iðnmeistara sinum um kunnáttu, dugnað og reglusemi;
3. hefir stundað nám í skólanum einn vetur.

6. gr.
Sá einn má ganga undir burtfararpróf, sem hefir setið í báðum árs- 

deildum.
7. gr.

Undanþágu frá 3. lið 5. gr. og frá 6. gr. má þó veita þeim, sem getur 
fært sönnur á, að hann hafi hlotið nægilega þekkingu og þroska til þess að 
geta gengið undir prófið, enda sendist umsókn bans um það til forstjóra vjel-
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stjóraskólans mánuði áður en próf hefst. Skulu umsókninni fylgja, auk áð- 
urnefndra vottorða, skírnarvottorð umsækjanda og vottorð frá þeim, er hafa 
kent honum.

8. gr.
Stjórnarráðið setur i reglngerð ákvæði um inntökuskilyrði, fyrirkomu- 

lag kenslunnar, próf o. fl.
ð. gr.

Sá einn má setjast í eldri deild, sem hefir staðist árspróf eða vjelstjórapróf. 

10. gr.
Þeim, sem hefir náð burtfararprófi, skal veitt skírfeini um það. Skir- 

teiní eru tvennskonar: annað fyrir þá, sem hafa unnið 3 ár hjá rafvirkja- 
meistara og siðan stundað nám i báðum ársdeildum; hitt er fyrir þá, sem 
hafa tekið vjelstjórapróf og aðeins setið i eldri deild. 1 skirteininu skal telja 
þær kenslugreinar, sem némandinn hefir verið reyndur i, og tilgreina einkunn 
hans, og jafnframt bæði hina lægstu einkunn, er krafist er til að standast 
prófið, og þá hæstu, sera unt er að ná. Skirteinið skal undirritað af forstjóra 
vjelstjóraskólans og hinum skipuðu prófdómendum.

Grein a rgerð.

Frumvarpið er flutt eftir ósk ’stjórnar Vjelstjórafjelags íslands og* fylgja 
þvi meðmæli stjórna Rafvirkjafjelags Reykjavikur og Iðnaðarmann'afjelags Reykja- 
vikur og svo látandi greinargerð frá þeim, sem hafa samið það:

Rafmagnsnotkun hefir á siðustu árum farið mjög í vöxt bjer á landi, og 
hafa menn fnndið tilfinnanlega þörfina á itarlegri Kenslu hjer fyrir rafvirkja. Þeir 
sem hafa viljað afla sjer svipaðrar kunnáttu í þessari iðngrein og erlendir starfs- 
bræður þeirra hafa, hafa orðið að sækja hana til annara landa, og hefir það 
orðið þeim mjög kostnaðarsamt og timafrekt, bæði sökum ferðakostnaðar og 
vegna þess, að þeir urðu fyrst að læra hið erlenda tungumál til hlitar áður en 
þeir gátu notið kenslunnar þar. Af sömu ástæðum myndu opinberir styrkir tii 
náms i þessari iðngrein notast betur, ef þeim væri varið til náms við innlendan 
skóla, eða geta verið lægri. Fjölgnn við iðn þessa hefir á siðustu 7 árum verið 
að meðaltali 10—12 manns á ári hverju, en gera má ráð fyrir að tala þessi 
muni aukast mjög á næstu árnm, sem ekki mun af veita til að fullnægja vænt- 
anlegri þörf fyrir slika menn. Fyrirhuguð er stórkostleg aukning á rafvirkjun og 
rafmagnsnotkun i þessu landi, og þar á meðal á mikilli útbreiðslu útvarpstækja, 
á næstu árum. Þetta frumvarp um rafmagnskenslu er fram komið til þess að sjá 
landinu i tæka tíð fyrir nægilega mörgum hæfum innlendum mönnum, sem eru 
vaxnir þeim verklegu viðfangsefnum, sem á komandi árum verða lögð fyrir þá 
á þessu sviði. Á þann hátt á að reyna að koma í veg fyrir þau mistök, slys og 
önnur vandræði, sem af þvi gæti hlotist, að kunnáttulitlir menn yrðu alment 
látnir vinna við jafnstórhættulegt náttúruafl og rafmagnið getur verið, sjer i lagi
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ef nm stórar virkjanir er að ræða, og þannig á að draga úr húsbrnnum, sem 
stöfuðu frá rafmagni, og yfirleitt að tryggja, að raflagnir yrðn framkvæmdar á 
□ægilega órnggan og endingargóðan hátt.

Rafmagnsnotknn hefir lika ankist hröðnm skrefnm, bæði á farþegaskip- 
nm okkar og fiskiskipum, þar sem hvert skip, svo að kalla, hefir sina Ijósastöð. 
Þetta útheimtir meiri þekkingu hjá vjelstjórunum i rafmagnsfræði heldur en kraf- 
ist hefir verið samkvæmt reglngerð vjelstjóraskólans. Ank þess má telja það vist, 
að á næstunni verði farið að nota hjer skip með Dieselvjelnm, en til þess að 
gæta þeirra, svo að i lagi sje, þarf mun meiri rafmagnsknnnáttn en nú er hægt 
að afia sjer hjer á landi, vegna hins mikla rafmagnsútbúnaðar slikra skipa. Jafn 
brýn er þörfin á itarlegri rafmagnsknnnáttn þeirra vjelstjóra, sem eiga að annast 
vjeigæsln á stórnm rafstöðvnm i landi, bæði raforknstöðvnm og ýmiskonar iðn- 
aðarverksmiðjum.

Ef kensla sú i rafmagnsfræði, er þetta frnmvarp fjallar nm, yrði ekki 
sett hjer á stofn mjög bráðlega, er varla annað sjáanlegt en að annaðhvort yrði 
að sækja knnnáttumenn i þessari iðngrein til annara landa eða að ríkið yrði að 
kosta fjölda manns til að afla sjer frekari mentnnar á þessn sviði erlendis, sem 
yrði mjög kostnaðarsamt og að ýmsn leyti óheppilegt

Við höfnm talið það einfaldast og fjárhagslega sjeð hagkvæmast, að hin 
væntanlega rafmagnskensla færi fram i vjelstjóraskólannm, í sjerstakri rafmagns- 
deild. Mætti búast við að fyrstu árin yrðu nm 40 menn i deildinni (15 i 1. bekk 
og 15-|-10 (vjelstjórar o. fl.) í 2. bekk). Kostnaðnrinn af deildinni yrði aðallega 
fólginn i húsaleign og kennaralannnm fyrir 60 kenslnstundir (30 i hvorum bekk) 
á vikn i 6—7 mánnði, og yrði varla meiri en 10000 kr. árlega, sem er mjög lít- 
ið samanborið við það gago, sem af þvi fengist og sem hefir veríð ne'nt hjer að 
framan. Við samningu þessa frv. höfnm við stnðst við skýrsln frá viðnrkendnm 
skólnm i nágrannalöndnnnm, en tekið sjerstakt tillit til staðhátta hjer og þeirra 
framkvæmda, sem ern væntanlegar hjer á næstn árnm. Burtfararpróf rafmagns- 
deildarinnar, sem frv. fjallar um, á að samsvara þvi, sem t. d. í Danmörkn er 
nefnt »Den kommnnale Elektro-Indstallatörprövev. Að öðrn leyti er frv. samið 
með hliðsjón af lögnm nm stofnnn vjelstjóraskóla i Reykjavik.

Við höfnm nefnt deildina rafmagnsdeild, þótt við hefðnm frekar kosið, 
að hún hefði boriö heitið rafvirkjadeild og bnrtfararprófið rafvirkjapróf, en ástæð- 
an til þess er bæði sú, að deildin er ekki aðeins ætlnð iyrir rafvirkja, heldnr 
líka til að veita vjelstjórnm aukna rafmagnskunnáttn, og að þótt orðið »rafvirki« 
hafi npphaflega átt að vera þýðing á þvi, sem á hinum Norðnrlandamálnnnm er 
nefnt »Elektro-Installatör«, þá hefir það á siðnstn árnm og i nýsaminni iðnaðar- 
löggjöf lika verið notað um þá, sem á Norðurlöndum ern nefndir »Elektriker«, sem 
hefði á islensku átt að heita raflagningamaðnr, rafleggjari eða rafsveinn eða þ. 1., 
þ. e. sá maður, sem er orðinn sveinn i þessari iðn (hefir unnið i 4 ár bjá iðn- 
meistara og gengið jafnhliða á fyrirskipaðan kvöldskóla (iðnskóla)). Til þess að 
geta orðið »Elektro-Installatör«, þarf sveinninn svo, á Norðnrlöndnm o. v., að 
ganga á annan skóla og taka bnrtfararpróf þaðan, svonefnt »Elektro-InnstaIIatör- 
prövec. Vegna þess að hjer hefir ekki verið til neinn sliknr skóli eða slikt próf, 
hefir nokkrnm sveinnm, eftir nokknrra ára starf i iðninni, verið veitt sömn rjettindi
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hjer og »Elektro-Installatörum« eru veitt annarsstaðar, þótt sveinarnir hafi hjer 
ekki gengið í neinn framhaldsskóla. Af þessum ástæðum hefir orðið ruglingur á 
rafvirkjaheitinu. Ekki hefir þótt rjett að nefna »Elektro-Installatór« raffræðing, 
því það hefir áður verið notað um menn með talsvert meiri mentun, t. d. menn 
sem eiga að geta reiknað út rafvjelar o. fl. (»Elektro-Konstruktör«), enda liggur 
það líka i orðinu »fræðingur«, að átt sje við sjerstaklega bóklega mentaðan mann, 
og síður að um handiðnarmenn sje að ræða. Til þess að verða ekki til að auka 
glundroða þann i notkun heita þessara, sem orðinn er, og sem oft er hætt við að 
leiði til rangrar verkaskiftingar, þá höfum við nefnt deildina hinu almenna nafni: 
rafmagnsdeild.

Það er óþarfi að ræða ítarlegar innihald einstakra greina í frumvarpinu; 
þó skal þess getið, að orðin raftæki og raflagnir í 3. gr. fela i sjer útvarpstæki og 
loftskeytatæki og útvarpslagnir og lagnir loftskeytatækja á skipum. Það kann að 
virðast ósamræmi i þvi, að i 5. gr. er sett 3 ára vinnuskilyrði, en i iðnaðarlög- 
gjöfinni er 4 ára krafist til þess að geta orðið sveinn. Ástæðan til þess er sú, 
að við vildum gefa mönnum með 3 ára vinnunámi kost á að geta stundað nám 
við rafmagnsdeildina og svo unnið eitt ár eftir burtfararpróf frá rafmagnsdeild- 
inni, áður en þeir verða sveinar. Það gæti oft verið mjög gagnlegt. Ákvæðið i 7. 
gr. á að geta sparað mönnum, sem hafa allmikla mentun á þessu sviði, bæði 
kóstnað og tíma við að sitja á bekkjunum heilan vetur. Það má búast við, að 
margir þeirra, er þegar hafa fengið full rjettindi til að annast raflagnir, muni 
vilja sitja i 2. bekk deildarinnar eða taka burtfararprófið; fyrir þá myndi þetta 
ákvæði verða mjög gagnlegt. Það ætti líka að verða notað af ýmsum lagtækum 
og framtakssömum mönnum viðsvegar í landinu, sem hafa aflað sjer talsverðrar 
sjálfsmentnnar til að koma upp einfóldum raflögnum í sinu bygðarlagi, þannig 
að þeir þyrftu ekki að sitja heilan vetur i 1. bekk rafmagnsdeildarinnar. Ákvæðið 
í 9. gr. heimilar vjelstjórum að stunda nám i 2. bekk deildarinnar og taka burt- 
fararpróf, án þess að hafa setið i 1. bekk eða tekið 1. bekkjarpróf, þvi þeir hafa 
i vjelstjóraprófinu verið reyndir i hinu sama og krafist er til 1. bekkjarprófs raf- 
magnsdeiidarinnar. 1 10. gr. er ákvæðið um tvennskonar prófskirteini sett til þess 
að gerður yrði greinarmunur á þeim, sem hafa áður unnið minst 3 ár hjá raf- 
virkjameistara, og vjelstjórum, sem ekki hafa gert það, og er meiningin sú, að 
vjelstjórum með burtfararprófi rafmagnsdeildar er ekki ætlað að vinna við al- 
menn rafvirkjastörf i landi, heldur aðeins við raflagnir ög rafvjelar i skipum eða 
við gæslu rafvjela á raforkustöðvum eða iðnaðarverksmiðjum.

Reykjavík, 14, mars 1929.

Steingrimur Jónsson. M. E. Jessen.
G. J. Fossberg.

G. Briem. Ágúst Guðmundsson. 
G. Þorsteinsson.
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Fylglgkjal I.

RAFVIRKJAFJELAG REYKJAVÍKUR 
Reykjavík.

Reykjavik, 15. mars 1929.

Vjer höfum meðtekið til umsagnar frnmvarp ásamt greinar og reglugerð 
nm stofnun rafmagnsdeildar við Vjelstjóraskólann i Reykjavík, og er oss ánægja 
að láta álit vort i ljósi um þetta.

1. Að stofnun deildarinnar er lausn á knýjandi þörf rafvirkjastjettarinnar, 
og 2. að stofnun hennar þoli enga bið, og að heppilegt sje að bæta deild þessari 
við vjelstjóraskólann öðrnm skólum fremnr.

Vjer vonum þvi að hið háa Alþing sjái sjer fært að samþykkja frumvarp 
þetta eins og það liggnr fyrir.

Virðingarfylst

Stjórn Rafvirkjafjelags Reykjavíknr.

Jóh. Kristjánsson. Signrðnr P. J. Jakobsson. Ögm. Signrðsson.

Til
Vjelstjórafjelags lslands, Reykjavík.

Fylgbkjal II.

IÐNAÐARMANNAFJELAGIÐ I REYKJAVÍK.

Reykjavik, 12. mars 1929.

Að gefnu tilefni, er það álit vort að það mnni hafa mjög mikla þýðingn 
að rafmagnsdeild verði stofnnð i sambandi við Vjelstjóraskólann í Reykjavík, og 
viljnm þvi hjer með gefa þvi okkar bestn meðmæli, að svo mætti verða.

Virðingarfyllst

í stjórn Iðnaðarmannafjel. i Reykjavík.

Jón Halldórsson. Gnðm. H. Forláksson. Signrðnr Halldórsson.
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IWd, 330. Breytlngartlllaga

við frv. tíl laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 (Ritsima- og tal- 
simakerfi).

Frá Hákoni Kristóferssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Lina frá Breiðavík i Rauöasandsbreppi að Hvallátrum.

Ed. 331. Lög

um löggilding verslunarstaða.

(Afgridd frá Ed. 27. mars).

1. gr.
1 Breiðavik i Vestur-Barðastrandarsýslu og i Sigurðarstaðavik á Mel- 

rakkasljettu skulu vera löggiltir verslunarstaðir.

2. gr.
Löggiiding hvors þess verslunarstaðar, er um ræðir i 1. gr., skal koma 

til framkvæmda þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk verslun- 
arlóðarinnar samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt i B-deild Stjórnar- 
tiðinda.

Ed. 333. Frumvarp

til laga um bæjarstjórn í Hafnarfirði.

(Eftir 2. nmr. í Ed.).

1. gr-
Hafnarfjörður skal vera lögsagnarumdsemi út af fyrir sig með kaupstað- 

arrjettindum. Takmörk kaupstaðarsvæðisins eru þessi: Bein lína úr »Balaklöpp«, 
við vesturenda Skerseyrarmalar, i veginn frá Hafnarfirði til Reykjavíkur, þar sem 
hann fer lækkandi ofan af norðurbrún hraunsins. Þaðan eftir nyiðri brún Hafn- 
arfjarðarhrauns, þar til kemur móts við austurhorn Hraunsholtstúns. Paðan 
beina stefnu neflanverðan Kaplakrika i vörðu á holtinu fyrir ofan Jófriðarstaði; 
þaðan yfir Fuglastapaþúfn efri, beina ieið í sjó fram. Kaupstaðurinn skal skyld- 
ur að setja nægilega mörg varanleg merki, er sýni greinilega takmörk landsins, 
og balda þeim við.
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Sýslumaðarinn i Gullbringu- og Kjósarsýsla skal jafnframt vera bæjar- 
fógeti kaupstaðarins.

2. gr.
Málefnum kanpstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. í henni eru kosnir 

bæjarfulltrúar ank bæjarstjóra, sem er oddviti hennar. Bæjarstjórí skal kosinn af 
bæjarstjórn til 4 ára i senn og skal hann lannaðnr af bæjarsjóði.

Bæjarstjóri hefir þvi aðeins atkvæðisrjett á fundum, að hann sje jafn- 
framt bæjarfnlltrúi.

3. gr.
Bæjarstjóri hefir á hendi framkvæmd á ákvörðanum þeim, er bæjarstjórn 

gerir, og i bæjarmálum yfir höfuö. Þó má bæjarstjórnin fela einum eða fleiri 
mönnnm úr sínum flokki að framkvæma einstök bæjarstörf eftir reglam, sem 
hún setur. Allir bæjarínlltrúar eru skyldir að taka að sjer þau sjerstöka bæjar- 
störf, sem bæjarstjórnin þannig felur þeim.

4. gr.
Bæjarstjóri stjórnar amræðam á fundum og sjer um, að það, sem ályktað 

er, sje rjett ritað i gerðabókina.
Fnndi skai bæjarstjórnin halda i heyranda hljóði. Einstök mál má þó 

ræða innan luktra dyra, þegar bæjarstjórnin ályktar það.
Til þess að lögmæt ályktun sje gerð, veröur, auk bæjarstjóra, að minsta 

kosti helmingnr bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðafjöldi skal ávalt ráða. 
Sjeujöfn atkvæði með og móti, fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þvi 
þá ræður hlutkesti.

Það skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórnin heldur 
fundi, sem almennir eru. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn- 
legt, eða að minsta kosti helmingur bæjarfulltrúa æskir þess.

Bæjarstjóri skal á nndan fundum, að svo miklu Ieyti, sem unt er, skýra 
bæjarfulltrúum frá, hver málefni komi fyrir. Allir þeir bæjarfalltrúar, sem eru á 
fundi, skulu rita nöfn sin undir gerðabókina við fundarlok, og á sjerhver i 
bæjarstjórninni rjett á að fá ágreiningsatkvæði sitt stattlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf fnndarsköp sin, en hlntaðeigandi ráðaneyti samþykkir.

5. gr.
Virðist bæjarstjóra ákvarðanir bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið 

hennar, eða ef ákvörðun er gagnstæð lögum, eða skaðteg fyrir kanpstaðinn, eða 
hún miðar til að færast undan skyldum þeim, er á kaupstaðnum hvila, má bæj- 
arstjóri fella ályktunina úr gildi að sinni, með þvi að rita álit sitt i gerðabókina. 
Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda rikisstjórninni skýrslu, en 
hún leggur úrskurð sinn á málið. Eftirrit af skýrslu bæjarstjóra skal jafnframt 
senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún 
fer til rikisstjórnarínnar.

6. gr.
í öllum þeim málum, sem snerta nppeldi og nppfræðing barna, hefir for- 

maður barnaskólanefndar sæti og atkvæðisrjett á bæjarstjórnarfnndam.
Alþt. 1929. A. (41. löggjatarþing). 81

Þingskjal 232
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7. gr.
Bæjarstjórnin kýs 4 menn til þess að vera i byggingarnefnd fyrir kanp- 

staðinn ásamt bæjarstjóra og slökkviliðsstjóra. Skulu tveir þessara manna kosnir t 
úr flokki bæjarfulltrúanna.

8. gr.
Þeir, sem kosnir ern ntan bæjarstjórnar til að taka sæti í byggingarnefnd 

og hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka á móti kosningn. Þó gilda 
sömn synjunarástæður og sama starfslimatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjar- 
fulltrúa samkvæmt lögum.

9. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin semur fyrir kaupstaðinn og 

stjórnarráðið staðfestir, má fela byggingarnefnd að annast byggingarmálefni 
kaupstaðarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. 1 byggingarsamþyktina má 
setja fyllri ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en þá eru í lögum, 
ákveða sektir fyrir brot og setja reglur um greiðslu kostnaðar þess, sem 
af ákvæðum byggingarsamþyktarinnar leiðir; svo má og ákveða hæfileg gjöld 
fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða byggingarnefnd veitir. — Nú er byggingar- 
fulltrúi skipaður samkvæmt byggingarsamþykt, og má þá ákveða hæfileg gjóld 
fyrir þau störf hans, sem hann leysir af hendi sem byggingarfulltrúi i þarfir 
einstakra manna, eftir béiðni þeirra. Gjöld fyrir byggingarleyfi og störf fyrir ein- 
staka menn skulu hafa lögtaksrjett, og renna þau i bæjarsjóðinn. Ef lóðareiganda 
þykir rjetti sinum hallað með úrsknrði bæjarstjórnar eða byggingarnefndar í 
byggingarmáli, má hann skjóta honum til stjórnarráðsins.

10. gr.
Bæjarstjórnin kýs 2 eða 4 menn til að sitja i bafnarnefnd utan bæjar- 

stjóra, og skulu eigi færri en 2 þeirra kosnir úr fiokki bæjarfulltrúa.

11. gr.
Með hafnarreglugerð, er stjórnarráðið gefur út fyrir kaupstaðinn eftir til- 

lögum bæjarstjórnar, má fela hafnarnefnd að annast hafnarmálefni kaupstaðarins, 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar. 1 hafnarreglugerðina má setja ákvæði um lögreglu 
á höfninni og um notkun hennar og mannvirkja; svo má og ákveða þar gjöld 
til hafnarsjóðs fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkja og sektir fyrir brot, 
alt að 400 kr., er renna i sama sjóð.

12. gr.
Bæjárstjórn kýs bæjargjaldkera og veitir honum árlega þóknun. Starf 

hans er uppsegjanlegt með 6 mánaða fyrirvara af beggja hállu til 1. júli ár hvert.

13. gr.
Bæjarstjórn skipar embættismenn eða sýslunarmenn bæjarins og veitir 

þeim lausn. Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórnin eftir tillögu bæjar- 
fógeta, en hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar.
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14. gr.
Fje það, sem útheimtist til þess að standast útgjöld kaupstaðarins til 

bæjarþarfa, skal að svo miklu leyti, sem sjerstakar tekjur kaupstaðarins ekki 
hrðkkva til, fengið með þvi að leggja útsvör á ibúa bæjarins, & atvinnu, sem 
stunduð er i bænum á bátum eða skipum, sem gerð eru út frá bænum, og á 
stofnanir og arðsöm fyrirtæki.

15. gr.
Bæjarstjórn, og sjerstaklega bæjarstjóri, skal hafa nákvæmar gætur á fjár- 

stjórn og fjárgæslu kaupstaðarins og sjá um, að skattar og aðrar tekjur sjeu rjett 
heimtar og i tækan tima, ennfremur gæta þess, að geymt sje á tryggum stað og 
eftir atvikum ávaxtað fje bæjarins, þangað til á þvi þarf að halda til þess að 
borga útgjöld hans. Bæjarstjórnin ber ábyrgð á innstæðum og öðrum eignum 
kaupstaðarins.

16. gr.
Fjehirðir skal skyldur til að gefa bæjarstjórninni nákvæma sjóðskýrslu 

mánaðarlega eða þegar bæjarstjórn óskar þess, er sýni bæði, hvað goldist hefir 
i bæjarsjóð og hvað úr honum hafi verið borgað. Eigi má fjehirðir greiða neitt 
úr bæjarsjóði nema eftir ávisun frá bæjarstjórninni. Allar ávisanir skulu vera 
undirritaðar af bæjarstjóra og minst 1 bæjarfulltrúa, sem hefir með þau mál að 
gera, sem greiðslan kemur við.

17. gr.
Fyrir opinber uppboðsþing eða útboð, sem bærinn lætur halda í sina 

þágu, svo sem á vegavinnu, á þvi að útvega vinnu og varning i þarfir bæjarins 
o. s. frv., skal ekki goldið neitt.

. 18. gr.
Bæjarstjórninni er skylt að útvega og láta rikisstjórninni i tje skýrslur 

þær, er bún kann að æskja, sve sem um fólkstal, skepnuhald, atvinnuvegi og 
annað ástand kaupstaðarins.

19. gr.
Bæjarstjómin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendur neina 

skuldbindingu til langframa, sem ekki beinlinis hvilir á henni samkvæmt lögum, 
ekki taka af innstæðufje kaupstaðarins, ekki selja nje veðsetja fasteignir hans nje 
kaupa neina nýja fasteign, ekki taka stærri lán nje lán npp á lengri tima en svo, 
að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem i hönd fer, nje heldur end- 
urnýja slik lán eða fresta borgunartimanum.

20. gr.
Við lok hvers reikningsárs skal fjehirðir semja reikning yfir tekjur og 

gjöld kaupstaðarins fyrir hið umliðna ár og senda hann bæjarstjórn eigi siðar 
en í lok febrúarmánaðar ár hvert. Reikningurinn skal liggja bæjarbúum til sýnis 
frá 1. til 15. mars i skrifstofu bæjarstjóra. Skal reikningurinn sfðan endurskoð- 
aður af 2 mönnum, sem bæjarstjórn kýs til þriggja ára i senn. Endurskoðendur hafa 
aðgang að bókum og sjóði bæjarins hjá fjehirði.er þeim þykir þörf að gera athug- 
anir, og er endurskoðendum skylt að yfirfara og bera saman dagbók, sjóðbók
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og kassa gjaldkera, og einnig athaga heimildir fyrir útborgunum eigi sjaldnar en 
ársfjórðangslega. Endarskoðun bæjarreikninganna skal lokið fyrir 15. maí ár 
hvert. Að fengnnm svörum fjehirðis við athngasemdnm endurskoðunarmanna, 
skal svo reikningarinn lagðnr fyrir bæjarstjórn, ásamt athngasemdam endur- 
skoðnnarmanna og svörnm fjehirðis, og leggar bæjarstjórn úrsknrð sinn á reikn- 
inginn og veitir siðan kvittun fyrir reikningshaldinu samkvæmt honum. Þegar 
búið er að samþykkja reikninginn eða úrsknrða hann, má eftir ákvörðan bæjar- 
stjórnar birta á prenti ágrip af honam, er bæjarstjóri semur, og skula þá í ágripi 
þvi greind öll aðalatriði i tekjum og gjöldum kaapstaðarins.

21. gr.
Innan loka júlimánaðar ár hvert skal senda rikisstjórninni reikning yfir 

hið amliðna ár með athugasemdum endurskoðunarmanna og úrskarði bæjar- 
stjórnarinnar á þeim.

22. gr.
Með lögnm þessnm eru úr gildi numin lög nr. 75, 22. nóv. 1907, nm 

bæjarstjórn í Hafnarfirði, lög nr. 26, 9. júlí 1909, am viðanka við greind lög, 
Iög nr. 48, 10. nóv. 1913, nm breytinga og viðaaka við sömu lög, svo og 
önnnr lög og fyrirmæli, er fara í bága við lóg þessi.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar f stað.

ftd« »33. Alefndarállt

nm frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi í Reykhólahreppi i 
Barðastrandarsýslu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir kynt sjer þetta mál eftir föngum og komist að þeirri 
niðurstöðu, að rjett sje, að það nái fram að ganga, þvi að með samþykt þess 
mun leysast mál, sem um hríð hefir valdið nokkrum vafningum, en það er 
læknisbústaður i Reykhólahjeraði. Þegar tekin var ákvörðun um þetta mál í 
nefndinni, var einn nefndarmanna (M. T.) fjarverandi, og hefir hann því ó- 
bundið atkvæði um málið.

Alþingi, 26. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Guðmundsson, 
form. fundaskrifart frsm.

Með fyrirvara.
Hákotí Kristófersson.
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Wd. 234. Frumvarp

til laga um breyting á iögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson.

Aftan við 34. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Ríkisstjórninni er rjett að skipa sjerstakan mann til að hafa yfir-eftir- 

lit með þvi, að lögum þessum sje hlýtt. Skal hann og leiðbeina bæjar- og 
sveitarstjórnum um alt það, er við kemur verklegum og skipulegum framkvæmd- 
um til brunavarna. Kostnað við yfir-eftirlitið greiðir rikissjóður að hálfu og 
Brunabótafjelag íslands að hálfu.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt i samráði við rikisstjórnina.
Eftirlit nm framkvæmd brunamálalaganna bafa bæjarstjórnir og sveitar- 

stjórnir, hver i sínn umdæmi. Eftirlitið hefir reynst mjög ófullkomið og ófullnægjandi 
viða hvar. Við athugun, sem gerð var siðastliðið sumar á brunavörnum kaup- 
staðanna af Brunabólafjelagi Islands, i samráði við og með aðstoð endurtrygg- 
ingarfjelags þess, kom það i Ijós, að mjög skortir á, að ákvæðum brunamálalag- 
anna sje fullnægt viðast hvar. Af 27 kanptúnHm, sem vátryggja hjá B. I., eru 11, 
sem engar sjerstakar brunavarnir hafa; i 4 eru mjög Iitilsverð og ónothæf tæki, 
og af þeim 12, sem þá eru ótalin og hafa að visu nokkur brunavarnartæki, eru að 
eins 2 eða 3, sem telja má að hafi brunavarnir sinar i nokkurn veginn góðu lagi.

Húsaskipun bæjanna er viða þannig, að stórir bæjarhlutar eru í sam- 
eiginlegri brunahættn. Af þeirri ástæðu stafar stórfeld hætta, bæði fyrir íbúana 
og Brunabótafjelagið og það fjelag, sem það endurtryggir hjá, og jafnvel fyrir 
rikið sjálft. Til að varna svo sem hægt er stórtjóni af bruna heilla bæjarhverfa 
er öflugasta ráðið að koma á fót sem fullkomnustum brunavörnum, sem 
ástæður leyfa.

Auk eftirlits með þvi, að ákvæðum brunamálalaganna sje fullnægt, þá er 
ætlast til, að eftirlitsmaðurinn ' leiðbeini og aðstoði bæjar- og sveitarstjórnir um 
alt, er að brunavörnum lýtur. Er um það þörf verklegrar þekkingar, m. a. á vatns- 
veitum, rafmagnsleiðslum o. fl. Þarf eftirlitsmaðurinn þvi að hafa slika þekkingu 
til að bera.

Við athugun og umræður um þetta efni hefir það verið álitið, að eftir- 
litsstarf þetta gæti a. m. k. fyrst nm sinn samrýmst störfum vegamálastjóra og 
starfsmanna hans, sem og á hinn bóginn, að vegamálastjóri hafí yfir þeirri 
sjerþekkingu að ráða, sem nanðsynleg er. Á þann hátt gæti eftirlitið orðið tiltölu- 
lega ódýrt og þó jafnframt náð tilgangi sinum.

Eins og að framan segir, miðar eftirlitsstarf þetta til þess bæði að vernda 
lif, limi og eignir rikisborgaranna og einnig að þvi að draga úr áhættu vátrygg- 
ingarfjelaganna. Þess vegna er lagt til, að kostnaður við eftirlitið skiftist eins og 
til er tekið i frumvarpinu.
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Ed. 285. Wefndar&llt

nm frv. til laga um kirkjngarðsstæði i Reykjavík.

Frá ailsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd felst á þá bugsun, sem fram kemur í frv., að Reykja- 
víkurkaupstað beri að leggja fram land, án endurgjalds, nndir kirkjugarð. Er og 
hælt við, ef kanpa þyrfti land af kaupstaðnum dýru verði, að farið yrði inn á 
þá brant að hækka legkaup frá því, sem er; en það mundi koma bæjarbúum 
ver heldur en að leggja til landið.

Telur nefndin vafalaust, að samningar milli rikisstjórnar og bæjarstjórnar 
mundu leiða til þess, að land fengist ókeypis nndir kirkjugarðinn, og vill þvi 
ekki kveða beinlínis svo á i frv., að land skuli látið af hendi endurgjaldslaust, 
og flytur breytingn þar að lútandi.

Leggur nefndin til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 1. gr. Orðin »án endnrgjalds* i fyrstn lfnu greinarinnar falli niðnr.

Alþingi, 27. mars 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. fundaskrifari og frsm.

Jóh. Jóbannesson, 
með fyrirvara.

Wd. 280. Framvarp

til laga nm ágang búfjár.

Flutningsmenn: Bernharð Stefánsson, Jörnndnr Brynjólfsson.

I. KAFLI.

Um búfje og friðhelgi lands.

1. gr.
Búfje er talið í lögnm þessnm allnr sá peningnr, sem landbúnaðnr heflr 

framleiðsln af, svo sem: Kýr, hross, sanðfjenaðnr, geitnr, svin, alifnglar og ef 
einhverjar nýjar dýrategnndir flytjast hingað inn, sem nú ern hjer óþektar,
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2. gr.
Gróður lands er friðhelgur, og er því hver bufjáreigandi skyldur að gæta 

búfjár síns, að það geri ekki öðrom skaða, með þeim nánari ákvörðunum og 
takmörkunum, sem lög þessi setja.

II. KAFLI.

Vm vörsluskqldu.

3. gr.
Þar, sem girðingar greina lönd jarða og settar hafa verið sem varsla af 

öllum aðiljum,. skal ávalt skylt að halda þeim við, svo að fullkomin varsla sje, 
eftir þeim kostnaðarhlutföllum, sem girðingin hefir verið sett upphaflega, nema 
nýir samningar verði. Sje samgirt fyrir fleiri býli, er skift lönd eiga, og einn 
verði fyrir ágangi sökum girðingar, skal bæta ágang eftir mati, ef ekki er í samn- 
ingi eða samþykt. Sje vanrækt viðhaldsskylda af einhverjum aðilja og ágangur 
hlýst af, ber sá ábyrgð, er vanrækti. Sömuleiðis geta menn i fjelagi komið á 
hverskonar vörslu sem er um lönd jarða eða landshluta eða milli jarða, eða 
girt af afrjettarlönd, en jafnan skal þá greinilega fram tekin í samningi kostnaðar- 
hiuttaka hvers í byggingu og viðhaldi. Gildir sama um vanræksln i þessu efni og 
áður er tekið fram í þessari grein.

4. gr.
Hvert kauptún, sem heflr sjerstaka stjórn eða er sjerstakt sveitarfjelag, er 

skylt að gera trygga vörslu um alt land sitt, án tillags frá þeim, er lönd eiga að. 
hvort sem að liggur engi eða beitiland. Sömuleiðis þar, sem >hverfi« eða >torfur« 
eru með fleiri býlum og sami er eigandi að. Skal honum skylt að setja vörslu 
um $lla eignina, þó ekki nema utan túna eignarinnar, ef stór lönd eru.

5. gr.
Skyldur er eigandi ágangsfjenaðar að taka þátt í girðingarkostnaði fyrir 

engjar eða ræktað Iand annars manns, ef það liggur undir verulegum ágangi að 
öðrum kosti.

III. KAFLI.

Vm itök.

6. gr.
Hvarvetna þar, sem jarðir eiga beitaritök i annara lönd, en eiga þar ekki 

land undir, skal skylt að annast, að landeigandi biði þar engan ágang fram yfir 
það, sem itaksrjettindi heimila, og enga vörslu getur ítakseigandi þar sett, sem 
landspjöll eru að, nema með leyfl landeiganda. Sje um skóg að ræða, gilda þar



um þau ákvæði í lógnm eða reglugerðum, sem á hverjum tima eru í gildi til 
friðunar skóginum.

7. gr.
Nú á maður engjaitök i annars manns landi, og má þá landeigandi ekki 

beita þangað fjenaði sinum frá þvi 6 vikur eru af surari og þar til búið er að 
slá itakið og hirða að öllu. ftakseigandi akal láta vinna ítakið næst eftir túnaslátt, 
nema öðruvísi semji með honum og landeiganda. Heimilt er ítakseiganda að veita 
vatni á landið, ef hann fær því við komið, og má hann taka torf og grjót í 
landinu i stíflur og girðingar, er með þarf, en bæta skal hann landeiganda jarð- 
spjöll, er verða af vatnsveitingu hans, eftir óvilhallra manna mati.

8. gr.
Heimilt er itakseiganda, þá er hann flytur hey af landinu, að beita hest- 

um sinum, þó ekki meira en þörf gerist. Setja má hann þar hey saman, ef flutt 
er næsta vetur, og rista torf á, ef ekki eru iandeiganda gerð sjerstök landspjöll 
utan itaksins.

9. gr.
Nú heflr itakseigandi girt slægjuitak sitt með lokuðum hliðum, og er 

honum þá aðeins heimilt að hafa lokuð hlift frá þvi 6 vikur eru af sumri og 
þar til itakið er alhirt, eins og segir í 7. gr., nema þar sje undir vatnsveiting 
nýrækt til túngræðsla, eða tún; mega þá hlift ávalt vera lokuð. Á þá landeigandi 
heimtingu á að fá metna beit sina i itakinu og fulla greiðslu fyrir.
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10. gr.
Ef landeiganda og itakseiganda kemur ekki saman um, hvort landspjöll 

hafa gerð verið til tjóns landeiganda við notkun eða ræktun ítaks, eða hvað fyrir 
skuli greiða beit landeiganda, skal eflir ósk hlutaðeiganda dómkveða 2 menn til 
gerðarinnar; taka þeir sjer oddamann, ef þarf. Greiðir itakseigandi og landeigandi 
kostnaðinn, að hálfu hvor. Gildir gerð þessara manna þar um.

IV. KAFLI.

Um ffárrekstar t haga og innsetning búfjár.

11. gr.
Eigi má maður reka pening sinn til beitar nær annars manns landi en 

500 m. (tvö hundruð faðma tólfræð), nema varsla sje i milli eða peningurinn 
hafður i höftum eða setið yfir honum, eða einhverjar aðrar hömlur af staðháttum 
varni þvi, að hann fari inn yfir landamerki. Enginn má heldur byggja nær landa- 
merkjum en nú var sagt sel, beitsrhús, fjárrjettir eða nokkur önnur peningshús, 
nema áður hafi þar staðið eða sá leyfl, sem land á á móti. Þó má sá, er vill 
nota rjett til lands fast að merkjum, ef hann hefir boðið gagnaðilja að taka þátt 
i */» girðingarkostnaði og hann ekki tekið þvi boði, vera undanþeginn þessum 
byggingarákvörðunum.
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12. gr.
Ef maður rekur pening sinn á annars manns land til beitar eða nær 

landamerkjum en 11. gr. ákveður, og gengur peningurinn þegar yfir landamerki, 
þá má sá, er fyrir beit verður, í fyrsta skifti taka þann pening og færa eiganda 
beim. Á þá eigandi að greiða fult gjald fyrir beimreksturinn. Nú kemur pening- 
urinn aftur inn á land grannans fyrir þessar sakir, og er honum þá heimilt að 
setja hann inn. Sama er og ef peningur annars manns skemmir girðingar eða garða, 
sem til vörslu eru, eða stekkur yfir slikar girðingar, enda sjeu þær í gildu standi.

13. gr.
Nú verður maður fyrir ágangi af annars manns fjenaði fyrir aðrar sakir 

en segir i 11. gr., svo sem hirðuleysi fjenaðareiganda, þrábeit eða fyrir enn aðrar 
orsakir, og hefir þá ágangsþolir sama rjett til innsetningar og allrar meðferðar eins 
og segir i 12.—17. gr.

14. gr.
Þá er ágangsfjenaður er þannig settur inn, á eigandi þann kost að leysa 

hann út aftur, og skal hann þá greiða 30 au. fyrir hverja sauðkind og geit, en 
1 kr. fyrir hvern stórgrip. Þess utan greiði hann skaða þann, er peningurinn 
hefir gert á engjum, heyjum, túni, sáðgörðum og girðingum, eftir því sem 2 
óvilhallir næstu grannar meta, er ágangsþolir kveður þar til, verði ekki samkomu- 
lag um skaðabætur. Geri ágangsfjenaður skaða að öðrn leyti, svo sem með því 
að i honum er graðpeningur, sem gengur laus á þeim tima, sem ágangsþoli 
verður að skaða, varðar það sjerstökum skaðabótum, er meta skal á sama hátt. 
Taki maður pening i hagagöngu og gangi hann í annars manns land, skal fyrir 
hann greiða hálfu meira útlausnargjald.

15. gr.
Tregðist eigandi ágangsfjenaðar að greiða útlausnargjald og skaðabætur, 

ef einhverjar eru, er þeim heimilt, er inn setti, að halda svo miklu af fjenaðinum, 
er útlausnargjaldinu og skaðabótunum nemur, þar til þvi er að fullu lokið.

16. gr.
Þegar ágangsþolir hefir sett inn ágangsfjenað, skal hann samdægurs gera 

eiganda aðvart nm það. Hann skal ætla fjenaðinnm nóg húsrúm og* skal hann 
ábyrgjast, að hvorki falli hús á hann nje hann troðist undir fyrir húsþröng; en 
eigi varðar honum við lög, þó skepnur stangi hver aðra til bana eða farist af þeim 
orsökum, er honum verður eigi gefin sök á. Sje málnytupeningur settur inn, skal 
mjalta hann á hverju máli, og á sá málnytuna, er inn setti. Nú kemur eigandi 
ekki strax að vitja penings síns, og skal sá, er inn setti, geyma hann i 2 daga 
og gefa hey, ef með þarf, en fá skal hann allan þann kostnað endurgoldinn. Hafi 
eigandi ekki vitjað penings sins á 2 daga fresti, er ágangsþoli heimilt að fá uppboð 
á svo tniklum hluta fjenaðarins, að hann fái allan sinn kostnað endurgoldinn 
ásamt útlausnargjaldi og skaðabótum, ef eru. Hinn hluta peningsins, er ekki fer 
fram sala á, skal færa eiganda, og borgar hann hæfilegt gjald fyrir heimreksturinn.

Alþt. 1929, A. (41. löggjafarþing). 82
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17. gr.
Ef eigandi ágangsfjár teknr pening sinn, sem inn heflr verið settur, úr 

vörslnm annars manns. að honnm fornspnrðnm og án þess að hafa greitt áfallinn 
kostnað, varðar það sektnm, 20—200 kr. Sje peningnr kominn inn á annars 
manns land af þeim orsöknm, sem segir í 11. og 13. gr., en hefir þó ekki verið 
settnr inn, má eigandi ekki taka hann þar að hinnm fornspurðnm, nema hann 
greiði honnm fult endnrgjald, hafi fjenaðnrinn gert skaða.

Eigi má reka annars pening úr sjálfs hans landi, svo til ógreiða verði 
eða skaða. Varðar það 5—100 kr. sekt.

18. gr.
Taki nokknr fjenað annars manns og setji inn, þegar öðruvisi er ástatt 

en segir i lögnm þessnm, skal hann greiða fnlt endnrgjald fyrir skaða, er af þvi 
hlýst, ank 10—80 kr. sektar.

V. KAFLI.

Um afíjettarpening og strokufíenað.

19. gr.
Gangi fjenaður úr afrjett i lönd manna og geri þannig átroðning eða 

skaða, er ágangsþoli heimilt að reka hann aftnr til afrjettar, ekki styttra en i 
miðjan afrjett. Gerir hann hæfilegan reikning fyrir reksturinn til hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar, er greiðir hann úr sveitarsjóði. Verði ágreiningnr nm reikninginn, 
sknln 2 menn meta, er ágangsþolir og sveitarstjórn nefna, sinn hvor. Komi þeim 
ekki saman, taka þeir sjer oddamann. Kostnaðnr við gerðina greiðist af hálfn 
af hvornm aðilja.

20. gr.
Geri strokufjenaður ágang á land manns og eigandi er svo fjarri, að hon- 

nm verði ekki gert aðvart samdægnrs, skal ágangsþolir taka fjenaðinn i vöktnn 
þar til eigandi fær vitneskju nm, sje það á þeim tima, að eigandi biði skaða af 
að missa fjenaðinn. Ella skal með hann farið sem afrjettarpening samkv. 19. gr. 
Fjenaðareigandi greiðir ágangsþoli þóknnn fyrir vöktnn. En reki hann fjenaðinn 
til afrjettar, greiðir sveitarsjóðnr þess hrepps, er eigandi er búsettur i, kostnaðinn, 
og ter nm það eins og segir i 19. gr. Vitji fjenaðareigandi ekki þess fjenaðar, 
er ágangsþolir hefir tekið f vöktnn, á hæfilegnm tima eftir að hafa fengið vit- 
neskjn þar nm, skal farið með fjenaðinn sem afrjettarpening.
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VI. KAFLI.

Um llöla i óskift lönd.

21. gr.
Þar, sem óskift eru löod milti tveggja jarða eða fleiri, er hverjum heim- 

ilt, er ofsett þykir í landið eftir afuotahlutföllum, að heimta ítölu frá hverjum not- 
anda. Hreppstjóri og úttektarmaður framkvæma itöluna, og greiða ábúendur 
kostnaðinn eítir afnotahlutföllum.

Greinargerð.

Frnmvarpi þessu fylgdu svo hljóðandi athugasemdir fri milliþinganefnd- 
inni f landbúnaðarmilum:

I hinum fornu lögum vorum eru mörg ikvæði um igang búfjir. Heflr 
hann frá öndverðu verið talinn saknæmur og valdið skaðabótum og sektum, þó 
mismunandi hafi þetta verið I okkar lögum og eldri lögum. Páll Briem getur þess 
I »Lögfræðingi< i ritgerð nm ágang búfjár, að eftir Gulaþingslögum og Frosta- 
þingslögum hafl igangsfjenaður verið rjettdræpur með vissum takmörkunum. I Gri- 
gis varðaði sektum og skaðabótum ágangur i tún, akra og engi. í Jónshók var 
löggarðsskylda og löggarðsviðhald innleitt eftir Norsknlögum. Var þi undir þvi 
komið, hvort löggarður var um landið. Skyldi greiða skaðabætur, ef fjenaður fór 
yfir eða braut löggarð. En væri enginn löggarður, var undir því komið, hvort 
nokkrum bar að gera garðinn. Bæri engum lóggarðsskylda, var skaðabótaskylda 
fyrir igang. En vanrækti einhver garðlagsskyldu, þi misti hann skaðabóta fyrir 
igang, er garðleysið olli, og varð þess utan að greiða öðrum skaðabætur vegna 
sliks ágangs.

Pessi ákvæði Jónsbókar þóttu óljós að þvi leyti, hvort greiða ætti jafnar 
skaðabætur fyrir alt búfje og jafnt hvort igangurinn væri á tún, akra eða engi 
eða annað land. Þegar Jónsbók var lögtekin, 1281, varð óinægja út af þessum 
óljósu ikvæðum, þar sem horfin voru ikvæði Grágisar um »helgi túns ok akra 
ok engjaa. Leiddi af þeirri óánægju rjettarbót Eiriks konungs Magnússonar 1294. 
Var með henni sú breyting gerð á Jónsbók, að fuliar skaðabætur skyldu greiðast 
fyrir beit töðu, akra og engja, fyrir fjenað þeirra manna, er beit ittu i örskots- 
helgi, en fyrir annara fjenað bæði skaðabætur og sektir, og skylt var að hafa 
löggarð um »hvar sem hlaðit er korni eða töðua. Þetta eru talin hin gildandi lög 
um ágang á tún og engjar.

Aftur eru ikvæði Jónsbókar alt önnur um igang búfjir á haga, þannig: 
»Hvergi á maðr at bæta fyrir hagbeita. Þó eru þessi almennu ikvæði með ýms- 
um undantekningum. Ekki mi reka fje of nærri annars landi til beitar; að óðru 
leyti ef vanrækt er garðlagsskylda, og í þriðja lagi ef lögfestir eru hagar. Heldur 
ekki mi byggja sel, beitarhús eða aðrar byggingar nær annars landi Cn i örskots- 
helgi (tvö hundruð faðma tólfræð). Þessar undantekningar sýna, að hagbeit var 
ekki að öllu ósaknæm. Þó hjer sjeu ekki lengra rakin hin fornu ikvæði, sem
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ekki virðist þörf í þessu sambandi, þá sýna þau þó, eins og tekið var fram, að 
frá alda ððli hefir beit í annars land eða ágangur búfjenaðar verið talinn sak- 
næmur. Hitt er annað mál, að grundvöllurinn undir þessum rjettarákvæðum í 
Jónsbók, sem i gildi hafa verið og eru, virðist hafa verið nokkuð óljós hvað 
snertir gildi eignarrjettarins eða helgi lands. Hin flóknu ákvæði um garðlags- 
skyldu sýnast bygð á þeirri rjettarhugsun, að hvorttveggja væri skylda, að passa 
skepnur sínar og verja land sitt. Að visu segir Jónsbók: »Hver maðr á gróðr á 
sinni jörð«, en hún segir lika, þó með undantekningum sje: »Hvergi á maðr at 
bæta fyrir hagbeit«. Af þvi leiðir, að hagagróður manns er ekki friðhelgur. Þetta 
ósamræmi stafar af þvi, að einn er ekki grundvöllurinn. Allar gróður lands er 
ekki friðhelgur, og þar af leiðandi ekki eignarrjetturinn. Hjer rugia hagsmuna- 
atriði rjettargrundvellinum, þar sem meiri skaðsemd fylgdi ágangi á tún og engj- 
ar en á haga. Einhlitt sýnist, að bjer eigi öllu að ráða helgi eignarrjettarins. Og 
um leið og á þvi er bygt, fjarlægist fjöldi vafaatriða, sem einkent hafa flestar 
tilraunir um lagasetningu um ágang búfjár.

Það má heita stóreinkennilegt og ólikt öðrum löggjafarháttum íslendinga, 
að allar aldir siðan Jónsbók var lögtekin 1281 skuli ákvæðin um ágang búfjár 
ekki hafa verið numin úr gildi með nýjum lógum. Þetta er þvi merkilegra, þeg- 
ar litið er á þann mikla lagasæg, sem afgreiddur er árs árlega af Alþingi. Og líka 
vegna hins, að þessi Jónsbókarákvæði, sem i gildi eru, hafa alls ekki verið notuð, 
liklega öldum saman, og eru þvi sem dauður bók'stafur. Til sönnunar þessu eru 
svör allra hreppstjóra landsins við fyrirspurnum milliþinganefndarinnar i land- 
búnaðarmálum frá 1907. Þar er þvi undantekningarlaust neitað, að lög þessi hafi 
verið notuð svo þeir viti til.

Það mætti ætla eftir þessu, að lagaþörf i þessa átt væri ekki mikil og 
þörfin á að tryggja rjett einstaklingsins hefði ekki verið og væri ekki tilfinnanleg. 
En það er þó síður en svo sje, þó vaninn hafi gert menn lina í sókninni á yfir- 
borðinu. Fjölmargar tilraunir hafa þó verið gerðar til þess að fá ný lög i þessu 
efni. Fyrir 240 árum (1688) kom út konungsbrjef þessu viðvikjandi og á siðast- 
liðinni öld var mál þetta margsinnis upp tekið, án þess að árangur yrði af. Em- 
bættismannanefndin átti að gera breytingu Jónsbókarlaga, og út af þvi samdi 
Páll Melsted amtmaður frumvarp til tilskipunar um landbúnaðarmál Islands. Var 
þá málið nokkrum sinnum fyrir Alþingi áður en nefnd sú, sem skipuð var með 
konungsúrskurði 4. nóvember 1870 til að semja ný landbúnaðarlög fyrir Island, 
tók það til meðferðar. Meiri hluta frv. þeirrar nefndar lagði stjórnin fyrir Alþingi 
1879, og lá fyrir þingunum 1881 og 1883, þar sem 1. kafli frumvarpsins höndl- 
aði um helgi lands eða ágang búfjár. Á þinginu 1883, þegar afgreidd voru ábúð- 
arlögin, sem dregin voru út úr þessu landbúnaðarfrumvarpi, hnýtti þingnefndin 
í neðri deild við ábúðarlagafrumvarpið viðauka i 6 greinum um ágang búfjár. 
Samþykti deildin það. Var þá talið svo mikilsvert að fá lög um þetta, að ekki 
mætti dragast, og þvi sett sem viðauki við alveg ósamkynja mál.

Efri deild feldi þennan viðauka, gegn harðri mótspyrnu, sem bygð var á 
þvi, eins og i neðri deild, hve mikil þörf væri á þessum lögum. Síðan var lagð- 
ur fyrir þingið 1885 sá hluti landbúnaðarfrumvarpsins, er fjallaði um ágang bú- 
fjár. Á þvi þingi var samið nýtt frumvarp, »um helgi Iands fyrir ágangi af skepn-
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um«, sem ekki var afgreitt. Eftir það lá frumvarp um ágang búfjár fyrir Alþingi 
1889. Loks fjallar milliþinganefnd í landbúnaðarmálum, sem skipuð var með 
konungsúrskurði 2. mars 1904, enn um málið; samdi frv. um ágang búfjár með 
athugasemdum.

Þegar athugaðar eru allar þær tilraunir, sem hjer eru nefndar, til þess að 
fá sett lög um þetta efni, þá er það Ijóst, að bak við þær er brýn þórf. Enda er 
það víst, að rjettarmeðvitund manna er lifandi fyrir þvi að biða ekki skaða af 
öðrum bótalaust. Hefir líka rjettaröryggi i þá átt verið trygt á flestum eða ólium 
sviðum nema þessu og lagað eftir nútima ásigkomulagi. Tími virðist þvi til kom- 
inn að fylla í þetta skarð í löggjöfinni.

Það virðist óþarft að rekja sögu um meðferð þessa máls á þingi eða hjá 
nefndum þeim, sem um það hafa fjallaö. Hún er eiginlega öll sögð með þvi, sem 
áður er tekið fram, að máiið var altaf óaðgengilegt, vafningasamt og óljóst, sök- 
um þess rjettargrundvallar, sem það var bygt á, þar sem ekki var gengið út frá 
þvi, að hver væri skyldur að vakta sinn fjenaö og bera alla ábyrgð á, að hann 
gerði ekki öðrum skaða, eða með öðrum orðum, að gróður lands væri friðhelg- 
ur. Að fenginni þessari niðurstöðu varðar allur ágangur við lög.

Sýnist þá vera einfaldast og vafningaminst, að sektir sjeu allar greiddar 
með ákveðnu útlausnargjaldi fyrir allan pening, þegar þrábeit eða hirðuleysi 
með skepnur á sjer stað. Og auk þess skaðabætur fyrir usla þann, er ágangs- 
fjenaður gerir á ökrum, görðum, engjum, túnum og heyjum.

Margir munu vist hafa þá sögu að segja, að þeír hafi orðið fyrir ein- 
hverjum skaða af annara peningi, þó að ekki hafi leitað rjettar síns eftir þeim 
gömlu fyrirmælum, sem i gildi eru. Enda veldur garðlagsskyldan þvi, að þau 
eiga ekki við nútima ásigkomulag. Af þessu ástandi hefir leitt, að ýmsir ofhlaða 
land sitt, með það beinlinis fyrir augum, að fjenaður þeirra framfleytist á ann- 
ara löndum. Er sláandi sönnun þeasa dæmi það, er milliþinganefndin frá 1907 
tilfærir í athugasemdum sinum við frv. um ágang búfjár. Skal það tekið hjer 
upp. Er það hreppstjóri i Skagafjarðarsýslu, sem segir frá:

»Jeg þekki hjer skamt frá mjer 2 bændur, sem árlega taka hagagöngu- 
hross; annar hafði þau um 60 i fyrra, en hinn yfir 80. Einn bær er á milli 
þeirra, en bóndinn þar tekur engin hagagönguhross, hefir þó talsvert land og er 
sjálfur hrossafár. Allir mega geta nærri, hve miklnm ágangi hann verður fyrir af 
þessum mikla hrossasæg frá hinum, þegar þau hafa svo uppurið lönd þeirra 
sjálfra, að á vorin sjest varla stingandi strá, en í fióum sjást aðeins berar kvist- 
hrislur á stangli*.

Þessi lýsing á viðar við, og má skjóta þvi til allra löggjafa þessarar þjóð- 
ar, hvort þeir þekki ekki eitthvað í þessa átt. Væri svo, má fullyrða, að hvort- 
tveggja verði gert: að vernda lönd fyrir slíkri meðferð og tryggja rjett þeirra 
manna, er fyrir slikum búsifjum verða. Það myndi lika sannast, ef heppileg lög 
um ágang búfjár yrðu sett, að þau gerðu miklu meira gagn og »grannasættir« 
en menn gera sjer grein fyrir með fljótri yfirvegun.

Það hefir verið ætlun sumra manna og komið fram undir umræðum 
þessa máls, að eins og frv. um ágang búfjár hafa legið fyrir myndu þau valda 
eilifum málarekstri, ofsóknum og hatri, ef þau yrðu að lögum. Það var nokkur



ástæða til þessarar hræðslu út af samam ákvæðam, sem mestom vafningum 
gátu valdið, ef til málarekstrar kom. En það ern i fyrsta lagi litlar líkur til þess, 
að lög þessi yrðu mikið notað, nema þar sem ágangur hefir verið úr hófi og 
óánægja eða jafnvel hatur ríkir út af honum. Par verðar ekki vont verra, heldur 
miklu fremur myndi það skapa sættir. Sá, sem hefir framið órjettinn, sættir sig 
við að verða að hætta þvi. í öðru lagi, ef sektarákvæðin eru einföld og óbrotin, 
geta þau engum málaflækjum valdið. Annarsstaðar, þar sem fjenaður gengur sitt 
á hvað á grannalönd, er venjan og afskiftaleysið búin að friða svo, að engar 
Jiknr ern til, að byrjað yrði þar á sandurgerð, þar sem líka álitamál væri um 
vinning, ef til streitu kæmi. Hitt er liklegra, þar sem svo stæði á, og enda víðar, 
að menn gerðu með sjer frjálsa samninga, bygða á ákvæðum laganna. Væri þá 
markinu náð með lagasetningunni.

Skal nú ekki fjölyrt frekar um undirbúning eða tilgang og þýðingn þessa 
frv., heldur skýrðar hinar einstöku greinar.

Við 1. gr.
Hjer eru alifuglar taldir með búfje, og byggist það á þvi, að þeir bita 

gras eins og annar fjenaður og flokkast þvi með öðrum beitarpeningi, er skemdir 
getur gert. Hefir þeim því lögfræðilega verið skipað með búfjenrði.

Við 2. gr.
Eignarrjetturinn er friðhelgur eftir stjórnarskránni. Gróöur lands er eign 

þess, sem landið á eða hefir umráð yfir. Af þessu leiðir, að sjerhverjum er óheim- 
ilt að beita annars land. Veiður að binda hann þeirri skyldu, ekki einasta að 
gera það ekki vísvitandi, heldur einnig að girða fyrir, að það geti orðið. Hvílir 
þessi skylda jafnt á öllum, og verður því engum órjettur ger sjerstaklega.

Við 3. gr.
Víða eru nú girðingar, með mismunandi gerð, settar niður sem varsla 

og gerðar samkvæmt lögum um girðingar eða samþyktum, svo að fullgildar sjeu. 
Er gengið út frá, að þeim reglum sje fylgt, sem þegar eru á komnar, og við- 
haldsskyldan hvili á sama grundvelli. Eru þetta Dý ákvæði um garðlagsskyldu 
og af sömu rót runnin sem hin fornu. Nú eru giit af heiðalönd og gerðar hvers- 
konar samgirðingar með ákveðinni þátttöku hvers hlutaðeiganda, og virðast eng- 
in ný ákvæði þurfa um það hvað búfjárágang snertir. t*ó er það hjer upp tekið, 
að bæta eftir mati ágang, sem einhver kynni að verða fyrir innan samgirðingar, 
þar sem skift eru lönd milli býla og ekki þykir einhlítt, að ítala sje gerð eftir 21. gr.

Við 4. gr.
Sjálfsagt þykir, að kauptún, sem er sjerstakur hreppur, girði á sinn 

feiginn kostnað land sitt án tillags eða þátttöku frá þeim, er lónd eiga að. Venju- 
lega er ágangur frá kauptúnum með ógirt land margfaldur við það, sem á sjer 
stað annarsstaðar, og þvi ranglátt, að þeir, sem fyrir ágangi verða, sjeu kúgaðir 
til að kosta girðingu. Kauptúnalönd eru lfka oftast ákveðiu með sjerstökum lög- 
um, annaðhvort sem verslnnarlóðir eða ræktunarlóðir, og er því rjett, að þau
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sjen háð sjerstökum skyldum, Og sannreynd er það, að þar er oftast eða æfln- 
lega ofsett í land.

Rjett sýnist einnig, þar sem sami eigandi á fleiri smábýli i »torfn« eða 
»hverfi«, að varsla sje um. Byggist það á sömn röknm og girðing kauptúnalands, 
að þaðan er meiri ágangshætta.

Við 5. gr.
Það getnr orðið til hagnaðar fyrir þann, sem ágangsfjenað á, og jafnframt 

til samkomulags, að hann taki þátt i girðingarkostnaði hjá ágangsþoli fyrir engj- 
ar eða ræktað land, til þess að friast við sektir og skaðabætur, er geta leitt af 
áganginnm. Þvf virðast þessi ákvæði rjettmæt.

Við 6. gr.
Frá fornu ern viða beitar- og engjaftök. Þar hagar svo til, að itakseigandi 

á aðeins gróðnr landsins, en ekki landið sjálft. Verðnr þar að tryggja rjett land- 
eiganda, að hann ekki biði tjón af notknn itaksins. Hafa svipnð ákvæði gilt frá 
fornöld og verið tekin npp af þeim, sem áðnr hafa gert tilrann að fá nm þetta 
ný lög.

Við 7.-10. gr.
Þeir, sem eiga engjaitak i annars manns landi, eru eftir fornum lögnm 

útilokaðir frá að bæta itakið eða rækta, þar sem landeigandi mátti beita ítakið 
allan ársins hring, nema frá þvi er 6 viknr vorn af snmri og til þess er itakið 
var hirt. Þar sem liklegt er, að þessari venjn hafi vfðast verið fylgt, þykir rjett 
að láta hana gilda, að óbreyttum kringnmstæðnm. Aftnr á móti sýnist ekki rjett, 
þar sem svo hagar til, að koma má þessnm itöknm i rækt með vatnsveitingum 
eða túngræðsln, að fyrirmuna itakseiganda það. En af þvi leiðir, að girða þarf 
itakið og fá það fnllfriðað árið nm kring. Er þá afnnminn rjettnr landeiganda 
til beitarinnar, enda sýnist hann ekki mega vera þvi til fyrirstöðn að anka rækt- 
un landsins. En að sjálfsögðn verður hann að fá beitina metna til verðs og 
fullnaðargjald fyrir.

Einfaldast virðist að útkljá ágreining, sem verða kann nm landspjöll við 
notkun itaks, með gerðardómi. Og sömuleiðis, að beitarmat verði þannig gert. 
Koma hlntaðeigendur sjer saman nm að fá dómkvadda 2 menn til gerðarinnar, 
er taka sjer oddamann, ef þarf.

Annars verðnr liklega allnr landspjalla-ágreiningnr útkljáðnr eftir vatna- 
lögnnnm.

Við 11. gr.
Jónsbókarákvæði heimila ekki rekstnr fjár til beitar eða byggingu sels, 

fjárrjetta eða beitarhúsa nær landamerkjum næsta manns en 200 faðma tólfræð, 
nema einhverskonar varsla eða hindranir sjen á milli. Ákvæði þessi hafa anð- 
vitað átt að draga úr þvi, að ágangnr yrði á land grannans og fyrirbyggja það, 
að menn þannig notuðu annars land af ásettu ráði með þvi að beina skepnum 
að þvf. Ákvæðin geta enn orðið til varnaðar, ef laklega er gætt skyldunnar að 
vakta fjenaðinn. En rjett sýnist að gera undantekningn frá byggingarákvæðnnnm, 
ef gagnaðilja hefir verið boðið að kosta girðingn að hálfn leyti, en hann neitað,
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sto hinum sje auðveldara að nota land sitt að merkjum, þótt hann þrált fyrir j 
það sje skyldur að vakta fjenað sinn.

Við 12.-14. gr.
Það, sem rikast hefír verið i hyggju þeirra manna, sem nnnið hafa að j 

þvi að fá ný lög sett nm ágang búfjár, milliþinganefnda, þingnefnda og Alþingis, ; 
er um innsetningn á skepnnm. Hefír það sýnilega vakað fyrir mönnnm, að með 
þessnm fornn ákvæðum yrði best ljett af ágangi, enda vorn snm frumvörpin ) 
áðnr nm innsetning á skepnum. Þetta mnn lika verka best á hirðnlansa menn. 
Þeir trjenast npp á þvi að borga innsetningargjaldið, þótt lágt sje, og fara smám j 
saman að láta líta eftir fjenaði sinnm. Ekki er ætlast til þess, að ákvæðnm 
þessara greina verði beitt, þegar fjársamgöngur ern sem mestar haust og vor og 
erfiðast að hafa hemil á skepnnm sinnm. Þó geta komið fyrir þær kringnm- 
stæður, að þan eigi þá einnig við. Upphæð innsetningargjaldsins getnr altaf 
orðið álitamál. Miða verður við það, að gjaldið er sekt fyrir að nota eign annara. 
Kost má það telja við þessi ákvæði, að fyrir þeim er ekkert nmstang annað en 
sala einhvers hlnta fjenaðarins til lúkningar gjaldsins, sem sjaldan eða aldrei 
kæmi til. Sömuleiðis er ólfklegt, að oft kæmi til mats á skaðabótum, þvi það 
er rjettara fyrir eiganda ágangsfjenaðar að komast að samningum við ágangs- 
þoli heldur en að eiga nndir mati, þar sem ágangsþolir er látinn hafa rjett til 
að nefna ínatsmennina. En það virðist ekki vera ranglátt, þar sem hinn.fremur 
stöðugt órjettinn. Ef lög eiga nokkrn sinni að ná tilgangi sinnm, þannig, að 
bæta það, sem þau höndla um, uppræta óvenjur og koma á reglu, þnrfa þan að 
vera sem einföldust og hafa hreinar línur. Oft er það, að ýms ákvæði í lögum, 
sem eiga að miða að einhverskonar jöfnuði, valda vafningum og málaflækjum 
og halda uppi óvenjum og lögbrotum.

Minni hluti landbúnaðarnefhdarinnar frá 1877 var mjög andvfgur þessum 
innsetningarákvæðum. Taldi hann, að þan myndu verða til þess að spilla öllum 
friði milli nágranna. Þetta telur nefndin hinn mesta misskilning. Megn ágangur 
milli býla veldur einatt stöðugri óvild og jafnvel hatri. Er það eðlilegt, að sá, 
sem fyrir órjetti verður og getur ekki rjett hlut sinn, ali óvild til hins. Skýr 
lagaákvæði eru ein megnug að bæta úr þvf. Ekki sýnist heldur liklegt, að byrjað 
yrði að beita þessum ákvæðum án þarfa, þar sem þau eru jafnhandhæg báðum 
aðiljum og yrði úr þvi óþarfur skinnaleikur.

Hjer eru sett ákvæði um sjerstakar skaðabætur fyrir tjón, er graðpen- 
ingur veldnr i búfje manna. Eru miklar umkvartanir um það viðsvegar um land, 
að mönaum, sem ætla að hafa eitthvoð af ám sinum geldar, er það ómögulegt 
vegna ágangs af hrútum annara, sem látnir eru ganga með fje sfðari part vetrar. 
Kemur út af þessu fjöldi haustgotunga. Verður að ákveða mönnum hjer fylstu 
skaðabætur fyrir alt það tjón, er þeir verða fyrir i þessu efni. Þykir ekki ein- 
hlítt, að þetta verði bætt nema með lagaákvæðum og skaðabótaskyldu.

Við 15. gr.
Ákvæði þessarar greinar tryggja ágangsþoli innsetningargjaldið, ef það er
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ekki greitt strax. Eiga þan að vera til þess að slíkt komi ekki fyrir, því fáir 
myndu vilja eiga undir þvf, að selt yrði af fjenaðinum til lúkningar gjaldinu.

Vifl 16. gr.
Þessi grein þarf ekki skýringar. Hjer eru tekin upp hin fornu ákvæði, 

sum þó nokkuð breytt. Þannig á nú sá málnytuna, er inn selti. Þykir ekki á- 
stæða til að láta hann hafa önn fyrir henni, ef eigandi ágangsfjenaðar hirðir 
ekki meira um pening sinn en það, að hann hirði hann ekkistrax. Eldri ákvæði 
voru og þau, að innsetningarfjenaðnr átti að geymast lil >fimtar«, eða i fimm daga. 
Hjer er Iagt til, að það sjeu ekki nema 2 dagar, og þykir það nægur tími, þvi 
ef eigandi byggi svo fjarri, að tækifæri væri ekki að ná honum innan 2 daga, 
myndi vera um strokufjenað að ræða. Nú er líka auðveldara að koma skeytum 
til manna en var i fornöld.

Við 17. gr.
Ekki þykir rjett, að eigandi ágangsfjenaðar greiði útlausnargjald, þó fjen- 

aður hans sje kominn i annars manns land eða engi, ef verknaðurinn hefir ekki 
verið framinn, að setja hann inn; en að sjálfsögðu greiðir hann fult gjald fyrir 
allan usla, er fjenaðurinn gerir. Að öðru leyti þarf greinin ekki skýringar.

Við 18. gr.
Ákvæði þessarar greinar eiga að tryggja það, að lög þessi verði ekk 

misbrúkuð.
Við 19. gr.

f ýmsum fjallskilareglugerðum ern ákvæði nm það, ef afrjettarpeningnr 
gerir ágaDg á lönd manna, sem næstir búa afrjett, eða leitar í heimahaga. Eru 
oft lagðar kvaðir á þá menn, sem við afrjett búa, eða þá, sem reka þurfa af 
sjer afrjettarpening, að gera það að einhverjn leyti eða öllu leyti á sinn kostnað. 
Ákvæði þessi geta ekki samrýmst stefnu þessa frumv., þar sem sú skylda er ekki lögð 
á menn að verja lönd sin. Heldur verða sveitarstjórnir eða umráðamenn afrjetta 
að sjá um, að ágangur verði ekki af afrjettum. Þessi ákvæði i fjallskilareglu- 
gerðnm hafa lögfræðingar álitið, að ekki hefðu Iagagildi. Sýslunefndir hefðu ekki 
vald til þess að leggja slikar kvaðir á menn.

Við 20. gr.
Pað er oft mikilsvert fyrir eiganda strokufjenaðar, að hann sje stöðvaður 

og tekinn i vöktun. Svo er með fje i ullu, ef rúning er i nánd eða stendur yfir, 
og meðan förgun fjár slendur yfir o. s. frv. Ákvæðin eiga að tryggja það, að 
eigandi fjenaðarins verði ekki fyrir skaða. En sje ekki þessu til að dreifa og 
eigandinn geri sjer ekki ant að vitja fjenaðarins, þykir rjett, að hann sæti sömu 
meðferð og afrjettarpeningur. Mundi sveitarstjórn, þar sem fjenaðareigandi býr, 
ekki láta honum haldast uppi með það, að vitja ekki fjenaðar og baka sveitar- 
sjóði kostnað.

Við 21. gr.
Grein þessi þarf ekki skýringar, en þykir nauðsynleg, svo undir þessum 

kringumstæðum biði ekki einn ágang af öðrum.
Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 83
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Ed. 237. Hefiularállt

um frv. til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Nefndin leitaði álits borgarstjóra Reykjavikur um þetta mái, og er álit 
hans prentað hjer með sem fylgiskjal.

Það er ekki rjett, sem stendur bæði i athngasemdnnnm við stjfrv. og í 
nefndaráliti meiri hlntans, að engin löggjöf sje hjer til nm þetta efni, að minsta 
kosti hvað kanpstaðina snertir. í 2. gr. laga 3. jan. 1890 nm lögreglnsamþyktir 
fyrir kaupstaðina segir svo:

»í lögreglusamþyktinni skal kveða á um það, sem þykir þurfa að skipa 
fyrir nm, eftir því, sem hagar til á hverjnm stað: a. nm reglu og velsæmi á stræt-
nm . .......................... ; nm regln á veitingahúsnm og skemtistöðum, er almenningur
sækir, svo og um almennar skemtanir, svo sem leikiff.

Samkvæmt þessum fyrirmælum laganna hafa verið tekin i lögreglusam- 
þykt Reykjaviknr 19. apríl 1919 svofeld ákvæði:

77. gr.:
»Föst kvikmyndaleikhús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi 

lögreglustjóra og bæjarstjórnar og með þeim skilyrðnm að þvi er útbúnað og 
loftrými snertir, sem hún tilteknr. Ákveðnr bæjarstjórnin, hve mikið gjald skuli 
greiða i bæjarsjóð fyrir leyfið, annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningn. Lög- 
reglnstjóri getnr einn veitt leyfi til að halda eina og eina kvikmyndasýningn í 
senn og ákveðnr þá i samráði við borgarstjóra gjald f bæjarsjóðc.

79. gr.:
»Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefir fengið leyfi til að halda 

sjónleik, dansleik, samsöng eða einhverja þá skemtun eða sýningn, sem talin er 
hjer að framan, er skyldnr að sjá nm, að ekkert það fari fram, sem brýtnr í 
bág við regln eða velsæmi. Ef brestnr verðnr á þessn, er lögreglnnni heimilt að 
slíta samkomnnni og skipa áhorfendnm og öðrnm, sem við ern staddir, að fara 
i bnrtn. Lögreglnstjóri getnr og fyrirskipað skoðnn á kvikmyndnm og bannað 
sýningn á myndnm, sem hann telnr skaðlegar eða siðspillandi«.

Samhljóða ákvæði ern i lögreglusamþyktnm Akureyrar, Isafjarðar, Seyðis- 
fjarðar og ef til vill fleiri kanpstaða. Aftnr á móti ern ókvæði i lögreglnsamþykt- 
nm kanptúna, sem jeg h'efi fundið, ekki miðuð við föst kvikmyndahús, heldur ein- 
stakar sýningar, en eru í samræmi við ofannefndar reglur að þvi leyti, að lög- 
reglustjóra er áskilið vald til leyfisveitingar og rjettur til myndaskoðnnar, og 
gjald er áskilið til sveitarsjóðs.

íslenska löggjöfin hefir þvi i framkvæmdinni tekið ákveðna stefnu f þess- 
nm efnnm, þannig að kvikmyndasýningar eru frjáls atvinna innan þeirra tak- 
marka, sem lögreglustjórar og bæjar- (sveitar-)stjórnir setja hver í sínn nmdæmi. 
Á þessnm grnndvelli hafa kvikmyndasýningar verið reknar hjer yfir 20 ár.

í frv. er nú farið frara á að gerbreyta þessu, leggja fnllkomið einveldi 
yfir þessnm málnm f hendur dómsmálaráðherra, afarháan skatt á kvikmynda-
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húsin, að */< til rikissjóðs, og sjerstaka myndskoðan & hverjnm stað, þar sem 
kvikmyndasýningar ern. Til þess að gera sjer grein fyrir, hvort þessar breytingar 
sjeu til bóta, skal fyrst vikið að löggjöf annara Norðurlandaríkja nm þetta.

I Sviþjóð er löggjöfin um þetta (frá 1911) frjálslegust og mjög lik þeim 
regium, sem hjer hafa gilt. Þó er þar ekki áskilið samþykki bæjar- eða sveitar- 
stjórna, heldur einungis lögreglustjóra. Sjerstakur skattur er enginn á kvikmynda- 
sýningum, en rikið lætur framkvæma skoðun á öllum myndum, sem sýna á i 
landinu, á einum stað og af föstum skoðunarmönnum, og greiðir myndareigandi 
gjald fyrir skoðunina eftir gjaldskrá.

I Noregi er mjer sagt, að rjetturinn til að sýna kvikmyndir sje snmstaðar 
áskilinn bæjar- og sveitarfjelögum, og noti sum rjettinn sjálf, með þvi að reka 
kvikmyndabúsin, en önnur leigi rjettinn einstaklingum eða fjelögum. Þvi miður 
hefir mjer ekki hepuast að ná i norsku lögin sjálf.

1 Danmörku veitir dómsmálaiáðherra (samkvæmt lögum frá 1922) eða 
sá, sem hann felur það, leyfi til að reka kvikmyndahús til þriggja ára i senn, 
eftir að leitað hefir verið álits hlutaðeigandi bæjarstjórnar. Fyrir leyfið er greitt 
árlegt gjald, mjög mismnuandi eftir tölu sýninga og verði aðgöngumiða, þannig:

Flokkur Tala sýninga á ári Verð dýrnstu aðgðngumiða 
d. kr. au.

Árl. gjald. 
d. kr.

1. alt að 10 1.00 100
2. ait að 300 1.25 300
3. alt að 800 1.40 1000
4. alt að 1200 1.40 2000
5. alt að 1600 1.85 3000
6. ótakm. 2.10 8000
7. ótakm. ótakm. 15000
Árgjaldið rennur að *ji i rikissjóð og ’/j i sveitar- (bæjar-)sjóð. 
Samkvæmt upplýsingum, sem jeg hefi fengið, greiddn kvikmynðahúsin i

Danmörku 1. april 1928 árgjöld sem hjer segir:
Utan Kaupmannahafnar:

181 kvikmyndahús greiddu 100 kr.
61 ------ — 300 —

101 ------ — 1000 —
7 ------ — 2000 —
7------ — 3000 —
0 —— — 8000 —
1 (i Aarhus) 15000 —

1 Kaupmannahöfn:
16 kvikmyndahús greiddu 1000 — hvert.
4   — 2000 — —
18------------ _ 3000 — —
3   — 8000 — —
3------------ _ 15000 — —

Myndskoðun er framkvæmd á einum stað i Danmörku, með svipaðri til- 
högun og i Svíþjóð.
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Það er alment viðurkent á Norðurlöndum, að sænska tilbögunin hafl 
reynst best af þessum þremur. Samkvæmt ákvæðum ( dðnsku lögunum frá 1922 
bar að endurskoða þau í rikisþinginu 1927 —’28, og kom þá mjög til álita að 
hætta alveg við þessa leyfisveitingartilhögun, eins og athugasemdir stjórnarinnar 
við frv. sýna, og taka upp bina sænsku tilhögun. Ein ástæða var þó færð fram 
á móti þessu, sem sje að erlendir kvikmyndahringir hefðu fengið eignarráð á 
talsverðum hlula kvikmyndahúsa i Sviþjóð. Ea þessi mótbára gegn sænsku til- 
höguninni kemur eigi til greina hjer á landi, þvi að með hinum almennu lögum 
nr. 63 1919, um eignarrjett og afnotarjett fasteigna, og annari löggjöf, er það 
fyrirgirt, að útlendingar geti eignast bjer kvikmyndahús fremur en aðrar fast- 
eignir. í Danmörku varð þetta, ásamt þvi að menn voru nú orðnir vanir þessari 
leyflsveitingatilhögun, til þess að löggjöfin var látin standa litið eða ekkert breytt.

Þá er a3 lita á það, hvernig okkat islenska tilhögun heflr reynst. Og er 
þá það að segja um kvikmyndasýningar bjer í Rvik, að þær eru eitt af því mjög 
fáa, þar sem við stöndum fullkomlega jafnfætis nágrannaþjóðunum. Allar úrvals- 
myndir, sem sýndar eru í Danmörku, eru líka sýndar bjer. Verulega ljelegar 
myndir, sem mörg kvikmyndahús i Khöfn verða að sætta sig við, sjást hjer ekki, 
og húsakynnin hjer taka langt fram flestum kvikmyndahúsum erlendis og standa 
jafnfætis þeim allra bestu þar.

Mjer sýnist því ekki ástæða til að vikja út af braut hinnar islensku lög- 
gjafar i þessu efni og taka upp gerólíka og úrelta danska löggjöf á þessu sviði, 
sem hvergi er fylgt annarsstaðar i nálægum löndum.

Af sjerstökum ákvæðum stjórnarfrv. skal jeg því næst taka til athugunar 
myndskoðunina og skattgjaldið.

Myndskoðun fer i Danmörku og Svíþjóð fram á þann hátt, að í sjerstöku 
þar til útbúnu húsnæöi er myndin sýcd, en myndskoðunarmenn sitja i stúkum og 
geta stöðvað myndina, hvenær sem þeim þykir þurfa, með því að styðja á hnapp. 
Þeir kaflar, sem myndskoðunarmenn vilja ekki samþykkja, eru svo skornir úr 
myndinni. t Danmörku eru ákvæðin um þetta svo ströng, að það er numið 
burtu, sem hverjum einum myndskoðunarmanni þykir athugavert, en i Svíþjóð 
ræður meiii hluti (oddamaður tilkváddur ef þari). Síðan gefa myndskoðunar- 
menn út skírteini fyrir bverja mynd, og er á það skráð stutt lýsing á efni mynd- 
arinnar, lengd hennar á undan skoðun og á eftir skoðun, og greinilega auðkent, 
hvort myndina má sýna börnum, eða eingöngu fullorðnu fólki. Þessi skirteini 
verða svo ávalt að fylgja myndinni, og hver lögreglustjóri getur heimtað, að þeim 
sje framvísað áður en myndin er sýnd i umdæmi hans. Auglýsingamyndir stimpl- 
ar myndskoðunin einnig.

Nú er það sjerstakt um kvikmyndir þær, er hingað koma, að nær und- 
antekningarlaust eru þær leigðar hingað til notkunar, en ekki seldar. Leigu- 
myndunum verður að skila aftur óskemdum, og kemur þvi ekki til mála að 
klippa úr þeim hjer eöa skemma þær á annan hátt. Alment er þvi ekki svig- 
rúm bjer ennþá fyrir samskonar myndskoðun og i öðrum löndum.

Frv. fer nú fram á það, að tveir myndskoðunarmenn starfi á hverjum 
stað, þar sem kvikmyndir eru sýndar. Dómsmálaráðherra á að skipa þá, liklega 
einnig að ákveða þeim laun úr rikissjóði, en kvikmyndahúsin eiga að greiða

Þingskjal 237
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gjald fyrir i ríkissjóð. Svo má sýna þá mynd alstaðar í landinu, sem mynd- 
skoðunarmenn hafa leyft á einum stað. Þessir menn eiga svo loksins að hafa 
vald til að ákveða hámarksverð á sætum í kvikmyndahúsunum á staðnum, og 
hefi jeg ekki fundið neitt tilsvarandi ákvæði i dönskum eða sænskum lögum. Ef 
einhver verður óánægður með ákvörðun þeirra um verðið, sker hinn alvaldi 
dómsmálaráðherra einnig úr um það.

Það er nú auðsjeð, að ef þetta yrði lögleitt, gæti afleiðingin orðið sú, að 
hingað færu að koma óskoðaðar myndir frá útlöndum, og gagnvart slíku fela 
ákvæði frv. ekki í sjer neina tryggingu fyrir viðunandj eftirliti. Ef annars þykir 
þörf á frekari lagaákvæðum um myndskoðun en nú eru, sýndist mjer sjálfsagt, 
að fyrsta lagaákvæðið væri það, að bjer mætti ekki sýna aðrar innfluttar myndir en 
þær, sem leyfðar hafa verið af myndskoðun einhvers þess eða þeirra ríkja, þar 
sem eftirlitið þykir nægilega vandlátt. En vald til þess að heimta þetta hafa 
lögreglustjórarnir nú, og i því einu felst miklu betri trygging en í öllum ákvæð- 
um frv. En frumvarpið býr til nokkrar bitlingastöður, þægilegar að veita — 
almenningur borgar.

Frv. fer fram á að leggja sjerstakan skatt á kvikmyndahúsin eftir »for- 
múlunnia:

20 * ’ X 2ÖÖ
c
dX

Ekkert er að því vikið í athugasemdum frv., hve hár þessi skattur muni 
verða, en meiri hlutinn stingur upp á litilsháttar breytingu. Eftir reynslu undan- 
farinna ára um aðsókn, verð á aðgöngumiðum og þviuml., sem til greina kemur 
í þessum »formúlum«, mnndi skatturinn verða á kvikmyndahúsunum hjer í 
bænum: ,

Eftir frv.: Nýja Bió...............kr. 15340.00
Gamla Bió............— 18684.00

Eftir brtt. meiri hlutans:
Nýja Bió um . . . kr. 11505.00
Gamla Bíó — . . . — 14013.00

Til samanburðar skal fyrst athugað, hve mikið árgjald samsvarandi kvik- 
myndahús ættu að bera i Danmörku. Bióin hjer hafa alt að 450 sýningar á ári, 
og hámarksverð sætanna má telja á 2 kr. ísl., eða um 1,64 kr. danskar. Nú er 
árgjald í Danmörku reiknað án tillits til sætafjölda i húsinu, þannig:

alt að 300 sýningar og kr. 1,25 sætaverð 300 d. kr.
-------  800 —------------  1,40 - 1000 —
-------  1600 — -------- 1,85 — 3000 —

Hvorngt svarar alveg til bióanna hjer, en ef hjer væri beitt svipuðum grund- 
vallarreglum og Danmörku, þar sem gjaldið er kr. 1,25 fyrir hverja sýningu með 
sætaverði kr. 1,40 og 1 kr. 88 au. fyrir hverja sýningu með sætaverði 1,85 kr., 
þá ætti árgjaldið á hvoru húsanna hjer að vera um 1 kr. 60 pr. sýningu með 
sætaverði kr. 1,64, eða árlega d. kr. 720,00 fyrir hvort bfóið. En nú greiða þau 
sjerstakt sýningargjald i bæjarsjóð, 760 kr. árlega hvort, og þetta gjald getnr 
bcejarsljórnin hækkað, ef hún vill. Það er þvi alger fjarstæða að visa i dönsku 
löggjöfina svo sem fyrirmynd fyrir skattákvæðum þessa frumv.
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Jeg hefi kynt mjer reikninga kvikmyndahúsanna hjer í bænum nndanfarin 
ár og sannfærst nm, að þaö kemur ekki til nokkurra mála, að þan geti bætt á sig 
skatti, hvorki þeim, sem stjfrv. stingnr upp á, nje þeim, sem meiri hlntinn orðar, 
án þess að tekjnr þeirra ankist, og sje jeg þvi ekki annað en að skattnrinn þýði 
beinlínis hækknn á verði aðgöngnmiðanna. og mnndi því lenda á almenningi.

Loks vil jeg leiða athygli að þvi, að þessi fyrirtæki greiða nú tekjuskatt 
og eignarskatt i rikissjóð, eins og aðrir atvinnnrekendnr. Skattstofan á heimtingn 
á að fá árlega reikninga þeirra og fá að skoða bæknr þeirra, og er mjer kunn- 
ngt nm, að skattstofan notaði sjer þessa heimild i tíð E. A. skattstjóra. Skatt- 
stjórinn er einnig formaðnr niðnrjöfnnnarnefndar kanpstaðaríns, og sú nefnd hefir 
rjett til að nota alla þá vitneskjn nm hag og tekjnr gjaldandans, sem skattstofan 
fær, og svo leggnr hún útsvarið á aeftir efnnm og ástæðnm*, án þess að henni 
sjen nein takmörk sett. Hún getnr því tekið handa bæjarsjóði alt það, sem henni 
þykir sanngjarnt, að bíóin borgi til almenningsþarfa, nmfram sýningargjaldið og 
hina núverandi lögákveðnn skatta. Að þvi leyti sem sjerstaknr nýr rikisskattnr 
kynni að lenda á eigendnnnm sjálfnm, þá er það því beinlínis tekið frá bæjar- 
sjóði, og mjer finst yfir höfnð, að rikið eftirskilji sveitarfjelögnnnm svo fáa og 
takmarkaða skattstofna, að ekki sje rjett af löggjafarvaldinu að seilast beinlinis 
eftir þeim sköttnm handa rikissjóði, sem sveitarfjelögin njóta nú.

Að öðrn leyti visa jeg til brjefs borgarstjóra nm þetta.
Að ölln þessn athngnðn sýnist mjer frnmv. ekki vera til þess fallið að 

vera grnndvðllnr nndir nýrri löggjöf nm þetta, og legg til, að það verði felt.

Alþingi, 30. mars 1929.
Jón Þorláksson.

Fylglakjal.

BORGARSTJÓRINN í REYKJAVÍK.
14. mars 1929.

Samkvæmt tilmælnm mentamálanefndar efri deiidar Alþingis leyfi jeg 
mjer að fara þessum orðnm nm frv. til laga nm kvikmyndir og kvikmyndahús:

Hingað til hafa bæjarstjórnir samkvæmt lögum 3. jan. 1890 nm lögreglu- 
samþyktir veitt öll leyfi til kvikmyndasýninga i kanpstöðnnum og samkvæmt 
sömn lögnm ákveðið gjald i bæjarsjóð fyrir sýningaleyfi, sem ætlast er til að 
gangi til greiðsln útgjalda þeirra, sem sýningarnar baka lögreglnnni.

Hjer i Reykjavik hefir verið litið svo á, að kvikmyndasýningar hafi það 
mikið meaningargildi, að ekki bæri að fþyngja þeim með hán sýningargjaldi, 
heldnr hlynna að þvi, að kvikmyndahúsin gætn orðið svo góð og fnllkomin, 
sem kostnr er á og að ekki þyrfti að selja aðgang að sýningnnnm hærra verði, 
en að almenningnr gæti haft þeirra not, enda þótt sýndar væru góðar og yfirleitt 
dýrar myndir. Bæjarstjórnin hefir því látið sjer nægja litið sýningargjald, en hins- 
vegar hafa útsvör kvikmyndahúsanna verið hlntfallslega há, miðað við nettó- 
tekjnr. Pað hefir farið svo, að þeim tveim stofnunum, sem hjer starfa að stað-
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aldri að sýningu kvikmynda, hefir vaxið svo fiskur um hrygg, að þær hafa get- 
að komið upp ágætum kvikmyndahúsum, og þá auðvitað í trausti þess, að þær 
gætu haldið áfram starfséminni óhindrað.

Frumvarpið, sem nú liggur fyrir Aiþingi, gerir ráð fyrir algerðri breytingu 
á þvi fyrirkomulagi, sem nú er, og miðar að þvi, að taka öll afskifti af kvik- 
myndasýningum úr höndum bæjar- og sveitarstjórna, en gera dómsmálaráðherra 
einvaldan yfir öllum þeim málum, er kvikmyndir snerta. Að sönnu er gert ráð 
fyrir, að leitað sje umsagnar sveitar- eða bæjarstjórnar áður en veitt sje leyfi til 
að stofna nýtt kvikmyndahús, en ráðherra þarf ekki á neinn hátt að fara eftir 
þeirri umsögn. Það virðist vera rjettara og i ineira samræmi við alt stjórnarfyrir- 
komulag hjer á landi, að sveitar- og bæjarstjórnir ráði þvi, hvernig hagað verði 
kvikmyndasýningum, hver i sinu utndæmi, og að minu áliti mikið heppilegra.

Ef að sæmileg trygging á að vera fyrir þvi, að góðar kvikmyndir verði 
sýndar, þarí að stilla i hóf um fjölda sæta i kvikmyndahúsum, þvi að annars 
hljóta kvikmyndahúsin að sækjast eftir ódýrum myndum og helst »spennandi« 
tii þess að laða fólkið að sjer. Það er nú svo, að fólk sækist meira eftir að sjá 
slikar myndir en fræðandi myndir, sem ekki eru eins æsandi. — Hjer i bænnm 
eru nú tvö kvikmyndahús með samtals 1109 sætum og eru það rúm 40 sæti 
fyrir hverja þúsund íbúa. í Danmórku, þar sem talið er, að kvikmyndahúsin sjeu 
mörg, eru i stærri bæjunum 40—50 sæti fyrir hverja þúsund ibúa, i Kaupmanna- 
höfn um 30. Aðsóknin i kvikmyndahúsunum hjer er þannig, að það kemnr ör- 
sjaldan fyrir, að öll sæti seljist. Frá þvi í byrjun ágúst 1927, er hið nýja hús 
Gamla bió var tekið til notkunar og til loka ársins 1928, þ. e. i 17 mánuði 
seldust alls 358492 aðgöngumiðar að báðum kvikmyndahúsunum og þar sem 450 
sýningar eru á ári í hverju húsi, verða það að meðaltali 563 menn, sem sækja 
hverja sýningu, þ. e. hjerumbil annað hvort sæti er að jafnaði óskipað. Bæjar- 
stjórnin hefir ekki viljað veita leyfi fyrir fleiri kvikmyndahúsum að sinni, þar 
sem vitanlegt er, að þegar þjóðleikhúsið verður reist, verða þar kvikmyndasýn- 
ingar og bætast þá við svo mörg sæti við kvikmyndasýningar, að nægja mun 
Reykjavikurbúum um langt skeið. Ýmsir hafa á undanförnum árum sótt um 
leyfi til að starfrækja kvikmyndahús hjer i bænum, en bæjarstjórnin hefir ekki 
viljað verða við beiðnunum, þar sem hún hefir álitið, að það yrði til tjóns á 
ýmsan hátt og sjerstaklega til þess að gera þjóðleikhúsinu mikla erfiðieika og 
auka framlög af opinberu fje til þeirrar stofnunar. Hinsvegar veit jeg, að nokkrum 
leiðtogum Alþýðuflokksins hjer i bænum er mjög umhugað um að fá leyfi til 
kvikmyndasýningar i væntanlegu húsi flokksins, og munu þeir treysta á það, að 
slikt leyfi fáist, ef hið fyrirliggjandi frumvarp verði að lögum.

Ákvæði frumvarpsins um að veita skuli leyfi til kvikmyndasýninga um 
5 ár i senn er afar varhugavert, þar sem óhugsandi er, að nokkur lánsstofnun 
vildi eða gæti lánað fje til byggingar kvikmyndahúss, sem stæði á svo ótryggum 
grundvelli.

Ákvæði frumvarpsins um, að skólum skuli heimil notkun kvikmynda- 
húsa til sýninga i þarfir kenslunnar er gott, en hjer i bænum hefir aldrei staðið 
á þvi að fá að nota húsin ókeypis i þessu skyni, ef barnaskólinn hefir átt i blnt. 
1 hinu nýja barnaskólahúsi bæjarins verður salur til kvikmyndasýningar.
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Myndskoðun virðist ekki vera mjög afar áríðandi, þar sem eingöngn ern 
sýndar myndir, sem skoðaðar hafa verið og samþyktar i nágrannalöndnnnm, en 
rjett kynni að vera að láta lögreglustjóra samþykkja og stimpla Ieyfisbrjefin fyrir 
myndnnnm og láta skoða þær einstökn myndir, sem honnm þætti ástæða til. — ; 
Slík myndskoðuD, sem frnmvarpið gerir ráð fyrir, er að minu áliti fráleit. Það ; 
getnr ekkert samræmi orðið i því, að hafa sjerstaka nefnd til að dæma nm kvik- 
myndir i hverjnm kanpstað og i hverjnm hreppi, enda alt of kostnaðarsamt. —
Gf fnllkomna myndaskoðnn skal lögleiða, verðnr að vera ein dómnefnd fyrir 
alt landið.

Þá er loks annað aðalatriði frnmvarpsins, leyfisbrjefagjöldin.
Það er Ijóst, að almenningnr verður að greiða öll þau gjöld, sem sýning 

kvikmynda hefir i för með sjer, alla þá tíð, að ekki er óhæfilega hátt verð á 
aðgöngnmiðnm, og þvi meiri sem gjöldin verða, því dýrari verða aðgöngnmið- 
arnir. Ríkissjóðnr hefir þegar skattlagt aðgöngnmiðana nm 10% með skemtana- 
skattinnm, þ. e. að meðaltali nm 14 aura hvern aðgöngumiða, og það gjald, sem 
frnmvarpið gerir ráð fyrir, verðnr einnig mjög nálægt 14 aurnm fyrir hvert selt 
sæti. Meðalverð fyrir sæti var 1928 kr. 1.48, og fengi kvikmyndahúsið af þvi 
kr. 1,20, en beinir skattar 28 anrar, auk annara skatta, sem vitanlega felast í 
verðinn. Ef það er viðnrkent, að kvikmyndasýningin. hafi menningargildi, og ef 
Alþingi vill styðja að þvi, að almenningnr hafi þeirra sem best not, þá virðist 
það vera röng leið að skattleggja sýningarnar svona gifnrlega.

Jeg er ekki i neinnm vafa um, að kvikmyndahúsin hjer i Reykjavik geta 
alls ekki staðist fjárhagslega, ef slikt gjald fyrir sýningarleyfi verður lögleitt, sem 
hjer er nm að ræða, nema verð aðgöngumiða sje jafnframt hækkað, og byggi 
jeg það álit mitt á afkomn þeirra nndanfarin ár. Frnmvarpið gerir og ráð fyrir, 
að fjárhagsörðngleikar verði afleiðing laganna fyrir kvikmyndahúsin og ætlar því 
dómsmálaráðherra að veita nýjnm kvikmyndahúsnm gjaldfrelsi nm nokknrt ára- 
bil. — Mjer virðist það mnndi verða óheppileg aðferð, ef löggjafarvaldið visvit- 
andi gerði fyrirtækjnm, sem starfrækt hafa verið nm langan tima, ómögnlegt að 
starfa áfram, en ivilnaði jafnframt samskonar fyrirtækjum nýjnm svo þau gætn 
komist af meðan eldri fyrirtækin værn að veslast npp.

Ef á annað borð á að lögleiða að nýjn vernlegan skatt fyrir að fara á 
kvikmyndasýningn, þá virðist eðlilegra, að sá skattur renni allur i sveitar- eða 
bæjarsjóð og mundi bann þá að einhverjn Ieyti verða til að Ijetta ntsvarsgreiðsl- 
nr sömn skattgreiðenda. Það er varhngavert, hversn seilst er á margan hátt i 
vasa borgaranna til að draga þaðan fje i rfkissjóð, en sveitar- og bæjarsjóðnm 
er sem ekkert eftirlátið af gjaldþoli borgaranna, og næstum eina tekjulind þess- 
ara sjóða ern útsvörin.

Að loknm vil jeg vekja athygli á, að ef á annað borð á að skattleggja 
kvikmyndahúsin virðist formúlan í 13. gr. frumvarpsins mjög óheppilegnr 
grnndvöllnr, þar sem hún hækkar leyfisgjaldið i rjettu hlntfalli við verð að- 
göngumiða og þvi veitir kvikmyndahúsnnnm tiltölnlega mikinn hagnað af þvi að 
hækka verðið.

Mentamálanefnd efri deildar Alþingis, Reykjavík,
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Kd. 238. KefndarAlit

um frv. tíl laga um raforkuveitur til almenuingsþarfa utan kaupstaða. 

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Þó að meiri hluti fjárhagsnefndar vilji ekki leggja það til, að frv. veröi 
samþykt að þessu sinni, þá er það ekki af því, að hann telji málið ekki mik- 
ilsvert. Öll nefndin er sammála um það, og líklega'hvert mannsbarn í land- 
inu, að æskilegt væri, að hvert heimili ætti kost á þvi að fá raforku til ljósa, 
suðu og hitunar. En eins og framkvæmdir eru hugsaðar í frumvarpinu, þá 
eru þær stórkostlegt fjárhagsatriði fyrir rikissjóð, sem er skyldugur til að fara 
að óskum sýslunefnda, hreppsnefnda eða frumkvöðla að fjelagsstofnun ogláta 
framkvæma og kosta að mestu undirbúningsrannsókn (2. gr. frv.); siðar á 
rikissjóður að leggja fram sem styrk allriflegan hluta (alt að helmingi) kostn- 
aðar veitutauga um orkuveitusvæðið. Þá verða þetta vafalaust fjárbyrðar fyrir 
hjeruðin og loks mikil útgjöld i upphafi fyrir hvert heimili, sem vill verða 
þessara^gæða aðnjótandi, og svo bátt árgjald, sem þarf til að greiða rekstrar- 
kostnað við orkuverið og til greiðslu vaxta og afborgana. Þarf i upphafi að 
ihuga þetta alt vandlega. Þvi ef ráðist væri í framkvæmdir að litt rannsökuðu 
máli, gæti vel farið svo, að þær verkuðu öfugt við það, sem ætlað var.

Sjálfsagt myndu framkvæmdir eftir frumvarpinu eitthvað auka fram- 
Ieiðsluna, ef vel tækist til, en aðaltilgangurinn er þó sá, að gera sveitaheimil- 
in vistlegri, svo fólkið flytji siður burt til kaupstaðanna, sem yfirleitt geta 
boðið þeim, er borgað geta, betri, bjartari og hlýrri húsakynni en nú eru við- 
ast i sveitum.

En yrðu nú mistök á í upphafi og kostnaður viö framkvæmd svo 
mikill, að þetta yrði of þung byrði á bjeruðum og heimilum, þá myndi fólk- 
ið samt flýja sveitina og reyna með þvi að losna af skuldaklafanum. Eru 
þess dæmi, að heilar sveilir hafa kiknað undir kostnaði við framkvæmdir, 
sem taldar voru nauðsynlegar og miða áttu til heilla, af þvi að málið var 
ekki f upphafi nógu vel rannsakað og undirbúið (Skeiðaáveitan).

Þessi vandkvæði vill meiri hlutinn forðast, og þvi telur hann meiri 
undirbúning nauðsynlegan.

Fjárhagsnefnd átti tal um málið við rafmagnsstjórann í Reykjavík, hr. 
Steingrím Jónsson, en hann er vafalaust allra manna fróðastur um þessi efni 
á landi hjer. Auk þess sendi hann álit sitt i brjefi til nefndarinnar, og er það 
prentað sem fylgiskjal með nefndaráliti minni hlutans. Má á þvi brjefi sjá, 
að talsverð vandkvæði eru á framkvæmdum, nema itarleg rannsókn gangi á 
undan; enda segir rafmagnsstjórinn i lok brjefs sins:

»Ef rikið hefir torgönguna og rekur öll orkuverin, leysast öll vafaat- 
riði i þessu máli í einu, en annars 'þarf skipulag um virkjun fallvatnanna 
sjálfra og þarf það að ná yfir stóra landshluta, þá er bæði hægt að sjá, hvern- 
ig ódýrast verður að virkja raforku um landið og hve skjótt það getur orðið«.

Alpt. 1929. A, (41. löggjafsrþing), 84
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Þótt ekki hafi farið fram rannsóknir til þess að byggja á jafnstórfeld- 
ar franakvæmdir og frv. gerir ráð fyrir, þá er þó rjett að geta þess, að i ein- 
staka hjeruðum hafa verið gerðar atbuganir um raforkuveitur til almennings- 
þarfa (fyrir utan Sogið, sem mun vera fullrannsakað og fullnaðaráætlanir 
gerðar til virkjunar).

I Borgarfirði hafa verið gerðar athuganir um virkjun fossa i Anda- i 
kílsá handa íbúum Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Er gert ráð fyrir þvi, að j 
orkuveitutaugar um bjeraðið verði 640 km. á lengd, ef lagt er heim að hverj- 
um bæ i báðum sýslum, en bæir eru taldir 446, og verður þá nærri 1,5 km. 
milli bæja. Kosti uppsett veitutaug 3000 kr. hver km., eins og gert er ráð 
fyrir i brjefi rafmagnsstjórans, þá kosta háspennutaugar um hjeraðið: 640 km. j 
á 3000 kr. hver km. = 1 milj. 920 þús. kr. Nú er gert ráð fyrir, að aðkeypt 
efni muni vera helmingur kostnaðar við veitutaugarnar; yrði þá framlag rik- 
issjóðs i þessar orkuveitutaugar, sbr. 5. gr. frv., »alt að« 960 þúsund kr. Er 
ekki gert ráð fyrir þvi, að hvert heimili fengi meiri raforku til allrar notkun- 
ar en ca. 2 kw.; verði það notað til Ijósa og suðu, þá verður lítið afgangs til 
hitunar, enda bjóst rafmagnsstjóri varla við, að þetta .yrði notað til hitunar, 
nema helst til að ylja upp herbergi vor og haust.

í Rangárvallasýslu hafa einnig verið gerðar áætlanir um virkjunTungu- 
foss i Eystri-Rangá og Árbæjarfoss i Ytri-Rangá. Er þjettbýlt mjög í sumum 
sveitum Rangárvallasýslu og mun þvi bostnaður við háspennulinur þar held- 
ur lægri (850 mtr. milli bæja).

Ef athuga ætti, hvað kosta myndi að leiða rafmagn heirn á hvert býli 
á landinu, má ekki gera ráð fyrir skemmri vegalengd milli bæja en 1,5 km. 
að meðaltali, og ef reibnað er með því, að býlin sjeu 5 þúsund, þá verður 
kostnaður við orkuveitutaugar þessi (hver km. á 3000 kr.):
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1. 7500 km. á 3000 kr. hver km............................................ kr. 22500000.00
2. Skiftistöð og heimtaug á hvert sveitabýli á 1000 kr.......  — 5000000.00
3. Orkuver (fleiri eða færri fyrir alt landið) liðl. 300 watt

■ á mann, 50 þús. hestorkur á 500 kr............... ............... — 25000000.00
4. Kerfi i kaupstöðum og kauptúnum ............................... — 6000000.00
5. Meginlínur til kaupstaða, 300 km. á 10 þús. kr. hver km. — 3000000.00
6. Rafmagnsáhöld og innanbæjarleiðslur á sveitabýlum 1000

kr. á bæ.............................................................................. — 5000000.00
7. Rafmagnsáhöld og innanhúsleiðslur i kaupstöðum og

kauptúnum..........................................................................  — 5000000.00 .

Samtals kr. 71500000.00
Auðvitað eru fjárhæðir þessar ekki nema ágiskun, en sennileg ágisk- 

un borið saman við athuganir þær, sem gerðar bafa verið um virkjun og 
leiðslu rafmagns i einstökum bjeruðum. Og hjer er ekki gert ráð fyrir raf- 
orku til upphitunar svo nokkru nemi.

Það má telja nokkurnveginn vist, að kröfur um undirbúningsrann- 
sóknir um virkjun fallvatna komi svo að segja samtímis úr öllum hjeruðum
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landsins, ef frv. verður samþykt; og síðan krafa um beinan fjárstyrk úr rikis- 
sjóöi til orkuveitutauga samkvæmt frunivarpinu.

Þá má ganga út frá þvi sem gefnu, að hjeruðin geti ekki útvegað f]e 
til orkuveranna, nema með lántöku með ábyrgð rikissjóðs, sbr. rafmagns- 
veituna i Reykjavik; stendur þó Reykjavikurbær mun betur að vigi en nokk- 
urt annað bæjar- eða sýslufjelag um lánsútveganir til fyrirtækja sinna, og á- 
byrgð fyrir Reykjavikurbæ bættulaus með öllu fyrir ríkissjóð. En fyrir fá- 
menn bjeruð mundu miljónafyrirtæki verða svo þungur baggi, að óvist er, 
að rikissjóður slyppi skaðlaus frá þeim ábyrgðum.

Hjer er aðeins stiklað á þvi stærsta, til að sýna algert undirbúnings- 
leysi þessa máls og hversu gifurlegt fjárbagsatriði þetta er fyrír alt landið.

Telur meiri bluti fjárhagsnefndar þvi óforsvaranlegt að afgreiða málið 
án undangenginnar itarlegrar rannsóknar. Vill meiri hlutinn beina þvi til rik- 
isstjórnarinnar að láta slíka rannsókn fara fram og fá þar til hina hæfustu 
menn á þessu sviði, sem völ er á; hefir meiri hlutinn þar i huga m. a. raf- 
magnsstjórann i Reykjavik, hr. Steingrim Jónsson, og telur æskilegt, að rikis- 
stjórnin bafi hann með i ráðum um rannsóknir og undirbúning, ef þess 
er kostur. Er meiri hlutinn og fústil þess að styðja að því, að veitt verði til 
þessara rannsókna nokkurt fje i fjárlögum, ef þess verður talin þörf.

Samkvæmt þvi, er hjer segir að framan, er það tillaga meiri hluta 
fjárhagsnefndar, að málinu verði vísað til rikisstjórnarínnar.

Alþingi, 2. april 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Páll Hermannsson.
form. fundaskrífari og frsm. meiri bl.

Ed. 239. Breytlngartlllaga

við frv. til iaga um rekstnr verksmiðjn til bræðsln sildar.

Frá Halldóri Steinssyni.

Við 7. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Stjórn verksmiðjunnar skipa þrír menn. Einn skipaðnr af atvinnnmála- 

ráðherra, einn skipaðnr af stjórn sildareinkasölunnar og einn tilnefndur af út- 
gerðarmönnnm, þeim er bafa viðskifti við verksmiðjuna,
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IVd. 340. Framvarp

til áhúðarlaga.

Flutningsmenn: Jörundur Brynjólfsson, Bernh. Stefánsson.

I. KAFLI.

Um bygging jarða.

1. gr.
Hver maður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal selja } 

hana öðruni á leigu og ávalt þannig, að hæfileg áhöfn sje á jörðinni, svo hún ; 
ekki fyrir það gangi úr sjer og sveit sú, sem jörðin liggur í, missi einskis í af ! 
sköttum, sem af búinu eru greiddir.

Nú fær landsdrottinn ekki bygt jörð sína fyrir 15. mars, og skal hann • 
þá fyrir 1. apríl bjóða sveitarstjórn jörðina til ráðstöfunar. Sinni sveitar- 
stjórn ekki þeirri málaleitun, skal hann láta bjóða jörðina upp til ábúðar 
frá næstu fardögum í þeirri þinghá, sem jörðin liggur. Vilji þá enginn taka 
jörðina til leigu fyrir neitt eftirgjald, skal landeigandi banna öll afnot 
hennar og er honum þá eigi skylt að halda uppi lögskilum af henni, meðan 
hún er óbygð. Nú býður landsdrottinn ekki sveitarstjórn eða lætur bjóða 
upp, og skal hann' þá skyldur að greiða öll lögboðin gjöld af henni.

2. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, ber hún ábyrgð á öllum 

jarðargjöldum til landsdrottins. Telji sveitarstjórn jörð byggilegri með þvi 
að skifta henni, er henni það heimilt. Skal hún þá láta gera nauðsynlegustu 
byggingar á jörðinni, sem leiðir af skiftingu, áliti úttektarmenn, að jörðin 
muni þannig trygg í ábúð framvegis. Er landsdrottinn skyldur til að kaupa 
liús þau, er sveitarstjórn ljet gera á jörðinni, svari þau til þeirra bygginga, 
er krafist er á leigujörðum að mati úttektarmanna. Gildir sama um ábúðar- 
rjett þeirra manna, er sveitarstjórn leigir jörðina eins og ákveðið er i lög- 
um þessum.

3. gr.
Hjáleigu má byggja undir heimajörð, ef jörðin að áliti úttektarmanna 

þarfnast þess. Sömuleiðis má sameina hjáleigur i eina jörð, ef það, að áliti 
sömu manna, stuðlar að sjálfstæðari ábúð og tryggir ræktun.

4. gr.
Stofna má nýbýli í landi jarðar eftir þvi sem lög mæla fyrir.
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5. gr.
Jörð skal ávalt byggja frá fardögum til fardaga, ogskal um það brjef 

gera, sem er byggingarbrjef fyrir jörðinni. Gera skal 2 samhljóða frumrit 
af byggingarbrjefi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sin undir í votta 
viðurvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.

Ávalt skal þinglesið byggingarbrjefi, og hefir það ekki fult gildi fyr.

6. gr.
I byggingarbrjefi skal greina landamerki jarða og geta þeirra ítaka, 

er hún á í' annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða ískyldur hvila á 
henni. Þá skal og kveða á í byggingarbrjefi, hverja landskuld skuli greiða 
eftir jörðina og í hverju sje goldin. Svo ef innstæðukúgildi fylgja jörðu, 
sbr. 22. gr.

Ennfremur skal nákvæmlega taka fram um leiguliðanot samkvæmt 
lögum þessum, skyldur leiguliða og fyrir hverjar vanrækslur hann missir 
rjett sinn til ábúðar.

7. gr.
Nú hefir landsdrottinn vanrækt að gefa byggingarbrjef fyrir jörðu, 

og skal þá svo álíta, að hún hafi verið bygð fyrir það eftirgjald, sem síðast 
var á henni, ef það að mati úttektarmanna hefir verið hæfilega sett, og 
hvorugur, landsdrottinn eða leiguliði, getur sannað, að öðruvisi hafi verið 
um samið. Álíti úttektarmenn, að eftirgjald á jörðina hafi áður ekki verið 
hæfilega sett, ákveða þeir, hvað það skuli vera.

8- gr.
Ef landsdrottinn byggir tveim mönnum sömu jörð eða jarðarpart, þá 

skal sá hafa, er fyr tók, en landsdrottinn fá hinum jafngott jarðnæði sem 
hitt var, ella bæta honum allan skaða, er hann liður af þvi að komast ekki 
að jörð, hvorttveggja eftir mati úttektarmanna.

II. KAFLI.

Um ábúðartíma. .

9- gr.
Allar jarðir skulu leigðar til lifstíðar, og hefir ekkja ábúanda rjett 

manns síns, jafnt fyrir það, þó hún giftist aftur, ef hún hefir aðskilinn fjár- 
hag. Heimill er þó landsdrottni að taka jörð úr ábúð handa sjálfum sjer, 
barni sinu eða fósturbarni, til eignar og ábúðar. En jafnan skal það tekið 
fram í bvggingarbrjefi og skal uppsögn ábúðar vera með minst árs fyrirvara.
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10. gr.
Nú segir landsdrottinn upp ábúð samkvæmt 9. gr., en aðeins af yfir- 

skinsástæðum, þannig, að hann hvorki flytur sjálfur á jörðina nje fær hana J 
barni sinu eða fósturbarni til eignar og ábúðar, heldur tryggir hana öðrum 
manni. Er þá sá ábúðarsamningur ógildur og á leiguliði heimting á að fá 
jörðina aftur. Auk þess bæti landsdrottinn honum allan þann skaða, er hann 
kann að hafa beðið af þessum sökum, eftir mati úttektarmanna.

III. KAFLI.

Um hús á jörðu og skyldur landsdrottins.

11. gr.
Hverri jörð skulu fylgja öll nauðsynleg hús, sem landsdrottinn á, í 

góðu og gildu standi, eftir mati úttektarmanna. Skulu bæjarhús miðast við 
þann fólksfjölda, er þarf til þess að nytka jörðina, og peningshús við þann 
skepnufjölda, er jörðin getur framfleytt í meðalári, hvorttveggja þó með 
nokkurri hliðsjón af því, að jörðinni aukist ræktun, heyfengur og áhöfn. 
Húsin skulu vera að tilhögun og ásigkomulagi eins og gerist í þeirri sveit i 
besta meðallagi, að áliti læknis og hreppstjóra.

12. gr.
Aldrei skal metið álag á jarðarhús, og ber landsdrottinn alla fyrningu. 

En skyldur er leiguliði að halda húsum við, þannig, að ekki fyrnist um skör 
i’ram fyrir handvömm og ávalt sjeu í nothæfu standi.

13. gr.
Skyldir eru úttektarmenn fimta hvert ár að skoða öll hús á leigujörð- 

um, hverjir í sinum hreppi, og gefa skýrslu um til landsdrottins. Skulu þeir 
sjerstaklega athuga, hvernig hús eru umgengin og þeim viðhaldið, hvort bygg- 
ingarskilmálum þar að lútandi er fylgt og hvernig jörð yfirleitt er setin. Eru 
skýrslur þessar full sönnun fyrir landsdrottin til þess að ná rjetti sínum, ef 
byggingarskilmálar eru brotnir.

• 14. gr.
Brjóti úttektarmenn skyldu sina samkvæmt 13. gr. og það sannist, að 

landsdrottinn hafi fyrir það beðið tjón, skulu þeir skyldir að borga honum 
skaða allan, hvort sem er eftir mati, sem tekið er gilt, eða dómi,

15. gr.
Nú á fráfarandi hús á jörð, er hann hefir bygt, og skal hann þá láta 

úttektarmenn meta húsin til peningaverðs og jafnframt votta um, að húsanna
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sje full þörf á jörðinni. Er þá landsdrottni skylt að kaupa húsin við því verði, 
sem metið er, sjeu þau í því ásigkomulagi, að í gildu standi geti talist samkv.
11. gr. Sje það ekki, er fráfaranda skylt að rjúfa húsin og flytja af jörðu eða 
selja hverjum sem vill til brottflutnings. Skal hús rjúfa fyrir Jónsmessu hina 
næstu, ef landsdrottinn vill þar hús gera, er hin voru, en flytja burtu viði og 
húsefni, annað en torf, fyrir veturnætur. Hús skal rjúfa svo, að viðtakanda 
sje sem minst rnein að.

16. gr.
Nú hafa jarðarnytjar aukist svo í leigujörð við ræktun, að jarðarhús 

þau, sem ákveðin eru í 11. gr., eru orðin ónóg fyrir pening þann, er jörðin 
i'ramfleytir. Skal þá ábúandi gera landsdrottni viðvart og krefjast þess, að 
hætt verði við hús á jörðinni. Skal hann láta fylgja vottorð úttektarmanna 
þar um. Vilji landsdrottinn ekki hæta við jarðarhús eða stækka, hefir leigu- 
liði heimild til þess að byggja eins og þörf krefur og úttektarmenn hafa áður 
vottað. Skal hann tilkynna landsdrottni, hvað byggingin hefir kostað með 
nægum sönnunargögnum, og er hann þá skyldur til að greiða kostnaðinn og 
má hann þá hækka afgjald jarðarinnar um 5% af kostnaðarupphæðinni.

Sama gildir, ef endurnýja þarf, hvort heldur bæjar- eða peningshús, 
ef landsdrottinn neitar að byggja. En þá skal jafnan draga frá byggingar- 
kostnaði verð húsa þeirra, sem endurnýjuð eru, og gildir eftirgjaldshækkun 
aðeins um mismuninn.

17. gr.
Jafnan skal landsdrottinn hafa trygð hús á leigujörð fyrir eldsvoða, 

sje tryggingarfjelag til í sveitinni, er tekur slík hús í tryggingu. En sje um 
dýr hús að ræða, er fyrir þá sök verða ekki tekin i sveitatryggingu, er ho’num 
skylt að tryggja þau annarsstaðar. Geti landsdrottinn ekki vátrygt, en hús 
brennur, skal farið með endurbyggingu sem segir i 33. gr.

IV. KAFLI.

Um leiguliðaskifti á jörð og skyldur leiguliða.

18. gr.
Þá er leiguliðaskifti verða á jörð, má viðtakandi taka til voryrkju þá, 

er hann vill, en eigi má hann flytja bú sitt á jörðina fyrir fardaga nema 
fráfarandi leyfi. Fardagar eru þá er 6 vikur eru af sumri og eru þeir fjórir. 
Er fimtudagur í sjöundu ’viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur síðastur. 
Ef leiguliði er ekki kominn til jarðar að forfállalausu, þá er sjö vikur eru af 
sumri, nje umboðsmaður hans, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til 
að hagnýta hana, þá hefir hann fyrirgert ábúðarrjetti sinum og lúki lands- 
drottni eins árs jarðarafgjöld. En landsdrottinn má nýta sjer jörð það ár, geti 
hann ekki bygt öðrum.
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19. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt alt bú sitt af jörðu hinn síðasta fardag, nema 

viðtakandi leyfi, að hann hafi það þar lengur. En hvorki má hann beita tún 
nje engjar, heldur verja fyrir öllum ágangi þar til hann yfirgefur jörðina. 
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki mein að, 
það af búslóð sinni, er hann eigi má flytja burt þegar. En það skal hann hafa 
burt flutt svo fljótt sem hann má og eigi síðar en fyrir næstu veturnætur. 
Sjeu húsniunir þá eigi burt fluttir, skal búandi segja hreppstjóra" til, og fer 
hann með þá sem fje í vanhirðu.

20. gr.
Eigi má fráfarandi af jörð flytja hey, áburð, eldsneyti nje byggingar- 

efni, sem jörð gefur af sjer. Ef fráfarandi á fyrning heys, eldsneytis eða bygg- 
ingarefnis, skal hann bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á því eftir 
mati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, má fráfarandi flytja það með sjer 
eða selja öðrum. En burt skal hann hafa flutt það af jörðinni fyrir næstu 
heyannir, nema öðruvisi semji.

21. gr.
Flutt skal fráfarandi hafa áburð allan á tún, áður hann fer frá jörðu, 

svo snemma, að hægt sje að byrja ávinslu á henni ekki síðar en viku af sumri. 
Hann skal og hreinsa öll hús, heygarða og 'heytóftir, sem á jörðu eru. Van- 
ræki fráfarandi þetta, bæti hann viðtakanda það eins og úttektarmenn meta.

' Fylgi eggver jörðu, á viðtakandi öll afnot þess það vor, er hann flyt- 
ur sig að jörð. Fylgi reki leigujörð, á fráfarandi það, sem rekur til miðs
föstudags í fardögum.

22. gr.
Eigi er leiguliði skyldur að taka við innstæðukúgildi á jörð, og fer um 

það eftir samkomulagi landsdrottins og leiguliða. Taki leiguliði við kúgild- 
um á jörð, skal hann greiða i leigu eftir þau 6% af verði þeirra eftir 
verðlagsskrá.

23. gr.
Ábúandi skal hafa öll leiguliðanot af jörð sinni, en það eru leiguliða- 

not, að hann hafi til notkunar fyrir sig sjálfan öll hús og mannvirki, öll 
hlunnindi, sem fylgt hafa jörð, svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver 
o. fl., innstæðukúgildi, ef til eru, og öll rjettindi sins leigulands.

Nú er leiguliðarjettur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leigu- 
liði sækir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni 
aðvart, ef leigurjettur hans er brotinn, og láta hann vita, hvort hann sækir.

24. gr.
Eigi má leiguliði byggja öðrum af leigujörð sinnL Ekki má hann held- 

ur ljá öðrum neitt af hlunnindum þeim og landsnytjum, er leigulandi hans



Þingskjal 240 673

fylgir, nema það sje í skiftum fyrir önnur hlunnindi og landsnytjar, er leigu- 
jörð hans þarf. Þó er honum heimilt að láta í tje nokkrar jarðarnytjar heim- 
ilismönnum, sem vinna að búi hans. Hann má og eigi selja áburð af jörð, sem 
henni má að notum verða, nje farga honum á annan hátt. Eigi má hann 
heldur láta burt hey, er hann hefir aflað á jörðinni, nema því aðeins að hann 
fái aftur jafngildi í heyi eða beit, eða hann i harðindum hafi látið heyið 
gegn öðru endurgjaldi eftir áskorun hreppsnefndar. Brjóti leiguliði gegn 
þessu, varðar það útbyggingu og bæti jafnframt landsdrottni skemdir á jörð.

25. gr.
Ef leiguliði situr illa jörð sina, svo tún og engi fara i órækt eða á 

annan hátt bíða varanlegar skemdir af hans völdum, hefir hann fyrirgert 
ábúðarrjetti sínum, nema hann lofi að bæta úr næsta ár og setji tryggingu 
fyrir. Getur landsdrottinn hvenær sem er eftir skýrslu úttektarmanna, sbr. 13. 
gr., látið meta skemdir, er gerðar hafa verið á leigujörð hans, og er leiguliði 
skyldur að bæta þær að fullu.

26. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, sem á leigujörð hans hvíla, 

og halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust. Ein- 
dagi á jarðargjöldum er fyrir hvers árs fardaga. Nú greiðir eigi leiguliði jarð- 
argjöld á næsta missiri eftir eindaga, og hefir hann þá fyrirgert ábúðarrjetti 
sinum í næstu fardögum, þótt honum sje ekki bygt út af jörðinni.

27. gr.
Skyldur er leiguliði, þótt eigi sje tilskilið, að færa jarðargjöld á heim- 

ili landsdrottins ef eigi er fjær en 30 km., eUa hafi landsdrottinn umboðs- 
mann, er eigi búi fjær og taki við jarðarafgjöldum.

28. gr.
Þá er landsdrottinn byggir leiguliða út af jörð, sem brotið hefir ábúð- 

arrjett sinn samkvæmt lögum þessum, skal hann það gert hafa fyrir jól, og 
skal leiguliði fara frá jörð í næstu fardögum.

Útbygging skal vera brjefleg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram, 
hverjar sakir leiguliða sjeu.

29. gr.
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrjetti sinum og getur landsdrottinn bygt 

honum út, ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 18. gr.
2. Byggir öðrum af jörð eða lánar élöglega hlunnindi eða landsnytjar, 

sbr. 24. gr.
3. Situr iUa jörð, svo hún fari í órækt eða valdi skemdum, sbr. 25. gr.
4. Hefir ekki greitt jarðargjöld missiri frá gjalddaga, sbr. 26. gr.
5. Ef leiguliði ekki kaupir ábýlisjörð sina eftir matsverði, sbr. 44 gr.

Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 85
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30. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt j 

jörð lausri fyrir jól. Gerir hann það brjeflega og við votta til landsdrottins j 
eða umhoðsmanns hans.

31. gr.
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum, en flytur sig af 

henni, geldur hann landsdrottni jarðargjöld næsta ár. Má landsdrottinn nýta 
sjer jörð, ef hann getur eigi bygt samkvæmt 1. gr.

Nú flytur leiguliði sig burt af jörð fyrir fardaga, sem hann hefir þó 
sagt löglega lausri, og skal hann bæta landsdrottni skaða, sem kann að verða 
af þvi, eftir mati úttektarmanna.

32. gr.
Nú hefir landsdrottinn bygt leiguliða löglega út, sbr. 28. gr., og vill 

leiguliði ekki flytja af jörðu eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rjett að 
krefja útburðar á sina ábyrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.

V. KAFLI.

Um skemdir d jörðum af völdum náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.

33. gr.
Verði hús á leigujörð fyrir skemduin af völdum náttúrunnar, svo sem 

af snjóflóði, vatnsflóði, skriðum eða jarðskjálfta, sem leiguliða verður engin 
sök á gefin, skulu landsdrottinn og leiguliði gera hús aftur i sameiningu. Legg- 
ur landsdrottinn til við allan til húsagerðar og smiði, en leiguliði vinnur við 
veggjagerð og þök eins og hann getur afkastað með skylduliði sínu fram yfir 
brýn heimilisstörf. Sje um steinhús'eða timburhús að ræða, gildir sama frá 
hálfu leiguliða, að hann leggur alla þá vinnu þar í, er hann getur i tje látið, 
hvorttveggja að áliti úttektarmanna. Að öðru leyti kostar landsdrottinn.

34. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrot- 

um eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin, 
þá gerir hann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans og krefst skoðunar 
á skemdunum. Sjeu skemdir ekki meiri en það, að bættar verði á einu ári án 
mjög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta skemd- 
irnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til en svarar hálfu ársafgjaldi 
af jörðinni. Verði jörð fyrir meiri skemdum, svo að hún rýrni til langframa, 
skulu úttektarmenn meta, hve miklum hluta eftirgjalds nemi árlega um á-
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kveðinn tíma, og er landsdrottni skylt að setja niður eftirgjald, er nemi að 
minsta kosti % af skemdunum eins og þær eru metnar árlega, hlutfallslega 
við eftirgjaldið.
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VI. KAFLI.

Um breyting á jarðargjöldum fyrir sjerstakar dstæður.

35. gr.
Nú verða breytíngar á verðlagi eða aðstæða til búskapar á jörðu breyt- 

ist, án þess að það sje af völdum náttúrunnar eða fyrir tUverknað leiguliða 
eða landsdrottins, og getur þá hvor aðili fyrir sig krafist endurskoðunar á 
leigumála jarðarinnar. Náist ekki samkomulag, skal leggja málið i gerð. Gerð- 
armenn skulu vera: úttektarmenn, tveir menn, er aðiljar tilnefna sinn hvor, 
og oddamaður, er sýslumaður tilnefnir. Gerðarmenn mega ekki vera í náinni 
frændsemi við aðilja nje mægðir þeim. Gerðarmenn skulu ákveða hæfilegt 
jarðargjald eftir jörðina, með hliðsjón af fyrri leigumála og þeim breytíng- 
um, sem orðið hafa siðan hann var settur. Verða báðir aðiljar að hlíta gerð- 
inni. Kostnað við gerðardóminn greiðir sá, er gerðar beiðist, verði engin 
breyting á eftirgjaldi, en ella að hálfu hvor.

36. gr.
Nú er leigumáli jarðar óhæfilega hár eða hærri en gerist i þeirri sveit 

eða hjeraði á likum jörðum, og getur þá leiguliði krafist gerðardóms, er ákveði 
eftirgjöld á jörðinni. Fer um tilnefningu dómsins og gildi hans eins og segir i 
35. gr. Sömuleiðis um borgun til gerðarmanna.

VII. KAFLI.

Um reka á leigujörðum.

37. gr.
Engan viðarreka má undanskilja leiguliðanotum, sem fylgt hefir 

jörðu áður.
38. gr.

Skylt er leiguliða, eigi landsdrottinn sjerstakan reka, að hirða hann 
fyrir landsdrottin, marka viðarmarki hans og bjarga, svo að sjór taki ekki 
út. Öll álnarlöng kefli eða smærri skulu vera eign leiguliða, eins og að 
fornu hafa verið.
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39. gr.
Eigi er skylt, að hvalreki fylgi leiguliðanotum, og fer um hann eftir á- 

kvæðum byggingarbrjefs.
Nú rekur hval, og fylgir hvalreki ekki leiguliðanotum, og skal leigu- 

liði þá festa hvalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða. Gera skal hann 
strax landsdrotni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi landsdrottinn eða 
umboðsmaður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða rjett að skera hval- 
inn, en ábyrgjast skal hann landsdrottni allan þann hval, er hann sker. Um 
endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram sjeu tekin í byggingar- 
brjefi.

40. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar 

um í hvert sinn.
Alt, sem áður hefir fylgt leiguliðanotum á sjávarjörð, svo sem sölva- 

tekja, kúfisktekja o. þ. h., má ekki undanskilja leiguliðanotum.

VIII. KAFLI.

Utn jarðabætur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

41. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðum byggingarbrjefs gert að skyldu að inna 

af höndum jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðabótum, en hann van- 
rækir að framkvæma þær, á landsdrottinn heimtingu á endurgreiðslu eftir þvi 
sem úttektarmenn meta. Heimilt er leiguliða þess utan að gera jarðabætur á 
ábýlisjörð sinni i smærri stil, án samþykkis landsdrottins, sjeu þær að áhti 
þeirra manna, sem umsjón hafa með mælingum á jarðabótum, sem styrktar 
eru af ríkisfje, vel og hyggilega gerðar og stuðli að þvi að hækka jörðina í 
verði. Skal leiguliði þá hann fer frá jörðinni fá jarðabætur þessar greiddar, 
eftir því sem úttektarmenn meta, að hækka megi landsskuld á jörðinni, 
þannig, að hann fái 12 sinnura landsskuldarhækkunina.

42. gr.
Æth leiguliði að gera jarðabót i stærri stíl, sem kosti yfir 400 krónur, 

skal hann jafnan leita samkomulags og samþykkis landsdrottins og fara 
fram á, að hann láti gera jarðabótina á sinn kostnað og hækki fyrir því eftir- 
gjald jarðarinnar um 4% af útlögðum kostnaði við verkið.

Vilji landsdrottinn ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en hún að 
áliti þeirra manna, er mæhngar hafa á jarðabótum, er styrktar eru af rikis- 
íje, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leiguhða heimilt að
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framkvæma verkið, og á hann þá, er hann fer frá jörðinni, sömu kröfu fyrir 
þá jarðarbót eins og segir í næstu grein á undan og eftir gerð söttiu manna.

43. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landsdrottin, shr. 41. og 42. gr., og fyrir 

jarðarhúsabyggingar á jörðinni samkvæmt 15. og 16. gr., skal vera forgangs- 
krafa í bú landsdrottins næst eftir þær forgangskröfur, sem nú eru i lögum.

IX. KAFLI.

Um kaupskyldu á leigujörðum.

■ 44. gr.
Bjóði landsdrottinn leiguliða ábýlisjörð sína til kaups með fasteigna- 

matsverði, að viðbættu virðingarverði umbóta á jörðinni, sem landsdrottinn 
á frá síðasta fasteignamati, með 5 ára greiðslufresti og bankavöxtum og að 
jörðin liggi ekki undir skemdum, svo að sýnilegt sje, að hún muni ganga úr 
sjer, og leiguliði neitar að kaupa, skal hann hafa fyrirgert ábúðarrjetti sínum.

X. KAFLI.

Um úttektir á leigujörðum.

45. gr.
Þá er leiguliðaskifti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri 

skoðunargerð, og kostar fráfarandi og viðtakandi hana að hálfu hvor, sbr. 
lög nr. 64, 14. nóv. 1917.

Úttektarmenn skulu vera tveir, og framkvæma þeir ávalt úttekt á jörðu 
fyrir 15. júni.

Gera skal viðtakanda og fráfaranda aðvart, hvenær úttekt fer fram, 
með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða umboðsmanni hans, svo þeir 
geti mætt þar og gætt rjettar síns.

46. gr.
Hreppstjórar eru úttektarmenn hver i sínum hreppi.
Sýslumaður skipar annan aðalúttektarmann og 2 varamenn, eftif til-

iögum sveitarstjórnar. Varamaður er við úttektir í forföllum annarShvors 
aðalmanns, ef annarhvor úttektarmaður er nákominn aðilja eða gétur álitist 
vilhallur, eða ef úttektarmenn greinir á.
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47. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára. [ 

Deyi þeir eða þætti við starfann á þeim tíma, skal á sama hátt skipa í stað j 
þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fyr en 6 ár eru liðin ' 
frá því hann hætti starfanum. Allir búendur hreppsins yngri en 60 ára eru ; 
skyldir að taka við útnefningu.

48. gr.
Úttektarmenn skuiu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslu- 

maður löggildir. Skal í hana rita allar úttektir jarða og skoðunargerðir á 
jörðum samkvæmt 13. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu út- 
tektarmenn og þeir aðilar, er mættir eru við úttektina, rita nöfn sín undir í 
bókina til staðfestingar.

Neiti aðilar, einn eða fleiri, að rita undir úttektargerð, skal þess getið 
i bókun. — Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit af úttektum 
gegn endurgjaldi samkvæmt lögum um laun hreppstjóra, nr. 64, 14. nóv. 1917.

49. gr.
Úttektarmenn skulu fyrst lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa 

á jörðu, göllum á þeim sem fullgildum jarðarhúsum, skemdum á þeim af 
völdum ábúanda og viðhaldi öllu, er snert getur endingu húsanna.

Á sama hátt taka þeir út og lýsa öllum mannvirkjum á jörðinni, svo 
sem túngirðingum (görðum), vörslugirðingum (görðum), matjurtagörðum, 
fjárrjettum, túnbótum, áveitum, skóggræðslu og hverju þvi, er til mannvirkja 
getur talist

Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, hvort sjeu í 
löggildu standi. Þeir skulu og nákvæmlega kynnast öllum jarðarnytjum og 
álita um, hvort jörð er sæmilega setin. — Ef álagsskylda hvílir á jarðarhúsum 
samkvæmt Jl. kafla, 52. gr., skulu úttektarmenn meta álag á þau, sem og á 
pll mannvirki eftir þvi sem byggingarbrjef ákveður og fyrirfarandi úttektir.

50. gr.
Ef tvibýli eða fleiri býli eru á jörð, skulu úttektarmenn, ef landsdrott- 

inn óskar þess, skifta í millum þeirra húsum, matjurtagörðum og öðrum 
mannvirkjum, ef eru og þess eðlis að skift verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi, 
hlunnindum og yfirleitt öllu, sem hlutaðeigendur koma sjer saman um að 
æskja skifta á. — Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi álag til viðtak- 
anda, nema samkomulag verði milli viðtakanda og fráfaranda um greiðslu 
á þvi. En verði ekki samkomulag og fráfarandi greiði ekki álagið, getur við- 
takandi krafist þess, að úttektarmenn geri þegar fjárnám til lúkningar álag- 
inu í munum þeim, er fráfarandi á á jörðinni og hann visar á. Nú fær viðtak-
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andi ekki álag greitt að fullu, þótt hann hafi að lögum krafist þess, og er þá 
landsdrottinn skyldur að greiða honuni það, sem á vantar, nema á annan hátt 
hafi verið um samið.

51. gr.
Vilji einhver, sem hlut á að máli, eigi hlíta úttekt, sem gerð er á jörð, 

getur hann krafist yfirúttektar. Skal þá sýslumaður innan hálfs mánaðar 
ftkipa fjóra yfirúttektarmenn, og skulu þeir haga úttekt á sama hátt. Sömu 
laun eiga þeir fyrir starfa sinn sem úttektarmenn, og greiðir krefjandi yfir- 
úttektar það gjald, ef álagsupphæð er eigi breytt, ella fer um gjaldið sem 
segir í 45. gr.

XI. KAFLI.

Ákvæði um stundarsakir.

52. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal um fardagaleyti næsta ár eftir fara 

fram úttekt á öllum leigujörðum landsins. Sjerstaklega er úttektin á húsum 
á jörðinni, en að öðru leyti skoðunargerð samkvæmt 13. gr.

Sjeu bæjarhús svo hrörleg og illa á sig komin, að ekki þyki sæmileg 
ibúð og ekki fullnægi ákvæðum 11. gr., er landsdrottni skylt að byggja húsin 
upp. Sama er að segja um peningshús. Eigi leiguliði hús á jörð, fer um það 
eins og segir i 15. gr. að því er skyldur landsdrottins snertir.

Álag greiðir leiguliði á jarðarhús eftir mati úttektarmanna.

53. gr.
Með þeim takmörkunum, er segir i 52. og 54. gr., verða í gildi ákvæði 

byggingarbrjefs þar til ábúðartimi sá er á enda, er það tiltekur. Nú er ábúð- 
artimi úti, og hefir þá leiguliði rjett til að fá ábúðina framlengda til lifstíðar 
með sama leigumála, sbr. þó 41. og 42. gr., nema landsdrottinn geti sannað, að 
hann hafi, áður en lög þessi gengu i gildi, lofað öðrum manni jörðinni, eða 
þarf hennar með handa sjálfum sjer, barni sínu eða fósturbarni. Fer þá um 
það eftir ákvæðum 9. og 10 gr. Eldri byggingarbrjefum þarf ekki að þinglýsa.

54. gr.
Við næstu skoðunargerð úttektarmanna, eftir 5 ár, skulu landsdrottnar 

hafa gert öll jarðarhús upp samkvæmt 11. gr. Vanræki landsdrottinn þessar 
skyldur sinar, getur leiguliði hvenær sem er fyrirvaralaust flutt af jörðinni án 
þess að bæta landsdrottni nokkuð fyrir.

55. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 1, 12. jan. 1884, og önnur 

lagafyrirmæli, er koma í bága við lög þessi.
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Greinargerð.

Svohljóðandi greinargerð fylgdi frumvarpínu frá milliþinganefndinni í 
í landbúnaðarmálum:

SÖGULEGT YFIRLIT
um landeign, ábúð og leigukjör á Islandi frá upphafi og fram til þess, er 

sett voru ábúðarlög þau, er nú gilda, 12. janúar 1884.

1. Inngangur.

Eigi vitum vjer nú allskostar ljóslega, hversu háttað var i fornöld um 
landeign og ábúð hjer á landi. Eins og kunnugt er, eignuðust margir land- 
námsmenn, er hingað komu framan af landnámsöld, lönd víð. Má til dæmis 
nefna Ingólf Arnarson, er land nam milli ölfusár og Hvalfjarðar1), Skalla- 
grím, er nam land utan frá Selalóni og hið efra til Borgarhrauns og suður alt 
til Hafnarfjalla: hjerað alt svo vitt, sem vatnföll deila til sjávar2), Auði djúp- 
uuðgu, er nam Dalalönd öll, frá Dögurðará til Skraumuhlaupsár3), Helga 
magra, er nam allan Eyjafjörð. Nefna mætti fleiri við landnám, þótt þessi 
sjeu stærst. Höfuðþýðing hinna stóru landnáma virðist hafa verið sú, að land- 
námsmennirnir, eða afkomendur þeirra, eignuðust víða mannaforráð í land- 
náminu, og á þann hátt áttu þeir jafnan miklu að ráða um bólfestu manna og 
hjeraðsvist. Gáfu landnámsmenn vínum sínum og ættingjum af landnámi 
sinu, meðan til vanst, en seldu ella4). Hitt virðist ekki hafa tiðkast, að menn 
leigðu af landnáminu. Er vísast, að það hafi stafað af þvi, að löndin, húsa- 
og mannvirkjalaus, voru i fyrstu lítils virði5). Mun svo hafa staðið fram um 
lok landnámsaldar, að flestir bændur áttu jarðir sínar sjálfir6). En að visu 
áttu ýmsir fleiri bú en eitt.

En þótt ábúð væri svo háttað á landnámsöld, að allur fjöldi bænda 
ætti sjálfur bólfestu sina, þá varð nokkur breyting á því þegar er leið á 10. 
öld. Var það og eðlilegt, og liggja til þess ýms almenn rök: fjárþröng manna, 
er þeir seldu lönd sín til lausafjár sjer eða kvikfjár, erfðir og sakferli7). 
Jarðir tóku nú að gerast verðmætari en áður, er bygðin var allþjett orðin, 
enda búið að verja miklu starfi og kostnaði til þess að hýsa þær og yrkja. Er 
ekki ólíklegt, að afkomendur sumra landnámsmanna, sem átt höfðu að upp- 
hafi heil hjeruð eða sveitir, hafi nú þótst ósvinnir að hafa gloprað svo úr 
höndum sjer miklu verðmæti. Það er a. m. k. víst, að nú varð það ráð sumra 
manna, sem framsýnir voru og fjeríkir, að þeir keyptu óbygð lönd og ljetu 
ryðja þau og byggja, en sleptu samt ekki eignarrjettinum. Svo segir i Land-

1) íslendingabók og Landnámabók. íalendingasðgur I. bd. Khðfn 1843, bls. 37. — 2) fsl. I.
bd., bis. 57. — 3) ísl. 1. bd., bls. 111. — 4) Sbr. t. d. ísl. I. bd., bls. 270. — 5) Sbr. t. d. Hrafn-
kellssðgu, cap. 14. — 6) Sbr. t. d. Fljótsdælasögu, cap. 3. — 7) Sbr. t. d. Vopnfirðingasaga, cap. 1; Lax«
dælasaga, cap. 15; Fjörutíu íslendingaþættir, bls. 126.
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námabók um Blund-Ketil, son Geirs Ketilssonar Blunds og Þórunnar dóttur 
Skallagríms: „örnólfur hjet maður, er nam örnólfsdal og Kjarradal fyrir 
norðan, upp til Hvítbjarga; Ketill blundur keypti land af örnólfi alt fyrir
norðan Klif og bjó í örnólfsdal........Fyrir ofan Klif heitir Kjarradalur, þvi að
þar voru hriskjörr og smáskógar milli Kjarrár og Þverár, svo að þar mátti 
eigi byggja. Blund-Ketill var maður stórauðugur. Hann ljet ryðja viða i skóg- 
um og byggja**1). — Hænsaþórissaga bætir því við um Blund-Ketil, að hann 
hafi verið manna auðugastur og best að sjer ger i fornum sið. Hann átti 30 
leigulanda2), og er það að visu fágæt jarðeign. Eftir frásögn Landnámabókar 
mætti ætla, að allmikið af löndum þessum hafi verið nýbýli, stofnuð að hvöt 
hans og í löndum, er hann keypti eða eignaðist óbygð.

Svo sem kunnugt er, var óðalsrjetturinn svo rikur í Noregi, bæði fyrr 
og síðar, að það var að kalla ómögulegt, að óðalsjörð gengi með rjettindum 
úr eigu þeirra, er til hennar voru bornir. Að visu var ekki öll jörð óðalsjörð, 
hvorki að eign nje ábúð, en þó var óðalsrjetturinn höfuðstyrkur norsku 
bændastjettarinnar gegn ásælni kirkjuvaldsins, fjárkúgun höfðingjastjettar- 
innar og frekju konungsvaldsins og umboðsmanna þess. Varð þetta sem 
kunnugt er mjög affararikt fyrir þjóðmenning Norðmanna. Kúgun sú, er 
beygði í duftið alla alþýðu i flestum löndum Norðurálfu, alt frá upphafi 
ljenstímans og fram um 1800, náði aldrei að troða þennan eldgamla rjett 
undir fótum.

Hjer á landi virðist óðalsrjetturiim aldrei hafa náð hefð á neitt svip- 
aðan hátt og í Noregi. Að vísu má finna rök til þess, að ýmis höfuðból hjeld- 
ust í eign sömu ættar mann fram af manni, um hundruð ára. Ber það vott 
um velmegun og þrótt kynkvíslanna. En um óðalsrjett frá lagalegu sjónarmiði 
er alls ekki að ræða. Nú má það þykja allundarlegt, að svo rótgróin venja og 
nátengd ættarörygginu, ættarhelginni, skyldi ekki haldast hjer. Vjer vitum þó, 
að ættrækni og ættarhelgi var afarríkt haldin hjer á landi, svo sem sjá má af 
sögunum og hinum fornu lögum, t. d. Baugatali Grágásar. Það var því vís- 
lega ekki af hirðuleysi um öryggi og hag ættanna, að óðalsrjettinum var ekki 
fast haldið hjer á landi; því var sjeð borgið á annan hátt. Skýringarinnar 
verður að leita til þess, að landnámsmenn Islands voru um margt gerbóta- 
menn, sem sprengt höfðu þröngan stakk erfðavenjanna heima fyrir. Hjer 
biðu þeirra alt aðrar aðstæður en þeir höfðu áður átt við að búa i þröngbýl- 
um sveitum Noregs. Þar var óðalsrjetturinn lifsnauðsyn ættinni. Hjer var 
hann, a. m. k. fyrst framan af, litíls virði og jafnvel til trafala. Hitt orkar ekki 
tvímælis, að um margt hefði þjó.ð vor verið betur farin siðar á öldum, ef 
óðalsrjettar bænda til jarðarinnar hefði við notið til þess að hamla á móti 
gegndarlausri ásælni kirkjuvaldanna, konungs og auðmannanna, sem að lok- 
um gerði um 90% íslenskra bænda að ófrjálsum leigumönnum.

Gögn þau, sem vjer höfum nú um jarðeign og ábúð á þjóðveldistím- 
anum, eru of strjál til þess að hægt sje að segja um það með nokkurri vissu, 
hve mikil brögð hafi þá að því verið, að jarðeignir söfnuðust á hendur ein-

1) ísl. I. bd., bls. 67—68. — 2) Hænsaþdrissaga, cap. 1.

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing). 86
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stökum mönnum, eða á hvern hátt eignarrjetturinn til landa hafi skiftst inilli [ 
manna yfirleitt. Það er þó vafalaust, að á öndverðri 13. öld voru ýmsir menn [ 
mjög ríkir að fasteign, þótt meir yrði síðar. En ekki virðist kirkjan hafa átt { 
allmiklar jarðeignir á þessum tima, og má kalla, að ekki kveði mjög að þvi ( 
íyrr en um 1300, eða úr því Staðamálum lýkur, 1297. Virðist og svo, að kirkju- ' 
stjórnin hjer á landi liafi ekki sýnt mikla ásælni til landa lengi framan af. ! 
Stóð hið innlenda höfðingjavald mjög á móti öllum tilraunum i þá átt að ( 
ljá kirkjuvaldinu mikið rúm til umsvifa og afskifta um veraldleg efni. En á j 
þessu varð breyting á ofanverðri 13. öld, er liafin var sókn á liendur leik- ! 
mönnum um eignar- og yfirráð kirkjustaðanna. Munu klerkar hafa sjeð sjer í 
leik á borði, er höfðingjar voru ósamþykkir og vald þeirra minna en áður. [ 
En þaðan var þó mótstöðu von, sem eigi heldur brást. Voru raunar margar i 
kirkjur talsvert auðugar um þessar mundir, einkum að lausafje, og studdi það j 
að visu að fjesæld þeirra, að þeir, sem stað áttu og varðveittu, þurftu ekki að I 
greiða tíund af þvi fje, er kirkja átti sjerlega, en nutu þó ávaxta allra af því i 
sem sinni eign, enda hvíldi viðhald kirkju á þeim jafnt hvort kirkja var talin ! 
rik eða snauð. Staðamálum lauk sem kunnugt er þannig, að flestar kirkjur, í 
og einkum hinar auðugri, komust undir vfirráð klerka. En kirkjan hjelt á- j 
fram að safna jarðeignum á 14. öld, með auknu kappi, og má nú af ýmsum i 
skrám fylgjast nokkuð með vexti kirkjufjánna undir þessa grein. Hin fjár- [ 
liagslegu afdrif staðadeilunnar ljetu þvi ekki bíða eftir sjer, og landsmenn ! 
þurftu ekki að ganga þess lengi duldir, hvers þeir máttu vænta frá kirkju- j 
valdinu, hvernig það beitti sjer til þess að hlutast til um mál manna og efni [ 
öll. Hve ráðþrota menn voru og uggandi um sinn hag gagnvart ofurvaldi i 
þessu, sjest best af brjefi bænda nyrðra til konungs, vegna yfirgangs Auð- í 
uns biskups rauða 1319:

„Sjáum vjer og fyrir, að á fárra vetra fresti hefir kóngdómurinn hjer i 
ekki utan erfiði og kostnað, en kirkjan alt góss með að gera í landinu"1). j

Manndauðinn 1402—4 og 1431 var afskaplegt tjón þjóð vorri. En fjár- [ 
hagsröskun sú, er hann olli, var þó enn skaðvænni. Fátæklingarnir — og [ 
þeir voru flestir — urðu enn fátækari, en auðmennirnir auðugri en nokkru i 
sinni fyrr. Þó auðgaðist kirkjan mest. Guðmundur hinn ríki Arason er gott [ 
dæmi þeirra manna, sem urðu stórauðugir eftir pláguna miklu. En af mál- i 
dögum kirknanna má sjá, hvað þær hafa grætt. Er afgjaldaskrá Hólastóls j 
1388 og aftur 1449 afarfróðleg um þetta efni. En þó óx jarðaeign Hólakirkju [ 
mjög mikið fram um 1520, og mest í tið Gottskálks biskups Nikulássonar, [ 
enda virðist svo, að eftir pláguna siðari 1494 og i bágindum þeim, sem hjer [ 
gengu yfir fram um 1512 í hallærum og manndauða, hafi verið fremur auð- > 
velt að komast yfir jarðeignir. Lágu þá margar jarðir í eyði og hagur allrar i 
alþýðu til sveita hinn versti. Mun liku hafa fram farið um alt land, þótt best i 
gögn sje nú um þetta að fá úr Hólabiskupsdæmi. Síðustu kaþólsku biskup- [ 
arnir, Jón Arason og ögmundur Pálsson, voru ekki lieldur neinir eftirbátar i 
hinna fyrri biskupa um auðsafn fyrir sig eða kirkjuna. Lenti mestur auður j

■ 1) Diplomatarium Islandicum^II. bd. bls.2491.
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þeirra hjá konungi við siðskiftin. En kirkjuvaldið og plágurnar voru hjer 
ekki ein að verki. Dýpsta undirrót þess, að alþýða manna misti svo hrapal- 
lega jarðirnar úr höndum sjer, var efalaust atvinnubylting sú, er hjer varð 
skömmu eftir 1400, og hnignun landhúnaðarins, er henni fylgdi. Er þess ekki 
kostur að rekja það hjer nánar.

Svo er talið, að um miðja 17. öld hafi nálega helmingur allra jarð- 
eigna hjer á landi verið eign kirkna, biskupsstólanna eða konungs1). Mest 
þessi jarðeign var koniin úr höndum bænda um siðskiftin, sbr. þó Menn og 
menntir, III. bd., bls. 5—10, en þó bættist hjer enn við nokkuð af jarðeign- 
um, er konungur eignaðist frá 1550 og fram um 1650, og þangað til höfðu 
verið í eigu bænda. Það liefir enn ekki verið rannsakað, hvernig jarðeignir 
þær, sem hjeldust i eigu bænda, hafi skiftst milli þeirra, en menn vita, að 
mjög mikill hluti bændaeignar i landinu var löngum í höndum fárra auð- 
manna, eða auðugra ætta. Fram um 1845 var mikill minnihluti jarða í heil- 
um hjeruðum eign bænda. Þannig sýnir Jarðatal Jóns Johnsens, að i Þing- 
eyjarsýslu og Skagafirði var aðeins þriðjungur jarða bændaeign. En sjálfs- 
eignarbændur voru þó miklu færri en þessu hlutfalli næmi. Samkvæmt 
Jarðatalinu voru bændur alls á landinu 1844—1846 7204, en þar af 1237 
sjálfseignarbændur, eða rúmlega 17%2). Er þó rjett að ætla, að þessi tala 
hafi verið enn lægri fram til 1786, er farið var að selja stólsjarðirnar3) og 
síðan konungsjarðir, og tæplega hærri en 10%.

Það er nú alment viðurkent fyrir löngu, að það sje þjóðfjelaginu holl- 
ast, að bændur eigi sjálfir jarðir sinar, og að það beri vott um slæma bún- 
aðarhagi, ef mikill fjöldi þeirra, er landbúnað stunda, sje leiglendingar. Þótt 
okkur væri ekki annað kunnugt um búnaðarhagi vora eftir 1400 en það, hve 
óðfluga jarðeignir landsins söfnuðust þá á fáar hendur, myndi okkur rjett 
að álykta af því, að búnaðurinn hafi þá yfirleitt verið í hnignun. Þegar þess 
er svo gætt, að allmikið af búfje, kúgildi, fylgdi flestum jörðum, er auð- 
sjeð, að efnahagur leiglendinganna muni þá og svo alla tíð hafa verið 
næsta bágborinn.

Þarf ekki langa rót að því að draga, að leigmenska þessi hafði hin 
verstu áhrif á hag bændastjettarinnar og þar með þjóðarinnar allrar. Versn- 
aði þó drjúgum við siðskiftin og upp þaðan, er konungur eignaðist rúmlega 
% af allri jarðeign landsins, en arðurinn af því verðmæti dróst allur út 
úr landinu.

Hjer hefir nú um hríð verið rakinn lauslega ferill sá, er að lokum 
leiddi til þess, að langflestir bændur landsins urðu leiguliðar. Leiðir af 
sjálfu sjer, að það hlaut að hafa í meira lagi rik áhrif á hag alþjóðar, hversu 
háttað var lengstum um samband leiguliða og leigueiganda. Skal þvi nú 
lýst stuttlega, hversu hagaði um höfuðatriði ábúðarlaganna frá upphafi, og 
um leið skýrt frá breytingum, sem á urðu i þessu efni á siðari öldum, alt til

1) Páll E. Ólason, Menn og menntir III. bd., bls. 37—38. — 2) J. Johnsen, JarCatal, Khöfn
1847, bls. 389—396, — 3) Lovsamling for Island 5. bd., blt, 142—187.



þess að sett voru ný heildarlög um þetta efni 12. jan. 1884, sem gilt hafa 
siðan frani til þessa.

Til þess að mönnum gefist greinilegra yfirlit, skal hjer fyrst lýst á- ; 
standinu fram til þess, er Alþingi var endurreist 1845, og hvert atriði rakið j 
fyrir sig. Er þá fyrst að telja byggingar, byggingartíma og almenna leigu- ! 
skilmála; þá leigumála, landskuld; þá kúgildi og kúgildaleigu, og loks j 
kvaðir ýmiskonar.

Því næst verða rakin afskifti Alþingis af ábúðarmálinu og áhrif þess 
um einstök atriði og svo aðdragandi ábúðarlaganna 1884 með rjettarbótum 
þeim, er þau fela í sjer.
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2. Byggingaraðferð, bgggíngartimi og almennir leiguskilmálar.

Samkvæmt afarfornri venju áttu menn að taka jörð til leigu með 
vitni tveggja skilríkra manna eða fleiri1). Var þetta sjálfsögð og bráðnauð- 
synleg varúðarregla, einkum leigutaka, því að stórsektir lágu við, ef menn 
sátu jörð þrásetu, i heimildarleysi eða án þess að geta sannað rjett sinn til 
ábúðarinnar. Eigi mun þó varúðarregla þessi hafa getað komið allskostar i 
veg fyrir deilur og ágreining manna i milli, hvorki um ábúðartíma nje 
aðra skilmála. Var því þessu til styrkingar boðið með konungsbrjefi 15. maí 
1705, að allir, sem jörð leigðu, væru skyldugir að fá leiglending skýrt og 
greinilegt býggingarbrjef2). Þurfti hann ekki neitt framar að greiða nje 
gjalda en þar var fram tekið. Mun það siðan hafa verið föst regia að gefa 
byggingarbrjef. Dæmi eru og til þess frá fyrri öldum, að menn fengu bygg- 
ingarbrjef fyrir jörðum3). En fremur mun það hafa verið fátítt, a. m. k. 
fram um 1500, og varla nema þegar eitthvað sjerstaklega stóð á.

Eigi verður neitt sjeð af leiglendingsþætti Grágásar um byggingar- 
tíma, hve langur hafi verið. Munu jarðir oftast hafa verið bygðar að fornu 
til eins árs í senn, frá fardögum til fardaga, og leigutíminn siðan framlengd- 
ur eftir samkomulagi þannig, að hvor gat sagt upp byggingunni með hæfi- 
legum fyrirvara. Sama verður ráðið af Jónsbók. Eigi mun það þó verið hafa 
ótítt snemma á öldum, að menn bygðu jarðir æfilangt, þvi að i skipun Páls 
erkibiskups hinni fyrstu, 1336, segir svo: Það er og fyrirboðið, að biskupar, 
ábótar og abbadisir, svo og aðrir kirknanna formenn eða stjórnarar, dirf- 
ist nokkrum manni að selja jarðir eða bæi eða nokkrar aðrar eignir sinna 
kirkna til æfinlegrar staðfestu. En ef þess hefir freistað verið í nokkrum 
stað, þá skal ónýtast og undir kirkjunnar vald og forræði aftur kallast4). j 
— Mun varúðarregla þessi hafa átt að koma í veg fyrir það, að leikmenn j 
fengju of mikið tangarhald á eignum kirknanna eða afnotum þeirra. En 
hinsvegar sannar þetta engan veginn, að kirkjan hafi beitt landseta sina 
harðræði. Þess ber að gæta, að það er fyrst á ofanverðri 14. öld, og einkuin

1) Sbr. Jónsbók Llb. 1. cap., bls. 130. — 2) Lovsamling for Island I, bd., bls. 623. —
3) D. I. V. bd., bls. 481—482. - 4) D. I. II. bd., bls. 707.
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cftir 1400, sem kirkjan verður auðug að jarðeignum. Þess er að vænta, er 
fólki fækkaði og jarðir eyddust eftir pláguna, að ábúðarkjör hafi rýmkað 
að ýmsu leyti. Enda eru gögn til, sem sýna það, að á fyrri hluta 16. aldar 
var það alls ekki ótítt orðið að leigja jarðir æfilangt, eða meðan umráða- 
manns nyti við1). En alloft mun leigutími hafa verið fleiri ár en eitt2). Til 
þess bendir og konungsbrjef frá 8. maí 1591, þar sem það er með öllu bann- 
að að byggja út konungslandsetum. Skulu þeir mega halda jörðum sínum, 
rneðan þeir standa í skilum um afgjald og aðrar landsetaskyldur3). Er ekki 
að efa, að það brjef er gefið að ósk landsmanna til styrktar gegn kugun og 
yfirgangi fógeta konungs sjálfs, og bendir til fornrar landsvenju. 1 sömu 
átt og ekki skemra gengur konungsbrjef 14. apríl 16074), þar sem bannað 
er að byggja út konungslandsetum, þótt skifti um umboðsmann, skal byggja 
jarðirnar æfilangt. Slíkt hið sama er boðið með tilskipun 21. april 16195). Af 
tilskipun 29. nóvember 1622 er ljóst, að ekkjur höfðu rjett til að halda ábúð 
á jörð eftir menn sina dána6). Með tilskipun 15. maí 1705, sem fyrr er getið, 
er öllum, sem með höndum hafa konungsjarðir, bannað að byggja bændum 
út, meðan þeir standi i skilum um landsskuld rjetta7). Ella mátti byggja 
þeim út, en þó skyldi það borið undir hlutaðeigandi amtmann, sbr. konungs- 
brjef 11. apríl 1781, 9. gr.8). Þótt brjef þessi og tilskipanir eigi fyrst og 
íremst við byggingu konungsjarða, má telja, að þau sýni höfuðreglur um 
byggingu jarða yfirleitt á þessum tima. Þó var það alltítt að byggja jarðir 
um óákveðinn tíma með fyrirvara um uppsögn af beggja hálfu, leiglend- 
ings og landsdrottins9), mun jafnvel hafa átt sjer nógu oft stað, að bygt væri 
út fyrir tyllisakir eða án allra saka, sbr. tilskipun 22. júli 1791, „sem stað- 
festir og verndar landseta á Islandi í þeirra löglegum ábúðarrjett á þeim 
jörðum, sem þeim bygðar eru“. Er þar vitnað í Norsku lög og einkanlega 
fyrirboðið, að þeir menn, sem nýlega hafi keypt jarðir, megi byggja leig- 
lendingum út með það að yfirvarpi, að þeir þurfi á jörð að halda sjálfir, 
alla þá tíð, sem byggingarbrjef hins fyrra landsdrottins gildir10). Sú tilskip- 
un, og svo tilskipunin frá 15. mai 1705, mun hafa komið að talsverðu haldi 
fyrir leiglendinga, ef rýma átti þeim burtu af jörð án gildra saka11). Hitt er 
jafnvíst, að eigi varð með öllu stýrt hjá því, að leiglendingum væri misboð- 
ið. Þessi margítrekuðu ákvæði sýna raunar best, að tilgangurinn náðist 
aldrei fyllilega.

I leiglendingsþætti Grágásar eru allnákvæm fyrirmæli um rjettindi 
og skyldur leiguliða yfirleitt, og er það flest tekið upp í Jónsbók. Er sumt i 
þeim fyrirmælum harla merkilegt og ber ljósan vott um hirðusemi og um- 
hyggju fyrir þrifnaði búnaðarins i heild sinni12). Eru þar eigi aðeins sjálf-

1) D. I. XI. bd., bls. 593, 597—8, 604. — 2) D. 1. XI. bd., bls. 527. — 3) Lovsamling for
Island I. bd., bls. 126—127. — 4) Lovsamling for Island I. bd., bls. 149—150. — 5) Lovsamling for
Isl. I. bd., bls. 182—183. — 6) Lovs. for Isl. I. bd., bls. 209—211, 4. gr. — 7) Lovs. for IsL I. bd.,
bls. 623—624. — 8) Lovs. for Isl. IV. bd., bls.. 582—585. — 9) Sbr. Philosophische Schilderung, bls.
112, Altona 1786. — 10) Lovs. for Isl. I. bd., bls. 733—735. — 11) Sbr. Lovs. for Isl. VIII. bd., bls.
243—244 5. maí 1821. — 12) Grigás I. bd., bls. 135—138; II. bls. 497—503. Sbr. jónsbók, bls.
131—141.
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sögð ákvæði um rjett og skyldur leiglendings gagnvart landsdrottni, heldur 
einnig ákvæði sett til tryggingar gegn rányrkju og hirðuleysi hans um þáð 
að sitja jörðina vel. T. d. var hann skyldur til þess að taka sjer hjú, svo að 
hann fengi vel unnið upp engjar þess vegna, enda varðaði sekt, ef engjar 
voru óslegnar. Eigi mátti leiglendingur lóga af fje sinu til þess að geta selt 
hey; og ef honum gekk hey af, er hann flutti af jörð, þá átti hann að reka 
fje á heyið hinn næsta vetur og kaupa geymslu af búanda þeim, sem við 
jörð tók eftir hann, ef þess var kostur; ella mátti hann flytja heyið á brott 
og selja, en þó átti landeigandi forkaupsrjett. Bera ákvæði þessi ljósan vott 
um það, að mikil stund hefir verið lögð á ræktun og áburðarsafn, er svo 
mikill varnaður var á því boðinn að flytja fóður á brott af jörðinni. í sömu 
átt benda fyrirmæli um mótekju, skóga og skógneyslu og elding: „Sá mað- 
ur, sem land hefir leigt, á og torf að skera í landinu sem hann þarf til eldi- 
branda sjer, þar i hjá, er áður var skorið, og fella saman torfgrafir. En ef 
torfmór er eigi á landinu, þá á hann viði að elda, ef áður var viði eldað 
hið næsta, og hvorttveggja, ef svo hefir verið áður. Ef skógur fylgir landi, 
þá skal leigumaður höggva sjer þar í skógi þeim slóðahrís .... og gera sjer 
þar ljedengdarkol. Svo skal hann þvi öllu hagvirklega skipa og svo neyta 
þar eldibranda sem þá mundi hann, ef hann skyldi þar lengur búa“. Eigi 
er taðs getið til eldingar og eigi heldur bannað taði að brenna. Mun það ekki 
heldur hafa tiðkast um þetta leyti, og ekki fyrr en löngu síðar. En því oftar 
er torfskurðar og torfstakka getið, alt frá landnámsöld og upp þaðan. Mun 
taðbrensla ekki hafa tíðkast neitt að ráði fyr en siðar á öldum, er skógar 
tóku að ganga til þurðar og ræktun að hnigna. Má benda á það, að hvergi 
er talað um slíkt í Búalögum. Er þar þó t. d. getið um ákvæðiskaup fyrir 
vinnu við mótorf, vallarávinslu og fleira þess háttar.

Öll almenn jarðarafnot fylgdu leigulöndum. Rekar hvals og viðar 
virðist þó ekki hafa fylgt leigulandi að jafnaði, heldur mun landeigandi hafa 
nýtt þá sjer til handa. En raunar virðist eignarrjettur til rekastranda 
snemma hafa skilist frá öllum þorra jarða þeirra, er rekarnir lágu raunar 
til, og orðið eign kirkna og stóreignamanna, er sóttust mjög eftir slikum 
itökum vegna þeirra happa, er þeim fylgdu1). Var og viðarrekinn mjög 
nauðsynlegur þeim, sem miklar jarðeignir áttu og þurftu viða við að leggja 
til viðhalds jarðarhúsum. Veiðar allar og svo eggver virðast hafa fylgt með 
jörðum i leigu.

Samkvæmt landsleigubálki Jónsbókar var leiguliða óskylt að á- 
byrgjast fyrning á húsum, en landeiganda skylt að fá við til þess að halda 
húsum uppi2). Voru þetta mikilsverð rjettindi og trygging fyrir því, að 
liús níddust ekki óhæfilega. Hinsvegar var ákvæði þetta allkostnaðarsamt 
landsdrottni. Má telja það eitt af verstu verkum, sem framið hefir verið á 
alþýðu hjer á landi, er konungur braut af sjer þessa æfagömlu skyldu lands- 
drottins og lagði viðhald á jörðum sinum óskorað á herðar landsetum3).

1) Sbr. t. d. D. I. II. bd., bls. 164. — 2) Jónsbók Khófn 1904, bls. 131-132. — 3) Lov-
tamling for Island I. bd., bls. 209—211.
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Með vaxandi fátækt, dýrtíð og aðflutningsvandræðum, sem af einokuninni 
leiddi, hlaut svo að fara, að húsakostur níddist og versnaði æ þvi meir, sem 
iengur leið, og er ekki ósennilegt, að ákvæði þessi hafi beinlinis leitt til þess, 
að jarðir lögðust í eyði, er menn treystust ekki til þess að byggja þær upp 
að húsum. Ákvæði þetta, sem raunar var lögleysa og sprottið af vanþekk- 
ingu á landshögum og fjegirnd eins auðugasta jarðeigandans, dró auðvitað 
þann dilk á eftir sjer, að aðrir smærri jarðeigendur fóru að hans dæmi, og 
varð þetta smátt og smátt að reglu. Varð alþýða manna svo að berjast við 
að halda uppi kofunum yfir höfði sjer: byggja þá upp aftur og aftur i rúm 
200 ár af sömu viðum að kalla. Á þann hátt voru húsin altaf að lækka og 
þrengjast, eftir því sem viðirnir fúnuðu og styttust, þangað til ekkert var 
eftir nema moldarhaugurinn, eða hrof, sem meir liktust grenjum en bú- 
stöðum manna. Helsta viðfangsefni íslenskra byggingarmeistara á þessari 
öld var að byggja hús úr torfi, með sem allra minstum trjávið; og helsta 
uppgötvun í þessu efni: samanhlaðin göng og stuðlafjósin svokölluðu. Hæfði 
þá og vel, er fjós þessi voru mokuð og mykjan út borin á hrossherðablöð- 
um! Ekki verður sjeð, að ranglæti þetta og ófremdarástand hafi sætt mót- 
mælum, líklega vegna þess, að kirkjan og þeir allir, sem jarðir áttu og ein- 
hvers máttu sín, gerðust samsekir og höfðu hag af því, að það hjeldist, a. m. 
k. fyrst í stað. En síðar, er leið á 18. öld, var bæði héfð á þetta komin og ó- 
kleifur kostnaður að byggja alt upp i einu, svo sem þurft hefði. Var svo lát- 
ið drasla áfram. En hjer fór sem oftar, að sló í bakseglin. Jarðir eyddust, er 
húsin fjellu. Landskuldin fjell líka, vegna þess hve ljeleg byggingin gerðist. 
Og það er vafalaust, að óráðsflan stjórnarinnar um sölu stólsjarðanna og 
svo þjóðjarða um’ aldamótin 1800 var a. m. k. að nokkru leyti af þeim rök- 
um runnið, að mörgum jörðum hjelt við eyðingu fyrir húsaleysi. Hafa fáar 
stjórnarráðstafanir orðið giftuminni þjóðfjelaginu.

3. Leigumáli, landskuld.

Það má telja vist, að lengst af á þjóðveldistímanum og líklega alt 
fram um 1400 hafi landskuld verið miðuð við dýrleik jarða eftir tíundar- 
mati, lögleiga eða 10%. Ef til vill væri rjettara að orða þetta svo, að tíund- 
arinatið hafi verið miðað við leigugildið, eða 10%. Er of langt mál að færa 
rök að þessu hjer, og að vísu ber að skoða lögleigu af jörð sem hámark. 
Verður ekki annað sjeð en að dýrleiki jarða hafi haldist mjög í sömu skorð- 
um að nafngildi, alt frá því er hið elsta allsherjarmat komst á jarðeignir 
landsmanna, með tíundarlögunum 1096, og fram um 1400. Sköpuðust á þeim 
tima verðhlutföll, miðuð við notagildi, sem að vísu röskuðust allmjög á 15. 
og 16. öld við breytta atvinnuhætti og verslunarlag. En furðu hefir þó orðið 
seigt í sumu hinu „gamla lagi“. Eru Búalög best heimild um það. Er þeim 
jafnvel stundum beitt enn í dag í viðskiftum manna í milli. I raun og veru 
var verðgildi jarða fallandi, a. m. k. eftir 1200, eða stóð í stað, meðan verð- 
gildi landaura hækkaði nokkuð. Sjest það á þvi, að þar sem jarðir voru
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metnar til hundraðs (120 álna) vaðmála að fornu, munu þær haldið hafa j 
sama hundraðatali eftir það er farið var að telja í kúgildum hundruðum i 
(90—96 álnir) um 1300 og siðan. Aftur má segja, að landskuld hafi orðið 
óeðlilega há um þetta bil, vegna þess að verðgildi aura þeirra, er landskuld 
var greidd í, fór hækkandi, en landgildið stóð i stað. Hlaut þvi svo að fara, 
er versnaði í ári til muna, að landskuld lækkaði, og verður þess vart í hall- 
ærunum 1290—1320, og mun raunar svo hafa gengið alla tíð, er verulega | 
bar út af um árferði, þótt þess gætti æ þvi meir, sem fólki fækkaði meira í 
landinu og landbúnaði hnignaði, að jarðir leigðust misjafnt. Eftir plóguna 
miklu, 1402—1404, komst algert ósamræmi á hlutfall það, er áður hafði 
lengst af haldist milli dýrleika jarða og leigu. Dýrleikinn hjelst lítt eða ekki 
breyttur. En landskuld lækkar yfirleitt um fjórðung alt að þriðjungi frá 
1400 og fram um 1550, en um helming alt að tveim þriðjungum fram um 
miðja 19. öld.

Svo mætti virðast i fljótu bragði, að þessi lækkun landskuldanna 
beri vott um bætt kjör leiglendinganna á síðari öldum. En því er þó alls 
ekki þannig varið. Lækkun landskuldanna er aðeins sorglegur vottur vax- 
andi örbirgðar almennings, mannfækkunar og niðurníðslu jarðanna og van- 
þrifa landbúnaðarins yfirleitt. Upphaf þessa ástands er að rekja til plág- 
unnar miklu og annará stórsótta á 15. öld, sem ollu allmikilli mannfækkun 
og landauðn í sveitunum af þeim völdum. Jafnframt þessu varð mikil 
breyting á atvinnuhögum landsmanna. Sjávarvara varð höfuðkaupeyrir 
þjóðarinnar i viðskiftum við útlönd, og þau viðskifti jukust mjög. Varð það 
enn til þess, að minni rækt var við búnaðinn lögð, er timar liðu og fólki 
fjölgaði eftir pláguna, en ella myndi orðið hafa. Um aldamótin 1500 varð 
þjóðin enn fyrir hnekki og harðindum og mannfalli, sem nú kom harðast 
uiður á sveitunum, þvi að eftirspurn hinna útlendu kaupmanna eftir fiski 
og sjávarvörum kallaði altaf á nýja menn í verstöðvarnar, er þar varð skarð 
fyrir. Var eðlilegt, að sveitabændum yrði óhægt að standa samkepnina, er 
vörur þeirra voru lítt markaðshæfar og ekkert gert til þess að afla þeim 
markaðs. Þó má ætla, að úr því sem komið var, myndi hagur sveitabænda 
hafa rjett við á ofanverðri 16. öld og ef til vill færst til fornrar velmaktar 
með vaxandi fólksfjölda og auknum gróða útvegsins, ef eigi hefði þá hafist 
hin alræmda einokunarverslun Dana, sem um 200 ár saug merg og blóð úr 
þjóð vorri svo gersamlega, að minstu munaði, að hún liði með öllu undir 
lok. En sú hryllilega fátækt, sem hún sökti þjóðinni i, lá eins og mara á at- 
vinnulifi voru meira en hálfa öld eftir að henni var að nafninu af Ijett; 
og enn gjöldum vjer þess í mörgum greinum.

Ekki leikur vafi á því, að það, hvernig gert var upp á milli sjávar- 
vöru og landvöru í töxtum einokunarverslunarinnar, olli miklu um ó- 
gæfu þjóðar vorrar og sívaxandi fátækt á 17. og 18. öld. Enda bættist hjer 
við fullkomið hirðuleysi um það að sjá mönnum fyrir nauðsynlegum starfs- 
tækjum, auk heldur við þá atvinnugrein, sem þeim var þó beinlinis þrýst
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til að stunda1). Hefði einokunarmönnunum verið ljóst í upphafi, hvað þeir 
voru hjer að gera, hefðu þeir líklega gætt hetur jafnvægis milli atvinnuveg- 
anna. 1 stað þess, sem var i öndverðu, að hvor höfuðatvinnugreinin styddi 
aðra, eða hins, sem siðar varð, að sjávaraflinn varð allmikil auðsuppspretta 
mörgum mönnum i landinu og meginstyrkur fjárefnum þjóðarinnar í heild, 
þá fór nú svo, að þótt útvegurinn væri rekinn mjög á kostnað landbúnað- 
arins, var það aðeins með höppum og glöppum, sem þar var nokkuð i af- 
gangi. Stundum lenti hann lika í þrot. 1 raun og veru lá þó nokkrum hluta 
iandsmanna lengst af við hungurmorði, jafnvel þótt engin sjerstök óhöpp 
steðjuðu að. Var því sist að undra, þótt jarðleiga væri lág og fallandi.

Hjer skal nú ekki farið langt út i það að sýna dæmi um lækkun 
landskuldanna á 17. og 18. öld; þess gerist ekki þörf. Hitt má mönnum ljóst 
vera, að lækkun þessi eða hröpun gekk ekki með öllu tregðulaust eða án 
mótspyrnu jarðeigenda og umboðsmanna. Eftir bóluna 1707—1709 hrakaði 
mjög högum i landi og rjetti nú seinna við en stundum áður. Mannfjöldi i 
landinu komst niður undir 30 þús. Skorti þá ekki jarðir, er margar lágu 
i eyði. Olli það enn lækkun landskulda. Ðiskupsstólarnir og kirkjur, sem 
höfðu tekjur sínar mestar af fasteign, gerðust aðþrengd, og skólarnir, sem 
eins stóð á fyrir, hjöruðu i volæði og niðurniðslu2). Versnaði þó enn og var 
sem ekkert fengi stöðvað eyðilegginguna. Sú breyting varð þó á um miðja 
öldina, að stjórnin hófst handa og ákvað að bæta hag þjóðarinnar. Áttu þar 
ýmsir hlut að, og ber þar fyrst og fremst að nefna Skúla Magnússon. At- 
vinnuvegina átti að endurreisa, hvað sem tautaði, og þegar jarðirnar urðu 
ekki bygðar nema með afföllum á landskuldinni enn á ný, i hallærinu 
1752—58, varð það að dómstólamáli gert3). Jafnvel annar eins maður eins 
og Magnús amtmaður Gislason vildi fá því á komið, að leiglendingum yrði 
bannað að flytja af jörð, er þeir höfðu leigt4). Ástæðan til þess, að slik 
uppástunga gat komið fram frá einum helsta framfaramanni aldarinnar, 
var auðvitað óþolandi los á ábúðinni og vandræði að fá jarðir leigðar. 
Stjórnin sjálf fann til þessara vandræða og gerði uppástungu þessa að álita- 
máli, og átti hún að leggjast fyrir nefnd manna, sem athuga skyldi búnaðar- 
löggjöf landsins i lieild. En af þvi varð þó aldrei. Eringum 1760 batnaði i 
ári, en þá kom fjárkláðinn 1762—79 og olli miklu tjóni. Þó fjölgaði fólki og 
ýmsu þokaði fram. En móðuharðindin 1783—4 steyptu öllu um koll, allar 
framfarir og framsóknartilraunir og fyrirætlanir urðu að engu, fólk og fjen- 
aður hrundi niður úr hor og eymd og lá nærri, að stjórn landsins og lands- 
rnenn sjálfir gæfust upp. Enn á ný var reynt að hindra leigufall jarðeign- 
anna, en það gagnaði auðvitað ekkert5). Hið forna efnalega sjálfstæði bisk- 
upsstólanna og kirkjunnar var lamað og lá við þroti, og i einhverju ofboði 
var rokið til að selja jarðeignir þeirra fyrir eitthvert verð. Sýnir það vonleysi 
og úrræðaleysi stjórnarvaldanna, þvi að varla varð kosinn verri timi til

1) Sbr. t. d. Lovs. for Isl. III. bd., bls. 238—239; bls. 291—295; bls. 439—440. — 2) Sbr.
t. d. Lovs. for Isl. III. bd., bls. 242—243 ; 263-268. - 3) Lovs. for Isi. III. bd., bls. 242—243. —
4) Lovs. III. bd., bls. 437—438. - 5) Sbr. Lovs. IV. bd., bls. 721-722, V. bd., bls. 86—87.
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slíkra ráðstafana, er alt var í kaldakoli. Enda fóru jarðirnar fyrir sára- 
lítið verð. Verst var þó, að jarðasalan kom ekki að haldi alþýðu manna, 
heldur fáeinum eignamönnum, og hafði þvi alls ekki mikil áhrif til bóta á 
ábúð og ábúðarkjör. Um svipað leyti var sett fast peningaverð á landaura 
til greiðslu i landskuldir og önnur gjöld* 1). Átti það að vera til tryggingar 
kirkjunni einkum, en varð til ills; því þá er einokuninni ljetti 1786, hækk- 
oði vöruverð til muna og varð þá mikill skaði að taka landskuld i pening- 
um með gömlu verði. Þó versnaði enn eftir 1800 i lok Napóleonsstyrjald- 
anna, er peningar fjellu enn stórum i verði, þegar danska ríkið varð gjald- 
þrota. Alla þessa stund og nokkru lengur, jafnvel fram yfir 1850, rjeði 
margskonar óregla í landskuldagreiðslu, einkum þannig, að sumstaðar var 
greitt í peningum og sumstaðar í landaurum og gilding landauranna mis- 
jöfn. En á þessum tíma varð ekki sjerleg breyting á landskuldagjaldi, önn- 
úr en sú, sem nú var talin og stafaði af verðsveiflum peninga og varanna 
sjálfra. Var að nokkru úr þessu bætt með setningu árlegrar verðlagsskrár 
fyrir sýslu hverja2). Enda varð það meir og meir að reglu að gjalda land- 
skuldir eftir verðlagsskrá, að því leyti sem ekki var goldið í landaurum 
in natura.

4. Kúgildi og kúgildaleigur.

Samkvæmt Grágás skyldu menn eiga hundrað, 120 lögaura, sex 
álna aura fyrir utan hversdagsklæði sín, ómagalausir, er þeir gengju saman 
til hjúskapar. Mun þar með einnig við það átt, að eigi mættu menn hjúskap 
stofna af minni efnum. Regla þessi virðist hafa verið misjafnt haldin, er tímar 
liðu, og líklega alls ekki er kom fram um 1200. Samkvæmt Jónsbók var 
bann við þvi lagt, að þeir menn reistu bú, sem ættu minna fje en V hundr- 
uð tíundarvirt, og lögð sekt við því að leigja manni jörð, sem minna fje 
ætti. Var bann þetta rökstutt með því, að þegar vel áraði, vildu nær allir 
búa fara, svo að bændur fengju ekki vinnumenn. Er auðsætt, að þótt ákvæði 
þessi væru nokkru linari en hin fyrri, þá hafa þau samt þótt þröngva um 
of kosti manna og vera ósanngjörn bæði i garð þeirra, sem jarðir áttu og 
fje, en vildu leigja, og eins hinna, er búa vildu og áttu kost á jörð og leigu- 
fje, en skorti sjálfa fjárkost. Þessi grein Jónsbókar var þvi hið bráðasta úr 
gildi numin með rjettarbót Eiríks konungs Magnússonar, 1294. Er gangur 
þessa máls næsta athyglisverður fyrir þá sök, að með þessari breytingu á 
búnaðarlöggjöfinni er viðurkend og löghelguð búvenja, sem upp frá þessu 
færist meir og meir í aukana og varð allaffararík fyrir landbúnað vorn æ 
síðan, sú venja, að menn byggju við leigufje að meira hlut eða minna, jörð 
og búfje.

Það er nú vafalaust, að búfje, einkum málnytupeningur; ær og kýr,

1) Sbr. Lovsamling IV. bd., bls. 406—407; bls. 664—670. — 2) Sbr. Skýrslur um landshagi
i íslandi I. bd., bls. 234 o. ífr.
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hefír veríð leígður til afnota manna í milli hjer á landi alt frá "upphafi. 
Frá því fyrsta menn vita hefir ieigumálinn verið hinn sami, 2 fjórðungar 
smjörs eða 12 álnir vaðmáls. Hjer er ekki unt að fara út í þetta verðhlut- 
fall: 2 fj. — 12 álnir, en það hlýtur að vera a. m. k. frá því um 1000, og 
ef til vill enn eldra. Hitt mun rjett, að smjörleigan var alla tíð sá.rjetti og 
upphaflegi leigueyrir, og ber hjer aðeins að taka tillit til þess. Nú fór verð- 
gildi smjörs mjög hækkandi, svo að um 1100 eru 3 vættir (vætt = 80 pd. = 
8 fj.) i kúgildi; um 1280 eru 2 vættir í kúgildi; en um 1420 og fram um 
1550 er talið 1,5 vætt i kúgildi eða hundraði, og svarar það til 16% í leigu af 
kúgildinu.

Hjer er rjett að gera greinarmun á almennu leigufje og innstæðukú- 
gildum, sem seinna voru kölluð, eða jarðakúgildum. Leigufje gat hver 
maður tekið að vild eftir samningi, svo lengi sem honum hentaði. En jarð- 
arkúgildi varð leiglendingur að taka með jörðinni og annast alla þá tíð, 
sem hann hafði ábúð á þeirri jörð, jafnvel þótt hann hefði eða gæti haft 
nógan húpening af eigin efnum.

Það verður ekki sagt með fullri vissu, hvenær það fór fyrst að tiðk- 
ast að leigja kúgildi með jörðum, en að visu verður þess vart um miðja 
14. öld og er liklega orðið nær að reglu á jörðum kirkjunnar undir 1400. 
Af þessu leiddi það, er kúgildin urðu mörg, að fjöldi bænda nálgaðist það 
að vera eignalausir leigumenn, sem urðu að taka að sjer og ábyrgjast 
ieigupening þennan og hafa það mest sjer til handa, sem afgangs varð leig- 
unni, sem var okurleiga lengst af, a. m. k. í samanburði við alla aðra 
fjárleigu.

Þessa miklu aukning jarðarkúgilda á 14. og 15. öld ber efalaust að 
skoða sem úrræði auðmanna og kirkjuvalds til þess að ávaxta fje sitt, að 
þvi leyti, sem því varð ekki varið í jarðir. Fyrir bændur var þetta hin mesta 
ánauð, sem von var, þótt óneitanlega væri þá auðvelt að stofna bú, er jörð- 
inni fylgdi áhöfn allmikil. Eigendum var þetta geysi-hagur, þar sem kú- 
gildaleigan var miklu hærri en lögleiga, vegna hækkandi verðs á smjörinu. 
Og þetta varð svo undirrót hins gifurlega smjörsafns auðmanna og kenni- 
valda á 15. og 16. öld og síðar, er þeir áttu raunar allmikinn hluta, % 
eða jafnvel alt að % áhafnar á jörðum i heilum bygðarlögum.

Hámarki sínu mun kúgildatalan hafa náð yfirleitt á 15. og 16. öld. 
Síðan fór kúgildum fækkandi, einkum á 18. öld. Ollu því harðæri, sem þá 
gengu. Varð erfitt að koma kúgildum upp aftur, úr þvi er þau voru fallin. 
En altaf bólaði á þvi, að jarðeigendur og umhoðsmenn reyndu að troða upp 
á jarðir kúgildum, sjálfsagt með það að yfirvarpi, að þau hefðu áður verið 
fleiri. Á 18. og öndverðri 19. öld má kalla, að það væri talið rjett að hafa 
1 kúg. á hverjum 5 jarðarhundruðum. Á ofanverðri 18. öld var það álit 
margra þeirra riianna, sem báru viðrjetting atvinnuvega landsins fyrir 
brjósti, að kúgildaleiga þessi væri skaðleg og ætti að hverfa. Mun s'ú skoðun 
hafa ráðið þvi, að t. d. jarðir Hólastóls voru seldar með því skilorði, að
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kúgildin skyldu aftakast á þeim jörðum, után kirkjukúgildi1). Samkvæmt 
tilskipun 16. júlí 1817 var það fyrirskipað, að borga kúgildaleigu af opinber- 
um eignum eftir verðlagsskrárverði, ef eigi var greitt in natura.

Ekki verður sjeð af Jónsbók, að leigutaki hafi átt að viðhalda kúgild- 
unum, nema ef þau fórust af vangæslu hans. Þó mun það hafa við brunnið, 
að menn urðu að endurnýja kúgildin, a. m. k. ær. Með tilskipun 15. mai 
1705, 4. gr., er landsdrottni boðið að endurnýja leigukýr, er þær eru gamlar 
orðnar, eða drepast af þeim sökum, sem leiglendingur er ekki ábyrgur um2). 
Mun því hafa verið fylgt, meðan það tíðkaðist að leigja kýr, en það mun 
bafa verið sjaldgæft, einkum eftir 1800, er búskaparlag breyttist í þá átt, að 
nautpeningi fækkaði en fjölgaði sauðfje.

5. Landbúnaðarmálið á Alþingi.

Á árunum 1845—1849 bárust þinginu allmargar bænarskrár um breyt- 
ingar ýmsar á ábúðarlöggjöfinni. Ýmsar þessar tillögur snertu fornar kvaðir, 
t. d. mannslán, aftöku þeirra eða sjálfa byggingaraðferðina, afnám á upp- 
boði konungsjarða til festu og afgjalds o. fl. Sum þessi atriði tók þingið til 
meðferðar, og átti það beinlinis þátt í því að kippa i lag þvi, er aflaga fór, 
*. d. affaka mannslána og afnám á uppboði jarða til festu og afgjalds.

En yfirleitt var bænarskrám þessum vísað frá þinginu til nefndar 
þeirrar, sem skipuð var sumarið 1845 og athuga átti skattamál landsins, 
landbúnaðarmál o. fl.3). Sú varð samt raunin á, að frá nefnd þessari kom 
ekkert fram, heldur strandaði alt hjá stjórninni. Varð þvi enginn árangur 
málsins.

Meðan þessu fór fram, hjeldu landsmenn áfram að senda þinginu 
áskoranir og bænarskrár um landbúnaðarmálið. Á þinginu 1853 kom fram 
bænarskrá úr Húnavatnssýslu um erfðafestu, einkum á klaustragóssum. 
Erfðafesta var þá allmikið tíðkuð erlendis, t. d. í Danmörku, og hafði Þórð- 
ur Jónassen yfirdómari ritað um þetta mál greinarkorn í Reykjavikur- 
póstinn, II. árg.4).

Um þessar mundir var mikill ög almennur áhugi fyrir ýmsum jarða- 
bótum, en hjer þótti ýmsum sem mjög stæði það í vegi þessháttar fram- 
fara, að mikill meiri hluti bænda voru leiglendingar, sem áttu við misjöfn 
leígukjör að búa, eigi síst að þvi er snerti byggingartímann.

Bænarskrá Húnvetninga kom fyrir þingið til inngangsumræðu á 10. fundi, 
14. júlí 1853. Bar Stefán Jónsson, þingm. Eyfirðinga, málið fram í forföll- 
um þm. Húnvetninga, Jóseps Skaptasonar læknis, er eigi fjekk að sitja á 
þingi vegna læknisanna sinna, að boði Havsteens amtmanns. Máli þessu var

1) Lovsamling for Island VI. bd., bls. 549, 10. gr. (13. mars 1802). — 2) Sbr. B. Thorsteinsson:
Offentlige afgifter etc. Khöfn 1819, bls. 154—155. — 3) Lovs. for Isl. 13. bd., bls. 233—235; 318—
320, sbr. Alþt. 1845, bls. 38, 56. Alþt. 1847, bls. 58—59; 61—62; Alþt. 1849, bls. 79—80. — 4) Reylfja-
víkurpósturinn II. ár 1848, bls. 49—51, 81—85.
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i fyrstu vel tekið yfirleitt og kosin í það 5 manna nefnd. Var Þórður Jónas- 
son, kkj. þm., formaður nefndarinnar1).

Nefndin skilaði áliti á 23. fundi þingsins, 27. júlí. Virðist svo sem 
lieldur sje þá af mönnum dregið að mæla með ágæti erfðafestunnar. Nefnd- 
in leggur til, að ekkert verði um málið samþykt af þinginu, en þess vænst, 
að um það verði rætt og ritað í blöðum, öllum landslýð til skilningsauka. 
Muni það þá koma i ljós síðar, hver. vilji alþjóðar sje í málinu2). Virtust 
allir ánægðir með þessa niðurstöðu, og þannig var málið afgreitt á 24. fundi, 
28. júlí, í einu hljóði3).

Á Alþingi 1855 kom fram bænarskrá frá fulltrúa Norður-Þingevinga, 
Jóni Jónssyni, um það, að þingið tæki erfðafestumálið til yfirvegunar að 
nýju. Bænarskrá þessi kom fyrir þingið á fimta fundi þess, 7. júlí. Fjekk 
hún mjög daufar undirtektir og var feld frá nefnd með 18 samhljóða atkv.4). 
Þannig fór um þessa tillögu til umbóta á kjörum islenskra leiguliða.

Eitt atriði í hinni fyrstu bænarskrá, er Alþingi barst 1845, frá Suð- 
ur-Þingeyingum, var það, að landskuld skyldi goldin eftir meðalalin í 
hverju hjeraði. Mun þar hafa verið gert ráð fyrir, að það hjeldist, sem þá 
var almennast, að gjalda 6 álnir fyrir jarðarhundraðið, en eigi er þar þó 
öðruvisi ákveðið en að landskuld skuli ekki vera hærri en verið hafi frá 
fornum tímum. Um og eftir 1850 var hjer gott í ári víðast og munu jarðir 
viða heldur hafa hækkað í verði og leigu. Þótti mönnum það ísjárvert, ef 
svo færi fram, og 1859 kom fram á Alþingi bænarskrá frá Þinghöfðaþingi 
um fastákveðið landskuldargjald af hverju jarðarhundraði. Skyldi sett há- 
mark Ieigunnar, 6 álnir af hundraði. Bænarskráin kom fyrir 8. fund þings- 
ins, 13. júlí. Flutningsmaður var Halldór Jónsson, þm. Norður-Múlasýslu, 
En ekki viídi hann sjálfur mæla með bænarskránni og varð enginn annar 
til þess. Fjell hún svo niður5).

Nú leið og beið fram til ársins 1865 og var í engu hreyft við ábúðar- 
málunum. En á þinginu 1865 komu fram bænarskrár um þetta efni: frá 
Suður-Þingeyingum um jarðaúttektir, og önnur frá Borgfirðingum, um út- 
tektar- og skoðunarmenn.

Hjer skal ekki rakið efnið í bænarskrám þessum, en aðeins tekið 
fram, að út af meðferð þeirra i nefnd og umræðum í þinginu kom fram 
uppástunga frá þm. Rangæinga, Sighvati Árnasyni, um betri skipun á land- 
búnaðarlöguuum6). Var henni vísað til hinnar sömu nefndar, sem hafði með 
höndum bænarskrár Þingeyinga og Borgfirðinga. Formaður þeirrar nefndar 
var Jón Sigurðsson. Skilaði hún löngu og ítarlegu áliti og lagði það til, að 
þingið sendi konungi að sinni enga bænarskrá um landbúnaðarmálefni, en 
kysi í þess stað 7 inanna nefnd í þinginu til þess að endurskoða hin íslensku 
landbúnaðarlög og undirbúa frumvarp til nýrra landbúnaðarlaga. Skyldu 
3 nefndarmenn vera lögfróðir og búsettir i Reykjavík eða þar í grend, en 
binir 4 búsettir sinn i hverjum landsfjórðungi7). Nokkrar umræður urðu um

1) Alþt. 1853, bls. 183—195. — 2) Alþt. 1853, bls. 591—595. — 3) Alþt. 1853, bls. 647—648.
4) Alþt. 1855, bls. 82-85. — 5) Alþt. 1859, bls. 232-233. - 6) Alþt. 1865 I„ bls. 221-225. -
7) Alþt. 1865, bls- 436 -443,„sbr. bls. 478—479.
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þessar tillögur nefndarinnar, en'þó fór svo, að þær urðu samþyktar i öllum 
höfuðatriðum, og var nefndin síðan kosin á 44. fundi þingsins, 25. ágúst 
1865. Voru þessir kosnir:

Benedikt Sveinsson,
Jón Pjetursson,
Magnús Jónsson,
Jón Sigurðsson,
Jón Hjartarson,
Sighvatur Árnason og 
Stefán Eiríksson1).

Nú leið og beið fram til þingsins 1867. Varð lítið af störfum hjá nefnd- 
inni og er skýrsla hennar til þingsins, dags. 11. júlí 1867, prentuð i Alþt. 
það ár2).

Skýrsla þessi var lögð fyrir þingið á 9. fundi þess, 17. júlí, og jafn- 
framt till. forseta, Jóns Sigurðssonar, um að umboð nefndarinnar verði 
framlengt til Alþingis 18693).

Þótti sumum þingmönnunum heldur lítið aðhafst, en þó var tillaga 
forseta samþykt að viðhöfðu nafnakalli með 10 :7 atkv.

Þessu næst kom fyrir þingið uppástunga frá þm. Skagfirðinga, Ólafi 
Sigurðssyni, um byggingarnefndir í bverjum hreppi, og bænarskrá úr Húna- 
vatnssýslu um húsastærð á jörðum. Má skoða þær sem framhald og árjett- 
ingu við bænarskrá Þingeyinga og till. þm. Rangæinga í landbúnaðarmál- 
inu á Alþingi 1865. Þessar tillögur allar voru fram komnar sökum mjög að- 
kallandi þarfar á þvi að byggja bæina í sveitum landsins af nýju.

Tillagan um byggingarnefndir í sveitunum miðaði að því að tryggja 
það, að hinir nýju bæir yrðu bygðir sem haganlegast, svo að þeir gætu orðið 
heilnæmir og viðfeldnir mannabústaðir. Þótti tillögumanni engu minni þörf 
byggingarnefnda í sveitum en i kaupstöðum, og skyldu byggingarnefndir 
þessar hafa líkt ætlunarverk og likt vald og byggingarnefndir þær, sem þá 
voru settar i kaupstöðunum, sbr. opið brjef 29. mai 1839, og opið brjef 6. 
jan. 1857, um byggingarnefndir fyrir 'Reykjavík og Akureyri4).

Bænarskrá Húnvetninga fór fram á það, að það yrði ákveðið með 
lögum, hve stór jarðarhús, einkum baðstofa, skyldi fylgja hverri jörð í land- 
inu, og skyldi þar miða við fólksfjölda, sem á jörðinni liafi verið um nokk- 
urt árabil undanfarið. Skyldi jarðareigandi skyldur að leggja þessi hús til, 
stækka eða endurbæta á sinn kostnað. Er þetta rökstutt með því, að yfir- 
leitt sje húsrúm á jörðum ilt og ónóg, en efnahagur leiglendinga og iH leigu- 
kjör banni þeim að bæta jarðarhúsin.

Jón HjaltaHn landlæknir mælti eindregið með tillögum þessum og 
vildi, að nefnd væri sett til þess að athuga þær, en flestir höUuðust að þvi, 
að visa þeim til landbúnaðarnefndar, þrátt fyrir mótmæli formanns nefndar- 
innar, Jóns Pjeturssonar yfirdómara, sem taldi nefndina hafa ærið annað

1) Alþt. 1865 II., bls. 1067. - 2) Alþl. 1867 II., bls. 250. - 3) Alþt 1867 I., bls. 110-112;
II., bls. 251. — 4) Lovs. for Isl. XI. bd., bls. 377-383; Lovs. for Isl. XVII. bd., bls. 10-18,
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að vinna, þótt þessu væri af ljett. Þó var það samþykt að visa tillögunni til 
landbúnaðarnefndar og eigi tekið til greina, þótt formaður nefndarinnar 
mótmælti og beiddist síðan lausnar úr nefndinni. Enda var þá nýbúið að 
framlengja umboð nefndarinnar, sem fyr var sagt1).

Landbúnaðarnefndin tók nú á sig rögg nokkra og fór að athuga 
plögg sín, sem legið höfðu til þessa óhreyfð frá því nefndin var sett fyrst, á 
þingi 18652). Var það að ráði, að Jón Pjetursson yfirdómari skyldi semja 
uppkast til landbúnaðarlaga. Var því verki svo komið er á þing kom 1869, 
að hann hafði lokið við 149 gr., og áætlaði hann, að það myndi svara til 
þriðjungs eða helmings af bálkinum öllum. Sendi hann þinginu skýrslu um 
störf sin og ljet þess getið, að hann myndi geta lokið við frumvarpið fyrir 
næsta þing, 1871, en teldi sjer ekki skvlt að vinna þetta verk kauplaust á- 
fram, svo sem hingað til3). Var nefnd sett í málið og skyldi hún kynna sjer 
það, sem búið var að gera í málinu, og gera tillögur um framhald verksins4).

Nefndin skilaði áliti og lagði til, að þingið leysti nefndina frá 1865 frá 
starfa sinum, að konungi yrði send bænarskrá um að skipa nefnd manna 
bjer á landi til þess að semja frumvarp til landbúnaðarlaga, að Jón yfir- 
dómari Pjetursson yrði tekinn i þá nefnd og honum heitið launum fyrir 
starfa sinn. Nefndarálitið kom til undirbúningsumræðu 7. sept., á 36. fundi 
þingsins, og urðu ekki umræður um það5). Voru tillögur nefndarinnar sam- 
þyktar umræðulaust á 39. fundi, 9. sept., og bænarskrá því samkvæmt sam- 
þykt degi síðar6). •

Á þessu sama þingi kom fram bænarskrá úr ísafjarðarsýslu, sem fór 
fram á það, að leiguliðum yrði trygð ábúð, helst æfilangt, eða a. m. k. 10 
—20 ár. En þar er það talið helst í vegi fyrir framförum i jarðrækt, hve á- 
húðartími leiglendinga sje óviss og ábúðin ótrygg. Bænarskránni var vísað 
til landbúnaðarnefndarinnar7).

Samkvæmt konungsúrskurði 7. nóv. 1870 var stiftamtmanni falið að 
skipa nefnd til þess að semja frumvarp til landbúnaðarlaga handa Islandi8).

Fjekk nefndin til afnota plögg landbúnaðarnefndarinnar frá 1845, er 
þá voru i vörslu stjórnarinnar. 1 nefndinni áttu sæti: Bergur Thorberg amt- 
maður, Jón Sigurðsson á Gautlöndum og Jón Pjetursson yfirdómari.

Nú leið og beið og ekkert heyrðist frá nefndinni. Á Alþingi 1875 
kom fram fyrirspurn frá 1. þm. Rangæinga, Sigþvati Árnasyni, til lands- 
höfðingja um það, hvað honum væri kunnugt um störf nefndarinnar og 
hvenær vænta mætti, að hún lyki störfum. Taldi landshöfðingi líklegt, að 
verkinu yrði lokið svo nemma, að frumvarp gæti komið fyrir næsta Al- 
þingi, 1877®).

Árið 1876 átti landbúnaðarnefndin fund með sjer. Kom það þá í ljós, að 
frumv. það, sem Jón Pjetursson hafði samið, og að vísu var þá enn ekki

1) Alþt. 1867 I., bls. 113—118. — 2) Alþt. 1867 I., bls. 110—111. — 3) Alþt. 1869 II.,
bls. 213—214. — 4) Alþt. 1869 I., bls. 149—152. — 5) Alþt. 1869 I., bls. 734. - 6) Alþt. 1869 I.,
bls. 817—819. — 7) Alþt. 1869 II., bls. 214—215. I., bls. 152—153, — 8) Lov$. for Isl. 20. bd., bls.
597-598. - 9) Alþt. 1875 II., bls. 378-379.
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fullbúið eftir 10 ára starf hans í landbúnaðamefndinni, var ekki svo úr 
garði gert, að hinir nefndarmennirnir, Thorberg og Jón Sigurðsson, vildu 
fallast á það, Sömdu þeir siðan nýtt frumvarp, sem að visu var bygt á 
frumv. Jóns Pjeturssonar, en þó allmjög frábrugðið þvi. Siðan sendi Thor- 
berg landshðfðingi bæði frumvörpin til stjórnarinnar, og fjelst hún á tillög- 
ur meiri hluta landbúnaðarnefndar, og var frumv. það til landbúnaðarlaga 
fyrir Island, sem stjórnin lagði fyrir Alþingi 1879, bygt á þeim í ölluin 
höfuðatriðum.

Það var ætlun stjórnarinnar, er hún lagði þetta frumv. fyrir þingið, 
að nú væri loksins fenginn lagabálkur, sem tæki gersamlega yfir alt, er máli 
skifti í þessu efni, enda er svo ráð fyrir gert í síðustu grein frumvarpsins, 
að numin verði úr gildi öll hin helstu lög og lagafyrirmæli, sem til þessa 
höfðu gilt um búnaðarmálefni Islendinga. Hafði og undirbúningur frum- 
varpsins staðíð yfir í rjett 40 ár, ef talið er frá því er embættismannanefnd- 
inni í Reykjavík var falið að endurskoða Jónsbók 1839. Sú varð samt raun- 
in á, að mönnum virtist frumv. svo glompótt, að ekki tæki tali. að lögleiða 
það í heild sinni, og síst með þeim formála að nema þar með úr gildi öll hin 
fornu búnaðarlög.

Landbúnaðarlögin komu fyrst til umræðu í efri deild á 2. fundi deild- 
arinnar, 2. júli. Urðu engar umræður að sinni, en kosin þriggja manna nefnd 
til þess að athuga frumvarpið. 1 nefndina voru kosnir: Árni Thorsteinsson 
landfógeti, konungkj* þm., Sighvatur Arnason, þm. Rangæinga, og Magnús 
Stephensen yfirdómari, konungkj. þm?).

Síðar.var bætt í nefndina 2 mönnum: Bergi Thorberg landshöfðingja 
og Benedikt prófasti Kristjánssyni, þm. Þingeyinga.

Nefndin- settist nú á rökstóla. Tók það hana sex vikur að komast að 
niðurstöðu um frumv. Er nefndarálitið dags. 6. ágúst og kom nú málið til 
framhalds 1. umræðu á 34. fundi efri deildar, 12. ágúst2).

1 nefndarál. leggur nefndin til, að deildin ræði ekki að sinni frum- 
varpið i heild, heldur taki hún til meðferðar frumvarp til laga um viðskifti 
landsdrottna og leiguliða, byggingu jarða og úttektir, er nefndin hafði samið 
og tekið að mestu eftir frumv. stjórnarinnar, kafla úr þvi3).

Framsögumaður nefndarinnar var Magnús Stephensen. Þótti sumurn 
þingmönnum nefndin heldur lin i sóknum að skila ekki tillögum sinum fyr, 
eigi sist fyrir þá sök, að sú tillaga hafði fram komið þegar nokkru fyrir 
þing, bæði í blöðum og á þingmálafundum, að taka aðeins kafla úr land- 
húnaðarlagafrumvarpi stjórnarinnar, en láta það annars bíða næsta þings. 
Var samþykt að taka ekki að sinni til umræðu frumvarp stjómarinnar i 
heild. En þvi næst var tekið til 1. umræðu frumv. nefndarinnar, sem fyr 
var getið.

Helstu nýmæli frumvarpsins voru þau, að jörð skuli eigi teljast leigu- 
fær nema henni fylgdu öll nauðsynleg hús, geymsluhús og peningshús, og

1) Alþt. 1879 II., bls. 733. - 2) Alþt..l879 II., blsc735, sbr. I., bls. 321-323. - 3) Alþt. 
1879 1., bls. 323—329.
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skyldi afhenda leiguliða húsin i fullu standi eða með fullu álagi. Ennfrem- 
ur voru þar greinileg fyrirmæli um úttektir jarða.

Frumvarp þetta kom til 2. umræðu á 36. og 37. fundi, 12. ágúst. Breyt- 
ingartillögur voru litlar. Stefán Eiriksson, þm. Skaftfellinga, lagði til, að felt 
yrði úr frumv., að geymsluhús og peningshús skyldu fylgja jörðu1). Tillaga 
þessi var feld og eftir allmiklar umræður var frumv. samþ. lítt breytt og 
vísað til 3. umræðu2). Kom það siðan til 3. umræðu á 39. fundi, 16. ágúst. 
Breytingartillögur komu nokkrar frá sjálfri nefndinni, flestar til fyllingar*). 
Aðrar breytingartillögur voru of seint fram komnar og komu ekki 
til greina. Umræður urðu litlar og frumvarpið samþvkt með breytingartil- 
lögum nefndarinnar og afgreitt til neðri deildar4).

Frumvarpið kom til 1. umræðu í neðri deild á 47. fundi, 18. ágúst. 
Var nú svo áliðið þingtimans, að þingmönnum kom saman um, að eigi þýddi 
að setja nefnd i málið, ef það ætti fram að ganga. Hinsvegar þótti mönnum 
frumvarpið svo gott, að þeir vildu fallast á það óbreytt. Var málinu visað 
til 2. umræðu, en felt að kjósa i það nefnd. Allmiklar breytingartillögur 
voru gerðar við frumvarpið8). En það kom aldrei til 2. umræðu og dagaði 
svo uppi.

Á Alþingi 1881 lagði stjórnin fram á ný landbúnaðarlagafrumv. frá 
fyrra þingi, 1879. Er þar ekki tekið tillit til þeirra breytinga, sem efri deild 
hafði samþykt á þeim kafla bálksins, er hún tók til meðferðar 1879, en sumt 
af þvi telur stjórnin fjarri lagi8). Vildi hún eigi annað en frumvarpið yrði 
rætt og afgreitt í heild sinni. Frumv. var lagt fyrir neðri deild á 2. fundi 
deildarinnar, 2. júli. Fyrsta umræða fór fram á 3. fundi, 5. júli, og var kos- 
in 7 manna nefnd i málið. Formaður hennar var Guðmundur Einarsson 
prófastur, þm. Dalamanna* * 7).

Fór nefndin þá leið að taka allan bálkinn fyrir í einu, en lagði þó til 
grundvallar frumv. efri deildar frá 1879 um þau atriði, er það náði tii. 
Samdi nefndin síðan nýtt frumv. upp úr þessum frumvörpum báðum: 
Frumvarp til landbúnaðarlaga fyrir lsland8).

Landbúnaðarlögin komu til framhalds 1. umræðu á 34. og 35. fundi, 
5. ágúst. Framsögumaður nefndarinnar var Eirikur Briem prófastur, þm. 
Húnvetninga. Gerði hann rækilega grein fyrir frumvarpi nefndarinnar. 
Benedikt Sveinsson, 2. þm. N.-Múlasýslu, mælti gegn frumvarpinu og taldi 
það ekki nógu vel úr garði gert, og meðferð þess i nefndinni bera þess of 
mikinn vott, að nefndin hefði viljað þóknast stjórninni. Eftjr allmiklar um- 
ræður var liið upphaflega frumv. stjórnarinnar felt, en frumv. nefndarinn- 
ar samþykt til 2. umræðu’).

Önnur umræða fór fram á 53. fundi, 18. ágúst. Umræður voru mjög 
litlar. Frumvarpið var samþykt óbreytt að öðru en þvi, að feld var 105. gr. 
frumv., þar sem svo var ákveðið, að þar, sem fleiri ættu jörð saman, skyldi

1) Alþt. 1879 I., bls. 363. — 2) Alþt. 1879 II., bl«. 742-754. — 3) Alþt. 1879 I., bls. 398.
4) Alþl. 1879 II., bls. 754-759. — 5) Alþt. 1879 I., bk. 539—543. — 6) Alþt. 1881 I., bls. 241—268.
7) Alþt. 1881 II., bls. 1032-1033. - 8) Alþt. 1881 I., bls. 297- 318. — 9) Alþt. 1881, bls. 1032-1049.

Alþt, 1929, A, (41. löggjafarþing). 88
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avalt einn ráða fyrir byggingu hennar. Átti ákvæði þetta að koma í veg fyr- 
ir, að jarðir skiftust of mikið sundur. En meiri hluta þingmanna þótti hjer 
gengið um of á ráðstöfunarrjett manna yfir eignum sínum, þar sem gert 
væri ráð fvrir.því, að maður mætti ekki vera sjálfráður um að búa á jarð- 
arhluta, er hann ætti, nema með leyfi þess, sem ætti stærri hluta sömu 
jarðar.

Við 3. umræðu, 24. ágúst, urðu engar umræður. Frá nefndinni komu 
fram nokkrar breytingartillögur, og voru þær samþyktar og síðan frumv. i 
heild. En lengra komst frumvarpið ekki á þessu þingi og dagaði svo uppi1).

Á Alþingi 1883 lagði stjórnin enn fram frumv. til landbúnaðarlaga 
fyrir Island. Lagði hún nú til grundvallar þessu frumv. frumvarp það, er 
samþykt var af neðri deild Alþingis 18812).

Frumvarp þetta til landbúnaðarlaga var lagt fyrir efri deild á 4. 
fundi, 5. júlí. Var samþykt að kjósa i málið fimm manna.nefnd. Voru þessir 
kosnir: Árni Thorsteinsson, Einar Ásmundsson, Sighvatur Árnason, Magnús 
Stephensen og Jón Pjetursson3).

Nefndin athugaði málið vandlega og komst að þeirri niðurstöðu, að 
taka frumvarpið ekki til meðferðar alt, heldur aðeins 6. og 7. kafla þess, 
breyta þeim nokkuð og gera úr þeim frumvarp með sjerstakri fvrirsögn, likt 
og gert var i efri deild i þessu sama máli á þingi 18794).

Var málið afgreitt til 2. umræðu á 23. fundi, 27. júlí5), samkvæmt til- 
lögum nefndarinnar, með litlum breytingum. Við 2. umræðu urðu mjög litl- 
ar umræður og frumvarpið áfgreitt til 3. umræðu með óverulegum breyt- 
ingum6). Við 3. umræðu tók enginn til máls og var frumvarpið afgreitt 
orðalaust til neðri deildar7) og kallað: Frumvarp til laga um bygging, ábúð 
og úttekt jarða.

Málið kom til 1. umræðu í neðri deild á 44. fundi, 13. ágúst. Um- 
ræður urðu engar og feld tillaga um að skipa nefnd i það. Þótti sýnilegt, að 
eigi væri tími til þess að athuga málið i nefnd, ef það ætti að ná fram að 
ganga á þinginu8).

Á 53. fundi neðri deildar, 18. ágúst, kom málið til 2. umræðu. Lágu 
þá fyrir nokkrar breytingartillögur við frumvarpið9).

Umræður urðu litlar. Þorlákur Guðmundsson mælti fram ineð breyt- 
ingartillögunum. En þeirra helst var sú till., að landsdrottinn skyldi ekki 
skyldugur að kaupa hús af fráfarandi leiguliða, þótt úttektarmenn teldu það 
nauðsynlegt jörðinni. Var þá í þessu atriði alllangt komið frá stjórnarfrum- 
varpinu 1879, þar sem svo var fyrir mælt, að hverri jörð skyldu fylgja nauð- 
synleg liús. Aðrar breytingartillögur voru minniháttar. Breytingartillögurnar 
voru allar samþyktar og frumvarpið þannig breytt afgr. til 3. umræðu og 
hjet það nú: Frumvarp til laga um bygging, ábúð og úttekt jarða o. fl.10).

1) Alþt. 1881 II., bls. 1049-1055. — 2) Alþt. 1883 C., bls. 11—35. — 3) Alþt. 1883 A.,
bls. 16—17. — 4) Alþt. 1883 C., bls. 205—213. — 5) Alþt. 1883 A., bls. 189—190. — 6) Alþt. 1883
A., bls. 218—236, sbr. C., bls. 282—290. — 7) Alþt. 1883 A., bls. 318. — 8) Alþt. 1883 B. II., bls.
18. - 9) Alþt. 1883 C., bls. 346-347. - 10) Alþt. 1883 C., bls. 385-390, sbr. B. II., bls. 179-185
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Þriðja umræða um málið fór fram 21. ágúst, á 56. fundi. Urðu nær engar 
umræðúr og var frumvarpið samþykt óbreytt og sent aftur til efri deildar1).

Þegar kom til efri deildar, tók búnaðarlaganefndin aftur við frum- 
varpinu. Lagði hún til, að breytingar neðri deildar skyldu fá að standa í 
flestum greinum, en lagði til að fella niður nokkrar greinar, er neðri deild 
bafði bætt við frumvarpið, um ágang, innsetning fjár og þess háttar, er ekki 
snerti höfuðefni frumvarpsins. Fyrirsögn frumv. breyttist eftir því þaunig, 
að „o. fl.“ fjell burt2). Umræður urðu litlar og voru tillögur nefndarinnar 
samþyktar og frumv. svo breytt endursent neðri deild3). Kom frumvarpið 
næst fyrir neðri deild til einnar umræðu 27. ágúst, á 63. fundi, og var sam- 
þykt umræðulaust að kalla og afgreitt til landshöfðingja sem lðg frá 
Alþingi4).

Lög þessi voru síðan staðfest af konungi, dags. 12. janúar 1884B). Var 
hjer með bundinn endi á málið um sinn.

Ef einstök atriði ábúðarlaganna eru athuguð og borin saman við hin 
fyrri lög, sem giltu í þessum efnum, og svo kröfur þær og óskir, sem komið 
höfðu frá landsmönnum til þingsins nær um 40 ára skeið, þá má furðu 
gegna, hvað árangurinn var lítill.

Höfuðmarkmið lagasetningar þessarar átti að vera það, að tryggja 
ábúð leiguliða og rjettindi önnur, svo að rjettaróvissa og önnur ókjör stæðu 
ekki lengur í vegi fyrir þvi, að nauðsynlegar umbætur væru gerðar á leigu- 
jörðum, svo sem öðrum jörðum á landinu, eftir því sem þekking og áhugi 
krafðist og efnahagur manna leyfði. Síðan lög þessi voru sett, hafa engar 
verulegar breytingar orðið í þessu efni að því er löggjöfina snertir, þrátt 
fyrir stórkostlegar breytingar á atvinnuhögum landsmanna og fjárefnum 
öllum, svo að þar er nú margt orðið fullkomlega úrelt. En að öðru leyti eru 
komin til sögunnar ný atriði, er krefjast nýrrar lagasetningar. Hjer skal 
nú staðar numið, og skal nú ekki frekar en orðið er rakin saga þessa máls, 
en stuttlega vikið að frumv; því, er nefndin hefir samið.

Þegar milliþinganefndin í landbúnaðarmálum hóf starf sitt í fyrra, 
gerði hún ráðstöfun til að afla upplýsinga um, hvernig háttað væri ábúð 
jarða um land alt. Sendi hún brjef til allra sveitarstjórna með tilmælum 
um, að þær Ijetu nefndinni í tje upplýsingar viðvíkjandi þeim atriðum, er 
um var spurt. Brjef það, er milliþinganefndin sendi sveitarstjórnum, 
hljóðar þannig:

1) Alþt. 1883 B. II., bls. 126—127. — 2) Alþt. 1883 C., bls. 413. — 3) Alþt. 1883 A., bls.
499—514. — 4) Alþt. 1883 B. II., bls, 302, sbr. C., bls. 429—434. — 5) Stjórnartíöindi fyrir
fsland A. 1884, bls. 2-16.
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MILLIÞINGANEFNDIN í LANDBÚNAÐARMÁLUM.
Reykjavík, 3. des. 1927.

MiUiþinganefndin i landbúnaðarmálum leyfir sjer hjer með að æskja i 
þess, að hreppsnefndir landsins svari neðanrituðum spurningum til upplýs- [ 
ingar við starf nefndarinnar:
1. Hve margar jarðir eru i sjálfsábúð i hreppnuni og hve margar í leigu- ■ 

ábúð?
2. Eiga einstakir menn jarðir i leiguábúð, og hvar eru þeir búsettir?
3. Hve margar leigujarðir eru með lifstíðarábúð?
4. Eru jarðir í sjálfsábúð betur setnar en leigujarðir?
5. Á hve mörgum jörðum eru steinhús og á hve mörgum timburhús? : 

Hvernig er bygging á öðrum jörðum?
6. Hvað er líklegt að skifta mætti mörgum jörðum í hreppnum í tvíbýli j 

og hve mörgum i fleirbýli?
7. Eru stórar lendur, sem taka mætti til ræktunar á auðveldan hátt?
8. Hvernig er að vinna þau lönd?

t

Svör við spurningum þessum er hin heiðraða hreppsnefnd beðin að ; 
senda til ritara nefndarinnar, Þórarins Jónssonar hreppstjóra á Hjalta- ; 
bakka, fyrir 1. mai 1928.

Virðingarfylst.
Jörundur Brynjólfsson,

Bernharð Stefánsson, Þórarinn Jónsson.

Til hreppsnefndarinnar í ................................................

Með þessu móti hugðist nefndin að geta f'engið nokkurnveginn glögga 
grein um, hvernig varið væri bygging jarða. Hvað margar væru i sjálfsábúð i 
og hvað margar i leiguábúð. Hvernig ástatt væri um ræktun þeirra. Hvernig ; 
byggingum á jörðunum væri háttað o. s. frv.

Éf allar sveitarstjórnir hefðu gert nefndinni þann greiða að láta henni í 
í tje þær upplýsingar, sem þær gátu og spurt var um, hefði nefndin fengið i 
afarmikilsverðan fróðleik og þýðingarmikinn. En þvi miður eru allmargar : 
sveitarstjórnin, sem ekki er enn komið svar frá viðvíkjandi spurningum \ 
nefndarinnar. Mikill hluti sveitarstjórna hefir reyndar svarað, en helst hefðu 
allar sveitarstjórnir þurft að gera það.

Svör sveitarstjórna þeirra, sem koinin eru, eru flest glögg og greini- i 
leg, og má margt af þeim sjá viðvíkjandi ábúð og ástandi jarða yfirleitt, en ; 
því miður eru þó nokkrar glompur á þessu yfirliti, vegna þess, eins og áð- ■ 
ur er sagt, að ekki eru enn komin svör frá nokkrum sveitarstjórnum.

Áður en nefndin byrjaði á samningi nýrra ábúðarlaga, kynti hún sjer 
eftir föngum þau atriði í búnaði vorum, er ætla mátti að álirif gætu haft á 
hvern veg best og hagkvæmast væri, að ábúð leigujarða yrði fyrir komið.
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Af svörum sveitarstjórna mátti sjá:
1. Að ræktun á leigujörðum er yfirleitt mikið lakari en á jörðum í sjálfs- 

ábúð.
2. Að byggingar, bæði íveru- og peningshús, eru miklu lakari á leigujörð- 

um en á jörðum í sjálfsábúð, og það litilfjörlegar víða, áð heilbrígði 
manna er stórkostleg hætta búin.

3. Að því styttri, sem ábúðartimi leiglendings er, í þess verri rækt er jörð- 
in og þvi hrörlegri eru húsakynnin.

4. Að á þeim sárafáu jörðum viðsvegar um land, þar sem ábúð þeirra að 
einhverju leyti svipar til góðrar ábúðar á jörðum í sjálfsábúð, er það 
aðeins á þeim jörðum, sem eru i lífstiðarábúð, og þá frekast á kirkju- 
og þjóðjörðum.

5. Að á leigujörðum er undantekningarlitið bygt úr óvaranlegu byggingar- 
efni, sem alls ekki getur orðið til frambúðar.

Við athugun þessa máls leyndi það sjer ekki, að byggingarmátinn 
á leigujörðum á sinn mikla þátt í þvi, i hvað mikilli vanrækt og niður- 
níðslu þær eru; hve óskaplega húsakynnin á þeim eru hrörleg og þar fram 
eftir götunum.

Það er kunnugt, að á seinni árum hefir jarðrækt og ýmiskonar um- 
bótum á jörðum stórfarið fram, en sjerstaklega hafa þær umbætur þó 
orðið á jörðum, sem eru í sjálfsábúð, og það virðist svo, sem þessi munnr 
hafi aukist meir og meir með hverju árinu sem líður. Þetta kemur mjög 
berlega fram í ræktun jarðarinnar, en þó langmest í öllu, er lýtur að bygg- 
ingum á jörðunum. Þessi vanþríf búnaðaríns á leigujörðum umfram það, 
er tiðkast á jörðum i sjálfsábúð, stafa áreiðanlega af þvi hvernig háttað 
fcr um ábúðarlöggjöf vora. Það er alveg víst, að margir leiglendingar myndu 
1 búnaði standa miklu framar en nú gera þeir, ef sæmilega væri að hag 
þeirra búið. Þó að vel megi vera að það sje flestum mönnum meiri hvöt 
til dáða og þrifnaðar að eiga jarðnæði það, er þeir búa á, heldur en leigja 
hjá öðrum, þá myndu þeir þó sækja fram til frama og framfara, ef lög- 
gjöfin í þessu efni ekki fjötraði þeim bæði hönd og fót, eins og nú á 
sjer stað.

Og skal nú stuttlega að því vikið með hverjum hætti það er.
Eins og hjer að framan er sýnt i yfirlitinu yfir leiguábúð í landinu 

frá fornöld, var öll viðhaldsskylda á húsum löngu fallin á leiguliðana og hafði 
þá áþreifanlega valdið því, að jarðarhús öll á leigujörðum voru komin í 
hina mestu niðurníðslu. Og hús landsdrottins á jörðunum oft eða jafnvel 
oftast ekki það hálfa af húsum þeim, er nauðsynleg voru á jörðinni, og eftir 
því úr sjer gengin og ljeleg.

Þrátt fyrir þessa staðreynd, sem á hvers manns vitorði mátti vera, 
afgreiðir þingið 1883 þessa óhappabreytingu neðri deildar nefndarinnar i 
þessum setningum: „Fylgja skulu jörðu nauðsynleg hús, er henni hafa áður 
fylgt“. Hjer er loku skotið fyrir það, að nokkur aukning á jarðarhúsum geti 
átt sjer stað, það er dómur um kyrstöðu, eða jafnvel áframhaldandi aftur- 
för i þessum efnum.

Þingskjal 240
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Nefndin hikar ekki við að fullyrða, að þessi ákvæði hafa orðið land- ; 
búnaðinum til hins mesta ófarnaðar, margþættrar rangsleitni, kúgunar ; 
og niðurdreps. Þau hafa ekki einasta staðið fyrir öllum húsabótum á leigu- i 
jörðum, sem nefndin verður þó að telja fyrsta stigið til framfara land- | 
húnaðarins, heldur hafa einnig hinar þungu álögur um viðhald og fyrningu J 
húsanna, sem á leiguliðanum hvildu, jafnt af þeim húsum, er hann sjálfur ! 
varð að byggja fyrir sina peninga, dregið úr honum mátt og drepið úr ! 
honum kjark til allra annara framfara. Þetta hafði verið uppmáluð áþján ; 
landbúnaðarins í fleiri aldir, sem varð nú hlutskifti Alþingis að halda við. *

Nefndin leggur nú til, að ákvæðum þessum sje gerbreytt og tekin ! 
upp hin fornu ákvæði, að landsdrottinn eigi öll nauðsynleg jarðarhús er 
þurfa til framfleytingar því búi, er jörðin ber, og beri alla fyrningu á þeim og 5 
tryggi fyrir eldsvoða. Telur nefndin þetta langsjálfsögðustu breytinguna á á- 
búðarlöggjöfinni, sem mest framför landbúnaðarins í leiguliðabúskapnum 
sje undir koinin. Kemur nú enn til kasta Alþingis, hvort það vill enn breyta [ 
til hins verra og verða þannig landbúnaðinum að skaða. Ekki býst nefndin ! 
við því að óreyndu, enda eru nú talsvert breytt skilyrði frá því er voru ■ 
1883. Jarðeigendur, sem margar jarðir eiga, eru orðnir færri en þá voru, og ! 
hagnaðarvonin i jarðeigninni orðin minni fyrir menn búsetta úti um land. 
Aftur eru nú bæjamenn að ásælast jarðir úti um land vegna góðs mark- 
aðar í bæjunum fyrir jarðarafurðir, og mun það ekki verða talið svo nauð- 
synlegt, þar sem rjettlát afkoma hlutaðeigandi sveita er í veði, að ekki sje 
rjettmætt að gera þeim nokkuð erfiða tilraunina. Nefndin býst líka við þvi, 
að harðir þyki kostir þeir, er hún setur jarðareigendum, að húsa upp jarð- 
irnar, en það er þó ekki svo, þegar skoðað er ofan i kjölinn. í fyrsta lagi er 
það, að vel húsaðar jarðir eru ólíkt eftirsóknarverðari til ábúðar, og efnaðir 
leiguliðar horfa aldrei i hækkaða landskuld, sem leiðir af því. I öðru lagi 
er það svo, að þó að fátækari jarðeigendum sje um megri að byggja upp 
jarðirnar af eigin ramleik, þá eru nú lánsstofnanir meira en verið hafa, sem 
flýja má til i þeim efnum. Og í þriðja lagi, vilji ekki jarðeigandi stofna til 
skulda í þessu skyni, þá myndi honum ekki verða skotaskuld úr þvi að selja 
jörðina sjer skaðlaust, eins og nú er eftirspurn eftir jörðum. Og þá telur 
nefndin að af tillögum hennar leiði það besta fyrir íslenskan landbúnað. 
Og það er ósk hennar, að sem viðast yrðu þær lyktir á í þessu efni, að ábú- 
endurnir fengju jarðirnar keyptar við sæmilegu verði.

Nefndin ber lika það traust til islenskra jarðeigenda, að ef tillög- 
ur hennar verða að lögum, þá leysi þeir hjer úr eins og þeir hafa trú á, að 
verði landbúnaðinum fyrir bestu.

Sem betur fer erum vjer nú á þeirri leið, að jsjálfseignarbændum 
fjölgar, en enn verður þó að gera alt sem hægt er til þess að auka það.

Vel má taka undir með Norðmönnum, eins og þeir orða það i land- 
búnaðarsögu Noregs 1875—1925: „Nordmennene liker kleint aa bruke andres 
jord; de synes nok at: „eget bu er best om enn lite det er“; de vil eie den 
gaarden de bruker“. Enda var þar alla 18. og 19. öldina stöðug sala á opin-
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berum og einstakra manna jarðeignum til ábúendanna. Og um aldamótin 
síðustu var Noregur eitt mesta sjálfseignarland í heiminum. Svipað má segja 
um Danmörku. Þó hefir hún verið á undan í því, eins og flestu öðru er að 
landbúnaði lýtur, að húsa vel jarðirnar, og stafar sjálfsagt framför landbún- 
uðarins, meðal annars, af því.

Annað atriði ábúðarlaganna, sem framtíðin hvílir á, eru jarðabætur 
á leigujörðum. Ekki er hægt að segja, að jafnilla tækist til með ákvæði því 
viðvikjandi í ábúðarlögin eins og húsin. Þó hafa þau ótvírætt staðið land- 
búnaðinum stórlega fyrir þrifum. Enda er það óumræðilega lítið og ómerki- 
legt, sem gert hefir verið af jarðabótum á leigujörðum allan þann tíma, sem 
lögin hafa staðið. Og engin minstu merki niunu sjást til þess, að við setn- 
ingu þeirra hafi skift um til batnaðar. Verður þvi ekki komist hjá því að 
álykta svo, að lögin eigi sinn þátt hve framfarirnar eru litlar, þar sem 
framfarir á öðrum sviðum eru miklar og á sjálfsábúðarjörðum flestum 
einnig í þessa átt.

Það má nú máske segja, að aðalrótin til þessa sjeu húsaákvæðin í 
ábúðarlögunum eins og áður er drepið á. Fátæklingarnir börðust við að 
halda uppi húsum á jörðinni, gera upp og bæta við i stað þess sem fjell, til 
þess að fólk og fjenaður hefði húsaskjól. Það var engin geta til þess að gera 
jarðabætur, enda engin uppörfun til þess. Menn fengu ekki að vinna af sjer 
landskuldina í jarðabótum og þannig að njóta ávaxtanna af verkum sinum. 
Heldur var hitt til, að ábúandanum var gert að skyldu að vinna nokkra fer- 
l'aðma af jarðabótum framyfir venjulega landskuld. En það var svo lítið, að 
þess gætti á engan hátt. Við þetta bættist svo það, að þó menn gerðu jarða- 
bætur fengu menn enga borgun fyrir þær. En það þurfti þó ekki að standa 
algerlega i vegi fyrir að þær væru gerðar, ef menn hefðu átt víst að njóta 
ávaxtanna af þeim, en þar stóð ábúðartíminn fyrir þrifum. Oft voru jarð- 
irnar bygðar frá ári til árs, eða stuttan tíma. En þar, sem ábúðartíminn var 
langur, gátu menn, er þeir fóru frá jörðinni, fengið eitthvað fyrir verk sín. 
Og að því leyti er þó skár gengið frá þessum ákvæðum en jarðarhúsunum.

•Nefndin vill nú tryggja það, að bæði jarðeigandi og leiguliði geti hvor 
i sinu lagi látið gera þær jarðabætur, er jörðinni má til gagns verða, án 
samþykkis hins, gegn sanngjörnum skyldum á báðar hliðar.

Þriðja atriðið í ábúðarlögunum, er orðið hefir haft á framförum bún- 
eðarins, er ábúðartíminn. Hann er eftir geðþótta hvers jarðeiganda. Og hef- 
ir orðið svo i framkvæmdinni, að langflestar jarðir í einstakra manna eign 
eru bygðar til mjög fárra ára og margar frá ári til árs.

Samkvæmt svörum frá sveitarstjórnum eru nú, þegar ábúðarlögin 
hafa staðið milli 40 og 50 ár, sama og engar einstakra manna eignir í lífstið- 
arábúð. Aftur á móti er flest af opinberum jarðeignum í lifstiðarábúð. Þetta 
sýnir, að ábúðartiminn verður að vera lögbundinn, ef hann á að verða hag- 
kvæmur og til heilla fyrir land og lýð. öll niðurniðsla jarðanna og aftur- 
för á umliðnum öldum hefir ekki getað kent mönnum hvað þeim er fyrir 
bestu. Þar, sem framtakssamir leiguliðar hafa lifstíðarábúð, skara þeir 
fram úr öðrum leiguliðum í framkvæmdum. Því má segja, að lífstíðarleigu-
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ébúð nálgist mest sjálfsábúð, þó áldrei komist hún nærri henni í eðli sinu. 
Þar vantar þá lifandi hvöt, sem lögð er í eðli hvers manns að hlúa best að 
sínu eigin, og sem hefir verið átakamest lyftistöng allra þjóða.

Meðan sjálfsáhúð er ekki orðin almenn á landi hjer, krefja al- 
þjóðarheill þess, að lifstíðarábúð á leigujörðum verði lögleidd. Hafa ýms- 
ar þjóðir orðið að takmarka þannig rjett einstaklinganna yfir eign sinni og 
þó enn meir með því að lögákveða stórlækkun á eftirgjaldi á einstakra 
manna eignum. 1 fornum lögum vorum var lögleiga ákveðin, er enginn 
mátti yfirstiga.

Nefndin liefir þó ekki viljað-ganga svo langt að leggja til, að iögieiga 
verði ákveðin að svo stöddu. Heldur leggur hún til' að fara þá leið, ef ó- 
sæmilega hár er leigumáli á jörð og i ósamræmi við leigu á hliðstæðum 
jörðum, að gerðardómur ákveði eftirgjaldið.

Hjer skal nú staðar numið að draga fram atriði úr gildandi ábúð- 
arlöggjöf; en þau, sem tekin hafa verið, eru ljós dæmi þess, að hún er, að 
þvi leyti, er þau snertir, stór afturför frá fornum samkynja ákvæðum. Er 
þvi ótvírætt að þau hafa haft lamandi áhrif á hag þjóðarinnar. Má því 
segja, að of lengi hafi dregist að fá þeim breytt. Hversu giftusamlega sem til- 
tekst nú með breytinguna. Vill nefndin skora á alla góða menn að leggja 
hjer hönd á plóginn, svo vel megi úr ráðast. Telur hún þýðingarlaust að 
fara fleiri orðum alment um málið, þó margt mætti fleira fram taka, en 
gerir loks sjerstakar skýringar við hverja grein frumv., sem þess þarf við.

I. KAFLI.

Um bygging jarða.

Um. 1. gr.
Á þvi hefir, bólað nokkuð i seinni tið, að sumir eigendur jarða hafi 

leigt jarðirnar á þann veg, að allmikið af jarðarnotum hafi verið undan- 
skilið leiguliðanotum. Allmikið af heyskap, er aflað hefir verið á jörðinni, 
hefir verið flutt í burtu. Það hefir meira að segja átt sjer stað, að allur hey- 
skapur jarðarinnar hafi verið fluttur i burtu og engin ábúð verið á jörðinni. 
Þetta hefir átt sjer stað t. d. i grend við Reykjavík og það austan Hellis- 
heiðar. Ekki þarf að fjölyrða um það, hvernig um ræktun á slíkum jörðum 
fer, eða hver áhrif slikt hefir á efnahag og afkomu þess sveitarfjelags, er 
fyrir slíkum búsifjum verður. Slíkt er með öllu algerlega óviðunandi, og 
gagnstætt þvi sem vera á um ræktun landsins, því nauðsynlegt er að það sje 
sem tryggast um það búið, að jarðarnot öll falli þeim i skaut, er jarðirnar 
byggia, svo áhöfn jarðarinnar verði eins mikil og jörðin ber og kringum- 
stæður ábúandans leyfa.

Samkvæmt núgildandi ábúðarlögum á jarðareigandi, sem ekki fær 
leigt jörðina, að bjóða hana upp til ábúðar. En ekki þarf hann að bjóða
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sveitarstjórn jörðina, þó hann fái ekki bygt hana. Þar sem það er afarmik- 
ill hnekkir fyrir hlutaðeigandi sveitarfjelag, ef jarðirnar komast ekki i 
ábúð, er sjálfsagt að sveitarstjórn fái þær til ráðstöfunar, ef eigandi getur 
ekki bygt jörð sína. Hagur hans er með því best trygður.

Samkvæmt ábúðarlögunum er eiganda ekki skylt að halda uppi lögskil- 
um af jörðinni, fái hann ekki leigt hana; en rjettmætt er, að ef eigandi ekki 
býður sveitarstjórn jörðina til ráðstöfunar og fær ekki bygt hana, að þá 
standi hann skil af lögboðnum gjöldum af henni.

Um 2. gr.
Rjett er að sveitarstjórn beri ábyrgð á öllum jarðargjöldum til lánar- 

drottins, fái hún jörð til ráðstöfunar.
Vel getur þannig verið ástatt um jörð, sem sveitarstjórn fær lil ráð- 

stöfunar, að hún fyrir dýrleika sakir, eða fyrir það hvað jörðin er erfið í á- 
búð, að hún byggist alls ekki, nema henni sje skift í tvö eða fleiri býli, og 
er þá nauðsynlegt, að sveitarstjórn hafi heimild til að gera þær ráðstafanir 
sem gera jörðina byggilega.

Telji úttektarmenn, að jörðin sje á þann hátt komin í trygga ábúð, 
ætti hagsmunum eiganda að vera vel borgið.

Gera má ráð fyrir, að jarðareigendur leiti ekki til sveitarstjórna um 
að fá jörðum sínum komið í ábúð, nema því aðeins að þeir fái ekki sjálfir 
bygt þær, það má þá nokkurnveginn ganga út frá því, að bygging slíkra jarða 
sje einhverjum verulegum annmörkum bundin, og er sveitarstjórn því nauð- 
synlegt að hafa þetta vald, sem henni er ætlað samkvæmt þessari grein, til 
þess ef með þarf að fá jörðinni komið í ábúð.

Ekki sýnist ástæða til að ábúendur þeirra jarða, er á þennan hátt eru 
bygðar, hafi í nokkru minni rjett en aðrir leiguliðar.

Um 3. gr.
Hún þarf ekki skýringar við.

Um 4. gr.
Á seinni árum hefir verið mikið um það rætt, að fjölga býlum út um 

sveitir landsins. Myndi sú býlafjölgun verða með tvennu móti. Að nokkru 
á þann hátt að jörðum yrði skift og nokkuð af ræktuðu landi látið fylgja 
hverju býli, og að nýbýli yrðu reist, án þess að nokkuð af ræktuðu landi 
fylgdi. Um það, hvernig haga beri stundum skiftingu jarða í þessu skyni, 
og hvaða ástæður eru fyrir að gera kröfu um skiftingu jarða gildandi, eru 
engin lagafyrirmæli.

Eins og nú standa sakir, er ekki unt að skifta jörð í fleirbýli, hve 
æskilegt og gagnlegt sem það kynni að vera, nema með samþykki eiganda, 
og er það að öllu leyti á hans valdi, hvernig sú skifting verður. Gæti þó vel 
verið að hagkvæmara væri fyrir ábúð jarðarinnar í framtiðinni, að nokkra 
íhlutun um skiftin mætti hafa með eiganda, og yrði ekkert af þessu trygt, 
nema með löggjöf um þetta efni.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarpÍDg}. 89
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Má gera ráð fyrir, að ekki líði á löngu áður en lög um þetta efni verða 
sett, og hefir nefndin hugsað sjer að koma með frumvarp um þetta efni.

Um 5. gr.
Þar sem hverju skjali, er nokkru varðar, er nú þinglýst, sýnist ekki 

síður ástæða til að þinglýsa byggingarbrjefi.

Um 6. gr.
Það er í alla staði hentast, að í byggingarbrjefinu sje alt sem greini- 

legast tiltekið, er snertir jörðina sjálfa og nytjar hennar, rjettindi og skyld- 
ur leiguliða. Á þann eina hátt er best fyrir því sjeð, að ekki komi siðar 
meir til ágreinings milli landsdrottins og leiguliða út af ábúð jarðarinnar.

Um 7. gr.
Hafi landsdrottinn vanrækt að gefa byggingarbrjef fyrir jörðu, virð- 

ist ástæða til að ætla að leigumáli jarðarinnar, sem áður gilti, megi haldast. 
Þó getur vel komið fyrir, að fyrri leigumáli jarðarinnar eigi ekki lengur við 
og sanngjarnt sje að breyta honum, ef hlutaðeigendur ekki geta fært sönn- 
ur á að um leigumála hafi verið samið. Til þess að dæma um leigumálann 
bafa úttektarmenn allra manna besta aðstöðu. Gera má ráð fyrir að engir 
þekki til jarða betur en þeir, og sjálfsagt er þeim yfirleitt oftast kunnugt 
um með hvaða leigumála jarðir eru bygðar.

Það ætti því að mega treysta þvi, að dómur úttektarmanna, um hvað 
afgjald jarðarinnar skuli vera, yrði rjettlátur, og rjetti hvorugs aðilja hallað, 
þegar sanngjarnlega er á alla málavexti litið.

Undir þessum kringumstæðum verður að telja rjett, að jarðargjöld 
verði eftir því, sem úttektarmenn ákveða, og verði báðir aðilar að hlita 
þeim dómi.

Um 8. gr.
Hún þarf ekki skýringar við.

II. KAFLI.

Um ábúðartíma.

Um 9. gr.
Liklega er nærri helmingur allra jarðeigna í landinu í leiguábúð. 

Jarðirnar eru nú bygðar til mjög mislangs tíma. Sumar eru bygðar til lífs- 
tíðar, en þær eru þó tiltölulega fáar, þegar þjóð- og kirkjujarðir eru frá- 
skildar. Margar eru bygðar til fárra ára og sumar aðeins til eins árs. Með þann- 
íg lagaðri byggingu er ábúanda fyrirmunað að hefjast nokkuð handa með 
umbætur á jörðinni. Leggi hann í kostnað jörðinni til umbóta, getur hann
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eins vel búist við að þurfa að flytja frá henni, áður en hann nyti nokkurs 
arðs af þeim umbótum er hann gerði. Jarðareiganda, eða þeim er við tekur, 
feflur þá allur arðurinn af umbótunum í skaut, án minsta tilverknaðar. Með 
þessu er þá i raun og veru alveg útilokað, að ábúandi leggi nokkuð í kostn- 
að jörðinni til umbóta. Enda er sjón sögu ríkari. Það má heita nær undan- 
tekningarlaust, að á þeim jörðum, sem bygðar eru til fárra ára í senn, sje bók- 
staflega ekkert gert, eins og við er að búast. Sú eina undantekning, sem á 
sjer stað frá þessu um jarðir, sem bygðar eru til skamms tíma, er þar sem 
ábúandi veit, að enda þótt hægt sje að segja upp ábúð jarðarinnar hve- 
nær sem vera skal, samkvæmt byggingarbrjefi, að þá myndi jarðareigandi 
ekki nota sjer slíkt. Þar, sem þannig stendur á, er ábúandi öruggur með 
ábúð jarðarinnar og ræðst vafalaust i ýmiskonar umbætur, eins og væri 
jörðin bygð til langs tíma. En slíkir jarðareigendur, sem þannig vilja halda 
sama ábúanda áfram á jörðum sinum, eru mjög fágætir. Og er vafalaust að 
slikt er hreinasta undantekning, þó nefndin viti hinsvegar, að þeir eru að- 
eins til. En það eru aðeins þeir menn, sem þannig eru skapi farnir, að þeir 
telja sína sæmd að rneiri, að vel sje að hag ábúanda búið af sinni hálfu og 
óski einskis framar en að jörðin prýkki og batni ábúanda til gagns og á- 
nægju, án þess að ætla sjálfum sjer nokkurn hag af slíkum umbótum.

En hvað eru margir jarðeigendur á öllu landinu, sem leigja jarðir, 
þannig skapi farnir? Þeir eru vissulega það fáir, að ekki er hægt, því mið- 
ur, að taka mikið tillit til þeirra i þessu efni.

Með líkum byggingarskilmálum og hafa verið á mjög mörgum jörð- 
um í landinu er þá að miklu leyti útilokað, að jarðirnar verði nokkuð veru- 
iega bættar, þar sem ábúðinni er þannig fyrirkomið. Að slikt sje heimilt, 
að halda þannig miklu af jarðeignum i landinu í niðurníðslu, er algerlega 
óhæfilegt. Það gegnir furðu, að Alþingi skuli ekki fyrir löngu hafa ráðið bót 
á þessu, þar sem jarðirnar, er í þannig lagaðri byggingu hafa verið, hafa 
þó borið þess óræk merki, að byggingarmátinn á þeim var með öllu ófær.

Af þessu hefir landbúnaðurinn beðið meira tjón en með tölum verð- 
ur talið. Nefndin hefir safnað skýrslum um land alt af byggingu þeirra 
jarða, sem í leiguábúð eru, og um ásigkomulag þeirra hvað byggingar 
snertir, ræktun, búskap o. fl., og borið saman við jarðir, sem i sjálfsábúð 
eru. Og það má heita einróma svör hvaðanæfa af landinu, að leigujarðir 
sjeu mikið ver ræktaðar og ver setnar en jarðir i sjálfsábúð. Byggingar á 
leigujörðunum eru víða óhæfar og þar frameftir götunum. Þar, sem leigu- 
ábúðinni svipar til sjálfsábúðarinnar, er helst á þeim jörðum, sem eru í 
lífstíðarábúð, og gætir þess þá mest með þær jarðir, sem landið á, þjóð- 
og kirkjujarðir.

Þar sem nú það opinbera leggur fram allmikið fje til ræktunar og 
umbóta á jörðum í landinu, er með öllu óverjandi að ábúðarlöggjöfin sje 
svo bágborin, að fjárgreiðslan úr ríkissjóði nái ekki tilgangi sinum. Án íhlut- 
unar löggjafarvaldsins er fullsýnt að byggingarmáti margra jarða í land- 
inu verður með öllu óhæfur, það er reynslan búin að sýna. Það er því mið- 
ur enn margt manna í þessu landi, sem á jarðir og er að sækjast eftir að
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eignast þær, er lætur sig litlu eða engu varða afkomu islensks landbúnaðar, 
eða hvernig með jarðirnar fer, aðeins ef þeir hagnast á jarðapranginu. Slík- 
um mönnum á ekki að haldast uppi slík búnaðarspjöll.

Islenskur landbúnaður á við nóga erfiðleika að etja, þó byggingar- 
mátinn á jörðunum skapi ekki meiri örðugleika heldur en máske alt ann- 
að, sem að hefir steðjað, og eini vegurinn til að koma i veg fyrir að þetta 
ástand með jarðirnar haldi áfram, er að lögbjóða að jarðir sjeu bygðar til 
lífstíðar, aðeins með þeim undantekningum, sem greinin tiltekur, að eigandi 
geti, með þeim fyrirvara, sem þar ér nefndur, tekið jörðina til eigin nota, 
eða handa barni sinu eða fósturbarni, en þó með því skilyrði, að ef jörð- 
in er tekin handa barni eða fósturbarni til ábúðar, að þau fái hana um leið 
til eignar. Með því móti er stutt að sjálfsábúðinni, og er þess hin mesta þörf.

Landið er þegar búið að láta af hendi megnið af þeim jarðeignum 
sem það átti um skeið, svo eins og nú er komið, er ekkert umtalsmál að 
best og hagkvæmast er fyrir íslenskan landbúnað, að sem allra mest af 
jörðunum í landinu komist í sjálfsábúð. Frestur sá, er greinin tiltekur, eitt 
ór, fyrir uppsögn ábúðar, virðist hæfilega settur. Hann er að vísu mikið 
lengri en í ábúðarlögunum, en þeim, er flytur af jörð, er nauðsynlegt að vita um 
það með nægum fyrirvara. Sjálfsagt er að byggingarbrjefið beri það með 
sjer, ef eigandi ætlar síðarmeir að taka jörðina til þeirra nota, sem í grein- 
inni er nefnt.

Um 10. gr.
Það þarf nú ef til vill ekki að gera ráð fyrir þvi, að jarðareigandi 

losi jörð úr ábúð, nema ef um samningsrof sje að ræða, í öðrum tilgangi 
en þeim, er nefnt er í 9. gr. En kæmi slíkt fyrir, að sá, er fengi jörð til ábúðar, 
hefði ekki lagalegan rjett á því, er sjálfsagt að sá, sem flytti frá jörðinni, 
fengi hana aftur og bætt það tjón, er hann kann að hafa beðið við burt- 
flutninginn.

III. KAFLI.

Um hús á jörðum og skyldur landsdrottins.

Um 11. gr.
Eins og áður er á minst, fylgdu hverri jörð fyrrum öll hús, sem þurfti 

fyrir ábúð jarðarinnar. Að þvi er rækilega vikið áður, hvernig þetta breytt- 
ist og fyrir þvi er ekki þörf að minnast frekar á það hjer. Það er algerlega 
óbærilegt að þetta ástand haldist áfram, sem verið hefir um langt skeið, 
með húsnæðið á leigujörðunum. Þó nokkur munur kunni að hafa verið á 
þessu á ýmsum jörðum, sem i leiguábúð hafa verið, þá má þó heita að flest- 
ar þeirra sjeu illa hýstar hvað jarðarhúsin áhrærir. Og vegna þess hvernig 
ábúðartímanum hefir verið varið á flestum þeirra, þá hafa leiguliðar ekki 
getað bætt húsakynnin, svo að viðunandi væri.
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Nefndin hefir safnað skýrslum um alt land þessu viðvíkjandi, og þær 
ijölmörgu skýrslur, sem hún hefir fengið um þetta efni, eru talandi vottur 
þess hve ástandið er hörmulegt víðsvegar um landið. Híbýli manna á fjölda 
mörgum jörðum, og þá leigujörðunum fyrst og fremst, eru svo ljeleg, að 
þau geta alls ekki talist manna bústaðir, þó menn neyðist til þess að hýrast 
í þeim. Við byggjum sjúkrahús nú nærri á hverju ári, og þau fyllast af fólki 
jafnóðum og þau koma upp. Þar kostar ríkið dvöl fólksins að meira eða 
minna leyti, og það er ekki annað fyrirsjáanlegt en að þetta ætli að eyði- 
leggja fjárhag landsins. En þrátt fyrir það, þó sjúkrahúsunum hafi fjölgað 
svona ótt, virðist sjúklingunum eða heilsulausu fólki fjölga enn örara, ekki 
sist i sveitunum, þannig, að fleiri og fleiri verða með hverju árinu, sem 
þurfa að komast í sjúkrahús, en þar vantar rúm fyrir þá. Myndu nú ekki hin 
afarljelegu húsakynni, sem margt að fólki víðsvegar í sveitum landsins verð- 
ur að hýrast í heima, eiga sinn þátt í þessum ófarnaði?

Nefndin efast alls ekki um að svo sje. En ef það er rjett, þá sjá allir 
heilvita menn, hve aðkallandi nauðsyn það er, að úr þessu verði bætt. En 
það verður þvi aðeins, að sá sem á jörðina leggi til öll hús, sem þarf með 
fyrir ábúð jarðarinnar. Þetta kostar auðvitað jarðareigendur allmikla fjár- 
muni, en hjá þessum ráðstöfunum verður alls ekki komist. Þetta er eina 
leiðin til þess að jarðirnar verði almennilega hýstar og ræktun þeirra og 
meðferð öll komist i það horf, sem nauðsyn ber til.

Um það, hvernig gerð húsanna skuli vera á leigujörðum og ásigkomu- 
lag þeirra, er sanngjarnast að miðað sje við hús á jörðum, sem eru i sjálfs- 
ábúð, og að gerð húsa á leigujörðum sje ekki lakari en alment gerist á jörð- 
um i sjálfsábúð. Virðist einfaldast að hjeraðslæknir og hreppstjóri segi til 
um ástand liúsanna, og ætti báðum aðilum, jarðareiganda og leiðuliða, að 
vera trygt, að með því móti yrði hlutdrægnislaust frá ásigkomulagi hús- 
anna skýrt

Um 12. gr.
Langheppilegast mun vera, að jarðareigandi beri sjálfur áhyrgð á 

fvrningu húsanna. Það mun ekki gefast vel að annar en sá, er húsin á, 
annist viðhald þeirra. Hinsvegar er sjálfsagt, að leiguliði lagfæri það, sem 
aflaga fer og kemur ekki eðlilegri fyrningu húsanna við.

Um 13. gr.
Þar sem skyldur jarðareiganda eru mun meiri samkvæmt þvi, sem 

lagt er til í frumvarpi þessu, heldur en eftir ábúðarlögunum frá 1884, t. d. 
ábúðartími til lífstíðar og að eigandi verði að eiga öll hús á jörðinni, er 
nauðsynlegt að gott eftirlit sje með því hvernig jarðirnar eru setnar, t. d. 
hvernig um hús er gengið o. s. frv., og hvort yfir höfuð byggingarskilmálar 
jarðarinnar eru haldnir. Til þess starfa eru úttektarmenn best fallnir. Þeir 
hafa hvort sem er það starf með höndum, þegar jörð er tekin út, og eiga þá 
að segja til um það, sem þeim þykir ábótavant. Er því i raun og veru gefið,



að þeir hafi eftirlit með ábúð á Ieigujörðum og gefi skýrslu til landsdrott- 
ins um hvernig jörðin er setin.

Um 14. gr.
Það er nauðsynlegt að úttektarmenn hafi nákvæmar gætur á allri 

meðferð leigujarða og dragi ekkert undan við landsdrottin af því, sem 
þeim kann að þykja áfátt við ábúð jarðarinnar. Ef' þeir vanrækja skyld- 
ur sínar í þessum efnum, svo að landsdrottinn bíði tjón af, er ekki nema 
rjettmætt að þeir bæti fyrir það.
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Um 15. gr.
Þó með frumvarpi þessu sje ráð fyrir þvi gert, að landsdrottinn eigi 

öll nauðsynleg hús á jörðinni, má gera ráð fyrir, þó að þetta verði að lögum, 
nokkur fyrstu árin eftir að lögin öðlast gildi, að fráfarandi eigi hús á 
jörðunni. Einnig getur altaf viljað til síðar meir, að fráfarandi eigi hús á 
jörðu. Hann getur hafa þurft að auka hús á jörðinni fyrir aukna áhöfn, og 
sje sú húsbygging það nýlega gerð, að ekki hafi verið búið að koma því í 
kring að jarðareigandi keypti. Er þá nauðsynlegt að fráfaranda sje trygt 
að jarðareigandi kaupi húsin eftir mati, svo framarlega sem þeirra er þörf 
fyrir ábúð jarðarinnar.

Álítist aftur á móti, að húsin sjeu illa gerð eða þeirra ekki þörf fyrir 
ábúð jarðarinnar, er engin ástæða til að skylda jarðareiganda til að kaupa 
þau; og virðist þessi frestur, sem hjer er tiltekinn til að rjúfa húsin og koma 
þeim í burtu, vera hæfilega settur.

Um 16. gr.
Ef það álist nauðsynlegt, að landsdrottinn eigi öll hús á jörðinni, 

ef með þarf vegna ábúðar hennar, þegar hún er bygð, eins mikil þörf er á 
því, að hann bæti við húsin eða endurbæti þau, þegar þau fyrnast fyrir 
aukna ræktun eða aukna áhöfn á jörðinni. En fari svo að landsdrottinn neiti 
að fjölga húsum eða bæta þau, verður ábúandi að hafa heimild til þess að 
gera það og fá kostnaðinn endurgreiddan. Sjálfsagt er að úttektarmenn votti 
um nauðsyn húsanna, svo það sje trygt að ekki sje hrúgað upp húsum um- 
fram það, sem þörf er á fyrir ábúðina á jörðinni.

Þegar hús eru endurbygð, má gera ráð fyrir, að húsin, sem bygð eru, 
verði verðmeiri en hin gömlu voru, og er þá gefið að landsdrottinn verður 
að hafa heimild til að hækka gjaldið af húsunum hlutfallslega við það sem 
nýju húsin (eða húsið) kostar meira en hin gömlu.

Um 17. gr.
Þvi miður er það vist þannig ástatt í sumum sveitum landsins, að 

ekki er til nein húsatrygging. En sjálfsagt er að gera mönnum að skyldu að 
tryggja hús sín fyrir eldsvoða, þar sem þess er kostur. Búast má við, að ekki 
liði á löngu áður en. í hverri sveit í landinu verði komið á sveitartryggingu, 
svo menn geti þá trygt hús sín, og ætti það ekki að vera neitt áhorfsmál. Tak-
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ist svo illa til, að hús hrennur, sem ekki hefir verið hægt að tryggja, er sann- 
gjarnt að leiguliði hjálpi landsdrottni til að koma þvi upp og leggi til verks- 
ins það mikið af mörkum eins og segir í 33. gr. og nánar verður að vikið 
í umsögninni um þá grein.

IV. KAFLI.

Um leiguliðaskifti á jörð og skyldur leiguliða.

Um 18. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru nær hin sömu og í ábúðarlögunum og 

svo gamalkunn, að ekki virðist ástæða til skýringar.

Um 19. gr.
Hjer er fráfaranda gert að skyldu að verja tún og engjar þar til hann 

flytur af jörðu. Er það sjálfsagt. Annars gefur greinin ekki tilefni til frek- 
ari skýringar.

Um 20. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru hin sömu og í ábúðarlögúnum og gefa 

þvi ekki tilefni til skýringar.

Um 21. gr.
Hún þarf ekki skýringar við.

Um 22. gr.
Um margar aldir hafa kúgildi fylgt sumum leigujörðum. Upphaflega 

fylgdi fjenaður sumum jörðum, sem klaustrunum voru gefnar, og þegar 
þær voru svo leigðar, voru kúgildi látin fylgja þeim. Á þann hátt gátu menn 
tekið háa Ieigu eftir fje sitt. Enginn efi er á því að þetta ýtti undir þá, er 
jarðirnar áttu, að leigja þær með kúgildum. Þeim var þetta beinlínis til hins 
mesta gróða. Vera má, að fátækum mönnum hafi verið auðveldara i 
byrjun að taka jörð til ábúðar með kúgildum, en yfirleitt má segja um kú- 
gildin, að þau hafi verið leiguliðum meir til tjóns en gagns.

Á síðustu árum hefir verðlag mjög breyst frá þvi, sem áður tiðkað- 
ist, eins og kunnugt er. Þetta hefir þó verið mjög mismunandi fyrir hinar 
ýmsu vöru- og fjenaðartegundir. Með því hefir raskast algerlega það sam- 
ræmi, sem var í verðlagi milli t. d. hinna ýmsu fjenaðartegunda og gjaldi 
af þeim. Það hefir því í seinni tíð orðið enn meira áberandi en nokkurn- 
tima áður, hvað kúgildi með jörðúm geta verið óheppileg kvöð fyrir þann, 
er jörð tekur á leigu, einkanlega þar sem gjaldið af þeim hefir verið óheyri- 
lega hátt, og leiguliði hefir auk þess borið ábyrgð á kúgildunum og fyrn- 
ingu þeirra. Sum árin hefir gjaldið af kúgildunum komist upp undir 20%



vexti, og auk þess ber svo leiguliði ábyrgð á fjenaðinum og verður að ann- 
ast fyrningu hans.

Þetta getur ekki orðið til annars en að íþyngja leiguliða alltilfinn- 
anlega, og sýnist ekki ástæða til að gera slikt. Hinsvegar vill nefndin, að 
þetta atriði geti verið samningsmál milli landsdrottins og leiguliða, hvort 
kúgildi skuli fylgja jörð eða ekki. En ef kúgildi fyígi, að þá sje lögboðið, 
hvaða gjald skuli taka af þeim, og þykir nefndinni 6% hæfilega mikil leiga, 
miðað við verðlagsskrá í því hjeraði, sem jörðin er, einkum þar sem leigu- 
liði ber ábyrgð á kúgildunum og annast um fyrningu þeirra. En vafalaust er 
best fyrir leiguliða, að engin kúgildi fylgi jörðu.

Um 23. gr.
Á seinni árum hefir það viljað brenna við, að sumir þeirra manna, 

er keypt hafa jarðir, hafi ekki tekið þær til ábúðar fyrir sjálfa sig, heldur 
bygt þær öðrum á þann hátt, að leiguliði hefir alls ekki fengið að nota 
hlunnindi jarðarinnar, þó hlunnindajörð hafi verið, og oft ekki fengið til á- 
búðar nema nokkurn hluta jarðarinnar. Eigandinn hefir svo sjálfur haft 
svo og svo mikið af jarðarnytjunum, eða jafnvel leigt þær öðrum, sem ekki 
befir búið á jörðinni og heldur ekki átt heima i þeirri sveit, sem jörðin hefir 
verið í. Þannig hefir það átt sjer stað, að rnargar jarðir í einni sveit hafi 
verið i þannig lagaðri ábúð, að leiguliði hafi aðeins haft jarðarnot að litl- 
um hluta, en megnið af nytjum jarðarinnar, t. d. hey af túni og engjum, hafi 
verið flutt i aðra sveit eða kaupstað. Á þennan hátt hefir búskapurinn á 
jörðunum komist i hina mestu niðurlægingu, og sveitin, sem hefir orðið 
fyrir þessum þungu búsifjum, hefir mist þar i stórkostlega. Gjaldþol henn- 
ar hefir þorrið tilfinnanlega og jarðirnar, sem þannig hefir verið farið með, 
hafa gengið úr sjer að rækt. Sumstaðar hefir þetta gengið svo langt, að það 
hefir alls engin ábúð verið á jörðunum, en alt fjemætt af þeim flutt í burtu, 
helst í kaupstaði. Lögskil og þessháttar hefir auðvitað sumpart ekki eða að 
mjög litlu leyti verið int af höndum af jörðunum til sveitarinnar.

Þvilikar aðfarir eru algerlega óviðeigandi. Ábúðarlögin eiga að stuðla 
að því, að á hverri jörð verði sú áhöfn, sem jörðin með góðu móti ber. En 
það getur best orðið með því móti, að ábúandi hafi öll jarðarnot og hlunn- 
indi jarðarinnar, ef nokkur eru, alveg eins og annað.

Um. 24. gr.
Þessi grein er mjög svipuð 3. gr. ábúðarlaganna. Þó er i þessari grein 

ekki lagt bann við því, að menn megi taka húsmenn, eða bannað, að menn 
veiti öðrum mönnum nokkur afnot jarðar, ef fólkið vinnur að búi bóndans 
og á heimili hjá honum. Víða til sveita er alt of fátt fólk, svo að mörg heimili 
eiga afarerfitt með að bjargast fyrir þær sakir. Gætu bændur fremur feng- 
ið fólk til þess að vinna hjá sjer með því að ljá því jarðarafnot, að fólkið 
fengi t. d. að hafa skepnur, þá virðist nefndinni sem þetta gæti orðið til hag- 
ræðis ábúanda og fólkinu lika til góðs.

Ræktun jarðarinnar eða meðferð hennar þvrfti sist að verða lakari
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með þessu móti, neraa siður sje. Það virðist þvi, að það geti verið í alla staði 
hagfelt að heimila leiguliða að taka fólk á þennan hátt. Það verður því að- 
eins notað, að leiguliði sjái sjer hagræði í þvi. Fyrir ábúðina á jörðinni 
verður það áreiðanlega ekki verra.

Um 25. gr.
Hirði leiguliði illa um jörð sína og bæti ekki úr þvi, sem áfátt er, er 

rjettmætt, að hann missi ábúðarrjett sinn. Og eftir skýrslu úttektarmanna á 
landsdrottinn að geta sjeð, hvað ábúðarjörðinni liður, svo hann getur i tæka 
tið aðvarað leiguliða. — Frekari skýringar virðist ekki þörf.

Um 26. gr.
Þessi grein er að mestu eins og 24. gr. ábúðarlaganna, og virðist því 

ekki þurfa frekari skýringar.

Um 27. gr.
Búi landsdrottinn langt i burtu, er rjett, að hann hafi umboðsmann til 

að veita jarðargjöldum móttöku. Virðist þvi það, er greinin tiltekur, vera 
mjög rjettlátt.

Um 28. gr.
Rjett er, þegar landsdrottinn segir leiguliða upp ábúð, að uppsögnin sje 

skýr og ótviræð og frá þvi sje greint í uppsögninni, hvað útbyggingunni valdi.

Um 29. gr.
í þessari grein eru samandregnar þær helstu ástæður, sem geta verið 

orsakir til útbyggingar. Er það miklu greinilegra að taka það saman i eina 
grein heldur en að það sje eingöngu að finna á víð og dreif í lögunum.

Um 30. og 31. gr.
Ákvæði þessara greina eru hin sömu og í 27. gr. og 28. gr. ábúð- 

arlaganna.
Um 32. gr.

Grein þessi er að mestu samhljóða 29. gr. ábúðarlaganna, og þarf 
því ekki skýringar við.

V. KAFLI.

Um skemdir á jör&um af völdum náttúrunnar og um breytingar 
á jarðargjöldum.

Um 33. gr.
Ekki virðist geta komið til mála að leggja þyngri kvöð á leiguliða um 

endurbyggingu húsa, ef þau skemmast af völdum náttúrunnar, en að hann
Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing), 90
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leggi til endurbyggingar húsanna alla þá vinnu, sem hann getur i tje látið 
með skylduliði sínu, umfram það, sem brýnustu heimilisstörf heimta. Þó 
sýnist rjettmætt, að leiguliði leggi eitthvað af mörkum til endurbyggingar 
húsanna, þegar svona stendur á, þar sem það er jafnframt í hans þágu, að 
húsin komist sem fljótast og best upp aftur, og hinsvegar að jarðareigandi 
verður fyrir allmiklu fjártjóni, þegar svona vill til, sem hann seint eða 
aldrei fær endurbætt. Virðist þvi fara vel á því, undir þessum kringum- 
stæðum, að báðir aðiljar hjálpist að þvi að byggja húsin upp. Ákjósanleg- 
ast má telja, að úttektarmenn meti, hvað mikla vinnu hægt er að heimta af 
leiguliða i þessu skyni. Annars er þessi grein lík 16. gr. ábúðarlaganna.

Um 34. gr.
Þessi grein er að mestu samhljóða 17. gr. ábúðarlaganna. í ábúðar- 

lögunum er ákveðið, að afgjald jarðar megi lækka Om helming þess verðs, 
sem skemdirnar eru metnar til ár hvert, ef jörðin rýrnar til langframa; en 
hjer er lagt til, að lækkunin af þessum ástæðum megi nema % hlutum verðs.

VI. KAFLI.

Um bregtingar á jarðargjöldum fyrir sjerstakar ástæður.

Um 35. gr.
Þó að gera megi ráð fyrir, að aðstaða til búskapar sje venjulega litl- 

um breytingum háð á flestum jörðum um lengri tíma, getur þó auðveldlega 
átt sjer stað, að svo miklar verðlagsbreytingar geti orðið, t. d. á verðlagi 
landbúnaðarafurða, peningagildi o. fl., að öll sanngirni mæli með því, að 
leigumála á jörðum verði breytt frá þvi, sem áður var.

Þannig getur t. d. aðstaða til búskapar á jörð í grend við kauptún, 
sem er að stækka, orðið miklum mun betri en ráð var fyrir gert, þegar hún 
var bygð, og leigumáli jarðarinnar því í ósamræmi við notagildi hennar, 
fyrir bættar og breyttar aðstæður, svo sem bættar samgöngur, stofnun og 
starfrækslu nýs fyrirtækis, sem ábúandi hefir miklar nytjar af, o. fl. Eins 
getur það og viljað til, þegar jörð var bygð, að búist hafi verið við því, að 
miklar framfarir og framkvæmdir yrðu og að leigumálinn hafi verið gerður 
með það fyrir augum, en af þessu hafi ekki orðið einhverra breyttra orsaka 
vegna, og þess vegna bæri nauðsyn til að lagfæra leigumálann með hliðsjón 
af þessum breyttu kringumstæðum.

Getur þvi verið gott og gagnlegt, að hvor aðilinn, landsdrottinn og 
leiguliði, geti óskað álits og úrskurðar kunnugra manna um, hvað megi álíta 
sanngjarnan leigumála á jörðinni. Hefir nefndin álitið, að með skipun 5 
manna gerðardóms, eins og lagt er til í frumvarpinu, að úttektarmenn sjeu i 
honum og aðilar tilnefni sinn manninn hvor og sýslumaður oddamann, þá 
muni það verða vel trygt, að sú niðurstaða, sem slíkur gerðardómur kemst
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að, myndi verða hlutdrægnislaus og sanngjörn fyrir báða aðilja. Sjáifsagt 
virðist og, að báðum aðiljum verði gert að skyldu að hlita úrskurði slikra 
gerðarmanna. — Frekari skýringar virðist ekki þörf við þessa greirs.

Um 36. gr.
Þó vafalaust megi gera ráð fyrir, að sá leigumáli, sem landsdrott- 

inn og leiguliði hafa komið sjer saman um, sje oftast nær sanngjarn og geti 
þvi staðist langa stund, þá getur þó hugsast, að það komi fyrir, að leiguliði, 
t. d. af ókunnugleik, taki jörð til ábúðar með hærri leigumála en í raun og 
veru væri gerlegt, og þyrfti þvi nauðsynlega að fá leiðrjetting á honum, til 
þess að geta haldið ábúðinni áfram á jörðinni. Virðist þvi nauðsynlegt, að 
lögin ákveði, með hvaða móti slík ágreiningsefni verði útkljáð. Hefir nefnd- 
inni litist, að með samskonar gerðardómi og nefndur er í næstu grein á und- 
an (35. gr.) verði best úr þessu skorið. Að gerðardómurinn um þetta efni 
verði skipaður á sama hátt og hinn og vald hans til úrskurðar um þessi at- 
riði verði hið sama og eftir 35. gr.

VII. KAFLI.

Um reka á leigujörðum.\
Um 37. gr.

Samkvæmt 14. gr. ábúðarlaganna er eins vel gert ráð fyrir, að reki 
sje ekki látinn fylgja í leiguliðanotum. Þessu er nefndin algerlega mótfallin. 
Hún telur, að hverri jörð beri að fylgja allar landsnytjar og hlunnindi, sem 
áður hafa fylgt, því á þann hátt verði búskapur á jörðinni með mestum 
myndarskap og að það verði báðum aðiljum, landsdrottni og leiguliða, til 
mests fjárhagslegs gagns og búbótar.

Um 38. gr.
Ef Iandsdrottinn á sjerstakan reka, sem ekki hefir fylgt leigujörð 

hans, en í námunda við hana, virðist rjett, að leiguliða hans sje skylt að 
hirða um hann.

Um 39. gr.
Ekki sýnist ástæða til að skylda, að hvalreki fylgi leiguliðanotum. 

Þesskonar höpp eru nú orðið heldur sjaldgæf, og ekki er unt að byggja jörð 
með hliðsjón af þesskonar höppum. Fyrir því virðist langrjettast, að jarðar- 
tiganda falli þau í skaut, þegar svo ber við, nema hann kjósi annað, og má 
bann þá ákveða um það sjálfur i byggingarbrjefi. Annars virðist ekki ástæða 
til að fjölyrða meir um þessa grein.
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Um 40. gr.
I 23. og 37. gr. þessa frumvarps er það skýrt tekið fram, að öll hlunn- 

indi jarðar skuli fylgja leiguliðanotum, svo það er ef til vill óþarfi að koma 
nokkuð nánar inn á það hjer, sem hefir þó verið gert til frekari árjettingar.

VUI. KAFLI.

Um jarðabaetur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

Um 41. gr.
Þar, sem jörð er bygð með þvi skilyrði, að jarðarbætur sjeu gerðar 

og þær eru sem einn hluti i afgjaldi hennar, á landsdrottinn rjett til gveiðslu 
fyrir það, ef þær eru ekki framkvæmdar. Þá sýnist og sjálfsagt, að leiguliði 
megi gera jarðabætur í smærri stíl, sjeu þær vel gerðar og liklegar til að 
hækka jörðina i verði. Það sýnist þá og í alla staði sanngjarnt, að leiguliði 
fái greiðslu fyrir þær jarðabætur, sem hann hefir látið gera, þegar hann 
flytur af jörðinni, að því leyti sem hún verður álitin meira virði fyrir þær 
og batni til búskapar, en að sjálfsögðu ber áð draga þá styrki frá þeirri upp- 
hæð, sem kunna að hafa verið greiddir af opinberu fje fyrir þessar umbæt- 
ur, er gengið hafa til leiguliða. Heppilegast sýnist vera, að þeir, er hafa 
jarðabótamælingar með höndum, og úttektarmenn dæmi um í þessu atriði.

Um. 42. gr.
Þó að leiguliða sje heimilað að gera jarðabætur i smærri stil án þess 

að samþykki landsdrottins þurfi þar til, þá er ekki rjett, að leiguliði geri 
jarðabætur i stórum stíl án þess að leita samkomulags við landsdrottin, er 
kosta hann mikið fje. Virðist rjett, að jarðareigandi framkvæmi sjálfur 
jarðarbótina, ef hann vill, og megi hækka afgjald jarðarinnar að nokkru 
leyti fyrir umbæturnar, og virðast 4% af kostnaðinum vera hæfHega sett.

Fari aftur á móti þannig, að jarðareigandi vilji alls ekki framkvæma 
verkið, ætti leiguliða að vera heimilt að vinna það og hafa rjett til þess að 
fá borgun fyrir, þegar hann flytur af jörðinni, samkvæmt 41. gr. Þegar þann- 
ig er um hnútana búið, að nákvæm skoðun fer fram á verkinu og gildi þess 
fyrir ábúð jarðarinnar i framtiðinni, og um enga greiðslu er að ræða fyrir 
verkið til handa leiguliða, nema hann flytji af jörðinni, og þá aðeins að því 
leyti sem jörðin hefir batnað við umbótina, ætti engin hætta að vera á því, 
að landsdrottinn þurfi nokkurntíma að greiða fjármuni í þvi skyni umfram 
það, sem jörð hans hefði hækkað i verðmæti og hann fengi endurgoldið síðar.

Um 43. gr.
Rjett þykir, að leiguliði hafi nokkra tryggingu fyrir því að fá greidda 

þá fjármuni, er hann kann að eiga hjá landsdrottni fyrir húsbyggingar og 
umbætur á jörðinni, og virðist ekki nema eðlilegt, að það sje forgangskrafa 
í bú hans, næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru að lögum.
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IX. KAFLI.

Um kaupskyldu á leigujörðum.

Um 44. gr.
Samkvæmt því, sem lagt hefir verið til í þessu frumvarpi um bygg- 

ingarmáta jarða, ábúðartima og húsnæði, eru miklar breytingar frá því, 
sem verið hefir um langt skeið. Þannig hvíla á jarðareiganda miklu meiri 
skyldur en áður með það, að jörð og byggingar sjeu i þvi ástandi, að bú- 
skapurinn geti að þvi leyti fullkomlega notið sín. Og þetta er afarþýðingar- 
mikið og nauðsynlegt atriði. Nú getur hæglega komið fyrir, að jarðareigandi 
vilji selja jörðina, og haft góðar og gildar ástæður til þess. En sje hún í 
lífstíðarábúð, getur verið nær ómögulegt að selja hana, ef ábúandi vill alls 
ekki kaupa jörðina. Þetta getur komið sjer afarilla fyrir jarðareiganda. Og 
þar sem ætla má, að fasteignamat á jörðum nálgist allmikið hið raunveru- 
iega verðgildi þeirra, er sanngjarnt, að jarðareigandi hafi þann rjett að losa 
jörðina úr ábúð, ef leiguliði vill ekki kaupa hana með fasteignamatsverði, 
að viðbættu virðingarverði á nýjustu umbótum á henni, en að frádregnum 
opinberum styrk, er til þeirra hefir verið greiddur, þó að því áskildu, að 
jörðin liggi ekki undir sýnilegum skemdum.

X. KAFLI.

Um úttektir á leigujörðum.

Um 45. gr.
Eins og tiðkast hefir um langt skeið, er sjálfsagt, að úttekt á jörðum 

fari fram, þegar ábúendaskifti verða, og mun það vera heppilegt, að hún 
fari fram tímanlega að vorinu, eða á þeim tima, sem helst má ætla, að hlut- 
aðeigendum komi best. Það ætti að vera föst regla að gefa öllum hlutað- 
eigendum kost á að vera við úttekt á jörð. Á þann hátt er best fyrir þvi sjeð, 
að úttektin fari vel úr hendi og athygli úttektarmanna sje vakin á því, sem 
skift getur máli við úttektina.

Um 46. gr.
Um langt skeið hafa hreppstjórar verið úttektarmenn, og sýnist ekki 

ástæða til annars en að svo verði áfram. Þeir hafa að mörgu leyti góða að- 
stöðu til að geta dæmt um ásigkomulag jarða, sökum starfa sinna í sveitun- 
um. Um skipun annara úttektarmanna með hreppstjóra er það að segja, að 
samkvæmt því, sem lagt er til i þessu frumvarpi, ætti að vera trygt, að vel 
væri vandað val á þeim.
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Um 47. gr.
Rjett virðist, að úttektarmenn sjeu skipaðir til langs tíma. Með þvi 

móti kemst festa i störfin og samræmi verður með því móti best fengið við út- 
tektir jarða yfirleitt. Samkvæmt ábúðarlögunum eru úttektarmenn skipaðir 
til 6 ára, en hjer er lagt til, að þeir verði skipaðir til 12 ára. Verður að telja 
það betur fara.

Um 48. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru að mestu svipuð 32. gr. ábúðarlaganna. 

Virðast ekki gefa tilefni til skýringar.

Um 49. gr.
Það verður að álítast afarþýðingarmikið atriði, að úttektir sjeu vel og 

greinilega gerðar. Af þeim á að vera hægt að sjá, hvernig ásigkomulag 
jarðarinnar, hús og önnur mannvirki eru á hverjum tíma, þegar úttekt fer 
tram. Er best, að þar sje sem ljósast fram tekið um hvað eina, er jörðina 
snertir, þar á meðal ábúð hennar og yfir höfuð ástand alt. Það virðist vera 
ástæðulaust að taka ítarlegar fram um það en gert hefir verið i þessari 
grein, hvert verkefni úttektarmanna er og hvað þeim ber að taka fram i 
úttektinni. Af þessu, sem tekið er fram í frumvarpinu, á úttektarmönnum 
að vera það ljóst, að til þess er ætlast af þeim, að þeir við úttekt og skoð- 
unargerð á jörðum taki alt það fram í úttektinni, er nokkru máli skiftir um 
útlit og ástand jarðarinnar og ábúðina á henni.

Um 50. gr.
Efni þessarar greinar er að miklu leyti eins og í síðari hluta 33. gr. 

ábúðarlaganna. Virðist því ekki þörf skýringar.

Um 51. gr.
Þessi grein er að mestu eins og 34. gr. ábúðarlaganna.

XI. KAFLI.

Ákvæði um stundarsakir.

Um 52. gr.
Sökum þeirra breytinga, er verða á ýmsu, sem ábúðarskilmála jarða 

snertir, ef þetta frumvarp verður að lögum, er nauðsynlegt, að úttekt á jörð- 
um fari fram þegar, þar sem með þessu frumvarpi er lögð sú skylda á lands- 
drottin, að hann eigi öll hús — bæjar- og peningshús, — er þarf með fyrir 
ábúð jarðarinnar, og að ástand þeirra sje vel við undandi, og þar sem nú er 
svo ástatt um mjög margar leigujarðir, að landsdrottinn á ekki nema að 
einhverju leyti hús á jörðinni, er þarf fyrir ábúðina á henni, er óhjákvæmi-
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legt, að nákvæm athugun á öllu þessu fari fram. Þar sem þannig er ástatt, 
að jarðareigandi á ekki nægileg hús á jörðu, verður hann, samkvæmt því, 
sem hjer er lagt til, að kaupa þau hús, er til vantar, eða byggja þau upp.

Að sjálfsögðu ber ábúanda að greiða álag á leiguhús (jarðarhús), 
sem jörðu fylgja, næst er úttekt fer fram eftir að þessi lög öðlast gildi.

Um 53. gr.
Gera má ráð fyrir, að leiguliði fái jörð sína áfram til ábúðar, þó 

byggingartími sje útrunninn samkvæmt eldra byggingarbrjefi, svo framar- 
lega sem eigandi hennar taki hana ekki til eigin nota eða handa börnum 
sdnum. En þó gera megi ráð fyrir, að það verði oftast þannig, er ekkert því 
til fyrirstöðu, að ábúandi hafi tryggingu fyrir því að hafa jörðina til ábúðar, 
ef hún yrði í leiguábúð framvegis, nema jarðareigandi hafi, áður en hann 
vissi nokkur deili á þessum lögum, verið búinn að lofa öðrum jörðinni. Slík 
loforð verða auðvitað að standa. Vitanlegt er það, að í eldri byggingarbrjef- 
um, sem gefin hafa verið eftir gildandi ábúðarlögum, mun ekki vera gert 
ráð fyrir því, að jarðareigandi legði til öll hús, er með þarf til ábúðar á 
jörðinni; þess vegna verður að vera til heimild fyrir þvi, að breyta megi 
byggingarskilmálunum að þessu leyti, eftir því sem aukin fjárframlög til 
húsagerðar gefa ástæðu til af hendi jarðareiganda sámkvæmt þessu frum- 
varpi. Að öðru leyti þarf ekki að breyta eldri byggingarbrjefum vegna á- 
kvæða þessa frumvarps, þó að lögum verði, meðan ábúðartiminn eftir þeim 
varir. En sanngjarnt er, að jarðareiganda beri skylda til að greiða fyrir þær 
jarðabætur, sem unnar eru eftir að lög þessi öðlast gildi, á sama hátt og seg- 
ir í 41. og 42. gr., þó leiguliði hafi ábúðina áfram eftir fyr gefnu byggingar- 
brjefi. Það er í fylsta samræmi við greiðslur fyrir unnar jarðabætur á jörð- 
um, sem bygðar verða eftir að lög þessi öðlast gildi.

Ekki sýnist ástæða til að þinglýsa eldri byggingarbrjefum.

Um 54. gr.
Á næstu 5 árum eftir að lög þessi öðlast gildi er til þess ætiast, að 

jarðareigendur komi öllum húsum, er þarf fyrir fólk og áhöfn á jörðinni, 
i það horf, sem 11. gr. tiltekur.

Vanræki jarðareigandi þetta, getur leiguliði auðvitað bygt upp húsin 
sjálfur, sbr. 16. gr., og krafist borgunar fyrir það af jarðareiganda. En kjósi 
leiguliði heldur að flytja af jörð fyrir þá sök, að jarðareigandi hefir van- 
rækt að byggja upp hús á henni, er rjett, að honum sje það heimilt, þó hann 
hafi ekki þann fyrirvara fyrir uppsögninni, sem þetta frumvarp gerir annars 
ráð fyrir. Leiguliði getur búist við i lengstu lög, að jarðareigandi leggi til 
hús á jörðina, eins og honum ber skylda til, en svo þegar hann loksins sjer, 
að jarðareigandi ætlar ekki að gera það, er fresturinn til uppsagnar orðinn 
of stuttur. Getur þá komið sjer vel fyrir leiguliða að mega fara frá jörðinni 
með litlum fyrirvara. Á það einkum við, ef húsakynni eru mjög ljeleg.
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líd. 941. Breytlngartlllögur

við frv. tíl laga nm sveitabanka.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Sparisjóðsdeild og bústofnslánadeild Landbúnaðarbanka lslands veita 

fyrír milligöngn banka, bankaútibúa, sparisjóða, samvinnukanpfjelaga og um- 
boðsskrifstofa bankans sjálfs rekstrarlán og bústofnslán til bænda og annara, 
er landbúnaðarframleiðslu stnnda, eftir reglnm þeim, er lög þessi ákveða.

Vexti af lánnm þessnm ákveðnr stjórn Landbúnaðarbankans, að 
fengnn samþykki ráðberra.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Rekstrarlán veitast rekstrarlánafjelögum og fjelagsmönnum þeirra með 

ábyrgð fjelagsins, ennfremnr einstöknm mönnnm gegn nægnm tryggingnm.
Bústofnslán veitast bústofnslánafjelógnm og Qelagsmönnum þeirra 

með ábyrgð fjeiagsins, ennfremur einstöknm mönnnm gegn nægnm trygg- 
ingnm.

3. Við 3. gr. Fyrir orðin srekstrarlán skv. 2. gr.« komi: lán samkv. 1. gr.
4. Við 4. gr.

a. Uppbaf greinarinnar orðist svo:
Rekstrarlánafjelög og bústofnslánafjelög sknln hafa skyldnr og rjett- 

indi samvinnnfjelaga og vera stofnnð og starfrækt samkvæmt lögnm um 
samvinnufjelög, með þeim afbrigðnm, er hjer segir.

b. Stafliðnr e falli bnrt.
c. Ný málsgrein aftan við greinina:

Bústofnslánasjóðir þeir, er nú starfa, sknln hafa sama rjett til láns- 
fjár og bústofnslánafjelög, sem stofnnð verða eftir lögnm þessnm.

5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Stjórnir rekstrarlánafjelaga og bústofnslánafjelaga ákveða hámark 

iána til hvers fjelagsmanns fyrír lánstfmann. Lánsfjárhæð skal miða við bú- 
rekstnr fjelagsmanns, lánsþörf og greiðslngetn. Lán til einstakra fjelags- 
manna mega ekki vera hærri en 4000 kr.

Eftir sómn reglnm ákveðast lán til ntanfjelagsmanna.
6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Fjelagsmaðnr hver setnr fjelagi sfnu veð eða aðra tryggingn, er fje- 
lagsstjórn metnr fulinægjandi, fyrir láni sinn eins og það má hæst vera á 
hverjum tfma.

7. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Lán rekstrarlánafjelaga til fjelagsmanna sinna sknlu vera vfxillán 

eða reikningslán. Venjnlega sknln þan veitt til eigi lengri tfma en 6 mán- 
aða, eða með 6 mánaða uppsagnarfresti, og eigi framlengd lengnr en svo, 
að allnr lánstfminn verði 1 ár.

Pegar sjerstaklega stendnr á, svo sem þegar lán hefír verið veitt tíl
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að kaupa dýr landbúnaöarverkfæri, er þó heimilt að framlengja hluta af 
láninu, lækkandi á hverju ári, þó aldrei yfír 5 ár samtals.

Fjelagsmanni, er ekki stendur í skilum við fjelag sitt, skal víkja úr 
fjelaginu. Rekstrarlánafjelag, sem ekki stendur i skilum við lánveitanda sinn, 
missir rjett til lánsfjár þar til það hefir gert full skil.

8. Við 8. gr. Greinin falli burt, en í hennar stað komi ný grein, svo hljóðandi:
Bústofnslán má veita eftir þeim reglum og með þeim skilyrðum, sem 

um þau gilda i lögum og reglugerð Landbúnaðarbankans.
9. Við 9. gr.

a. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Lánsstofnanir þær og umboðsskrifstofur, sem hafa milligöngu um 

rekstrarlán og bústofnslán, geta í stað þess að veita fjelögunum lán keypto. s. frv.
b. Á eftir Dsparísjóðsdeildara komi: eða bústofnslánadeildar.
c. Fyrir »sveitabanki« i 2. og 3. málsgrein komi: rekstrarlánafjelag eða bú- 

stofnslánafjelag.
d. Á eftir »rekstrarlánafjelaga« í síðustu málsgr. komi: og bústofnslánafjelaga.
e. Fyrir »sveitabanka« í niðurlagi greinarinnar komi: fjelaganna.

10. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Auk viðskifta rekstrariánafjelaga og bústofnslánafjelaga við Landbún- 

aðarbanka íslands með eða án milligöngu geta fjelögin selt víxla sfna eða 
tekið ián hvar sem vera skal.

11. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Rjett er umboðsskrifstofum Landbúnaðarbankans að taka við innlög* 

um með sparisjóðskjörum fyrir sþarisjóðsdeild bankans.
12. Við 12,—15. gr. Fyrir »sveitabanka«, »sveitabankar« komi i sömu föllum: 

rekstrarlánafjelag og bústofnslánafjelag.
13. Fyrirsögn frumv. skal vera svo:

Frumvarp til laga um rekstrarlán og bústofnslán til búrekstrar.

Wd. X4*. Frnmvarp

til laga um ófriðun sels í Ölfusá.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
í Ölfusá i Árnessýslu skulu vera ófriðuð selalátur og selalagnir.

2. gr.
Fyrir missi selveiðinytja í ánni, vegna ákvæða 1. gr., skulu koma fullar 

bætur, eftir mati óvilhalira dómkvaddra manna, og vera árgjald, sem metið er i 
eitt skifti fyrir öll, sbr. þó 4. gr. Bætur þessar skulu þeir, er laxveiðirjett eiga á

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 91
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hverjam tima i ölfusá (Hvilá) og ám þeim, er í hana renna, inna af hendi að 
tiltölu eftir veiðimagni, samkvæmt hlunnindaskýrslum næsta árs á undan, sbr. í 
þó 3. gr. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og innheimtir á manntalsþingi, og 
fylgir þvi lögtaksrjettur. Nú er laxveiðirjettur leigður, og greiðir leigutaki þá 
bætur í stað veiðieiganda.

3. gr.
Þegar næst verða prestaskifti í Arnarbæli, falla niður bætnr til ábúanda 

þeirrar jarðar fyrir missi selveiðinytja. En meðan núverandi prestnr hefir ábúðar- i 
rjett á jörðinni, sknln bætnr tii bans greiddar úr rikissjóði.

4. gr.
Ef laxveiði jarða, er bætur bafa hlotið fyrir nytjamissi af selveiði i ánni, 

eykst frá þvi sem er, eftir að byrjað er á útrýminga selsins, þá skuln bagsmnnir I 
af þeirrí aukningu metnir af dómkvöddum mönnnm til frádráttar bótnnnm, enda j 
geri 10 þeirra aðilja, er bætur eiga að greiða, kröfn nm matið. Nú telja dóm- 
kvaddir menn, að laxveiði einhverrar eða allra þessara jarða hafi ankist svo, að | 
aukningin gefi eins mikinn arð og selveiðin áður, og sknln þá bætur fyrir sel- 
veiðimissinn niðnr falla.

5. gr.
Kostnað við mat samkvæmt lögnm þessnm skal greiða úr sýslusjóði.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 243. Nefndar&llt

um frv. til iaga um forkaupsrjett kaupstaða og kauptúna á hafnarmann- 
virkjum o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er óbreytt eins og það var samþykt í hv. efri deild bæöij 
1927 og 1928; hefir allsberjarnefnd athugað málið á ný og leggur til, að frv.j 
verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 2. april 1929.

Jón Baldvinsson, 
form. og frsm.

Ingvar Pálmason, Jób. Jóbannesson. 
fundaskrifari.
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Kd. 344. Frumvarp

11 laga um hjeraðsskóla.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Hjeraflsskólar skulu vera afl Nópi i Dýrafirfli, Laugum i Reykjadal, Hvit- 

írbakka í Borgarfirfli og Laugarvatni i Árnessýslu. Skólar þessir skulu vera 
ijálfseignarstofnanir og öfllast ekki skyldur og rjettindi þessara laga nema sam* 
jykki stofnenda komi til.

Heimilt er afl flytja hjeraflsskóla úr stafl fyrir forgöngu skólanefndar og 
onefl samþykki fræflslumálastjórnarinnar, og erfir þá hinn nýi skóli skyldur og 
rjettindi eldri skólans eftir þvi sem fyrir er mælt i lögum þessum.

2. gr.
Hjeraflsskólar eru samskólar pilta og stúlkna. Ársdeildir mega ekki vera 

færri en tvær nje fleiri en þijár. Námsgreinar og kenslufyrirkomulag skal 
ákvefla i reglugerfl.

3. gr.
Tilgangur hjeraflsskólanna er afl búa nemendur undir athafnalíf vifl fs- 

lensk lifskjör mefl bóknámi, vinnukenslu og iþróttum. Skal i yngri deild meir lögfl 
áhersla á ýms fræfli, leikni og tækni, sem nauflsynleg er til sjálfsnáms, en i eldri 
deild á sjálfsnám og iflju, eftir þvi sem hæfileikar og áhugi bendir til. Undanþágu 
má veita nemendum i einstökum greinum, enda leggi þeir þvi meiri stund á 
aflrar greinar. Útivist skulu nemendur hafa og íþróttaiflkanir daglega.

4. gr.
Námstiminn i aflaldeildum hjeraflsskóla má ekki vera skemmri en 6 

mánuflir ár hvert og kenslustundir hvers reglulegs nemanda eigi færri en 6 á 
degi hverjum, efla sem þvi svarar, þegar um ræflir nemendur, sem meir starfa á 
eigin hönd. Próf skal halda í lok hvers skólaárs. Tveir prófdómendur skulu 
vera vifl hvern skóla, skipaflir af fræflslumálastjórninni.

5. gr.
Frá 1. janúar 1930 skal þriggja efla fimm manna skólanetnd hafa um- 

sjón og stjórn hvers hjeraflsskóla undir yfirumsjón fræflslumálastjórnarinnar. 
Fræflslumálastjórnin skipar formann, en fjelag stofnenda kýs tvo efla fjóra skóla- 
nefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda öfllast rjett til kosninga og neytir 
hans. Þá skulu fjelög stofnenda og gamálla nemenda, hvort um sig, kjósa jafn- 
marga skólanefndarmenn. Rjett til afl kjósa skólanefndarmenn öfllast fjelag gam- 
alla nemenda, þegar hjeraflsskóli hefir starfafl f sex ár, enda sje i fjelaginu afl 
minsta kosti þrifljungur þeirra nemenda, sem lokifl hafa námi i skólanum sífl- 
ustu fjögur árin. Árgjald i fjelagi gamalla nemenda má ekki vera lægra en fimm
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krónur. Skólanefndarmenn skulu skipaðir og kosnir til þriggja ára í senn. Náná 
fyrirmæli um fjelög stofnenda og gamalla nemenda og nm kosningu í skólanefrj 
skulu sett í reglugerð. Nú leikur vafl á um rjelt manns eða fjelags til að veraj 
fjelagi stofnenda, og sker þá fræðslumálastjórnin úr.

6. gr.
Nú legst fjelag gamalla nsmenda niður um lengri eða skemmri tíma, c 

kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarmenn nema formann, en ef fjelag stofi 
enda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýslunefndar þeirrar sýslt 
þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa að skólan 
um. Fræðslumálastjórnin úrskurðar um rjett sýslunefnda til þátttóku i skóls 
nefndarkosningum og setur reglur um þær.

7. gr. |

Hlutverk skólanefndar eru þessi:
1. Að ráða skólastjóra, skal hann ráðinn með eins árs gagnkvæmum upp 

sagnarfresti,
2. að ákveða tölu kennara eftir þörfum og getu skólans. Skólastjóri skal hafi 

frumkvæði um val kennara, en til ráðningar þarf samþykki skólanefndaj 
Skólastjóri getur og með samþykki skólanefndar sagt kennara upp með í 
mánaða fyrirvara,

3. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að hafa á hendi ytírstjórn allra fjármála skólans,
5. að gera ásamt skólastjóra tillögur um reglugerð skólans, er fræðslumála 

stjórnin samþykkir,
6. að sjá um samningu skýrslna um kenslu og próf, er fræðslumálastjórnii 

fyrirskipar,
7. að ákveða um önnnr efni, er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.

8. gr.
Rikissjóður greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til hvers hjeraðsskól^ 

fyrir fyrstu 15—20 reglulega nemendur i skólanum, og sfðan 250 kr. vegn< 
hvers nemanda, þar til komnir eru 40, en 175 kr. úr því.

9. gr.
Kenslugjald hvers nemanda skal vera 60 krónur vetrarlangt.

10. gr.
Nú eru haldin námsskeið við hjeraðsskóla i bóklegum og verklegum efm 

um eða iþróttum, og kensla sex stundir á dag eða meira, og skal þá greiða úi 
rikissjóði 10 krónur fyrir nemanda fyrir vikukenslu hvers nemanda, enda greið; 
hann i kenslugjald fyrir sama tima að minsta kosti 2 krónur.

11. gr.
Rikisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en rekstrar
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12. gr.
Nú fækkar nemendnm hjeraðsskóla fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru ekki 

ss eðlis, að ástæða sje til að leggja skólann niðnr, og má þá greiða skólannm 
' jrrk úr rikissjóði, eftir mati fræðslnmálastjórnarinnar, en þó ekki hærri en 
m nemnr meðaltali siðnstn þriggja ára. Eigi gildir nndanþága þessi lengnr

2 ár.
13. gr.

Reikningar hvers hjeraðsskóla skuln árlega sannprófaðir af tveim endnr- 
oðendum. Skal annar valinn af sömn aðilnm og til jafnlangs tima og meiri 
nti skólaráðs, en hinn tilnefndnr af fræðslnmálastjórninni til 3 ára i senn.

14. gr.
Árlega skal birta skýrslu um starf og rekstnr hvers hjeraðsskóla, svo og 

n efnahag skólans, nndirritaðar af endnrskoðendnm.

15. gr.
Stofnkostnaðnr hjeraðsskóla greiðist að hálfn nr rikissjóði, eftir þvi sem 

: er veitt í fjárlögunnm, enda sje trygt framlag á móti.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929.

d. 345. Frumvarp

I laga um breyting á lögum nr. 35, 19. júni 1922, um breyting á lögum nr. 
), 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:

hverri sildartunnu, 108—120 litra, skal greiða i rikissjóð ...........
' hverjum 100 kg. af sildarmjöli, fiskmjöli þurkuðu og fóður-
kökum...................................................................................................................

' hverjum 100 kg. af óþurkuðu áburðarefni úr fiski og síldar-
úrgangi ...................................................................................................................

' hverjum 100 kg. af sild, sem flutt er til útlanda óunnin til bræðslu 
hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, hausum og beinum, þurkuðu og 
óunnu ........................................................................................................

kr. 1,50.

— 2,00.

— 0,60.
— 0,25.

- 1,00.

2 gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 346. Framvarp

til laga nm rekstur verksmiðja til bræðsln sildar.
I

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Þá er hafinn verður rekstur sildarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmj 

heimild i lögum nr. 49, 7. mai 1928, skal um reksturinn fylgt ákvæðum þeimi 
er segir i lögum þessum. [

2. gr.
Verksmiðjan kaupir ekki sild af framleiðendum, sbr. þó 7. gr., en tek- 

ur við henni til vinslu fyrir þeirra reikning.

3. gr.
Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita lof- 

orða islenskra útgerðarmanna um lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um 
tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni atla sinn til vinslu, og gera samningú 
við útgerðarmenn þar um. Skal áætlun um viðskiftamagnið vera fyrir hendí 
fyrir 15. júni ár hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra i samráði við stjórn 
verksmiðjunnar, með hliðsjón af hinu áætlaða viðskiftamagni, hvort verksmiðj- 
an verði rekin það ár.

Nú verður meira framboð á sild til bræðslu en sýnilegt er, að verk-j 
smiðjan getur unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mik 
ið verði tekið til vinslu af bverjum framleiðanda, enda sje framleiðanda til 
kynt það svo fljótt, sem verða má, ef ekki er hægt að taka alla þá síld til 
vinslu, sem hann óskar að fá lagða inn i verksmiðjuna. Skal sú takmörkun, 
sem gera þarf vegna of mikils framboðs á síld, að jafnaði koma hlutfallslega 
jafnt niður á þeim, sem lofað hafa sild til vinslu i verksmiðjuna.

4. gr.
Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar sildar, sem tekin er 

þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:
1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.
2. 5% afborgun ,af stofnkostnaði sildarstöðvarinnar.
3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.
4. 5*/o gjaldi i varasjóð.

Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón 
af 5. gr., má greiða eigendum með alt að 70% við afhendingu sildar til vinslu, 
en eftirstöðvarnar, ef nokkrar verða, eftir að reikningsskil hafa verið gerð 
um sölu í lok starfsárs.

5. gr.
Sildarbræðslu skal skylt að selja við kostnaðarverði ssmvinnufjelögum 

bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaðarfjelögum alt að þriðjungi þess síld-



Þingskjal 246—247 727

armjöls, er hún framleiðir árlega. Skulu fjelögin hafa sagt til fyrir 15. ágúst 
ár hvert, að hve miklu leyti þau vilja nota sjer rjett þennan. Fjelögin mega 
aðeins láta síldarmjölið af bendi til notkunar innanlands. Brot á móti þessu 
varðar sektum, frá 500—5000 kr.

6. gr.
Verksmiðja sú, er stofnuð verður fyrst, skal sett á Siglufirði, enda 

leggi Siglufjarðarkaupstaður fram fje til hennar að sinum hluta eftir þvi, sem 
um semst við rikisstjórnina.

7. gr.
Stjórn verksmiðjunnar skipi þrir menn. Einn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, einn skipaður af sljórn sildareinkasölunnar og einn tilnefndur 
af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðberra setnr stjórninni erindisbrjef og 
ákveður laun hennar.

Stjórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs i senn og ákveður 
starfssvið hans og laun.

Stjórnin hefir á hendi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.

8. gr.
Ef sjerstaklega stendur á, er verksmiðjunni heimilt að kaupa sild við 

ákveðnu verði af utanrikismönnum. Hagnaður af þeim kaupum rennur óskift- 
ur i varasjóð verksmiðjunnar, enda beri hann halia aí kaupunum, ef nokk- 
ur verður.

9. gr.
Verksmiðjan er undanþegin aukaútsvari, tekju- og eignarskatti.

10. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar skulu settmeð 

reglugerð samkv. 4. gr. laga nr. 49, 7. maí 1928.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Ed. 247. trumvarp

til laga um gjaldþrotaskifti.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Samhljóða stjórnarfrumvarpinu á þskj. 23, með þessum breytingum:
4. gr. hljóðar svo:

Áfrýjun úrskúrðar um það, að bú skuli tekið til gjaldþrotaskifta, 
frestar ekki skiftum. Þó skal, er svo stendur á, eigi ráðstafa eða selja
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muni búsins, nema með samþykki gjaldþrota, fyr en fullnaðardómur er 
genginn, nema því aðeins, að eignir liggi undir skemdum.

27. gr. hljóðar svo:
Allar afhendingar, hvort sem eru gjafir, kaup eða önnur afsöi á 

milli hjóna, þar með talinn kaupmáli, svo og aðrir slíkir löggerningar á 
milli foreldra og barna, tengdaforeldra og tengdabarna, arfláta og erfingja, 
skulu ógildir vera, ef þær hata farið fram, eftir að gjaldþroti átti ekki 
nægilegt fje fyrir skuldum, geri einhver lánardrottinn i búi gjaldþrota 
kröfu um ógildingu. Sönnunarbyrði þess, að gjaldþroti hafi átt nægilegt 
fje fyrir skuldum, þegar löggerningar þessir fóru fram, hvilir á gjaldþrota.

Hafi gjaldþroti gert kaupmála tveim árum eða skemri tima fyrir 
gjaldþrot sín, er hann ógildur, þótt gjaldþroti hafi þá átt nægilegt fje fyrir 
skuldum.

Þó skal kaupmáli halda gildi, þótt skemri timi sje liðinn en 2 ár, 
ef hann er gerður fyrir giftingu, enda hafi eign sú, sem kaupmáli er 
gerður um, áður verið i eigu þess hjóna, sem sjereign öðlast samkvæmt 
kaupmálanum.

Hafi gjaldþroti afsalað sjer arfi, er hann átti i vændum, á árinu 
næsta áður en hann varð gjaldþrota, er það afsal ógilt gagnvart þrotabú- 
inu, nema gjaldþroti sanni, að hann hafi þá átt nægilegt fje fyrir skuldum.

36. gr. hljóðar svo:
Skylt er skiftaráðanda að lúka skiftum á gjaldþrotabúum og öðr- 

um búum, sem undir opinberum skiftum eru, svo fljótt sem verða má, 
en þó aldrei siðar en 18 mánuðum eftir síðusta birtingu innköllunar, 
nema lögmætur skiftafundur samþykki, að skifti dragist lengur.

37. gr. hljóðar svo:
Þegar úthlutunargerð gjaldþrotabús hefir verið samþykt á skifta- 

fundi og skiftum búsins að öðru leyti lokið, skal skiftaráðandi auglýsa i 
Lögbirtingablaðinu, að skiftum búsins sje lokið, hvenær þau hafi byrjað, 
hve háa hundraðstölu af kröfum sinum lánardrotnar hafi fengið úr bú- 
inu, og hversu háar upphæðir það eru, er lánardrotnar hafa ekki fengið 
greiddar.

Á sama hátt og eftir sömu reglum skal auglýsa nauðasamninga, 
sem gerðir eru samkvæmt lögum nr. 19. 4. júni 1924.

Ef bankar, sparisjóðir og opinberar Iánstofnanir veita skuldunaut- 
um sínum eftirgjafir á skuldum þeirra að einhverju eða öllu leyti, skulu 
þessar lánstofnanir skyldar að auglýsa eftirgjafirnar í Lögbirtingablaðinu 
eftir sömu reglu sem um getur í fyrstu málsgrein þessarar greinar.

Dómsmálaráðuneytið semur reglugerð til leiðbeiningar skiftaráð- 
endum um eini og form þessara auglýsinga. Áuglýsingakostnaður greiðist 
af almannafje.
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Nd. #48. Wefndarállt

um frumv. til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Mál þetta hefír í einhverri mynd legið fyrir 3 þingum og jafnan úr 
hömlu dregist.

1927 vann stjórnskipuð nefnd að undirbúningi þess og skilaði áliti á 
þingi 1928, sem að nokkru var þá til fyrirmyndar haft; en frv. þau, sem upp af 
þvi spruttu, á þskj. 214, 253 og 611, döguðu uppi, enda skiftust þá skoðanir 
mjög um aðferðir og leiðir.

Likur skoðanamunur hefir að þessu sinni valdið þvf, að málið hefir verið 
borið fram i tveim ólikum frv., á þskj. 40 og 43, þótt hjer sje aðeins frv. á 
þskj. 43 til meðferðar haft.

Sjávarútvegsnefnd hefir nú um sinn unnið að þessu máli og leitast við 
að leiða saman mismunandi stefnur. Hafa 4 nefndarmenn orðið sammála um 
að byggja tillögur sinar að miklu leyti á till. meiri hl. nefndarinnar frá 1928 
(þskj. 611) og sameina með þeim hætti þær tvær stefnur undanfarins tíma, að 
byggja upp stofnlánasjóð án rekstrarlánadeildar, eða einhliða rekstrarlánasjóð.

Starfssvið Fiskiveiðasjóðs viljum vjer einskorða við báta og smáskip, svo 
sem ætlað var við stofnun sjóðsins 1905. Sú grein útgerðar hefir átt við erfiðust 
lánskjör að búa, en er þó flestum öðrum atvinnugreinum liklegri til samvinnu- 
starfsemi og fjölgunar sjálfstæðum atvinnurekendum. Hinsvegar mundi lánsstofn- 
un, sem fullnægði einnig þeim stórfeldari útgerðarfyrirtækjum, verða of fjárfrek og 
jafnvel sföur þörf meðan þau fyrirtæki sitja fyrir lánveitingum aðalbankanna.

Um fjáróflun sjóðnum til handa höfum vjer talið rjettast að hverfa frá 
sölu vaxtabrjefa, sem bæði myndi nokkuð óviss á þröngum verðbrjefamarkaði 
og lfkleg til að þyngja vaxtakjór, er brjefin seldust með miklum afföllum. Ætl- 
um vjer rikissjóði i þess stað að leggja fram 500000 kr. stofn með væghm vaxta- 
kjörum þegar i byrjun til rekstrarlána, en auk þess 60000 kr. árstillag um 10 ár, 
sem ásamt eignum þess gamla sjóðs myndi stofnlánadeild.

Framlög þessi, sem að nokkru eru hliðstæð framlögum til Byggingar- og 
landnámssjóðs, álitum vjer rikissjöði Ijettbæra kvöð móts við tekjur þær, sem af 
útveginum fljóta.

Vaxtakjör sjóðsins ætlumst vjer til, að verði nokkru vægari en alment 
gerist, svo sem verið befir um útgerðarlán sjóðsins undanfarið, enda ætlumst vjer 
til, að rekstrarlán öll verði skammæ og aldrei yfir 2 missiri.

Loks leggum vjer' til, að stjórn sjóðsins verði falin Landsbankanum. 
Hann og útibú hans hafa nú svo viða á hendi útlánsstarfsemi vegna bátaútvegsins, 
að þeir ættu að þekkja öðrum betur hagi og þarfir viðskiftamanna. Má þvi ætla, 
að skifting fjárins milli útgerðarhjeraða og öll stjórn sjóðsins verði þar sam- 
ræmilegri en vænst verður eftir hjá staðbundnari stofnunum.

Fiskiveiðasjóður verðnr að vísu eftir tillögum vorum miklu smáskornari
Alþt, 1929, A. (41. löggjafarþing). 92
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en æskilegt hefði verið. Pó teljum vjer, að bátaútveginum einum geti orðið að 
honum mikilf styrkur, ef vel er á haldið, einkum ef fyrirhugaðir sveitabankar 
stðrfnðn samtimis og styddn jafnhliða útveg bænda þeirra, er á ströndunum búa. 
Vjer viljnm og vænta þess, að siðar gefist færi á að afla sjóðnnm ankins fjár- 
stofns, ef sæmilega tekst nm stjórn og starfsemi hans á næstu árnm.

Eftir framansögðu breytist frv. i vernlegnm atriðum, þótt meginstofn þess 
og mörg fyrirkomnlagsatriði haldist, og leggjnm vjer til, að það verði samþykt 
svo sem það fer hjer á eftir.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. 1. gr. orðist svo:

Tilgangnr Fiskiveiðasjóðs íslands er að styðja bátaútveg landsmanna 
með haldkvæmnm lánnm.

2. 2. gr. orðist þannig:
Höfnðstóll sjóðsins er:

I. Eignir hins gamla fiskiveiðasjóðs, i peningnm og skuldabrjefnm, eins og 
þær verða, er lög þessi öðlast gildi.

II. 60000 kr. árlegt framlag fil sjóðsins úr rikissjóði i 10 ár, en þaðan af
30000 kr. á ári.

III. 500000 kr., sem rikissjóðnr með lántökn eða á annan hátt leggnr sjóðn- 
nm til fyrst nm sinn, jafnframt og lög þessi ganga i gildi, og greiðast 
rikissjóði árlega 4% vextir af þvi fje.

3. 3. gr. orðist svo:
Fiskiveiðasjóðnr skiftist i 2 deildir með aðgreindnm fjárhag: skipa- 

kaupadeild og rekstrarlánadeild. Undir skipakanpadeild fellur fje það, sem 
talið er I. og II. lið 2. gr,, en fje eftir III. lið fellnr undir rekstrarlánadeild.

Óvissar tekjnr sjóðsins og árlegnr tekjnafgangnr skiftist jafnt milli 
beggja deilda hans.

4. 4. gr. orðist svo:
* Fje skipakanpadeildar má eingöngu lána til:

a) skipakanpa, alt að 50 rúmlesta.
b) stofnsetningar iðjnfyrirtækja I sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 

nýtingar fiskiúrgangi.
Lán úr rekstrarlánadeild veitast til útgerðar og rekstrar fiskibáta, alt 

að 30 rúmlesta, og til fiskimanna, sem verka hlnt sinn sjálfir og selja. Má 
lán þessi veita gegn veði i fiskifeng, sem á land er kominn, eða öðrnm trygg- 
ingnm, sem sjóðsstjórnin teknr gildar.

Aldrei sknln slfk lán veitt eða framlengd lengnr en svo, að hverjn 
Iáni sje lokið á ársfresti, og sknln vextir vera að minsta kosti lft9/t nndir 
gildandi vixilbankavöxtnm.

5. 5. gr. verði þannig:
Skipakanpalán má veita til 10 ára og mega þan nema alt að helm- 

ingi kanpverðs, þó ekki yfir 25000 kr. til eins lánþega.
Lán til iðjnfyrirtækja veitast til alt að 15 árnm, og mega þau nema
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*/t stofnkostnaðar fyrirtækjanna. f*ó skal lán í einn stað ekki fara fram úr 
35000 kr.

Vextir lána eftir þessari grein skulu að jafnaði ekki fara fram 
úr 51/’*/®-

6. 6. gr. verði þannig:
Lán úr skipakaupadeild má veita gegn þessnm tryggingum:

a) gegn fasteignaveði, alt að s/s af virðingarverði veðsins, og hvíli engar 
skuldbindingar á veðinu á undan veðrjetti sjóðsins.

b) gegn fyrsta veðrjetti í skipum, sem eigi sigla til útlanda, alt að helmingi 
virðingarverðs þeirra, enda gangi þá veðrjettur sjóðsins fyrir öllum öðr- 
um tryggingum i skipinu, þar á meðal hverskonar sjóveðrjetti.

7. 7. gr. orðist þannig:
Eignir þær, er Fiskiveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lán- 

þega virða á þann hátt, sem ger verður ákveðið i reglugerð sjóðsins. 
Stjórn sjóðsins getur heimtað endurmat á slikum eignum, hvenær sem þær 
ganga úr sjer, gallast eða rýma á einhvern veg.

8. 8. gr. orðist þannig:
Landsbankanum skal falin stjórn sjóðsins gegn þóknun, sem ráð- 

herra ákveður, og lætur bankinn útibú sín annast útlánastarfsemina í þeim 
firnari landshlutum. Skal útlánsfjenu skift sem jafnast eftir útgerðarmagni 
báta i þeim einstóku landshlutum.

9. 9. gr. orðist þannig:
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð alla nánari tilhögun á 

stjórn sjóðsins.
10. 10. gr. orðist svo: ,

Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1930, og falla þá jafnframt úr gildi 
lög nr. 52 1905 og lög nr. 29 1907, sem og önnur fyrirmæli i lögum, skipu- 
lagsskrá og reglugerð, er fara i bága við lög þessi.

11. 11.—27. gr. frv. falli niður.

Aiþingi, 2. april 1929.

Sveinn Ólafsson, Magnús Torfason. Jóhann f*. Jósefsson. Óiafur Thors. 
form. og frsm.
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Nd. 24». Wefndarállt

um frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 
10. nóv. 1913.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. það, er hjer um ræðir, og virðist henni óhjá- 
kvæmilegt, að sint sje málaleitan bæjarstjórnar Vestmannaeyja um heimild fyrir



riki&stjórnina til að greiða //» kostnaðar af framkvæmdum þeim, er nm ræðir 
i frv.

Við byggingu hafnargarðanna í Vestmannaeyjum, sem hófst 1914, hefir 
verið við mikla örðugleika að etja, og hafa þessi mannvirki, eða þó einkum 
syðri hafnargarðurinn, orðið fyrir mörgum og stórum áföilum vegna sjávarróts, 
sem stundum hefir eyðilagt stóra kafla garðsins. Jafnt og þjett hefir þó verið 
unnið að viðgerð á þvi, sem hrnnið hefir, enda gæti innsigling tii hafnarinnar 
skemst mjög eða jafnvel tepst, ef hafnargarðarnir hryndu og grjótið bærist á 
siglingaleið þeirra skipa, er til hafnarinnar sækja.

Óþarft er að lýsa þvi, hvað af slíkri teppu myndi leiða.
Áframhaldandi bygging nauðsynlegustu hafnarmannvirkja i Vestmanna- 

eyjum er lífsskilyrði fyrir hinn stóra veiðiskipafiota, sem þar á heima.
Með þeirri fjárveitingu, er hjer um ræðir, er óhætt að vona, að byggingu 

bafnargarðanna verði lokið og nokkrar umbætur gerðar innan hafnar til að bæta 
úr brýnustu þörf bátanna, sem nú eru í stökustu vandræðum með að leggja afla 
sinn á land.

Til frekari rökstuðnings vill nefndin leggja bjer fram brjef frá trúnaðar-' 
manni rikisstjórnarinnar til flm. frv. um þetta mál:
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Reykjavík, 21. mars 1929.

í fyrra sumar var unnið að þvi að gera við garðana i Vestmannaeyjum 
sjerstaklega að ganga svo frá haus suðurgarðsins, að hann yrði sem tryggastur, 
og jafnframt að fullgera enda norðurgarðsins.

Að suðurpartinum var unnið mikið og þarft verk, og er hann nú að 
mestu talinn úr þeirri miklu hættu, sem hann var kominn f. Að vísu skemdist 
i vetur eitthvað af þvi sem gert var, en það var hvorki mjög mikið nje heldur 
þannig, að það sje talið hættulegt fyrir garðinn. Það er auðvelt að gera við 
skemdina. Verkinu var ekki lokið undir haustið; mest kapp var lagt á að tryggja 
garðinn utanverðan, ög fyrir endan, og tókst það að mestu, en eftir er hálfur 
garðsendinn og innri hliðin, sem nauðsynlegt er að ganga frá í vor, jafnframt 
þvi, að gert verði við hina umræddu bilun.

Þar sem mest kapp var lagt á að tryggja suðurgarðsendann, var norður- 
garðurinn látinn sitja á hakanum, og hann því ekki að öllu fullgerður. En það, 
sem gert hefir verið, hefir staðist alveg óhaggað yfir veturinn, og þvi aðeins eftir 
að byggja upp það litla, sem enn vantar.

í sundinn milli garðsendanna hefir undanfarin ár verið unnið að því að 
hreinsa upp grjótið og dýpka innsiglinguna. En af þvi er enn mikið ógert, og 
mjög nauðsynlegt, ekki aðeins að halda dýpinu við, heldur og að vinna að því, 
að fá meira dýpi þar heldur en verið hefir.

Á höfninni er mjög þröngt, bátum. hefir fjölgað ört undanfarin ár, og
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þeir jafnframt stækkað. Er þvi nú bagalegt, að bæði er skortur á legusvæði og 
afgreiðsluplássi fyrir bátana. Hvernig haganlegast verður að koma bátunum fyrir, 
er enn ekki ntgert um að fullu, þvi það stendur i sambandi við dýpkun hafnar- 
innar, en um hana vantar enn fullnaðaráætlun, vegna þess að fullnægjandi botn- 
rannsóknir hafa ekki verið gerðar, en munu fara fram í vor. Afgreiðslupláss 
fyrir bátana er bæði nanðsynlegt að mynda nú þegar, til þess að geta komið 
íiskinum i land óskemdum án þess að bátarnir þurfi að biða, en það er hægt 
að gera án þess að það spilli nokkuð hinu væntanlega skipulagi hafnarinnar. 
Tel jeg þvi nauðsynlegt, að hin fyrirhugaða bryggja verði gerð í Básaskeri á 
komandi sumri.

Áætlun um þessi verk hefi jeg gert, og er hún þessi:
Viðgerð á suðurgarðinum...................................  kr. 45000.00
Að fullgera norðurgarðinn ............................. — 15000.00
Bryggja í Básaskeri (lausleg áætlun) ............ — 40000.00
Dýpkun á sundinu ............................................ . — 100000.00

Kr. 200000.00

Th. Krabbe.

Alþm. Vestmannaeyja

Hr. konsúll Jóhann Jósefsson,

hjer.

Með þeim rökstuðningi, sem bjer er fram færður, leggur nefndin til, að 
frv. sje samþykt.

Alþingi, 27. mars 1929.

Sveinn Ólafsson, 
form.

Sigurjón Á. Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
fundaskr. frsm.

Magnús Torfason, Ólafur Thors.
með fyrirvara.

Ed. 250. Nefndarillt

um frv. til laga um loftferðir.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir varið miklum tima til að ihuga og mynda sjer ljósa skoð- 
un um frumvarp þetta. Loftferðir eru ný og öldungis óþekt atvinnugrein hjer á 
landi. Það er því allmiklum vandkvæðum bundið að geta — svo nokkurt mark 
sje á takandi — gefið bendingar um það, hversu haga skuli löggjöf slikri sem 
þessari, þar sem ekki verður stuðst við neina innlenda reynslu, og þvi síflur
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innlenda löggjöf. Hinsvegar mætti að sjálfsögðu hafa til hliðsjónar loftferðalög- 
gjöf erlendra þjóða, enda hefir svo verið gert, þá er frumvarp þetta var samið. 
Er það að ýmsu leyti gagnlegt og eðlilegt, því margt ætti að vera líkt um loft- 
ferðir, hvar sem er í heiminum.

Nefndin leitaðist við að hafa útlenda löggjöf til hliðsjónar og samanburð- 
ar, þá er hún var að rannsaka frv., en ekki var þó svo auðhlaupið að þessn, 
því illa gekk að fá þessháttar rit lánuð. Þó fjekk nefndin til afnota danska loft- 
ferðalöggjöf og bar hana saman við frv. Loftferðalöggjöf annara þjóða gat nefndin 
ekki útvegað, og enginn maður með sjerþekkingu er hjer til, sem kveðja mætti 
til aðstoðar.

Þrátt fyrir það, þótt allmiklir örðugleikar sjen á þvi, að setja hjer lög um 
loftferðir, sem bygð sjeu á þekkingu og þvi likleg til að geta gilt óbreytt um 
lengri tima, þá lítur þó nefndin svo á, að loftferðum muni framvegis verða haldið 
uppi hjer á fslandi, og þvi sje nauðsynlegt að skipa fyrir um það með lögum, 
hversu bjer skuli i höfuðdráttum haga slikum ferðnm. Verður svo að sjálfsögðu 
að breyta til og auka við, eftir því sem reynslan síðar leiðir i ljós, að rjettara 
sje. Hitt telur nefndin ótækt, að loftferðum verði haldið hjer uppi án þess til sjeu 
nein lagaákvæði, er eftir þurfi að fara.

Frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, setur reglur um hið helsta, er þarf 
að taka til greina, þegar um loftferðir er að ræða, svo sem eiganda loftfars og 
skyldur þær, er á honum skulu hvila, skrásetningu og skilyrði fyrir henni, flug- 
lið og hverjar kröfur sknli gera til kunnáttu flugmanna, samgöngureglur innan- 
lands og við önnur lönd, ábyrgðarskyldu og tryggingarákvæði, svo og ýms önn- 
ur ákvæði. ÖIl eru þessi ákvæði sett með hliðsjón af útlendri löggjöf, þar sem 
loftferðir eru allmikið um hönd hafðar og aðstaða önnur á marga lund.

Ríkisstjórninni er i frv. ætlað að hafa umsjón og eftirlit með öllum ör- 
yggisráðstöfunum, sem settar eru, bæði um loftfarið sjálft og áhöfn þess. Þetta 
kann að vera sæmilega auðvelt f mannmörgum löndum, þar sem loftferðir eru 
þegar talsvert stundaðar og mörgum mönnum er á að skipa, sem kunna þá iþrótt. 
En eins og hjer hagar til, þá er þessi bráðnauðsynlega ihlutun og eftirlit litt 
framkvæmanleg. Stjórnin hefir enn eigi völ þeirra innlendra manna, er- geti haft 
þetta eftirlit á hendi. — Þetta atriði telur nefndin erfiðast til úrlausnar. Stjórnin 
á og þarf að láta framkvæma mjög svo þýðingarmikið eftirlit með þessari hættu- 
legu atvinnugrein, en skortir þó enn alla aðstöðu til að geta framkvæmt þetta 
eftirlit svo, að fulltreysta megi. Að visu mætti gera ráð fyrir þvi, að fenginn væri 
til aðstoðar útlendur tnaður með sjerþekkingu á þessu sviði, en mjög er hætt 
við, að það reyndisl ekki hentugt, og óefað dýrt. En hinsvegar ætti að mega 
vænta þess, ef loftferðir verða stundaðar hjer framvegis til verulegra muna, að 
hjer verði fljótlega til einhverjir innlendir flugmenn, og mundi þá brátt greiðast 
úr þessum vanda.

Með tilliti til þess, að framvegis verði flngferðum haldið uppi hjer á 
landi og að sjálfsagt sje að búa þó i byrjun fremur við ófullkomna loftferða 
Iðggíðf en algerða lögleysu i þeim efnum, þá leggur nefndin einróma til, að frv 
verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

í. Við 21. gr. 3. málsgrein (»Leyfi þetta* o. s. frv.) fellur burt.
2. Við 22. gr. GreÍDÍna skal orða svo:

Fyrirtæki þau, sem gera sjer að atvinnn að flytja fólk eða varning 
með loftförnm, þnrfa til þess leyfi frá atvinnu- og samgöngnmálaráðnneytinn.

Ráðuneytið veitir leyfi þetta til ákveðins tíma, þó ekki lengnr en 20 
ára. Leyfi ráðuneytisins skal bnndið þeim skilyrðnm, er nanðsynleg eru til 
þess að fyrirtækið verði rekið á þeim grnndvelli, er fnllnægir öryggiskröf- 
nm alþjóðar.

Leyfi þetta veitist Flugfjelagi íslands h/f til 20 ára frá þvi er Iög 
þessi ganga I gildi, með þvi skilyrði, að fjelagið komi á reglnbnndnnm loft- 
ferðnm á íslandi. Fjelagi þessn skal vera heimilt að starfa i sambandi við 
önnnr fjelög nm loftferðir milli landa.

3. Við 23. gr. 1 stað »samþykki« í npphafi greinarinnar komi: leyfi.
4. Við 25. gr. A-liður byrji svo:

Annarsstaðar en i bæjnm og kanptúnnm.
5. Við 36. gr. Síðari málsgrein orðist þannig:

Atvinnu- og samgöngumálaráðnneytinn skal vera heimilt, til þess að 
greiða fyrir flugsamgöngnm á Islandi, að undanþiggja innflntningsgjaldi flug- 
vjelar, varahlnta, hreyfla og áhöld, sem eingöngu ern notnð til rekstrar flngvjela.

Alþingi, 3. april 1929.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Ingvar Pálmason. 
form. og frsm. fnndaskr.

Wd. #51. Frumvarp

til laga um afnám laga nr. 28, 25. sept. 1902, um sildarnætur.

Flutningsm.: ólafur Thors.

1. gr.
Lög nr. 28, 25. sept. 1902, um sildarnætur, skulu úr gildi numin.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. til Iaga nm útflntningsbann á sfldarnótnm var borið fram á Alþingi 
1901, en varð ekki útrætt. Á næsta Alþingi, 1902, vsr það aftnr borið fram og 
náði þá samþykki Alþingis.
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Ástæðan til þessarar lagasetningar var sú, að í þann mnnd var það al- 
titt, að útlendingar þyrptust til sildarveiða á Norður- og Ansturlandi nm sildveiði- 
tímann. Komu þeir á síldveiðiskipum sinnm til landsins og fluttu með sjer 
verkafólk og veiðarfæri. En til þess að fullnægja ákvæðnm íslenskra laga, nrðu 
þeir að taka islenska menn i sina þjónustn, og mun það vera npphaf hinnar 
svokölluðu leppmensku bjer á landi. Islendingar þessir gerðu svo málamynda- 
samning við hina erlendu veiðimenn, keyptu af þeim veiðaríærin, en veðsettu 
þau samtímis seljandanum. I vertiðarlok tóku svo útlendingarnir veiðarfærin 
npp í vangóldna sknld kaupanda og hjeldu heimleiðis með allan sumaraflann, 
en hinir islensku »leppar« sátn eftir með tvær hendur tómar, og náðist ekki svo 
mikið sem útsvar af þessum atvinnurekstri. Til þess svo að ná einhverjn tangar- 
haldi á hinum erlendu veiðimönnum, setti Alþingi bann gegn þvi að flytja 
veiðarfærin út úr landinn, og gátu hlutaðeigandi hreppar eftir það haft veiðar- 
færin til tryggingar sanngjarnri útsvarsgreiðslu af atvinnurekstrinnm.

Siðan lög þessi voru samin hefir öll tilhögun síldveiða hjer við land 
gerbreytst, og eru hinar upprnnalegu ástæður fyrir útflutningsbanni sildarnóta 
með öllu úr sögunni. Verður eigi sjeð, að lengur sje neitt þvi til fyrirstöðn, að 
útflntningur sildarnóta og annara veiðarfæra verði gefinn frjáls, en landsmönnnm 
hinsvegar oft og einatt nauðsyn að geta sent veiðarfæri, einkum sildarnætnr og 
síldarnet, til útlanda til börkunar, tjörgunar og annara aðgerða, sem Islendingar 
hafa ekki sjerþekkingu á.

Yfirleitt má segja, að lög um sildarnætur frá 1902 sjeu úrelt og óþörf, 
enda fullvist, að þeim er víða ekki fylgt, og verður þvi að telja rjett að nema 
þau úr gildi.

Pingskjal 251—252

Wd. 352. Fromvarp

til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júlí 1911, um vita, sjómerki o. fl.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

7. gr. laganna orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 

yrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við hafnir nauðsynleg 
leiðarmerki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje kröfum um það hagað eftir tekj- 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður farartálmi, t. d. sekkur skip á löggiltri höfn eða á almennri 
siglingaleið, skal þá hafnarnefnd eða, ef hún er engin, hreppstjóri gera þær ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi 
að tilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema farartálmann burt 
eða gera hann óskaðlegan. Skal þetta fram fara eins fljótt og unt er. Staðinn 
skal merkja i samræmi við allsherjarreglur og i samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartálminn er á

/
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hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, svo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd að merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um framkvæmdina i samráði við 
ráðuneytið.

Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema í burt farartálma, greiðir 
hafnarsjóður að þvi leyti sem hann ekki fæst greiddur af eiganda þess, er 
farartálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, er um það kunna að gilda á 
hverjum tima, þó ekki hærri upphæð en 500 kr. Verði nettó-kostnaður meiri 
en þeirri upphæð nemur, greiðist það, sem umfram er^að */8 hlutum úr rík- 
issjóði og l/» hluta úr hafnarsjóði. Þó má kostnaðarhluti hafnarsjóðs aldrei 
nema meiru en */♦ hluta af þess árs tekjum hans. Reynist svo, greiðist það, 
sem þar er fram yfir, úr rikissjóði, enda hafi verkið verið framkvæmt með 
samþykki ríkisstjórnarinnar og undir eftirliti trúnaðarmanns af hennar hendi.

Nú vanrækir hafnarnefnd að eyða farartálmanum, og lætur þá ráðu- 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl- 
um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst til hafnar 
eða hafnarleiða, sker ráðuneytið úr.

Ed. 253. Breytlngartillögfur

við frv. til laga um bæjarstjórn í Hafnarflrði.

Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 2. gr.

Orðin »sem er oddviti hennar* i fyrri málsgrein falli niður.
2. Við 4. gr. 1. málsgrein skal orða svo:

Bæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúa; stjórnar hanb nm- 
ræðum á fundum og sjer um, að það, sem ályktað er, sje rjett ritað í 
gerðabókina.

Ed. 254. Frumvarp

til laga um ibúð í jarðhúsum.

Flm.: Ingibjörg H. Bjarnason. Jónas Kristjánsson.

1. gr.
I kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa yfir 100 ibúa, má þvi aðeins 

gera ibúðir i jarðhúsum (kjöllurum), að þær fullnægi eftirfarandi skilyrðum:
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiug). 93
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1. Að jarðhúsið sje ekki grafíð dýpra i jörð en 1 m. á þeim hluta, 
sem ibúðarberbergin eru i.

2. Að allir gluggar í ibúðarherbergjunum viti mót sólarátt — frá rjettu 
austri til rjetts vesturs — að eldbúsi og búri fráskildu.

3. Að forgarður, ekki mjórri en 6 m., greini húsið frá götunni.
4. Að öll ibúðin sje rakalaus, með sæmilegri hitun og umgengni.

2. gr.
Bæjarstjórnum og hreppsnefndum i öllum kauptúnum er beimilt að banna 

ibúð i jarðhúsum, ef þær fullnægja ekki þeim skilyrðum, sem talin eru i 1. gr.

3. gr.
Bæjarstjórn eða breppsnefnd hvers kauptúns skal halda sjerstaka skrá 

yfír allar jarðbúsaibúðir i kauptúninu, og skal þar tekið fram, að bve miklu 
leyti þær fullnægja skilyrðunum, sem talin eru i 1. gr. Þær ibúðir, sem ekki 
fullnægja þeim, skal skoða árlega og leiðrjetta skrá þá, sem fyr er getið, eftir 
þvi, hverjar breytingar hafa orðið á ibúðinni.

4. gr.
Á hverjum áramótum skal bæjarstjórn velja úr þær jarðbúsaíbúðir, 

sem lakastar eru, og aldrei færri en 710 af öllum jarðhúsaibúðum kauptúns- 
ins og banna ibúð i þeim frá næstu fardögum. Skriflega tilkynningu um bannið 
skal senda húseiganda og leigjanda hverrar ibúðar, sem bönnuð er. Skulu 
þannig allar jarðbúsaibúðir í kaupstöðum og kauptúnum horfnar á 30 árum, 
þær, sem ekki fullnægja ákvæðum 1. gr.

5- gr.
Skaðabóta verður ekki krafist, þótt bönnuð sje ibúð i jarðhúsi, nema 

hún fullnægi ákvæðum 1. greinar.

Greinargerð.

Jarðhúsaibúðir erú blettur á bverri þjóð og hættulegar fyrir beilbrigði 
manna, nema þær sjeu vel úr garði gerðar. Allar þjóðir setja þvi sjerstök 
ákvæði um ibúðir i jarðhúsum eða banna þær að mestu leyti (Svíar). Megin- 
gallarnir eru þeir, að íbuðirnar eru oftast rakasamar, ljóslitlar og loftillar.

Rakahættan stafar bæði af vatni i jarðvegi og köldum veggjum, sem 
ekki eru nægilega fóðraðir. Eru ekki fáar jarðbúsaibúðir svo rakasamar, að 
alt myglar þar og fúnar.

Ðirtu- og sólarleysið stafar að nokkru af þvi, að gluggar eru óhæfilega 
litlir, að nokkru af þvi, að þeir eru allajafna þaktir gluggatjöldum, svo að allir 
sjái ekki inn, sem fara um götuna.

Vonda loftið stafar af mörgu. Kolsýra úr jarðvegi leitar mjög inn í 
jarðhúsin, raki og mygla bafa ætið ilt loft og ódaun i för með sjer, en hitt
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er þó litlu betra, að gluggar verða ekki opnaðir fyrir göturyki, sem berst jafn- 
vel inn, þótt þeir sjeu lokáðir. Ef forgarður er við húsið, er göturykið ekki 
eins nærgöngult, sólar nýtur betur og aliir sjá ekki inn i herbergin, svo siður 
er breitt fyrir glugga.

Enginn mun vefengja það, að jarðhúsaibúðir sjeu illar, en hitt munu 
margir ætla, að húseigendum sje mikill skaði að þvi, að mega ekki gera ibúð 
i jarðhúsinu. Þessi skoðun er að mestu sprottin af þvi, að jarðhúsin eru bjer 
talin sjálfsögð, jafnvel með allháum veggjum, og verða þvi allajafna dýr. Hitt 
vita færri, að jarðhús eru fátið i Bretlandi, og byggja þeir þó engu dýrara en 
aðrir. Sannleikurinn er sá, að húsasniðið breytist sjálfkrafa, ef menn bætta að 
nota jarðhús til ibúðar, en til þess að fátæklingarnir komist upp úr jörðinni, 
er nauðsyn á lagasetningu um þetta mál.

Með frv. þessu er að þvi stefnt að leyfa bestu jarðhúsaibúðir, en 
banna binar, sem áreiðanlega eru hættulegar fyrir heilsu manna, og þær eiga 
engan rjett á sjer. Eftir 30 ár er ætlast til þess, að allar vondu jarðhúsaibúð- 
irnar i kauptúnunum sjeu horfnar. í Reykjavik er sagt, að sjeu um 800 slikar 
ibúðir. Til þess að gera svo mikla breytingu, sem bjer er gert ráð fyrir, þótti 
ekki þorandi að hafa timann stytfri.

Ed. 255. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 38, 11. júli 1911, um lækningaleyfi.

Flutningsm.: Jónas Rristjánsson.

1. gr.
Læknar skulu jafnan skila vikuskýrslum, sem af þeim eru heimtaðar, 

á næstu póststöð eigi siðar en á mánudagskvöld i næstu viku.
Mánaðarskýrslum skal skila á næstu póststöð eigi siðar en sjö nótt- 

um eftir mánaðamót.
Ársskýrslum skal skila eigi siðar en i febrúarlok næsta ár.
Fyrírspurnum landlæknis um heilsufar i simskeytum skal svara sam- 

dægurs eða á næturfresti.
2. gr.

Nú vanrækir læknir að senda fyrirskipaðar skýrslur i tæka tið, og get- 
ur þá dómsmálaráðherra, eftir tillögum landlæknis, látið þann lækni sæta 
dagsektum, 5 kr. fyrir hvern dag, er líður fram yfir settan frest, sbr. 1. gr.

Þessar sektir má taka lögtaki og skal sektarfjeð renna í »Styrktarsjóð 
ekkna og munaðarlausra barna islenskra lækna«.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Það er augljóst, hversu áríöandi það er að hafa jafnan glógt yfirlit yfir 
sóttarfar i landinu.

Sama er um öll önnur lönd, um allan heim.
Þess vegua hefir heilbrigðisdeild (Health Section) þjóðabandalagsins gerst 

til þess að gefa út uikaskýrslur um hættulegustu farsóttirnar (pest, kóleru, bólu- 
sótt o. fl.), en einnig um aðrar farsóttir, ef mikið kveður að þeim, t. d. innflú- 
ensuna nú i vetur. Fá þeir skýrslur til sin úr öllum ríkjum veraldar. Jafnaðar- 
lega koma út aukablöð af þessu vikublaði.

Auk þess gefur heilbrigðisdeildin út mánaðarrit um allar farsóttir — um 
allan heim.

Öil þessi tímaril fæ jeg stöðugt send jafnóðum og þau koma út, og er 
það afarmikilsvert fyrir okkar land.

Árið sem leið tókst jeg á hendur fyrir tilmæli þjóðabandalagsins, þrátt 
fyrir mikla erfiðleika hjer, að senda því mánaðarskýrslur um farsóttir á íslandi 
og láta vita oftar, ef eitthvað sjerstakt gerðist hjer á landi.

Jeg fæ nú um hver mánaðamót stutt símskeyti frá öllum hjeraðslækn- 
um um farsóttir undanfarinn mánuð.

En frá læknum i Reykjavík eru nú heimtaðar vikuskýrslur, og á hjer- 
aðslæknir að vinna úr þeim.

1 vetur hefir gengið innflúensualda yfir alla Norðurálfu. Hefir Þb. skýrt 
nákvæmlega frá gangi veikinnar. Gat jeg frætt þá um gang veikinnar hjer á landi, 
og fylgir bjer með brjef til min frá vLeague of Nationsv, sem ber þess vott, að 
fengur þykir i þvi að fá skýrslur frá okkar litla landi.

Nú hefir mjer gengið vel, yfirleitt, að ná saman mánaðarskýrslum frá 
hjeraðslæknum úti um land.

Hinsvegar kvartar hjeraðslæknir i Rvík sáran yfir þvi, hversu tregt gangi 
að ná skýrslum frá hinum mörgu læknum bjer i bæ. Fer þetta versnandi. Er 
enn (2. aprildag) ókomin til min vikuskýrsla fyrir vikuna 17.—23. mars.

Meinið er, að i lögum nr. 38 1911 eru engar sektir lagðar við því, ef 
læknar vanrækja að senda fyrirskipaðar skýrslur.

Þess vegna hefi jeg samið þetta frumvarp. Hefi jeg þar haft til fyrirmynd- 
ar ný norsk lög (Lov av 29. april 1927, om lægers rettigheter og plikter). Einnig 
þar er ákveðið, að sektarfjenu skuli varið til styrktar bágstöddum læknnm, eða 
ekkjum og börnum látinna lækna.

Um 1. gr.
Frestir þeir, sem hjer ern settir, eru svipaðir þeim ákvæðum, sem gilda 

i Noregi.
Um 2. gr.

1 Noregi er það sFylkesmannc (amtmaður), sem getur beitt sektunum. 
Hjer eru engir amtmenn, og virðist einsætt, að dómsmálaráðherra fari

með þetta vald.
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Hjer er sagt »getur«, en ekki »skal«, því að stundum getur staðið svo á, að 
lækni sje ekki unt að senda skýrslu í tæka tíð, t. d. ef hann verður alvarlega veikur.

Styrktarsjóður sá, sem nefndur er, var stofnaður 1926. Veit jeg, að nú 
slendur til að leita staðfestingar á skipulagsskrá hans.

Beiðist þess að fá brjef þjóðabandalagsins aftur.

Landlæknirinn, Reykjavik, 2. apríl 1929.

G. Björnson.

Nd. 250. Breytingartillaga

við frv. til laga á þskj. 252 [Vitar, sjómerki o. fl.].

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við 5. efnismálsgrein.
í stað »’/» hlutumc og bVs hluta« komi á báðum stöðum: helmingi.

Ed. 257. Breytlngartillaga

við frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

Frá Halldóri Steinssyni.

Við 7. gr. Fyrsta málsgrein orðist svo:
Stjórn verksmiðjunnar skipi þrir menn. Einn skipaður af atvinnnmála- 

ráðherra, einn skipaður af útgerðannönnum þeim, er hafa viðskifti við verk- 
smiðjuna, og einn tilnefndur af bæjarstjórn Sigiufjarðarkaupstaðar. Ráðherra 
setur stjórninni erindisbrjef og ákveður laun hennar.

líd. 258. Breytingartlllaga

við frv. til laga um Landbúnaðarbanka íslands.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Banka skal stofna, er nefnist Búnaðarbanki íslands. Á Norðurlanda-



málum er heiti hans Islands Landbrugsbank, á ensku The Rural Bank of 
Iceland.

(Annarsstaðar f frv. breytist nafn bankans samkvæmt þessu).
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess 
að taka lán erlendis þarf bankinn sjerstaka lagaheimild i hvert sinn.

3. Við 11. gr. Á eftir »og er þá rikisstjórninni heimiltv komi: að fengnn sam- 
þykki Alþingis f hvert sinn o. s. frv.

742 Pingskjal 258—260

Hd. 359. Breytlngartillaga

við tillögu til þingsályktunar um aukna landhelgigæslu við innanverðan Faxa 
flóa, i nágrenni við Reykjavík.

Frá Hannesi Jónssyni.

1. Aftan við tillgr. bætist:
Að haldið verði úti sjerstökum mótorbáti til landhelgigæslu á innan- 

verðum Húnaflóa yfir mánuðina mai—október. Þó sje á engan hátt dregið 
úr starfsemi hinna stærri landhelgigæsluskipa á flóanum.

2. Fyrirsögnin verði: Tillaga til þingsályktunar um aukna landhelgigæslu.

Wd. 300. Þlnga&lylítun

nm aukna landhelgigæslu.

(Afgreidd frá Nd. 3. april).

Neðri deild Alþingis ályktar.að skora á rikisstjórnina:
a. Að anka landhelgigæsluna við innanverðan Faxaflóa og að sunnanverðu 

á Breiðafirði á þeim tima árs, þegar þörfin er brýnust, og með þeim 
hætti, er hentast þykir, enda verði á engan hátt dregið úr þeirri sjer- 
gæslu, er verið hefir á sunnanverðum Faxaflóa.

b. Að haldið sje úti sjerstökum mótorbáti til landhelgigæslu á svæðinu frá 
Hornbjargi að Straumnesi við Patreksfjörð yfir mánuðina maí—desember, 
nema vissa sje fyrir þvi, að hin stærri landhelgigæsluskip rikisins geti 
annast það svo vel sje.

c. Að haldið verði úti sjerstökum mótorbáti til landhelgigæslu á innan- 
verðum Húnaflóa yfir mánuðina mai—október. Þó sje á engan hátt dreg- 
ið úr starfsemi hinna stærrí landhelgigæsluskipa á flóanum.
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Ed. 361. Breytlngartillögnr

við frv. til laga om rekstnr verksmiðjn til bræðslu sildar.

Frá Ingvari Pálmasyni.

Við 2. gr. í stað »7. gr.« komi: 8. gr.
Við 5. gr. Greinin orðist þannig:

Sildarbræðslunni skal skylt að selja við kostnaðarverði samvinnnfje- 
lögum, bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaöarfjelögum það af sildarmjöli, 
sem slik fjelög hafa pantað bjá sildarbræðslnnni fyrir 1. ágúst ár hvert og 
síldarbræðslan getnr látið af höndnm. Skuln fjelögin skyld til að hafa leyst 
út pantanir sinar í siðasta lagi 15. okt. það ár, sem þær ern gerðar. Fjelögin 
mega aðeins láta sildarmjölið af hendi til notknnar innanlands. Brot á móti 
þessn varða sektnm, frá 500—5000 kr.

líd. 262. BreytingartiUaga

við frv. til laga um lögreglnstjóra á Akranesi.

Fintningsm.: Pjetnr Ottesen.

Við 3. gr. Á eftir vlaun fyrir þau« kemnr: úr sveitarsjóði.

£d. 263. Breytingartillaga

við frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu síldar.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 7. gr. Fyrstu málsgrein skal orða svo:.
Stjórn verksmiðjunuar skipa flmm menn. Einn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, annar ’skipaður af stjórn sildareinkasölunnar, þriðji af bæjar- 
stjórn Siglufjarðarkaupstaðar, fjórði af stjórn Alþýðusambands íslands og hinn 
fimti af útgerðarmönnum þeim, er við verksmiðjuna skifta. Tilnefning i stjórn 
sildarverksmiðjunnar af hálfu útgerðarmanna skal fara fram eftir reglum, er 
ráðherra setur. Ráðherra setur stjórninni erindisbrjef og ákveður laun hennar.
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Kd. 264. Breytlngartillaga

við frv. til laga nm breyting á lögum nr. 19, 15. júní 1926, um kynbætur hesta.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Pjetur Ottesen.

Við 1. gr. Greinin fellur niður.
Greinatalan breytist samkv. því.

Ed. 265. Breytlngartlllögur

Við brtt. á þskj. 199 [Kvikmyndir og kvikmyndahús].

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 2. lið. Liðurinn orðist svo:
Við 3. gr. 1. málsgr. orðist svo:

Leyfi má ekki veita til lengri tfma en 10 ára.
2. Við 3. lið.

a. í stað »30« i upphafi formúlunnar í 1. málsgr. komi: 20.
b. I stað orðanna »1 meðalverði.......................... sýningunni« f sömu málsgr.

komi: í meðalverði sæta f kvikmyndahúsi (b) eru innifalin öll gjöld, 
sem greiða þarf til þess að fá aðgang að sýningu, önnur en skemtana- 
skattur.

c. Orðin »á þeim stöðum............. ekki fyrir« f 3. málsgr. falli niður.
3. Á eftir 3. lið kemur nýr liður, svo hljóðandi:

Við 14. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi þegar f staö.

Wd. 266, Frumvarp

tií laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara 
og laun þeirra.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Stafliður e i 9. gr. nefndra laga orðist svo:
Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimafræðslu hafa i árslaun 

500 kr., auk ókeypis fæðis, húsnæðis, ljóss, hita og þjónustu þá 6 máuuði 
ársins, sem skólinn stendur.
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2. gr,
í stað siðari málsliðar fyrri málsgreinar 11. gr. kemur:
Helmingur þeirra launa, sem talin ern i d-lið sömu greinar, greiðist 

af ríkisfje, en helmingur úr sveitarsjóði. Til farkennaralauna samkvæmt e-lið 
greiðast úr ríkissjóði 350 kr., en úr sveitarsjóði 150 kr., auk þeirra hlunninda, 
sem farkennarar njóta.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1929.

Greinargerð.

Ár frá ári hefir þeim kennurum, sem próf bafa tekið úr kennaraskól- 
anum, fækkað, er taka vilja að sjer farkenslu i sveitum, vegna binna lágu 
launa og vaxandi samkeppni annara atvinnugreina, sem miklum mun hærri 
laun greiða. Má búast við, að nokkur lagfæring fáist á þessu með launa- 
hækkun, þó ekki nemi meiru en hjer er farið fram á. Sjálfsagt er, að sú 200 
kr. hækkun, sem hjer um ræðir, sje öll greidd úr ríkissjóði, þvi sveitirnar hafa 
til þessa verið mjög afskiftar um tillag úr rikissjóði til barnakenslu, þar sem 
þær hafa verið einar um að greiða fæði, húsnæði, Ijós, hita og þjónustu. Þau 
hlunnindi farkennara eru lágt metin á 500 kr. Hafa sveitarfjelög þurft að 
greiða til kennara síns 650 kr. móti 150 kr. úr rikissjóði, en til fastra skóla i 
þorpum og kaupstöðum greiðir rikissjóður helming og þriðjung allra launa. 
Eftir frumvarpinu verður tillag rikissjóðs 350 kr., en sveitanna 650 kr., þegar 
hlunnindin eru metin á 500 kr., og er af því bert, að ekki er að fullu rjettur 
hlutur sveitanna, þó nokkru sje bættara við þessa breytingu. Á yfirstandandi 
skólaári hafa alls verið settir eða skipaðir 115 farkennarar, en það er óvenju- 
lega margt. Nemur því breyting sú, sem í frv. felst, árlega 20—25 þús. kr. 
fyrir rikissjóð, en það má, eins og áður er bent á, teljast aðeins nokkur hluti 
af vangoldnu barnafræðslutillagi til sveitanna.

Bd. 967. Iiögr

um breyting'á Iögum nr. 29, 27. júni 1925, um skráning skipa.

(Afgreidd frá Ed. 4. april).

12. gr. laganna orðist svo:
Nú er skip bygt erlendis fyrir aðilja, er hjer má láta skrá skip sitt, 

eða hann verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki 
skrá það á íslandi, fyr en það er komið i islenskt skráúingarumdæmi.

Þó skal viðskiftafulltrúum Islands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskirteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilriki þau,

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarping). 94
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er í 6. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt þjóðernisskirteini, þó ekki 
lengur en þar til skipið kemur fyrsta sinn i íslenska höfn, enda sje skirteini 
skilað lögreglustjóra i þvi umdæmi, og aldrei lengur en tvö ár, nema sam- 
þykki fjármálaráðuneytisins komi til.

Nú þykir viðskiftafulltrúa grunur leika á þvi, að aðili fullnægi i raun 
rjettri ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá skip sitt á Islandi, eða að 
hann eigi i raun rjettri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sina eign, 
og ber honum þá að neita að gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða, þar 
til fjármálaráðuneytið, eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr málinu.

Jafnskjótt sem viðskiftafulltrúi gefur út þjóðernisskírteini, sendir hann 
fjármálaráðuneytinu eftirrit af þvi, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunar- 
gögnum þeim, sem sá, er skráningarinnar heiðist, á að afhenda honum 
samkvæmt 6. gr. Fjármálaráðuneytinu ber að rannsaka skjöl þessi og krefja 
útgerðarstjóra skipsins um að skila aftur bráðabirgða-þjóðernisskirteininu, ef 
það reynist að vera ólöglega útgefið.

I þjóðernisskirteini til bráðabirgða skal greina:
1. Nafn skips og hverskonar skip það sje.
2. Hvar og hvenær skip sje bygt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda 

samkvæmt kaupbrjefi eða öðru heimildarskjali.
3. Nafn skipstjóra.
4. Svo nákvæmar upplýsingar, sem fá má, um smálestatal skips, lögun þess 

og lýsing.
5. Hversu lengi skirteinið skuli gilda.

Nú er skip, sem skrásett er á íslandi, smiðað upp erlendis, og er 
skipstjóra þá rjett að krefjast þess af næsta viðskiftafulltrúa íslands, að hann 
fái honum i hendur skírteini, er veiti honum heimild til að nota þjóðernis- 
og skrásetningarskirteini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur i islenska 
höfn, þar sem rannsaka má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi 
út nýtt þjóðernisskirteini. Þó getur skírteini viðskiftafulltrúa ekki lengur gilt 
en tvö ár, nema sjerstakt samþykki fjármálaráðuneytis komi til.

Hd. 268. Breytlng-artlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júni 1924 [Vegalög].
Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Aftan vid frumvarpsgreinina bætist:
Við B. 1. i 2. gr. laganna bætist:
Frá ísafirði að Gemlufalli við Dýrafjörð, frá Þingeyri að Rafnseyri við 

Arnarfjörð, frá Bíldudal um Fossheiði, póstleiðina til Þorskafjarðar.

Til vara:
. Frá ísafirði að Gemlutalli við Dýrafjörð.
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Md. SB60. Kramvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að selja Siglufjarðarkaupstað 
land prestssetursins Hvanneyrar.

Flutningsm.: Jón Porláksson.

Pegar prestssetriö Hvanneyri losnar úr ábúð, er rikisstjórninni heimilt 
að selja Siglufjarðarkaupstað land jarðarinnar, að undanskilinni nægilegri lóð 
nndir prestssetrinu og umhverfis það, og hæfilegum lóðum undir aðrar opin- 
berar byggingar, eftir tillögum skipulagsnefndar.

Greinargerð.

Tillögu um sama efni bar jeg fyr á þinginu fram sem breytingartillögu 
við frv. um samskonar heimild til að selja Neskaupstað þann hluta úr Nes- 
landi, sem er ríkiseign. Flutningsm. þess frv. mæltist undan þvi, að þessar 
tvær heimildir yrðu teknar upp i sama frv., og vegna þeirra tilmæla tók jeg 
nefnda brtt. aftur, en flyt nú efni hennar i þessu sjerstaka frv.

Bæjarstjórn Siglufjarðar hefir óskað eftir að fá land þetta keypt, bæði 
fyrrum og nú siðast í símskeyti til min, eftir að málinu var hreyft. Lagafrv. 
um þetta lágu fyrir Alþingi 1919 og 1921. Jeg tel það yfir höfuð sjálfsagða meg- 
inreglu, að rikið selji kaupstöðum og kauptúnum jarðeignir þær, sem bygð- 
in er á og næstar liggja bygðinni, þar sem svo er ástatt, að rikið er eigand- 
inn, og þar sem þessi meginregla hefir nú verið viðurkend bæði i nál. um 
sölu á landi rikisins til Neskaupstaðar og með afgreiðslu þess máls i Ed., þá 
vænti jeg, að þetta frv. fái að njóta sömu velvildar.

fid. »70. Híefndar&llt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan 
ellistyrk.

Frá ijárhagsnefnd.

Nefndin er öll sammála um, að rjett sje að auka framlög til ellistyrkt- 
arsjóðanna i þeim tilgangi, að upphæð sú, sem til úthlutunar kemur árlega, 
verði hærri og þannig komi að meiri notum. Hinsvegar virðist nefndinni ekki 
rjett að þyngja sem stendur álögur á mönnum til þess að auka á sjóðsöfnun 
þá, sem sjeð er fyrir með núgildandi löggjöf. Ennfremur er nefndin sammála 
um það, að rjett sje að bæta nú við þriðja aðilanum, nefnilega sveitarsjóð- 
unnm, auk rikissjóðs og gjaldenda, sem þátttakanda i framlögum til ellistyrks.



748 Þingskjal 270-271

Fjórir nefndarmenn flytja þvi neðanskráðar breytÍDgartillögur við frv., sem 
fela i sjer þær breytingar á núgildandi löggjöf um þetta, að tillög karlmanna 
til sjóðsins hækki úr 2 kr. upp i 3 kr„ kvenmanna úr 1 kr. upp i 1,50 kr., 
og sveitarsjóðirnir leggi fram 1 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann, eins og 
rikissjóður gerir nú, en framlag* rikissjóðs haldist óbreytt.

Loks fela brtt. það i sjer, að sem næst allur þessi tekjuauki sjóðanna 
komi árlega til úthlutunar, og giskum við á, að aukning útborgunarinnar nemi 
85 til 90 þús. kr. árlega sem stendur.

Einn nefndarmaður vill afla tekjuaukans að nokkru leyti á annan 
hátt, og flytur sjerstakar brtt. um það.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. 1. gr. verði þannig:

2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er

nemi 1 kr. fyrir bvern gjaldskyldan mann, og með jafnháu tillagi úr 
bæjarsjóði eða hreppssjóði.

2. Við 2. gr. Fyrir >4 kr.« komi: 3 kr., og fyrir >2 kr.« komi: 1 kr. 50 au.
3. Á eftir 2. gr. komi ný grein, er verður 3. gr., þannig:

12. gr. laganna skal orða svo:
I hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef 

verðugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta •/* hlutum af gjaldi 
því, er gjaldskyldum mönnum ber að greiða það ár til ellistyrktarsjóðsins 
i kaupstaðnum eða hreppnum, svo og öllu tillaginu það ár úr bæjarsjóði 
eða hreppssjóði, og ennfremur hálfum styrk þeim, er lagður er til 
styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, svo og hálfum vöxtunum af styrkt- 
arsjóðnum fyrir næsta ár á undan.
. Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

Alþingi, 4. april 1929.

Ingvar Pálmason, Páll Hermannsson. Björn Kristjánsson. 
form.

Jón Porláksson, Jón Baldvinsson,
frsm. fundaskrifarí,

, með fyrirvara.

Ed. 991. Breytlngartillaga

við 2. lið brtt. á þskj. 253 [Bæjarstjórn í Hafnarfirði].

Frá Birni Kristjánssyni.

Orðin »úr flokki bæjarfulltrúanna« falli burt.
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Hd. 272. Frumvarp

til laga nm bæjarstjóm i Hafnarfirði.

(Eftir 3. nmr, i Ed.).

1. gr.
Hafnarfjörður skal vera lögsagnammdæmi út af fyrir sig með kaupstað- 

arrjettindum. Takmörk kaupstaðarsvæðisins ern þessi: Bein lina úr »Balaklöpp«, 
við vesturenda Skerseyrarmalar, i veginn frá Hafnarfirði til Reykjavikur, þar sem 
hann fer lækkandi ofan af norðurbrún hraunsins. Þaðan eftir nyrðri brún Hafn- 
arfjarðarhrauns, þar til kemur móts við austurhorn Hraunsholtstúns. Þaðan 
beina stefnu neðanverðan Kaplakrika i vörðu á holtinu fyrir ofan Jófriðarstaði; 
þaðan yfir Fuglastapaþúfu efri, beina leið i sjó fram. Kaupstaðurinn skal skyld- 
ur að setja nægilega mörg varanleg merki, er sýni greinilega takmörk landsins, 
og halda þeim við.

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu skal jafnframt vera bæjar- 
fógeti kaupstaðarins.

2. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. 1 henni eru kosnir 

bæjarfulltrúar auk bæjarstjóra. Bæjarstjóri skal kosinn af bæjarstjórn til 4 ára i 
senn og skal hann launaður af bæjarsjóði.

Bæjarstjóri hefir þvi aðeins atkvæðisrjett á fundum, að hann sje jafn- 
framt bæjarfulltrui.

3. gr.
Bæjarstjóri hefir á hendi framkvæmd á ákvörðunum þeim, er bæjarstjórn 

gerir, og í bæjarmálum yfir höfuð. Þó má bæjarstjórnin fela einum eða fleiri 
mönnum úr sfuum flokki að framkvæma einstök bæjarstörf eftir reglum, sem 
hún setur. Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sjer þau sjerstöku bæjar- 
störf, sem bæjarstjórnin þannig felur þeim.

4. gr.
Bæjarstjórn kýs sjer forseta; stjórnar hann umræðnm á fundum og sjer 

um, að það, sem ályktað er, sje rjett ritað í gerðabókina.
Fnndi skal bæjarstjórnin halda i heyranda hljóði. Einstök mál má þó 

ræða innan luktra dyra, þegar bæjarstjórnin ályktar það.
Til þess að lögmæt ályktun sje gerð, verður, auk bæjarstjóra, að minsta 

kosti helmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðafjöldi skal ávalt ráða. 
Sjeu jöfn atkvæði með og móti, fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þvi 
þá ræður hlutkesti.

Það skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórnin heldur 
fundi, sem aimennir eru. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn- 
legl, eða að minsta kosti helmingur bæjarfulltrúa æskir þess.

Bæjarstjóri skal á undan fundum, að svo miklu leyti, sem unt er, skýra
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bæjarfulltrúum frá, hver málefni komi fyrir. Allir þeir bæjarfulltrúar, sem eru á 
fundi, skulu rita nöfn sín undir gerðabókina við fundarlok, og á sjerhver i 
bæjarstjórninni rjett á að fá ágreiningsatkvæði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf fundarsköp sín, en hlutaðeigandi ráðuneyti samþykkir.

5. gr.
Virðist bæjaistjóra ákvarðanir bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið 

hennar, eða ef ákvörðun er gagnstæð lögum, eða skaðleg fyrir kaupstaðinn, eða 
hún miðar til að færast undan skyldum þeim, er á kaupstaðnum hvila, má bæj- 
arstjóri fella ályktunina úr gildi að sinni, með þvi að rita álit sitt f gerðabókina. 
Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda rikisstjórninni skýrslu, en 
hún leggur úrskurð sinn á málið. Eftirrit af skýrslu bæjarstjóra skal jafnframt 
senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún 
fer til ríkisstjórnarinnar.

6. gr.
1 öllum þeim málum, sem snerta uppeldi og uppfræðing barna, hefir for- 

maður barnaskólanefndar sæti og atkvæðisrjett á bæjarstjórnarfuudum.

7. gr.
Bæjarstjórnin kýs 4 menn til þess að vera i byggingamefnd fyrir kaup- 

staðinn ásamt bæjarstjóra og slökkviliðsstjóra. Skulu tveir þessara manna kosnir 
úr flokki bæjarfulltrúanna.

8. gr.
Þeir, sem kosnir ern utan bæjarstjórnar til að taka sæti i byggingarnefnd 

og hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka á móti kosningu. Þó gilda 
sömu synjunarástæður og sama starfstimatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjar- 
fulltrúa samkvæmt lögum.

9. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin semur fyrir kaupstaðinn og 

stjórnarráðið staðfestir, má fela byggingarnefnd að annast byggingarmálefni 
kaupstaðarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. í byggingarsamþyktina má 
setja fýllri ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en þá eru f lögum, 
ákveða sektir fyrir brot og setja reglur um greiðslu kostnaðar þess, sem 
af ákvæðum byggingarsamþyktarinnar leiðir; svo má og ákveða hæfileg gjöld 
fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða byggingarnefnd veitir. — Nú er byggingar- 
fulltrúi skipaður samkvæmt byggingarsamþykt, og má þá ákveða hæfileg gjöld 
fyrir þau störf hans, sem hann leysir af hendi sem byggingarfulltrúi i þarfir 
einstakra manna, eftir beiðni þeirra. Gjöld fyrir byggingarleyfi og störf fyrir ein- 
staka menn skulu hafa lögtaksrjett, og renna þau f bæjarsjóðinn. Ef lóðareiganda 
þykir rjetti sinum hallað með úrskurði bæjarstjórnar eða byggingarnefndar f 
byggingarmáli, má hann skjóta honum til stjórnarráðsins.
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10. gr.
Bæjarstjórnin kýs 2 eða 4 menn til að sitja i hafnarnefnd utan bæjar- 

stjóra, og skulu eigi færri en 2 þeirra kosnir úr flokki bæjarfnlltrúa.

11. gr.
Með hafnarreglngerð, er stjórnarráðið gefnr.út fyrir kaupstaðinn eftir til- 

lögnm bæjarstjórnar, má fela hafnarnefnd að annast hafnarmálefni kaupstaðarins, 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar. 1 hafnarreglngerðina má setja ákvæði nm lögregln 
á höfninni og nm notknn hennar og mannvirkja; svo má og ákveða þar gjöld 
til hafnarsjóðs fyrir notknn hafnarinnar og hafnarmannvirkja og sektir fyrir brot, 
alt að 400 kr., er renna i sama sjóð.

12. gr.
Bæjarstjórn kýs bæjargjaldkera og veitir honnm árlega þóknnn. Starf 

hans er uppsegjanlegt með 6 mánaða fyrirvara af beggja hálfn til 1. júli ár hvert.

13. gr.
Bæjarstjórn skipar embættismenn eða sýslnnarmenn bæjarins og veitir 

þeim lausn. Lögreglnþjóna og nætnrverði skipar bæjarstjórnin eftir tillögn bæjar- 
fógeta, en hann getnr veitt þeim lansn án samþykkis bæjarstjórnar.

14. gr.
. Fje það, sem útheimtist til þess að standast útgjöld kanpstaðarins til 

bæjarþarfa, skal að svo mikln leyti, sem sjerstakar tekjnr kanpstaðarins ekki 
hrökkva til, fengið með því að leggja útsvör á íbúa bæjarins, á atvinnn, sem 
stnndnð er i bænum á bátnm eða skipnm, sem gerð eru út frá bænnm, og á 
stofnanir og arðsöm fyrirtæki.

15. gr.
Bæjarstjórn, og sjerstaklega bæjarstjóri, skal hafa nákvæmar gætnr á fjár- 

stjórn og fjárgæslu kaupstaðarins og sjá nm, að skattar og aðrar tekjnr sjen rjett 
heimtar og i tækan tíma, ennfreranr gæta þess, að geymt sje á tryggnm stað og 
eftir atviknm ávaxtað fje bæjarins, þangað til á því þarf að halda til þess að 
borga útgjöld hans. Bæjarstjórnin ber ábyrgð á innstæðnm og öðrnm eignnm 
kanpstaðarins.

16. gr. ,
Fjehirðir skal skyldnr til að gefa bæjarstjórninni nákvæma sjóðskýrsln 

mánaðarlega eða þegar bæjarstjórn óskar þess, er sýni bæði, hvað goldist hefir 
í bæjarsjóð og hvað úr honnm hafi verið borgað. Eigi má fjehirðir greiða neitt 
úr bæjarsjóði nema eftir ávisnn frá bæjarstjórninni. Allar ávisanir sknln vera 
undirritaðar af bæjarstjóra og minst 1 bæjarfnlltrúa, sem hefir með þan mál að 
gera, sem greiðslan kemnr við.

17. gr.
Fyrir opinber nppboðsþing eða útboð, sem bærinn lætnr halda i sína



þágu, svo sem á vegavinnu, á þvi að útvega vinnu og varning í þarfir bæjarins 
o. s. frv., skal ekki goldið neitt.
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18. gr.
BæjaTstjórninni er skylt að útvega og láta rikisstjórninni i tje skýrslur 

þær, er hún kann að æskja, svo sem um fólkstal, skepnuhald, atvinnuvegi og 
annað ástand kaupstaðarins.

19. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendur neina 

skuldbindingu til langframa, sem ekki beinlínis hvfiir á henni samkvæmt lögum, 
ekki taka af innstæðufje kaupstaðarins, ekki selja nje veðsetja fasteignir hans nje 
kaupa neina nýja fasteign, ekki taka stærri lán nje lán upp á lengri tíma en svo, 
að þau verði borguð aftur af tekjum þe$s árs, sem í hönd fer, nje heldur end- 
urnýja slik lán eða fresta borgunartímanum.

20. gr.
Við lok hvers reikningsárs skal fjehirðir semja reikning yfir tekjur og 

gjöld kaupstaðarins fyrir hið umliðna ár og senda hann bæjarstjórn eigi siðar 
en í lok febrúarmánaðar ár hvert. Reikningurinn skal liggja bæjarbúum til sýnis 
frá 1. til 15. mars i skrifstofu bæjarstjóra. Skal reikningurinn siðan endurskoð- 
aður af 2 mönnum, sem bæjarstjórn kýs til þriggja ára í senn. Endurskoðendur hafa 
aðgang að bókum og sjóði bæjarins hjá fjehirði, er þeim þykir þörf að gera athug- 
anir, og er endurskoðendum skylt að yfirfara og bera saman dagbók, sjóðbók 
og kassa gjaldkera, og einnig athuga heimildir fyrir útborgunum eigi sjaldnar en 
ársfjórðungslega. Endurskoðun bæjarreikninganna skal Iokið fyrir 15. maí ár 
hvert. Að fengnum svörum fjehirðis við athugasemdum endurskoðunarmanna, 
skal svo reikningurinn lagður fyrir bæjarstjórn, ásamt athugasemdum endur- 
skoðunarmanna og svörum fjehirðis, og leggur bæjarstjórn úrskurð sinn á reikn- 
inginn og veitir síðan kvittun fyrir reikningshaldinu samkvæmt honum. Þegar 
búið er að samþykkja reikninginn eða úrskurða hann, má eítir ákvörðun bæjar- 
stjórnar birta á prenti ágrip af honum, er bæjarstjóri semur, og skulu þá i ágripi 
því greind öll aðalatriði i tekjum og gjöldum kaupstaðarins.

21. gr.
Innan loka júlfmánaðar ár hvert skal senda rfkisstjóminni reikning yfir 

hið umliðna ár með athugasemdum enduiskoðunarmanna og úrskurði bæjar- 
stjórnarinnar á þeim.

22. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 75, 22. nóv. 1907, um 

bæjarstjórn i Hafnarfirði, lög nr. 26, 9. júli 1909, um viðauka við greind lög, 
lög nr. 48, 10. nóv. 1913, um breytingu og viðauka við sömu lög, svo og 
önnur lög og fyrirmæli, er fara i bága við lög þessi.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Ed. 273. Frumvarp

til laga um kirkjugarðsstæði i Reykjavik o. fl.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Reykjavikurbær leggur til úr óræktuðu landi bæjarins notbæft kirkju- 

garðsstædi, er kirkjumálaráðherra tekur gilt, að fengnu áliti sóknarnefndar

2. gr.
Nú vill Reykjavikurbær taka að sjer kirkjugarðsmálefni bæjarins að 

öllu leyti, og getur þvi máli þá orðið framgengt með samningi við kirkju- 
málaráðherrann.

Ráðberranum er heimilt að gera samning um, að hið lögboðna leg- 
kaup til rikissjóðs skuli falla til bæjarsjóðs Reykjavíkur.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. juli 1929.

Nd. 274. Nefndarállt

um frv. til laga um sölu á hluta prestsselursins Hólma i Reyðarfirði.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið sammála meiri hluta allsherjarnefndar um 
þá afgreiðslu á máli þessu, er hann leggur til á þingskj. 202. Liggja til þess 
ýmsar ástæður.

I fyrsta lagi tel jeg það mjög varhugavert að taka stórar lendur frá 
jörðum og selja þær. Með því fyrirkomulagi getur í mörgum tilfellum verið 
gengið svo nærri viðkomandi jörðum, að þær þar fyrir verði miður byggileg- 
ar, nema svo standi á, að land jarðarinnar sje svo stórt og nytjalitið fvrir 
bana, að hún geti undir öllum kringumstæðum án þess verið, eða liggi í 
þeirri fjarlægð, að ónothæft sje fyrir þá jörð, er það heyrir undir. Að um 
neitt slikt sje hjer að ræða, virðist ekki til að dreifa. Aftur á móti er hvorki 
farið fram á meira nje minna en sölu á öllu landi viðkomandi jarðar á ann- 
an veginn, og það svo freklega, að ekki er staðar numið fyr en við túngarð- 
inn á prestssetrinu.

1 öðru lagi tel jeg málið alls ekki hafa fengið þann æskilega og nauð- 
synlega undirbúning, sem vænta mætti, að nauðsynlegt væri, þegar um jafn- 
þýðingarmikla sölu er að tala og hjer á sjer stað. T. d. er mjer kunnugt um

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing) 95



það, að alls ekki hefir verið leitað umsagnar hreppsbúa eða hreppsnefndar 
þess hrepps, er jörðin Hólmar liggur í. Vera má, að lagalegur rjettur þeirrar 
sveitar sje ekki fyrir borð borinn, þó umsagnar viðkomandi sveitarstjórnar 
hafi ekki verið leitað. Því er þó tæplega hægt að neita, að slíkt hefði verið 
mjög æskilegt, ef ekki sjálfsagt. Þvf þó svo kunni að vera, að eins og stendur 
hafi það ekki fjárhagslega þýðingu fyrir viðkomandi hrepp, að landsspilda 
þessi væri seld til annars hreppsfjelags, er ekki hægt að segja neitt um það 
nú, hvort ekki mundi síðar koma i Ijós, að misráðið hefði verið að selja, 
með tilliti til hagsmuna Reyðarfjarðarhrepps. 1 þvi sambandi leyfi jeg mjer 
að fullyrða það, að ibúar Reyðarfjarðarhrepps eru mjög á móti sölunni.

Meiri hluti allsherjarnefndar tekur það fram i niðurlagi sins nefndar- 
álits, að biskup sje á móti sölunni. Þetta er alveg rjett, enda það eina í áliti 
háttv. meiri hluta, sem er fullkomlega sannleikanum samkvæmt. En þar sem 
háttv. deild eru ekki Ijós rök þau, sem fram eru sett í brjefi biskups til 
nefndarinnar, þó háttv. meiri hluti kannist við, að hann leggi á móti sölunni, 
leyfi jeg mjer að birta hjer brjef biskups, og vænti jeg, að háttv. deild kunni að 
meta rök þau, sem i þvi eru, betur en háttv. meiri hluti nefndarinnar virðist 
hafa gert.

154: Þiogskjal 274

BISKUPINN YFIR ÍSLANDI.
Reykjavik, 18. mars 1929.

Allsherjarnefnd neðri deildar hefir sent mjer frumvarp til laga um 
sölu á nokkrum hluta prestssetursins Hólma i Reyðarfirði, og óskað álits 
mins um frumvarpið.

Flutningsmaður frumvarps þessa átti fvrir nokkru siðan tal við mig 
utn efni þetta, og mun jeg þá, að lítt athuguðu málinu, hafa gefið i skyn, að 
jeg mundi ef til vill geta sætt mig við, að Eskifjarðarkaupstaður fengi kaup á 
□okkrum hluta af landi Hólma-prestsseturs. En eftir að jeg nú hefi at- 
hugað málið nánar, þá horfir málið mjög svo öðruvisi við mjer, og þykist jeg 
eftir þá athugun sjá ýmsa agnúa á frumvarpi þessu, sem gera að verkum, að 
jeg get ekki óskað nje mælt með því, að málið nái fram að ganga eins og 
það liggur fyrir í frumvarpinu.

Jeg skil vel, að kaupstað eins og Eskifirði sje ágirnd á að eignast 
land til landnáms, ræktar og beitar fyrir ibúa kaupstaðarins, sjerstaklega í 
beinu framhaldi af landi þvi, sem kaupstaðurinn stendur á. En bjer er ekki 
um neitt slikt að ræða. Hjer er seilst yfir ekki minna en fjórar jarðir, þær er 
næst liggja kaupstaðnum að vestanverðu (Eskifjörð, Eskifjarðarsel, Bleiksá 
og Borgir), — og hjer er meira að segja seilst inn í annað hreppsfjelag til 
þess að ná kaupum á landi handa kaupstaðnum. Það sem í frumvarpinu er 
kallað »nokkur hlutia prestssetursins Hólma, reynist mjer, að því er jeg frekast 
fæ sjeð, að vera meira en helmingur alls staðarlandsins; þvi að það, sem beðið 
er um handa Eskifjarðarhreppi, er: sá hluti Hólmalands, sem liggur norðan 
við Hólmaháls, ásamt Hólmanesi og öllu þvi landi, sem liggur austan túns á 
Hólmum milli fjalls og fjöru. Jeg sje ekki betur en að hjer sje um að ræða
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meira en helming Hólmalands, og það fast heim að túni á Hólmum, svo að 
ekki verður eftir annað af Hólmalandi en staðartúnið og landið milli Hólma 
og Sómastaða eða Sómastaðageröis. M. ö. o. það, sem falast er eftir kaupum 
á, er meginhlutinn at öllu beitilandi prestssetursins. Með sölu þess mundi 
þeim presti, sem á Hólmum situr, vera gerðar ærið þungar búsifjar. Þegar i 
greinargerðinni segir, að land þetta »virðist nytjalitið orðið fyrir ábúanda 
Hólma, siðan hætt var sauðrækt og fráfæruma og »ekki sjáanlegt að Hólma- 
prestur missi mikils i«, þótt landið verði selt, þá er til þess því að svara, að 
það, sem »virðist« nú vera og ekki er »sjáanlegt« nú, eins og allar ástæður 
eru i bili, sannar ekkert um ókominn tíma. Svo gæti farið að það, áður en 
varir, yrði öllum augljóst, sem vilja sjá það, að með sölu þessa lands undan 
Hólmum hefði hinn fornfrægi staður fengið svo mikinn skell, að hann biði 
þess aldrei bætur. 1 frumvarpinu er »varpland staðarins« að vísu undantekið 
sölunni. En þar sem varphólmar staðarins (og einn þeirra er, að þvi er jeg 
hefi fyrir satt, Iandfastur) liggja fram undan þvi landi, sem falast er eftir, og 
eru meira að segja i hvarfi heiman frá prestssetrinu, er jeg hræddur um, að 
þeirra saga væri fljótt úti sem varphólma, þegar Eskfirðingar hefðu fengið 
eignarrjett á þessu landi öllu út með »firðinum til landnáms, ræktar og 
beitar*. Jeg er hræddur um, að varpið mundi fljótt spillast og hverfa við það 
nágrenni, sem það fengi við sölu landsins.

Þar sem segir svo i upphafi 1. gr. frumvarpsins: »Að fengnu sam- 
þykki sóknarprestsins skal o. s. frv.« þykir mjer rjett að setja hjer kafla úr 
brjefi sóknarprestsins dags. 2. þ. m., sem sýnir afstöðu hans tii þessa máls:

»Viðvikjandi kaupum húseigna minna á Hólmum hefir það gerst siðan 
jeg ritaði yður, að hreppsbúar á Eskifirði komu saman á miklum fundi til 
aðræða um tilboð það, er.jeg tjáði yður i fyrra brjefi minu og hreppsnefnd- 
in í Eskifjarðarhreppi hafði lagt fast að mjer að gera um sölu á húsum, en 
leigu á Hólmum. Fundurinn tók þvi vel að kaupa húsin, en þvi aðeins að 
hann fengi kauprjett á jörðinni og ákvað að fela oddvita sinum, að leitast 
fyrir um þann mögulegleika. Jeg var staddur á fundinum og tjáði þeim, að 
það mál væri svo óundirbúið enn, að það gæti alls ekki komið til mála eins 
og nú stæði. Og jafnvel þó jeg sjái ekki, að neinn sjerstakur hagur sje að þvi 
að reka bjer stórbúskap með prestskap, er jeg að svo komnu máli alls ekki 
við því búinn að sleppa jörðinni. . . . Jeg geri því ráð fyrir, að á enda sje 
bundið um kaup og leigu milli min og Eskfirðinga«.

Til frekari skýringar á þessum brjefkafla skal þess getið, að það, sem 
komið hefir hreyfingu á þetta mál, er að prestinum á Hólmum hafði komið til 
hugar að leigja kaupstaðnum afnot prestssetursjarðarinnar allrar gegn því, að 
hann (kaupstaðurinn) keypti af sjer öll þau hús, sem presturinn á þar á 
staðnum, gáandi ekki að þvi, að slíkt er með öllu óleyfileg meðferð á húsum 
á prestssetursjörð, enda þótt prestur eigi þau sjálfur. En áður en presturinn 
hafði fengið bendingu frá mjer um, að slikt væri óheimilt, þá gekk ofan- 
nefndur fundur á móti húsakaupum nema þvi aðeins að hreppurinn fengi alla 
jörðina keypta. En frumvarp þar að lútandi vildi fiutningsmaður ekki bera fram 
og hefir i þess stað komið fram með það frumvarp, sem hjer liggur fyrir um
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kaup á nokkrum hluta af landi Hólma. Hvort það er gert iyrir tilmæli hrepps- 
ins, veit jeg ekki. En um hitt þykist jeg sannfærður, að það sje alls ekki sam- 
kvæmt vilja eða ósk sóknarprestsins, þvi að honum datt aldrei í hug annað 
en að leigja Hólmana, ef að því kæmi, að honum þætti æskilegra að flytja í 
kaupstaðinn. Mjer þætti enda sennilegast, að presturinn væri algerlega mót- 
fallinn frumvarpinu eins og það liggur fyrir.

Áð öllu þessu athuguðu get jeg ekki annað en lagt á móti þvi, að 
frumvarp þetta nái fram að ganga, og treysti því fastlega, að allsherjarnefnd, 
er hún hefir athugað alla málavexti, verði mjer samdóma um, að málið eigi 
ekki að ganga fram, enda engan veginn svo undirbúið, að rjett sje að bera 
það fram.

Þingskjal 274—275

Jón Helgason.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.

Að ölium málavöxtum athuguðum legg jeg því til, að háttviit deild 
afgreiði málið með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Með þvi að mál þetta virðist að ýmsu leyti ekki nægilega undirbúið, 
enda eindregin mótmæli frá ýmsum aðiljum fram komin gegn sölunni, virðist 
deildinni ekki ástæða til að samþykkja lög um þetta efni að svo vöxnu máli, 
og tekur hún þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 4. april 1929.

Hákon J. Kristófersson.

Nd. 275. Breylingartillaga

við frv. til laga um hjeraðsskóla.

Frá dómsmálaráðherra.

Við 8. gr. Fyrir »175 kr.« kemur: 200 kr.
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Nd. 276. Breytingartlllaga

við brtt. á þskj. 216 [Sveitabankar].

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 4. brtt. Breytingartillöguna á að orða svo:
Við 5. gr. Aftan við fyrri málsgr. bætist: Sje um lán að ræða til smá- 

bálaútgerðar, má lánið ekki fara yfir 4000 kr. á bát, þótt eigendur hans sjeu 
fleiri en einn.

Nd. 277. Frnnvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 74, 27. júni 1921, um tekjuskatt og 
eignarskatt.

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

1. gr-
Ef undir- og yfirskatianefnd greinir á um skilning á lögum og reglu- 

gerð um tekjuskatt og eignarskatt, eða skattþegn og yfirskatlanefnd skilur á i 
þvi efni, skal stjórnarráðið leggja úrskurð á málið, en heimilt er þó skatt- 
þegn að leggja málið undir úrskurð dómstólanna.

2. gr.
Úrskurðir stjórnarráðsins samkvæmt lögum þessum skulu birtir i 

stjórnartiðindunum, og brjeflega hverri yfirskattanefnd i landinu til birtingar 
fyrir undirskattanefndum, hvenær sem úrskurður er þess eðlis, að hann hafi 
alment gildi.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 74, 27. júni 1921, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, er stjórnarráðinu skylt að leggja úrskurð á skattskyldu sjóðs, fjelags eða 
stofnunar, en hlutaðeigendum jafnframt heimilað að leggja málið undir úrskurð 
dómstólanna. Samkvæmt 45. gr. nefndra laga er stjórnarráðinn á sama hátt gert 
að skyldu að ákveða sektir, ef uppvist verðnr, að skýrt hafi vcrið vísvitandi 
rangt frá einhverju þvi, er máli skiftir um tekjuskatt eða eignarskatt, nema það 
eða sá seki óski, að málinu sje visað til dómstólanna.

Nú er stjórnarráðinu, eftir 51. gr. tjeðra laga, iögð sú skylda á herðar
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að gefa út leiðbeiningar um skilning á greindum lögum, um nánari ákvörðun 
skattskyldra tekna og störf yfirskattanefnda.

Þegar þessi ákvæði laganna, er nú hafa verið nefnd, eru skoðuð i sam- 
bandi hvert við annað, virðist svo, sem tilætlunin hljóti að vera, að stjórnarráðið 
láti ekki sitja við það, að út hefir verið gefin reglugerð um tekjuskatt og eignar- 
skatt, heldur gefi það stöðugt leiðbeiningar um skilning á hvorutveggja, bæði 
lögum og reglugerð, er þess gerist þörf. En stjórnarráðið virðist líta annan veg 
á þetta mál, enda ber því ekki bein skylda til þessa eftir lögunum. Yfirskatta- 
nefnd ein hefir siðastliðið ár neitað að taka til greina 27 þús. kr. tap útgerðar- 
fjelags á síðasta skattári á sölu verslunarvöru sinnar eða fiskbi.rgða frá árinu 
næst á undan. En þrátt fyrir það; þó að þetta sje þvert ofan skýr ákvæði marg- 
nefndra laga um tekjuskatt og eignarskatt, 10. gr. a, og ennfremur ákvæði reglu- 
gerðar um sama, 13. gr. 2. b, þá hefir stjórnarráðið þó bafnað þvi, að gripa 
tækifærið til þess að leiðrjetta þennan misskilning yfirskattanefndar, er gerir það 
að verkum, að málið verður að fara fyrir dómstólana.

En nú eru sýslumenn formenn yfirskattanefnda. Hvenær sem meiri hluta 
yfirskattanefndar verður það á að misskilja lög og reglugerð, verður þvi að skipa 
setudómara i mál, er af sliku kunna að leiða.

Nær það vitanlega engri átt að stofna til slíks óþarfa kostnaðar, þar sem 
um skýiausar fjarstæður er að ræða, eins og t. d. í dæminu hjer að framan, eða 
þegar yfirskattanefnd vill ekki taka til greina útlagðan kostnað til frádráttar við 
atvinnurekstur, eins og t. d. flutningsgjöld á mjólkursendingum til Reykjavikur 
úr nærsveitunum, eða þá að yfirskattanefnd, eftir að sjálfseignarbóndi hefir talið 
fram allur tekjur sinar, befir t. d. þá aðferð að reikna bónda til vlðbótar sem 
hreinar tekjur landsskuld af jörðinni, án þess að leyfa, að tilsvarandi upphæð 
komi þá jafnframt til frádráttar ásamt öðrum útgjöldum við búreksturinn.

Eins og vikið hefir verið að, er það komið i ljós, að stjórnarráðið skoð- 
ar sjer ekki skylt að leiðbeina um misfellur eða leiðyjetta misskilning hjá yfir- 
skattanefnd. Er þvi ofanritað lagafrumvarp bersýnilega nauðsynlegt til þess áð 
koma i veg fyrir, að það þurfi að eiga sjer stað, að þegar skattþegna greinir á 
við yfirskattanefnd, þurfi þeir að böfða mál fyrir dómstólunum til þess að ná 
skýlausum rjetti, og stjórnarráðið að skipa setudómara, hversu litilfjörlegt sem 
deiluatriðið kann að vera.

Wd. 278. Breytlng'artlllöffiu*

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á sild.

Flutningsm.: Jón Jónsson, Páll Hermannsson.

1. Við 1. gr. Síðari málsgrein orðist þannig:
Heimilt er framkvæmdarstjórn sildareinkasölunnar að krefjast þess, að

þeir, sem veiðileyfi hafa fengið, afhendi einkasölunni ferska sild til söltunar,
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þar sem þvi verðnr við komið, ef framkvæmdarstjóm telur það nanðsynlegt 
vegna starfrækslnnnar, enda sje síldin útflntningshæf, að dómi nmboðsmanna 
einkasölonnar. Framkvæmdarstjórnin sjer þá nm eða ráðstafar verknn sfld- 
arinnar á þann hátt, er henni þykir hentast eftir markaðshorfnm á hverj- 
nm tfma.

2. Við 2. gr. Greinin falli niðnr.
3. Við 4. gr. Þriðja málsgrein orðist þannig:

Ríkisstjórninni er og heimiit að ábyrgjast lán til einkasölnnnar. Sknlu 
þau lán endnrgreidd að fullu, áðnr en nokkrnm sildarframleiðanda verðnr 
greitt meira en 18 kr. á tnnnu af saltsild, að meðtöldn andvirði nmbúða og 
verknnarkostnaði, eða tilsvarandi opphæð fyrir öðrnvisi verkaða sild. Á- 
byrgð rikissjóðs gildir til ársloka 1930 og skal aldrei nema hærri npphæð 
en svo, að hnn og varasjóðnr einkasölnnnar á hverjnm tima nemi samtals 
500 þús. krónnm.

4. Við 6. gr.
a. í stað komi: l1/*0^.
b. Siðari málsgrein falli niðnr.

5. Við 8. gr. Aftan við greinina bætist: Útflutningsnefndarmenn, nmboðsmenn 
(sildarmatsmenn) og skrifstofoþjónar einkasölnnnar mega ekki reka sildar- 
útveg, sildarsöltnn eða kanpa sild til söltnnar.

Ed. 279. WefndarálK

um frv.- til laga um breyt. á lögum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á sild.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Minni hlutinn telur lögin um einkasölu á síld frá 15. april 1928 miða 
að þvi að hefta eðlilega framþróun sildarútvegsins hjer á landi og að síst beri 
að samþykkja nokkrar þær breytingar, sem gera þaú enn óaðgengilegri, eins 
og þær, er felast í þessu frv., og leggur því til, að frv. verði felt Nánar í 
framsögu.

Alþingi, 4. april 1929.

H. Steinsson.

Nd. 280. Brey4lng«v4fllaga

við brtt. á þskj. 268 (Vegalög).

Frá Hákoni Kristóferssyni.

Fyrir »um Fossheiðic komi: um Hálfdán, Patreksfjörð og Kleifaheiði.
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281. A'efndarállt
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Wd.

um frv. til laga um einkasíma i sveitum.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta. Er hún sammála um, að frv., ef að 
lögum verður, geti flýtt fyrir auknum símasamböndum í ýmsutn sveitum 
landsins. Leggur nefndin því til, að frv. verði samþykt óbreytl eins og það 
kom frá háttv. Ed.

Alþingi, 5. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson.
formaður. fundaskr. og frsm.

Hákon J. Kristófersson. Sigurjón Á? ólafsson.

Ed. 282. Frnmvarp

til laga utn kvikmyndir og kvikmyndahús.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I.

Leyfi.

L gr.
Kvikmyndahús má aðeins reka samkvæmt leyfi, sem dómsmálaráðherra 

veitir, enda sje í öltu gætt þeirra skilyrða, er greinir i leyfisbrjefinu.
Leyfi skal veitt ákveðnum manni; þó má einnig veita leyfi fjelögum, 

stofnunum og sveitar- eða bæjarfjelögum, en þá skal fyrir leikhúsinu vera for- 
stöðumaður, er leyfisveitandi tekur gildan.

Leyfi til að reka kvikmyndahús eða samþykkí til að vera forstöðumaðnr 
sliks húss má veita þeim mönnum einum, er færa sönnur á, að þeir hafi næga 
þekkingu á þeim störfum.

2. gr.
Áður en dómsmálaráðherra veitir leyfi til stofnunar nýs kvikmyndahúss, 

skal leitað umsagnar hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar.

3- gr.
Heimilt er bæjar- eða sveitarfjelögum að taka einkarekstur á kvik- 

myndasýningum i umdæmi sínu, þegar leyfi fellur niður, svo framarlega að rikið 
sjálft taki ekki sýningarnar að einhverju eða óllu leyti i sínar hendur.



Þingskjal 282 761

Nú hafa þau skilyrði verið sett fyrir veittnm sýningaleyfnm áðnr en Iðg 
þessi ððlnðnst staðfestingn, sem tryggja bæjar- eða sveitarfjelagi rjett til að taka 
kvikmyndasýningar i sfnar hendur, og sknlu þan þá haldast óbreytt.

II.

Legfistiminn.

4. gr.
Leyfi má ekki veita til lengri tima en 10 ára.
Nú andast leyfishafi áðnr en leyfistiminn er á enda, og getnr þá ekkja 

hans komið i hans stað sem leyfishafi, enda sje nm það leitað nmsagnar sveitar- 
eða bæjarstjórnar. Bresti ekkjn næga þekkingn, skal hnn hafa forstöðnmann, er 
leyfisveitandi teknr gildan.

Dómsmálaráðherra getnr, að fenginni nmsögn sveitar- eða bæjarstjórnar, 
þegar leyfistimi er á enda, veitt leyfishafa á ný leyfi, enda hafi hann ekki i vern- 
legnm atriðum brotið skyldnr sinar á leyfiatfmanum.

5. gr.
Dómsmálaráðherra getnr hvenær sem er tekið aftnr leyfi, ef skilyrða 

leyfisbrjefsins þykir eigi hafa verið gætt, eða ef leyfishafi gerir sig sekan nm eitt- 
hvað það, sem talið er svivirðilegt að almenningsáliti, eða þykir hafa gerst óverð- 
ngnr til að hafa leyfið.

III.

Rekstur kvikmyndahúts.

6. gr.
Leyfi skal vera bundið við ákveðin hnsakynni.

7. gr.
Leyfishafi má ekki leigja öðrnm leyfið. Hann ber ábyrgð á öllnm rekstri 

kvikmyndahússins og sknldbindingnm. Leyfishafi skal, hvort sem er nm einstak- 
ling eða fjelag að ræða, eiga heimili i þeirri sveit eða bæ eða í næstn sveit, þar 
sem kvikmyndahúsið er, þó ekki lengra en 5 kilómetra frá leikhúsinn.

8. gr.
1 leyfisbrjefi skal áskilið, að skólnm sknli heimil notknn kvikmyndahnss- 

ins til sýninga i þarfir kenslunnar, á þeim tíma, sem það er ekki notað til al- 
mennra sýninga, gegn hæfilegu gjaldi, er dómsmálaráðherra ákveðnr, ef ágrein- 
ingnr verður.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 96
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IV.

Myndskoðun og eftirlit.

9. gr.
Kvikmyndir sknln, áðnr en þær ern sýndar almenningi, samþyktar til 

sýningar af myndskoðnnarmönnnm, er dómsmálaráðherra skipar.
Ekki má taka gildar þær myndir, sem telja veröur þess eðlis, að þær 

spilli smekk manna eða góðnm siðnm.

10- gr-
Á almannafæri eða í hósakynnam, sem almenningnr gengnr nm, má ekki 

festa npp aðrar anglýsingar viðkomandi kvikmyndahúsnin en þær, sem mynd- 
skoðnnarmaðnr hefir samþykt og sett á merki sitt.

11. gr.
Fyrir skoðnn mynda og anglýsinga skal greiða gjald i rikissjóð.
Gjaldið - ákveðnr dómsmálaráðherra.
Dómsmálaráðherra getnr sett nánari reglnr nm myndskoðnn.

12. gr.
Myndskoðnn fer fram i hverjnm kanpstað, kanptúni eða sveit, þar sem 

kvikmyndahús er rekið. Tveir myndskoðnnarmenn starfa á hverjnm stað, og má 
sýna þá mynd alstaðar i landinn, sem leyfð hefir verið á einnm stað. Myndskoð- 
nnarmenn geta sett hámarksverð á sæti i kvikmyndahúsi, en úrsknrði þeirra má 
skjóta til dómsmálaráðnneytisins. Um bámarksverð skal taka tillit til meðalverðs 
nndir sambærilegnm kringnmstæðnm i bæjnm og borgnm á Norðnrlöndnm.

13. gr.
Dómsmálaráðherra ákveðnr, hverskonar myndasýningar komi nndir á- 

kvæði laga þessara.

V.

Legfisbrjefagjðldin.

14. gr.
Fyrír Ieyfi til að reka kvikmyndahús skal greiða árlegt gjald, sem renni 

að ’/’ i rikissjóð og að ^ft i sveitar- eða bæjarsjóð, þar sem kvikmyndahúsið er. 
Gjaldið skal greitt eftir á fyrir einn ársfjórðnng f senn og greiðist einnig af þeim 
kvikmyndahúsnm, sem hafa leyfi til kvikmyndasýninga, er lög þessi óðlast gildi.
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þar sem a merkir tölu leiksýninga á viku, b meðalverð sæta í kvikmyndahús- 
inu, talið i heilum aurum, c ibúatöluna i kaupstað eða sveit, þar sem kvik- 
myndahúsið er, talda i hundruðum, og d tölu sæta samtals i kvikmyndahúsum 
kaupstaðarins eða sveitarinnar, einnig i hundruðum, þannig, að hundraðsbrot 
nndir 50 telst ekki, en 50 eða meira felst sem heilt hundrað, e meðaltal seldra 
sæta að sýningu yfir árið og f sætafjölda í hlutaðeigandi kvikmyndahúsi. I með- 
alverði sæta í kvikmyndahúsi (b) eru innifalin öll gjöld, er greiða þarf til þess 
að fáaðgang að sýningunni, önnur en skemtanaskattur.

Skatturinn innheimtist af tollstjóra i Reykjavík, en lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur, og ákveðst samkvæmt formúlunni af honum.

Dómsmálaráðherra getur veitt nýjum kvikmyndahúsum á þeiin stöð- 
um, sem kvikmyndahus eru ekki fyrir, undanþágu frá gjaldi um alt að þriggja 
ára bil.ef hann telur þess þörf.

Sömuleiðis má dómsmálaráðherra veita kvikmyndahúsum ivilnun um 
gjald eða felt það niður með öllu fyrir sýningu þeirra mynda, sem eru með 
islenskum teksta eða eru sjerstaklega fræðandi, svo sem náttúrufræðimyndir o. fl.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Nd. 283, Frumvarp

til laga um Bunaðarbanka íslands.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

I. KAFLI.
Stofnun og skipulag bankans.

1» gr.
Banka skal stofna, er nefnist Búnaðarbanki íslands. Á Norðurlanda- 

málum er heiti hans Islands Landbrugsbank, á ensku The Rural Bank 
of Iceland.

2. gr.
Tilgangur bankans er að styðja landbúnaðinn og greiða fyrir fjár- 

mélaviðskiftum þeirra, er stunda landbúnaðarframleiðslu.
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3. gr.Búnaðarbanki Islands er sjálfstæð stofnun, sem er eign rikisins, undir sjerstakri stjórn, svo sem nánar er ákveðið í VIII. kafla laga þessara.Bankinn starfar i fimm deildum með aðgreindum fjárhag, og nefnast þær sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild, bústofnslánadeild, Ræktunar- sjóður og Byggingar- og landnámssjóður. Skal halda algerlega aðgreindum varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reiknin'gs- haldi hverrar deildar fyrir sig.
4. gr.Rikissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess að taka lán erlendis, án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sjer- staka lagaheimild i hvert sinn, að undanteknu láni samkv. 11. gr. laga þcssara.
5. gr.Búnaðarbanki Islands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnar- þing í Reykjavík. En auk þess getur bankinn haft útibú eða umboðsskrif- stofur þar sem bankastjórn telur þörf á, að fengnu samþykki ráðherra.

II. KAFLI.
Sparisjóðs- .og rekstrarlánadeild.

6. gr.
Sparisjóðsdeildin tekur við peningum sem innláni eða með spari- 

sjóðskjörum.
7. gr.Sparisjóðsdeildinni er heimilt, i samræmi við tilgang bankans (sbr. 2. gr.):1. Að kaupa og selja víxla, tjekka og ávisanir.2. Að veita lán rekstrarlánafjelögum eða kaupa víxla sparisjóða, sam- vinnukaupfjelaga, banka eða bankaútibúa, með því skilyrði, að fjeð sje eingöngu notað til þess að lána það út aftur til rekstrarlánafjelaga, sem stofnuð kunna að verða og starfrækt samkvæmt sjerstökum lögum um slík fjelög.3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga, að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda.4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð.5. Að annast að öðru leyti venjuleg sparisjóðsstörf.
8. gr.Sparisjóðsdeild skal eiga að minsta kosti 15% af innlánsfje með spari- sjóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbrjefum, svo sem rikisskulda- brjefum, jarðræktarbrjefum, veðdeildarbrjefum Ðúnaðarbankans eða
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I.andsbankans eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og ráðherra telja 
jafntrygg. í stað verðbrjefa má koma innieign í sparisjóðsdeild Landsbanka 
Islands.

9. gr.
Allur tekjuafgangur rennur í varasjóð deildarinnar, enda ber hann 

töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum 
liennar.

10- gr.
Ríkisstjórnin skal, ef ástæður leyfa, sjá um, að handbært fje opin- 

berra sjóða, sem ekki eru geymdir í Söfnunarsjóði, sjeu geymdir í sparisjóðs- 
deild bankans, að svo miklu leyti sem þörf er á fyrir útlánsstarfsemi deildar- 
innar, enda sjeu þeir ekki sjerstaklega ætlaðir til eflingar öðrum atvinnuvegi.

11. gr.
Nú þykir sparisjóðsdeild ekki hafa nægilegt fjármagn til þess að full- 

nægja lánsþörf, sjerstaklega til rekstrarlána samkv. 7. gr. 2, og er þá rikis- 
stjórninni heimilt að veita ábyrgð rikissjóðs fyrir viðbótarláni erlendis, alt 
að 3 milj. kr.

12. gr.
Sparisjóðsdeildin nýtur allra hlunninda og lýtur öllum ákvæðum 

hinnar almennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvisi sje ákveðið í þess- 
um lögum.

III. KAFLI.
Veðdeild bankans.

13. gr.
Ríkissjóður leggur veðdeild bankans til stofnfje að upphæð minst 

1250000 króna. Stofnfje þetta greiðist þannig, að veðdeildin tekur við þvi 
af skuldabrjefum viðlagasjóðs, sem ekki afhendist bústofnslánadeild 
samkv. 41. gr.

Kirkjujarðasjóðinn skal, að því leyti sem fje verður fyrir hendi vegna 
ínnlausnar bankavaxtabrjefa sjóðsins og rikisstjórnin telur, að við verði 
komið, ávaxta í veðdeild Rúnaðarbankans.

14. gr.
Fyrst um sinn greiðist engir vextir af stofnfjenu. En er vdrasjóður 

veðdeildarinnar er orðinn 20% af stofnsjóðnum, greiðir hún rikissjóði 4% 
ársvexti af þvi stofnfje, er ríkissjóður hefir lagt til, þó aldrei meira en helm- 
ing tekjuafgangs sins.

15. gr.
Tekjuafgangur hvers árs rennur í varasjóð. Nú verður veðdeildin



766 Þingskjal 283fvrir tapi eða árstekjur hennar hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá það, er á vantar, úr varasjóði.Nú er varasjóður orðinn 30% af stofnsjóði veðdeildarinnar, og má þá leggja það, sem fram yfir er, við stofnsjóðinn.16. gr.Veðdeild Búnaðarbankans gefur út bankavaxtabrjef, er hljóða á handhafa, en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn bankans kveður á um lögun, útlit og fjárhæð brjefanna, en fjármálaráðherra og bankastjórn undirskrifa þau.Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum. Ákveður hankastjórn hvenær lokíð skuli hverjum flokki, en það skal ætíð gert áður en liðin eru 8 ár frá þvi er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo eða fleiri flokka, með mismun- andi vöxtum, starfandi í senn.Aldrei má vera meira i umferð af vaxtabrjefum en nemur áttfaldri upphæð stofnsjóðsins.Ef meira er gefið út um stundarsakir af vaxtabrjefum en nemur þeirri fjarhæð, sem veðdeildin á í veðskuldabrjefum, er bera eins háa vexti og vaxtabrjefin, þá skal geyma andvirði mismunarins í Landsbankanum, uns þvi verður varið til útlána. 17. gr.
í reglugerð, sem ráðherra setur fyrir veðdeildina alla eða einstaka flokka vaxtabrjefa, skal' ákveða vexti brjefanna, gjalddaga þeirra, hvar þá skuli greiða og hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra. Þar skal og ákveðið tímatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers flokks skal •æra lokið, og skal það aldrei vera síðar en 48 árum eftir að flokkur var opnaður.Vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- ingar sköttum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn rikisins innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í ríkissjóð.18. gr.Til tryggingar vaxtabrjefum veðdeildarinnar er:1. Veðskuldabrjef þau, er veðdeildin fær frá lántakendum og geymt and- virði seldra brjefa samkv. síðustu málsgr. 16. gr.2. Varasjóður veðdeildarinnar.3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvörð- un reglugerðar, alt að 10% af þvi, sem lán þeirra námu á siðasta gjald- daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.4. Stofnsjóður veðdeildarinnar.5. Ábyrgð ríkissjóðs.Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sein að ofán er greint.
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19. gr.
Hlutverk veðdeildarinnar er:

1. Að veita lán gegn veði í jörðum og hverskonar fasteígnum* sem ætlað- 
ar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða eða til almenningsnola í 
sveitum landsins.

2. Að veita lán bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelögum, eða trygð með ábyrgð 
þeirra, að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda, enda sje 
lánið ætlað til jarðræktar, búrekstrgr eða til einhvers fyrirtækis til al- 
menningsheilla i sveitum.

3. Að veita lán gegn afgjaldskvöð af fasteign, með forgangsrjetti fyrir 
samningsveði, enda hafi lög verið sett, er heimili að leggja slíkar af- 
gjaldskvaðir á fasteignir. Lán þessi veitast löggiltum fjelögum fasteigna- 
eigenda, er hafa með höndum fjelagsmannvirki til umbóta á fasteign- 
um, svo sem raforkuveitur eða önnur slík mannvirki.

20. gr.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, skulu eigi tekin gild 

sem veð, nema vátrygð sjeu i vátryggingarstofnun, er stjórn bankans telur 
góða og gilda. Veðdeildin getur áskilið sjer að annast sjálf vátrygginguna 
og innheimta iðgjöldin með árgjöldum af láninu.

21. gr.
Að jafnaði má ekki lána neina gegn 1. veðrjetti og aldrei yfir % 

virðingarverðs fasteignar. Heimilt er þó að taka gildan 2. eða siðari veðrjett, 
ef opinberir sjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð eru innan % 
virðingarverðs. En af sliku láni má taka sjerstakt áhættugjald í varasjóð, 
eftir ákvörðun bankastjórnar. Minsta lán skal vera 300 kr., og skulu lán 
jafnan standa á hundraði króna.

Lánstiminn má aldreí vera yfir 40 ár, en nánari ákvæði um lánstima 
eftir því hverrar tegundar veðið er, má setja með reglugerð.

22. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð. Má þar meðal ann- 
ars ákveða, að stjórn Búnaðarbankans megi tilnefna virðingarmenn. 
Þar má og heimila, að gildandi fasteignamat komi í stað virðingar á veðinu, 
eftir tilteknum reglum og ákvörðun bankastjórnar.

Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef bankastjórnin 
krefst þess, sýna skilríki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir því, að veðið 
hafi eigi rýrnað i verði, svo að veðdeildinni geti verið hætta búin. Láti lán- 
takandi farast fyrir að senda slik skilríki, eða hafi bankastjórn orðið þess 
vör, að veðsett eign hafi rýrnað i verði, má láta skoðun og nýja virðingu fara 
fram á kostnað lántakanda.
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23. gr.í virðingargerðum getur bankastjórn látið tilgreina sjerstaklega verð hverrar fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar eða landsins, og hinsvegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa verið á landinu, svo sem jarðabóta, bygginga og annara umbóta. Getur bankastjórn ákveðið að veita eigi að jafnaði hærra lán út á neina fasteign en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu þvi aðeins svo hátt, að lánið verði ekki yfir % virðingarverðs allrar eignarinnar.24. gr.Lán þau, sem veðdeildin veitir, greiðir hún í vaxtabrjefum sínum eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð, sem hún getur fengið fyrir brjefin, að frádregnum sölukostnaði. Semja má um sölu vaxtabrjefa hvers flokks fyrirfram i einu eða fleiru lagi, enda samþykki ráðherra söluverðið.Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæð sinni í varasjóð veð- deildarinnar, um leið og hann tekur lánið. Þó er heimilt að ákveða í reglu- gerð, að lántökugjaldið greiðist í tvennu lagi.25. gr.Nú verða eigendaskifti að fasteign, sem er veðsett veðdeildinni, og getur bankastjórn þá heimtað lánið endurgreitt að öllu eða nokkru leyti, ef henni þykir ástæða til.Vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má það verða, ef eignarheimild hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.Þegar fasteign, sem veðdeildin hefir veð í, er seld, skal kaupandi til- kvnna bankastjórn eigendaskiftin í síðasta lagi á næsta gjalddaga á afborg- un lánsins. Heimta má alt að 1% aukagjald af veðskuldinni, er rennur í vara- sjóð, ef skuldunautur veðdeildarinnar vanrækir að tilkynna bankastjórn þeg- ar í stað, ef verulegar brevtingar eru gerðar á veðsettri eign, svo að eignin við það rýrni í verði. 26. gr.Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga eða veðið gengur svo úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldu- nautur eigi vátrygðum húsum, sem að veði eru og talin eru með í matinu, eða falli á veðið skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfu veð- deildarinnar, eða brjóti lánþegi annars í verulegum atriðum skyldur sínar samkvæint lögum og réglugerðum veðdeildarinnar eða lánssamningum, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga 
þegar, án uppsagnar.
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27. gr.Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs í einu lagi, með jafnri upphæð samtals hvern gjalddaga.Árlegt tillag til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs er af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga.Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnaruppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó eigi minna en 100 kr. i einu, eða að endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða með bankavaxtabrjefum þess flokks, er lán hans var veitt úr, eftir ákvæðis- verði þeirra. Á öðrum tíma árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó því aðeins að það sje veðdeildinni að skaðlausu.
28. gr.Samningsbundnum afborgunum, sem greiddar eru í péningum á hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks, er í hlut á, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fer fram i viðurvist tveggja nianna. Annan kveður ráðherra til þess, hinn banka- stjórnin. Þá er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 6 mánaða fyrir- vara tölii- og bókstafsmerki bankavaxtabrjefa þeirra, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Auglýsing þessi skal birt í Lögbirtingablaðinu og i samsvarandi blöðum erlendis, þar sem ætla má, að brjefin sjeu í umferð.Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru i peningum, má verja til nýrra útlána, þó svo, að liin nýju lán endurgreiðist innan þess tima, er önnur lán sama flokks eiga öll að vera greidd. Ella skal þessu fje varið til að innleysa bankavaxtabrjef flokksins eftir hlutkesti, eins og áður segir, eða kaupa brjef til innlausnar.Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er segir í 1. máls- grein þess&rar greinar, innleysa bankavaxtabrjef í stærri stil.
29. gr.Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn þvi að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið út- borgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuðstólnum upp frá því.
30. gr.Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar, rennur í varasjóð veðdeildarinnar, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, en vaxta innan 5 ára, hvorttveggja talið frá gjalddaga.
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31. gr.Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum veodeildar- ínnar, og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mán- aða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í Lög- birtingablaðinu og í samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, þar sem ætla má, að brjefin sjeu í umferð. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka tið, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabrjef, með sömu upphæð og það, er glataðist, án þess að nokkur annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum. Um ógilding annara bankavaxtabrjéfa fer eftir almennum reglum. 32. gr.Bankavaxtabrjef þau, sem innleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau undir eins, á þann hátt að þau með því verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirslu veðdeildarinnar. Skal svo við lok næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum þeim, er inn- leystir hafa verið það reikningsár. 33. gr.Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru í gjalddaga, skal borga út i afgreiðslu bankans í Reykjavík. I reglugerð veðdeildarinnar má ákveða, að útborganir þessar fari einnig fram erlendis, þar sem ætla má, að brjefin sjeu í umferð. 34. gr.Fje varasjóðs og -stofnsjóðs skal ávaxta í bankavaxtabrjefum veð- deildarinnar eða á annan tryggan liátt, er reglugerð ákveður.Varasjóðurinn er óskiftur til tryggingar útgefnum bankavaxtabrjef- um allra flokka veðdeildarinnar, en i bókum bankans má sundurgreina hann í deildir, eftir þvi sem ástæða þykir til.Nú hefir veðdeildin orðið fyrir tapi og varasjóður, að viðbættri sam- ábyrgð lántakenda, hrekkur eigi til greiðslu þess, og greiðist þá tapið úr stofnsjóði. En stofnsjóður á þennan hátt lækkar um 15%, má veðdeildin eigi halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán, nema Alþingi ákveði á ný, að hún skuli halda áfram störfum, og með hvaða skilyrðum.35. gr.Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir veðdeildin heimild til að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sátta eða fjárnáms, samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847,10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. Veðdeild- in þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á



rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neinskonar dómskoti.Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sje rjett og komin i gjalddaga, og skuldunaut er rjett að höfða mál, til endurgjalds á öllu því, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að upp- boð á veðsettum fasteignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.36. gr.Nú hefir veðdeildin orðið að láta leggja sjer út veðsetta eign (sbr. 35. gr.) og eignin hefir eigi selst innan árs frá því er veðdeildin tók við henni, og skal þá greiða veðskuldina úr varasjóði, eða að minsta kosti svo mikinn hluta hennar, að eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðj- ungur virðingarverðs hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst i eignina á uppboði. Skal eignin síðan seld svo fljótt sem unt er og sýnt þykir, að eigi sje ávinningur að bíða lengur með söluna, og getur kaupandi þá tekið að sjer eftirstöðvar lánsins.Á meðan veðdeildin hefir slíka eign með höndum, skal eigi að síður árlega greiða tilskildar afborganir og vexti af láninu, er greiðist úr vara- sjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi til þess.
í ársreikningum veðdeildar skal gera sjerstaklega grein fyrir þeim eignum, sem þannig er ástatt um.

37. gr.Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að kaupa bankavaxtabrjef veðdeildarinnar, en þó eigi hærra verði en skráðu eða almennu gangverði, og aídrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. Alt það geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum gildum ákvæðum má verja til útlána gegn fasteignaveði, má í stað þess gevma í bankavaxtabrjefum veðdeildarinnar.38. gr.Ákveða má í reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri þóknun, er veðdeildin greiðir, veita bankastjórn upplýsingar og aðstoð, svo sem að láta í Ijós álit sitt um verð fasteigna, að hafa eftirlit með viðhaldi veðsettra eigna, að annast innheimtu árgjalda af lánum eða sölu banka- vaxtabrjefa, eða að inna af hendi önnur álíka störf fyrir veðdeildina.39. gr.Veðdeildinni er heimilt að gefa út sjerstaka flokka bankavaxtabrjefa með happvinningum og greiða eigendum þeirra brjefa vinninga eftir hlut- kesti, er notarius publicus liefir umsjón með. 1 reglugerð skal kveða nánar á um fyrirkomulag hlutaveltunnar, og má þar ákveða, hve iniklu fje eða hve
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liáum hundraðshluta af upphæð happvinningabrjefa í umferð má mest verja til liappvinninga árlega.Búnaðarbankinn hefir einkarjett til að gefa út vaxtabrjef með happvinningum.
40. gr.Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 2 miljónum króna i vaxtabrjefum veðdeildarinnar, með þeim kjörum, að nkissjóður verði að líkindum skaðlaus af.
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IV. KAFLI.
Bústofnslánadeild.

41. gr.Rikissjóður leggur hústofnslánadeild bankans til tryggingarfje að upp- hæði 1 miljón kr., þar af 700 þús. kr. i skuldahrjefum Viðlagasjóðs en 300 þús. kr. greiðist með 50 þús. kr. árlegu tillagi úr rikissjóði um næstu 6 ár.
42. gr.Bústofnslánadeild hefir sjerstakan varasjóð og rennur i hann allur tekjuafgangur deildarinnar. 43. gr.Bústofnslánadeildin gefur út bankavaxtabrjef, alt að sexfaldri upphæð tryggingarsjóðsins. Skal hverjum flokki bankavaxtabrjefanna lokað innan 5 ára frá því er flokkurinn var opnaður, og innlausn allra brjefa hvers flokks lokið innan 15 ára frá sama tíma.Að öðru leyti gilda ákvæði 16. og 17. gr. laga þessara einnig um banka- vaxtabrjef bústofnslánadeildar. 44. gr.Til tryggingar vaxtabrjefum bústofnslánadeildar er:1. Veðskuldabrjef þau, er deildin fær frá lántakendum, og geymt andvirði seldra brjefa.2. Varasjóður bústofnslánadeildar.3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvæð- um reglugerðar, alt að 10% af því, sem lán þeirra námu á síðasta gjald- daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.4. Tryggingarsjóður bústofnslánadeildar.5. Ábyrgð ríkissjóðs.Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan greinir. 45. gr.Af fje bústofnslánadeildar skal eingöngu veita hændum og öðrum



Pingskjal 288 773þeim, er kvikfjárrækt stunda, lán til þess að auka bústofn sinn eða koma upp bústofni.Lán deildarinnar skulu jafnan trygð með 1. veðrjetti i búfje lántak- anda og mega ekki hærri vera en helmingur verðs hins veðsetta búfjár eftir verðlagsskrá.Ekkert lán má veita gegn veði í búfje, öðru en kúm, nema eigandi fjárins sje fjelagi í fóðurbirgðafjelagi, sem bankastjórn tekur gilt. Getur og bankastjórn sett það skilyrði fyrir lánveitingu, að fjelagar, allir fyrir cinn og einn fyrir alla, ábyrgist bústofnslánadeild það tjón, er hún kann að verða fyrir vegna fóðurskorts þess búfjár, er hún hefir að veði frá fje- ’agsmönnum.Nú tekur deildin veð í búfje, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og slysahættu í vátryggingarsjóðum sveitarfjelaga eða á annan hátt, og skal þá jafnan krefjast slíkrar tryggingar.Ef ástæða þykir til, getur bankastjórn krafist frekari tryggingar fyrir tánum, auk búfjárveðsins, svo sem fyrsta eða siðari veðrjettar í fasteign, búsáhöldum eða öðru, er bankastjórn tekur gilt.46. gr.Hverri lánbeiðni skal fvlgja:1. Vottorð lireppstjóra um, að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er að veði, og að það sje ekki veðsett öðrum.2. Vottorð lireppsnefndar um, að lánþegi hafi ekki lent í fóðurþröng sið- ustu 5 ár, eða þau ár, sem hann liefir búið, ef skemmra er.3. Vottorð forðagæslumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og fóðurbirgðir eigandans.4. Skýrsla hreppstjóra samkvæmt framtalsbókum lireppsins um búpen- ingseign lánbeiðanda síðustu 5 ár, eða þann tíma, er hann hefir búið, ef skemmra er.Þau skilriki, sem tilgreind eru i 1. og 3. lið, skal lántakandi senda bankastjórn árlega, meðan lánið stendur.Nánari ákvæði um virðing búfjár til lántöku og um viðhald veðs má setja með reglugerð. 47. gr.Ef bankastjórn krefst, er hreppstjóri hver skyldur til að senda henni árlega nákvæma skýrslu vfir búfjáreign allra eða tiltekinna búenda í hreppnum.Nú kemur það í ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars en aukningar á bústofni sínum, eða liann hefir fargað aftur af bústofnin- um, og er lánið þá þegar afturkræft. Auk þess skal lántakandi sæta sektum, frá 20—200 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.48. gr.Um útborgun lána, sölu vaxtabrjefa og varasjóðsgjaid við lántöku gilda ákvæði 24. gr. laga þessara.
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49. gr.Lánin skulu eigi veitt til lengri tima en 10 ára. Fyrstu 2 árin mega þau standa afborgunarlaus, en vextir greiðast árlega og varasjóðsgjald %% af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjalddagi vaxta og afborgana skal vera 1. nóvember ár hvert.Nú flytur skuldunautur bústofnslánadeildar búferlum, og skal hann þá þegar tilkvnna það bankastjórninni. Flytji skuldunautur, er fengið hefir hústofnslán gegn hreppsábyrgð, úr þeim hreppi, án þess að hafa fengið ábvrgð hreppsnefndar framlengda, skal lánið þegar fallið í gjalddaga, enda hafi hann ekki sett aðra tryggingu i hennar stað, er bankastjórn tekur gilda.Um rjett og skyldur lánþega gilda að öðru leyti ákvæði 26. og 27. gr. laga þessara, svo sem við á. 50. gr.Um vaxtabrjef og innlausn þeirra, greiðslu vaxta, um varasjóð deildarinnar og um skyldur embættismanna til aðstoðar gilda ákvæði 28.—34. gr. og 38.—39. gr. (um veðdeild bankans) einnig um bústofnslána- deildina. 51- gr.Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð 4. nóv. 1887 er lántakanda rjett að veðsetja bústofnslánadeildinni einu nafni tiltekna flokka búfjár sins, er liann á eða eignast kann, og gengur veð deildarinnar fyrir öllum síðari veðsetningum búfjár.eða einstakra gripa innan sama flokks. Sama gildir um veðsetning fóðurbirgða, sem veðsali kaiui að eiga á hverjum tíma handa veðsettu búfje.8. gr. sömu laga gildir eigi um veðsetning búfjár og fóðurbirgða til bústofnslánadeildar, og eigi tapar deildin heldur veði sínu, þótt veðbrjef sje ekki þinglesið á ný á fyrsta manntalsþingi eftir flutning veðsala í aðra þinghá, nema bankastjórn hafi í tæka tíð verið kunnugt um flutninginn.Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að kaupa bankavaxtabrjef bústofnslánadeildar.52. gr.Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að IV2 milj. kr. í vaxtabrjefum bústofnslánadeildar, með þeim kjörum, að ríkis- sjóður verði að líkindum skaðlaus af.
V. KAFLI.

Ræktunarsjóður.

53. gr.Um Ræktunarsjóð gilda sjerstök lög (sbr. lög um Ræktunarsjóð ís- Iands, nr. 17, 13. júní 1925) eins og þau eru nú eða þeim kann siðar að verða



775breytt, svo og sjerstakar reglugerðir um sjóðinn og starfsemi hans. Þó falla niður sjerákvæði þeirra laga um skipun stjórnar sjóðsins, laun stjórnenda og endurskoðun reikninga hans, eftir að Búnaðarbanki Islands hefir tekið til starfa og tekið við stjórn Ræktunarsjóðs.
VI. KAFLI.

Byggingar- og landnámssjóður.54. gr.Um þessa deild bankans gilda sjerstök lög (sbr. lög um Byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 7. maí 1928) og reglugerðir, er samkvæmt þeim verða settar.
VII. KAFLI.

Sjerrjettindi bankans.55. gr.Bankinn er undanþeginn tekjuskatti, útsvari og öðrum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnist, til ríkissjóðs eða sveitar- sjóða, eða til annara stofnana.Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bank- anum og í nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum hand- veðsrjett, arðmiðar af skuldabrjefum bankans og framsöl þeirra skulu und- anþegin stimpilgjaldi. 56. gr.Fje það, sem lagt hefir verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er und- anþegið kyrsetning eða löghaldi, meðan það stendur þar.
57. gr.Bankinn er undanþeginn almennuin ákvæðum laga um hámarksvexti af útlánum gegn fasteignaveði.
58. gr.Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskifti og ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Búnaðar- bankanum og geta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum gert viðvart svo timanlega að hægt sje að láta mæta við uppboðið.
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VIII. KAFLI.
Stjórn bankans, reikningsskil o. fl.< 59. gr.Bankastjórar eru 3, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur.Ráðherra sá, er fer með mál landbúnaðarins, skipar bankastjórnina og hefir yfirumsjón bankans.Ráðherra getur sagt bankastjóra upp með 12 mánaða uppsagnarfresti, enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðu sinni með sama fyrirvara. Þó getur ráð- Jierra vikið bankastjóra frá fyrirvaralaust, gegn þvi að greiða honum 6 mánaða laun, ef ekki er um slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem heimili frávikning hans án nokkurrar launagreiðslu. Fráviknum bankastjóra skal skýrt frá ástæðum fyrir frávikningunni.Aðalbankastjóri liefir að árslaunum 12000 krónur og auk þess dýr- tíðaruppbót, sem ráðherra ákveður, þó svo, að hann aldrei hafi hærri laun og dýrtiðaruppbót samanlagt en bankastjórar Landsbanka lslands. Með- stjórnendur hafa 4000 kr, árslaun hvor og dýrtiðaruppbót eftir ákvörðun ráðherra, þó ekki yfir þriðjung af dýrtíðaruppbót aðalbankastjóra.Ráðherra getur um stundarsakir veitt fráförnum bankastjóra eða ekkju hans eftirlaun, alt að 50% af laununum handa bankastjóranum og 25% af launum lianda ekkju hans, en eigi til frambúðar nema samþykki Al- þingis komi til.Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, tf bankasfjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað i bili.60. gr.Ráðherra skipar bókara og fjehirði bankans, ákveður laun þeirra og víkur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.Aðra starfsmenn bankans velur bankastjórn eftir þörfum og ákveður laun þeirra. 61. gr.Bankastjórar annast dagleg störf bankans. Tveir bankastjórar skulu nndirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal ut eða framselja vixla, verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er bankastjórn heimilt að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bank- ann i þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra, svo og að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bankann með undirskrift sinni i tilteknum inálefnum. í reglugerð má setja ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir banka- stjórar, og eigi aðrir, svo gilt sje.Kvittanir bankans eru þvi aðeins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær sjeu athugaðar. Fje- hirðir má eigi greiða neina fjárhæð úr þankanum, sem samþykki banka-



Þingskjaf 283stjórnar þarf til, nema með samþykki tveggja bankastjóra, eða aðalbanka- stjóra og starfsmanns, sem umboð hefir samkv. 1. málsgrein þessarar greinar.62. gr.Aðalbankastjóri má eigi bafa embættisstörf á hendi nje reka sjálf- ur atvinnu eða vera í stjórn atvinnufyrirtækja.Eigi mega bankastjórar nje starfsmenn vera skuldskeyttir bank- anum, nema veðdeild, hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.Bankastjórar og starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um alt það, er snertir hagi viðskiftamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um vegna starf- semi sinnar við bankann. 63. gr.Tveir skulu vera endurskoðunarmeiin bankans, skipaðir af ráðherra til tveggja ára í senn, eftir tillögu sameinaðra landbúnaðarnefnda beggja deilda Alþingis, að viðhafðri hlutfallskosningu. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit nieð rekstri bankans, rannsaka reikninga hans í hverju einstöku atriði og bera þá saman við bækur bankans, verðbrjefaeign og heima- fje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bank- ans og eignir sjeu fyrir hendi.Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðs með ársreikn- ingum bankans, og endranær þegar þeim þvkir ástæða til. Árslaun endur- skoðendanna skulu ákveðin í reglugerð.64. gr.Bankastjórnin skal á liverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt yfirlit yfir hag bankans, er birta skal i B-deild Stjórnartiðindanna, og við árslok fullkominn, endurskoðaðan ársreikning og skýrslu um hag og starf- semi bankans á árinu. Ráðherra úrskurðar ársreikninginn, og skal þvi næst birta útdrátt úr honum í B-deild Stjórnartiðindanna.65. gr.Heimilt er bankanum að koma upp umboðsskrifstofum úti um land, þar sem bankastjórn og ráðherra telja þörf á. Umboðsskrifstofur bankans geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu vera að taka við um- sóknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar til undirbúnings lán- tökunni, að borga út lán, er bankinn veilir, ef fje til þess er fyrir hendi í skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu bankavaxtabrjefa og eftir- lit með veðsettum eignum, hver í sinu umdæmi.Ráðherra setur uinboðsskrifslofunum nánari starfsreglur og ákveður þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.66. gr.Deildir bankans taka hver um sig þátt i sameiginlegum kostnaði við
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778 Þingskjal 283—284stjórn, rekstur og húsnæði bankans. Skifting kostnaðarins ákveður banka- stjórn með samþykki ráðherra. 67. gr.Með reglugerð fyrir bankann má setja þau'ákvæði um stjórn hans og starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sje gert sjerstaklega ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau eigi í bág við nein ákvæði í lögunum.
IX. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.68. gr.Lög um síofnun Rikisveðbanka íslands, nr. 64, 27. júni 1921, eru úr gildi numin
Nd. 284. Nefhdarálit

um frumv. til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Frá minui hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls.
Meiri hlutinn virðist vera sammála um að leggja til:

1. Að tii viðbótar eignum Fiskiveiðasjóðs sje honum lagt til árlega í 10 ár 60 
þús. krónur úr ríkissjóði, og svo árlega úr því um óákveðinn tíma 30 þús. 
krónur. Þessum fjárhæðum skal varið tii skipakaupa og iðjufyrirtækja i sam- 
bandi við fiskiveiðar.

2. Ennfremur leggi rikissjóður fram i eitt skifti fyrir öll 500 þús. krónur, er 
varið sje til rekstrarlána, til útgerðar og rekstrar fiskibáta og til fiskimanna. 
er verka hlut sinn og selja.

3. Að skipakaupadeild megi lána alt að 25 þús. króna út á eitt skip, þó ekki 
stærra en 50 smálesta, og til iðjufyrirtækis alt að 35 þús. króna.

4. Að veðrjettur sjóðsins gangi fyrir ölium öðrqm tryggingum, og þá hvers- 
konar sjóveðrjetti.

Ef litið er tii þess, hvað gert er ráð fyrir að landbúnaðurinn fái til um- 
ráða af fjármagni með stofnun landbúnaðarbankans, þá er bjer býsna óiiku 
saman að jafna, þar sem sjávarútvegurinn, svo stór sem hann nú er orðinn, 
altaf verður fjárfrekari til sinnar starfrækslu en landbúnaðurinn. SkipastóII 
landsmanna til fiskiveiða hefir aukist með ári hverju, sumpart að skipafjölda og 
að nokkru að skipastærð. Meiri áhersla er lögð á góð og hagkvæm skip. Gerð 
skipa og vjela er sifeldum breytingum háð. Endurnýjun á sjer sifelt stað. Vjela- 
notkun eykst hröðum fetum, og þá sjerstaklega i smábátaútveginum.

Áhugi manna fyrir hagnýtingu fiskiúrgangs, lýsis, hrogna og fleiri auka-
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afarða hefir aukist mjög á seinni árum, ogaðekki hefir orðið meira af framkvæmd- 
nm en raun er á orðín, stafar ef til vill fyrst og fremst af því, hve örðugt hefir 
reynst að fá fjármagn til slikra framkvæmda. Ginnig má benda á, að svo virð- 
ist, sem arðvænlegt geti orðið að reisa sem víðast í verstöðvum smærri eða stærri 
frysti- eða kælihús, sem gætu geymt beitu og nm leið fryst eða kælt fisk, sem svo 
yrði útflutningsvara, en margt bendir til þess, að sú stefna um meðferð flskjar 
til útflutnings ryðji sjer mjög til rúms. Þá má minnast á niðursuðu á fiski og 
síld, sem ennþá hefir verið lítið reynd. En alt þetta verður að teljast hlutverk 
Fiskiveiðasjóðs að styðja eftir megni.

Með þetta fyrir augum virðist meiri hluti nefndarinnar hafa horft helst 
til skamt í tillögum sinum, því að upphæð sú, er hann leggur til, að varið sje til 
skipakaupa og iðjufyrirtækja, er svo litil, að bún bætir alls ekki úr aðkallandi 
þörf. Of takmarkað er það að binda lán til skipakaupa við 50 smálesta skip. 
Miðáð við það Ijármagn, sem sjóðnum er ætlað samkvæmt tillögu meiri hlutans, 
væri rjettara að hafa rúmlestatöluna mikið minni, svo að nokkrum notum yrði. 
En sjálfsagt verður að gera ráð fyrir, að lánsstofnun sem þessi styðji kaup stærri 
skipa, alt að 120 smálesta, en af þeirri stærð eru skip þau, sem alment eru 
nefnd »línubátar«. Lánsstofnunin á að vera það öflug, að hún geti stntt þá út- 
gerð. Reynslan hefir þegar sýnt, að þau skip eru hentug til margskonar veiða, 
geta flutt sig meðfram ströndum landsins, þar sem afla er von á hverjum tíma, 
og að veiðiskap er hægt að stunda á þeim nfestan hluta árs. Rekstrarkostnaður 
skipa þessara mun ekki tilfinnanlega mikið meiri en mótorskipa minni stærðar, 
en aflavonin þeim mun meiri á gufubátana en mótorskipin, sem þau eru stærri 
og afburðameiri.

Fiskimenn sækjast meira eftir að vera á þeim skipum, þar sem sæmileg 
aðstaða er til þess að vinna og rýmri, vistlegri mannaibúð, en þá kosti hafa 
gufubátarnir fram yfir mótorbatana alment.

Með frumvarpi til laga um »Veðlánasjóð fiskimanna« er gert ráð fyrir 2 
miljóna króna höfuðstól, og mundi síst af veita, ef fullnægja ælti rekstrarlána- 
þörf fiskimanna um land alt. Sje gert ráð fyrir, að fiskiflotinn sje um 500 skip 
og bátar alt að 30 rúmlestum og um 100 skip frá þeirri stærð upp að 100 rúm- 
lestum, þá mundu koma á hverja fleytu rúmar 3300 kr. En sennilega eru bát- 
arnir mikið fleiri en hjer er gert ráð fyrir. í tillögum meiri hlutans er gert ráð 
fyrir 500 þús. kr. í þessu skyni. En það yrðu rúmlega 800 krónur á hverja fleytu. 
Mikill minni hluti manna myndi því verða aðnjótandi þessara lána og þar með 
skapast misrjetti milli þeirra, er lánin fengju, og hinna, sem ekkert fengju eða 
yrðu að sæta dýrari lánum, þar sem gert er ráð fyrir, að vextir sjeu að mun 
lægri en nú eru i bönkum. Aðsókn yrði þvi mikil að rekstrarlánadeildinni, og 
færri fengjn lán en vildu, þótt jafnrjettháir væru til þess og þörfin jatnbrýn.

Meiri hlutinn garir ráð fyrir, að veðrjettur sjóðsins í skipum gangi fyrir 
öllum öðrum veðrjettum og þar á meðal hverskonar sjóveðrjetti. Opinber gjöld 
eru ekki undanskilin. Óvíða mun þáð tíðkast, að skipverjar hafi ekki 1. kröfu- 
rjett i skipi fyrir kanpi sínu eða aflahlut. Reynslan hefir sýnt það á undanfar- 
audi árum, að fjöldi manna mundi hafa gengið slyppur frá borði, ef þeir hefðu 
ekki átt þennan rjett, óg hann er eins nauðsynlegur nú sem fyr.
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Það vseri bjarnargreiði við aðra aðalframleiðslustjett landsins, að svifta 
hana þeim rjetti, sem hún á nú að lögum og hefir átt um langt skeið, sem 
tryggir henni greiðslu á umsömdu kaupi, sem unnið er fyrir.

Enga nauðsyn mun bera til að fara þessa leið, ef málið er athugað með i 
velvilja og góðri ihugun. Hjer hafa nú verið færð allmikil rök fyrir því, að í 
tillögur meiri hlntans ná ekki tilgangi sínum. Með þeim er verið að tefja fyrir, 
ef samþyktar yrðn, að fullnægjandi lánsstofnun sjávarútveginum til handa verði 
sett á stofn. Þörfum sjávarútvegsmanna er á engan hátt fullnægt með þeim.

Stærri skref á að stiga í þessu máli. Meira fjármagn þarf að leggja fram 
til slikrar lánsstofnunar, svo að notum komi.

Fyrirkomulag lánsstofnunar handa sjávarútvegi landsmanna um land alt 
þarf að hngsa vel, því nauðsyn ber til, að allir, sem við útveg fást, bvar sem þeir 
eru á landinu, eigi sem greiðastan aðgang að þeim. Ekki er nauðsynlegt að ætla 
togaraútgerðinni aðgang að slikri lánsstofnun, enda mun bún hafa greiðan aðgang 
að bönkunum, er nú eru til í landinu, og hefir þegar trygt sjer lánstraust þar. 
Meiri áberslu verður því að leggja á smábátaútveginn og þau stærri skip, sem 
ekki veiða með botnvöipu.

Lánsstofnun sú, er bjer er hugsuð, mundi verða fiskiveiðabanki tslands, 
hliðstæð við hinn fyrirhugaða landbúnaðarbanka. Fiskiveiðabankinn á að inna 
af hendi samskonar hlutverk til þróunar og framkvæmda sjávarútveginum, að 
svo miklu leyti, sem aðrar bankastofnanir, er nú eru starfandi, sjá sjer ekkifært, 
eins og landbúnaðarbankinn á að inna af hendi til efiingar landbúnaðinum.

Þar sem nú er orðið áliðið þings og vonlitið má telja, að tillögur þær, 
er fram hafa komið í þessu máli, nái fram að ganga, jafnhliða þvi, sem viðtæk 
löggjöf um lánsstofnun fyrir landbúnaðinn er að fara gegnum þingið, en brýn 
þörf á, að málið sje rækilega undirbúið milli þinga, þá fæst ekki önnur úrlausn 
betri eins og málinu nú er komið en að þvi sje vísaö til stjórnarinnar til und- 
irbúnings fyrir næsta þing.

Legg jeg þvi til, að hv. deild afgreiði málið með þannig Iagaðri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í trausti þess að rikisstjórnin undirbúi löggjöf um lánsstofnun fyrir sjáv- 
arútvegiun, er geti orðið honum lyftistöng á sama hátt og landbúnaðarbankanum 
er ætlað að verða fyrir landbúnaðinn, og leggi frumvarp um þetta efni fyrir næsta 
þing, tekur deildin fyrir næsta mál.

Alþingi, 5. april 1929.

Siguijón Á. Ólafsson.
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N<l. 285. Hreytingarttllögur

við frv. til laga á þskj. 54 [Yfirsetukvennalög].

Frá Sigurði Eggerz.

1. Við 1. gr. 2. málslið 2. málsgreinar sfeal orða svo:
Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót af aðiijum, eítir þeim reglum, 

sem gi'da um starfsmenn rikisins.
2. Á eftir 2. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Pær yfirsetnkonur, sem skipaðar hafa verið áðnr en lög þessi öðlast 
giidi, skulu njóta launahækkunar eftir þjónustualdri.

Ed. 286. Löff

um sjerstakar dómþinghár i Reykhóla- og Geiradalshreppnm i Barðastrand- 
arsýslu.

(Afgreidd frá Ed. 6. april).

Reykhólahreppur og Geiradalshreppur i Barðastrandarsýslu skulu vera 
sjerstakar dómþingbár, og skulu þingstaðirnir vera að Berufirði og Króks- 
fjarðarnesi.

Ed. 287. Nefndarálit

um frv. tii Iaga um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsima og 
talsima o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

- Frumvarp þetta er flutt samkvæmt tillögum og i samráði við landssima- 
stjóra. Tilgangur þess er aðallega sá, að tryggja ijett iandssfmans til að koma 
fyrir vfrleiðslum, þar sem haganlegast er, og koma i veg fyrir, að ýms rafmagns- 
tæki, sem eru orðin talsvert almenn i bæjunum, trnfli útvarpssendingar. Nefndin 
litur svo á, að frv. stefni f rjetta átt og leggur til, að það verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 5. april 1929.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Ingvar Pálmason. 
form. fundaskr. og frsm.
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Ed. 288. Frumvarp

til laga um hjeraðsskóla.
(Eftir 3. uinr. í Nd.).

1. gr.
Hjeraðsskólar skulu vera að Núpi i Dýrafirði, Laugum í Reykjadal, Hvít- 

árbakka í Borgarfirði og Laugarvatni í Árnessýslu. Skólar þessir skulu vera 
sjálfseignarstofnanir og öðiast ekki skyldur og rjettindi þessara iaga nema sam- 
þykki stofnenda komi til.

Heimilt er að flytja hjeraðsskóla úr stað fyrir forgöngu skólanefndar og 
með samþykki fræðslumálastjórnarinnar, og erfir þá hinn nýi skóli skyldur og 
rjettindi eldri skólans eftir því sem fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Hjeraðsskólar eru samskólar pilta og stúlkna. Ársdeildir mega ekki vera 

færri en tvær nje fleiri en þrjár. Námsgreinar og kenslufyrirkomulag skai 
ákveða í regiugerð.

3. gr.
Tilgangur hjeraðsskólanna er að búa nemendur undir athafnalif við ís- 

lensk lifskjör með bóknámi, vinnukenslu og iþróttum. Skal í yngri deild meir iögð 
ábersla á ýms fræði, leikni og tækni, sem nauðsynleg er til sjáifsnáms, en í eldri 
deiid á sjáifsnám og iðju, eftir því sem hæfileikar og áhugi bendir tii. Undanþágu 
má veita nemendum í einstökum greinum, enda leggi þeir þvi meiri stund á 
aðrar greinar. Útivist skuiu nemendur hafa og iþróttaiðkanir daglega.

4. gr.
Námstíminn í aðaideiidum hjeraðsskóla má ekki vera skemmri en 6 

mánuðir ár hvert og kenslustundir hvers reglulegs nemanda eigi færri en 6 á 
degi hverjum, eða sem þvi svarar, þegar um ræðir nemendur, sem meir starfa á 
eigin bönd. Próf skal halda i lok hvers skólaárs. Tveir prófdómendur skulu 
vera við hvern skóla, skipaðir af fræðsiumálastjórninni.

5. gr.
Frá 1. janúar 1930 skai þriggja eða fimm manna skólanetnd hafa um- 

sjón og stjórn hvers hjeraðsskóia undir yfirumsjón fræðslumálastjórnarinnar. 
Fræðslumáiastjórnin skipar formann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða fjóra skóla- 
nefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda öðlast rjett tii kosninga og neytir 
hans. - Pá skulu fjelög stofnenda og gamaiia nemenda, hvort um sig, kjósa jafn- 
marga skóianefndarmenn. Rjett tii að kjósa skólanefndarmenn öðlast íjelag gam- 
alla nemenda, þegar hjeraðsskóli hefir starfað i sex ár, enda sje í fjelaginu að 
minsta kosti þriðjungur þeirra nemenda, sem lokið hafa námi i skólanum síð- 
ustu fjögur árin. Árgjald i fjelagi gamalla nemenda má ekki vera lægra en fimm
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krónur. Skólanefndarmenn skulu skipaðir og kosnir til þriggja ára í senn. Nánari 
fyrirmæli um.fjelög stofnenda og gamalla nemenda og um kosningu í skólanefnd 
skulu selt í reglugerð. Nú leikur vafi á um rjett manns eða fjelags til að vera í 
fjelagi stofnenda, og sker þá fræðslumálastjórnin úr.

«
6. gr.

Nú legst fjelag gamalla nemenda niður um lengri eða skemmri tíma, og 
kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarmenn nema formann, en ef fjelag stofn- 
enda legst niður» þá fellur kosningarrjettur þess til sýslunefndar þeirrar sýslu, 
þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa að skólan- 
um. Fræðslumálastjórnin úrskurðar nm rjett sýslunefnda til þátttöku í skóla- 
nefndarkosningum og setur reglur um þær.

7. gr.
Hlutverk skólanefndar eru þessi:

1. Að ráða skólastjóra, og skal hann ráðinn með eins árs gagukvæmum upp- 
sagnarfresti,

2. að ákveða tölu kennara eftir þörfum og getu skólans. Skólastjóri skal hafa 
frumkvæði«um val kennara, en til ráðningar þarf samþykki skólanefndar. 
Skólastjóri getur og með samþykki skólanefndar sagt kennara upp með 6 
mánaða fyrirvara,

3. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að hafa á hendi yfirstjórn allra fjármála skólans,
5. að gera ásamt skólastjóra tillögur um reglugerð skólans, er fræðslumála- 

stjórnin samþykkir,
6. að sjá um samningu skýrslna um kenslu og próf, er fræðslumálastjórnin 

fyrirskipar,
7. að ákveða um önnur efni, er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.

8. gr.
Rikissjóður greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til hvers hjeraðsskóla 

fyrir fyrslu 15—20 reglulega nemendur í skólanum, og síðan 250 kr. vegna 
hvers nemanda, þar til komnir eru 40, en 200 kr. úr því.

9. gr.
Kenslugjald hvers nemanda skal vera 60 krónnr vetrarlangt.

10. gr.
Nú eru haldin námsskeið við hjeraðsskóla i bóklegum og verklegum efn- 

um eða íþróttum, og kensla sex stundir á dag eða meira, og skal þá greiða úr 
ríkissjóði 10 krónur fyrir nemanda fyrir vikukenslu hvers nemanda, enda greiði 
hann í kenslugjald fyrir sama tíma að minsta kosti 2 krónur.

11. 8r- ,
Ríkisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en rekstrar skólans
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12. gr.
Nú fækkar nemendnm hjeraðsskóla fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru ekki 

þess eðlis, að ástæða sje til að leggja skólann niftur, og má þá greifta skólanum 
styrk úr rikissjóði, eftir mati fræðslumálastjórnarinnar, en þó ebki hærri en 
sem nemur meðaltali siðustu þriggja ára. Eigi gildir undanþága þessi lengur 
en 2 ár.

13. gr.
Reikningar hvers hjeraðsskóla skulu áriega sannprófaftir af tveim endnr- 

skoðendum. Skal annar valinn af sómu aftilum og til jafnlangs tíma og meiri 
hluti skólaráðs, en hinn tilnefndur af fræðslumálastjórninni til 3 ára í senn.

14. gr.
Árlega skal birta skýrslu um starf og rekstur hvers hjeraðsskóla, svo og 

um efnahag skólans, undirritaðar af endurskoðendum.

15. gr.
Stofnkostnaður hjeraðsskóla greiðist að hálfu úr rikissjóði, eftir þvi sem 

fje er veitt f fjárlógunum, enda sje trygt framlag á móti.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929..

Wd. >89. Breytlngartillögfur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfir- 
setukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá Magnúsi Torfasyni og Hannesi Jónssyui.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
4. gr. yfirsetukvennalaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svo:
Laun yfirsetukvenna í kaupstóðum skuiu greidd úr bæjarsjóði, en í

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveim þriðju hlutum úr 
rfkissjóði. Utan kaupstaða skulu launin greidd á manntalsþingi, en mán- 
aðarlega i kaupstóðum.

Launin skal miða við manntal umdæmisins við sfðustu áramót á 
þennan hátt:
1. í þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslann vera 

300 kr.
2. I umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manns, skulu árslaunin vera 300
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kr„ að viðbættnm 10 kr. fyrir hverja fulla 5 tugi manna, sem fram yfir 
eru 300, þó svo, að launin fari aldrei fram úr 1000 kr.

3. 1 kaupstöðum, þar sem eru tvær eða fleiri yfirsetukonur, skal deila íbúa- 
tölu jafnt milli þeirra og þvi næst reikna þeim laun á sama hátt og öðr- 
um yfirsetukonum, þð aldrei yfír 1000 kr.

Laun allra yfirsetukvenna skulu hækka 5. hvert ár um 50 kr., uns 
launabótin nemur 100 kr.

Á Iaun þessi greiðist dýrtfðaruppbót af aðiljum, éftir þeim reglum, 
sem gilda um starfsmenn rikisins. Tfirsetukonur, sem skipaðar hafa verið 
áður en lög þessi öðlast gildi, taka lannabót eftir þjónustualdri.

2. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal fella texta þeirra og 

laga nr. 76, 28. nóv. 1919, inn i meginmál laga nr. 14, 22. okt. 1912, og 
gefa þau út svo breytt sem yfirsetukvennalög.

ftid. S9O. Frumvarp

til laga um láusfjelög.

(Eftír 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Islands veitir rekstrarlán til bænda og 

anuara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftir reglum þeim, sem lög 
þessi ákveða.

2. gr.
Sparisjóðsdeild tíúnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfjelaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að fjeð sje eingöngu 
notað til þess að lána það út aftur til lánsfjelaga, sem stofnuð kunna að verða 
samkvæmt lögnm þessum. Svo getur og sparisjóðsdeild bankans veitt sjálf lán 
beint til slikra fjelaga.

Vexti af lánum þessum ákveður stjórn Búnaðarbankans, að fengnu 
samþykki ráðherra.

3. gr.
Samvinnukaupfjelög, er gerast milliliðir um rekstrarlán samkv. 2. gr., 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfjelagsstarfrækslu sinni, 
með sjerstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr-
Lánsljelög eru rekstrarlánafjelög með skyldum og rjettindum sam- 

vinnufjelaga. Þau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
fjelög, með þeim afbrigðum, er hjer segir:

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 99
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a. Fjelagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir í sama bygðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 10 
og ekki fleiri en 30. Þó mega fjelagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps.

b. Kjörtími stjórnenda skal eigi lengri vera en 2 ár, og er löglegt að meiri 
hluti stjórnar gangi úr á sama ári.

Annar endurskoðandi fjelagsins skal kosinn af fjelaginu á venju- 
legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er fje- 
lagið skiftir við um rekstarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Fjelagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar fjelagsins.

d. Árgjald i varasjóð fjelagsins og aðra óskiftilega tryggingarsjóði skal á- 
kveða i samþyktum, eigi minna samtals en svarar 1/i',lo ársvöxtum af öll- 
um útlánum fjelagsins. Aliur tekjuafgangur fjelagsins rennur i varasjóð.

e. Fjelagsmaður getur jafnan sagt sig úr fjelagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum fjelagsins fer eftir 
lögum um samvinnufjelög.

f. Undirskrift formanns og minst helmings meðstjórnenda hans skuldbindur 
fjelagið.

5. gr.
Stjórn lánsfjelags ákveður hámark rekstrarláns fyrir hvern fjelags- 

mann, í samráði við endurskoðendur, fyrir eitt ár í senn. Lánsfjárhæð skal 
miða við búrekstur fjelagsmanns, lánsþörf og greiðslugetu. Rekstrarlán hvers 
einstaks fjelagsmanns má aldrei fara fram úr 4000 kr.

Utanfjelagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver fjelagsmaður setur fjelaginu veð eða aðra tryggingu, er fjelags- 

stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sinu eins og það kann að vera á 
hverjum tíma.

7. gr.
Lán þau, er fjelögin veita fjelagsmönnum sínum, mega vera reiknings- 

lán eða víxillán. Reikningslán má veita til 1 árs i senn, og greiðist þá að fullu 
ásamt áföllnum vöxtura á þeim gjalddaga, sem ákveðinn er i samþyktum fje- 
lagsins. Víxillán veitast eigi til lengri tima en 6 mánaða og eigi framlengd 
lengur en svo, að víxillinn sje greiddur að fullu á hinum ákveðna gjalddaga 
fjelagsins. Hver fjelagsmaður sje skuldlaus einu sinni á ári um gjalddaga þess. 
Fjelagsmaður, sem ekki stendur i skilum við fjelagið, skal vikja úr fjelaginu. 
Lánsfjelag, sem ekki stendur i skilum við lánsstofnunina, má svifta rekstrar- 
láni næsta ár, eða lengur, ef miklar sakir eru til.

8. gr.
Heimili og varnarþing lánsfjelags má vera i kauptúni, þar sem fje- 

lagsmenn hafa aðalviðskifti sin, þótt það sje utan fjelagssvæðis.
Stofnun sú, sem veitir fjelaginu lán, skal án sjerstaks endurgjalds halda
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reikning yfir reikningslánsviðskiftin við hvern einstakan fjelagsmann og reikna 
út fyrir hvern gjalddaga vexti þá, er hverjum fjelagsmanni ber að greiða, en 
fjelagsstjórnin annast greiðslu vaxtanna í einu lagi.

9- gr.
Sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, er veita lánsfjelögum lán, geta 

i þess stað keypt vixla einstakra fjelagsmanna með framsalsábyrgð fjelagsins. 
Slíka vixla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka Island, enda sjeu víxlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður víxill, sem lánsfjelag hefir ábyrgst fyrir fjelagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigivíxil- 
rjetturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnar« eða 
annari slikri áritun á víxilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslutalls.

Víxlar þeir, er lánsfjelag ábyrgist fyrir fjelagsmann sinn, skulu jafn* 
an meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greið- 
ist & þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafjelaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir vixlar tilfærðir i bókum lánsfjelaga.

10. gr.
Auk viðskifta lánsfjelaga við Búnaðarbanka íslands, með eða án milli- 

göngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta lánsfjelög selt vixla sina 
eða tekið lán hvar sem vera skal.

11. gr.
Stjórn lánsfjelags skal i byrjun hvers árs senda sýslumanni nafna- 

skrá yfir fjelagsmenn, og skai hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
i skrifstofu sýslumanns.

Samtimis skal og senda nafnaskrá fjelagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er fjelagið skiftir við, og til Búnaðarbanka íslands.

12. gr.
Þegar eftir hvern aðalfund skal stjórn lánsfjelags senda peningastofn- 

un þeirri, er fjelagið skiftir við, og Búnaðarbankanum afrit af endurskoð- 
uðum reikningum fjelagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþyktum fjelagsins og nafnaskrá yfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

13. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð, 4. nóv. 1887, er tjelagsmanni 

lánsfjelags rjett að veðsetja honum einu nafni tiltekna flokka búpenings 
síns, er hann á á hverjum tíma eða eignast kann, til tryggingar skuldbind- 
ingum sínum við lánsfjelagið.

Lausafjárveð lánsfjelaga þarf eigi að vikja fyrir forgangskröfum í 
þrotabúi skuldunauts.
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Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og stimp- 
ilgjöld fyrir slik veðskjöl.

14. gr.
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um lánsfjelög og 

gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþyktum slikra fjelaga.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 291. Breytlngavtlllaga

við brtt. á þskj. 270 [Alm. ellistyrknr].

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason og H. Steinsson.

Við 1. brtt. Brtt. orðist svo:
2. málsgrein i 1. gr. laganna orðist svo:
Sjóðir þessir skuln styrktir með árlega tillagi úr ríkissjóði, er nemi kr. 

1.50 fyTÍr hvern gjaidskyldan mann, og með 1 kr. tillagi úr bæjarsjóði eða hrepps- 
sjóði.

líd. 292. Wefndarilit

nm frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

Frá fjárveitinganefnd.

Starf fjárveitinganefndar hefir að þessn sinni sókst heldur í seinna lagi. 
Er það þó sist fyrir þá sök, að nefndarmenn hafi ekki haft fullan vilja á að 
hraða þvi eftir föngnm. Þannig hefir nefndin sem oftast haldið morgunfundi, auk 
hinna venjulegu siðdegisfnnda, og þvi að jafnaði starfað 3 stnndir á dag. Alis 
hefir hún haldið 55 fnndi. Sýnir það gerla, að hún hefir ekki legið á liði sínu.

Það, sem þvi veldur, að starfið hefir eigi að siðnr sókst heldnr seint, er 
sjerstaklega hinn mikli fjöldi fjárbeiðna og erinda, er nefndinni hefir borist. 
Hefir það tekið afarmikinn tima að kynna sjer þau erindi öll til hlítar. Þá hefir 
og nefndin orðið að eyða miklum tima i viðtalsfundi við fjölda styrkbeiðenda, 
sem eigi hefir þótt fært að neita — ank hinna venjulegu og sjálfsögðu viðtalsfunda 
við ríkisstjórn og forstjóra hinna ýmsu rikisstofnana.

Nefndin er samhuga nm, að enda þótt afkoma rikissjóðs hafi verið góð 
síðastliðið ár, þar sem tekjuafgangur hefir nnmið um P/j miljón króna, þá sje
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engu að síður þörf á því nú að gæta hinnar ítrustu varfærni um aukningu út- 
gjalda. í fyrsta lagi má benda á, að halli varð á rikisbúskapnum árið 1927 álíka 
mikill og tekjuafgangur varð 1928. 1 annan stað ber þess vel að minnast, að 
árið 1928 var óvenjulega hagstætt, bæði til lands og sjávar, og þvi hvorki rjett- 
mætt nje varlegt að búast við jafnmikln góðæri. Og i þriðja lagi er skylt að 
hafa það í huga, að árið 1930 standa fyrir dyrum hátiðahöld i tilefni af 1000 
ára afmæli Alþingis. Hljóta þau að hafa i för með sjer allmikil útgjöld fyrir 
rikið, sökum óhjákvæmilegs undirbúnings á ýmsum sviðum. Hinsvegar hefir ekki 
tillit verið tekið til þessa sjerstaka kostnaðar, sem fellur á árið 1930, i frumvarpi 
því til fjárlaga, er fyrir liggur, nje heldur i breytingartillögum nefndarinnar. Að 
visu hefir nefndinni verið gerð grein fyrir þvi af hálfu rikisstjórnarinnar, að vissa 
væri þegar fengin fyrir tekjuöflun allverulegri, á sjerstakan hátt, í sambandi við 
hátíðahöldin. Yrfli þeim tekjum þá að sjálfsögðu beint til þess varið að greiða 
þann kostnað, er hátíðahöldin hafa í föi með sjer. En nefndin telur ekki liklegt, 
að þær tekjur muui hrökkva, og megi því fyllilega gera ráð fyrir, að rikið þurfi 
nokkru við að bæta. Hinsvegar sjer nefndin ekki beina ástæðu til að taka upp 
fjárveitingu i þessu skyni, með þvi Iika, að ekki ef auðið að ætlast á um það, 
hversu mikils fjár muni þurfa við. Enda liggur engin bending fyrir um það frá 
hátiðanefndipni. En eindregið vill nefndin hvetja til alls sparnaðar og gætni i 
sambandi við útgjaldaráðstafanir viðvíkjandi alþingishátiðinni.

Af þvi, sem hjer hefir verið sagt, telur nefndin mjög nanðsynlegt að 
forðast sem mest aukningu útgjalda í frumvarpi því til fjáriaga, er fyrir liggur. 
Telnr hún það og gerlegra fyrir þá sök, að í frumvarpinu eru ætlaðar mjög rif- 
legar upphæðir til verklegra framkvæmda, svo að ekki mun áður hafa meira 
verið. Og þótt nefndin beri fram breytingartillögur til hækkunar gjöldum, er 
samtals nema kr. 557510,00, ber þess að gæta, að meginið af þcim tillögum er 
gert til að færa áætlun ýmissa gjaldaliða nær þvi, sem þeir í raun rjettri hljóta 
að verða. Eru i þeim brtt. þvi eigi raunverulegar hækkanir fólgnar, heldur er þar 
um leiðrjettingar að ræða, gerðar i fullu samræmi við bendingar frá hæstvirtum 
fjármálaráðherra. Nema leiðrjettingar þessar um 384 þús. kr. Eru þá eftir um 
173 þús. kr„ er teljast mega beinar hækkanir á útgjöldum.

Áður en vikið er að einstökum breytingartill., skal stuttlega gerð grein 
fyrir þvi, hvernig frv. yrði eftir tillögum nefndarinnar.

Nefndin leggur til að hækka tekjuáætlunina um................. kr. 650000,00.
og að feila niður og lækka nokkra útgjaldaliði, sem þó eigi

nemur meira  .......................................................................................... — 8800,00
Ýmsir útgjaldaliðir hækkaðir og aðrir nýir teknir upp, er sam-

tals nemur ................................................................................................. — 557510,00

Niðurstaðan verður þá þessi samkvæmt breytingartill. nefndarinnar:
Tekjuafgangur samkv. frv........................................ — 53791,45
Hækkun tekjubálksins ..................................... — 650000,00
Lækkun gjaldabálksins ........................................ — 8800,00

kr. 712591,45
Hækkun gjaldabálksins ..................  — 557510,00

Tekjuafgangur kr. 155081,45
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Nefndin vill eindregið halda fast við þá stefnu nm áætlun teknanna, að 
hún sje gerð mjög varleg. Er ljóst, að með því eina móti má nokknrn veginn 
tryggja sæmilega útkomu fjárlaganna, að mikil von sje nm, að tekjnrnar fari 
heldur fram úr áætlun, þvi bæði er mjög erfitt að sjá fyrir öll áfallandi útgjöld 
svo löngn fyriifram, og þess ntan má altaf eiga vfsar ýmsar nmframgreiðslnr 
vegna sjerstakra laga og annara ráðstafana ntan fjárlaga.

Með hliðsjón af þessn vill nefndin haga tekjnáætluninni, þó hún vitan- 
lega vilji komast sem næst þvi rannvernlega, miðað við reynsln nndanfarandi 
ára og horfnr, eftir þvi sem fyrir liggnr.

Skal þá vikið að breytingnm þeim, er nefndin ber fram við hina einstöku liði.
Fasteignaskattinn telur nefndin rjett að hækka nm 10 þús. krónnr. Tekjn- 

stofn þessi er fastnr og fer jafnt og þjett hækkandi við nmbætnr á fasteignnnnm. 
Reyndist 261 þús. kr. siðastl. ár.

Þá telnr nefndin óhætt að hækka tekju- og eignarskattinn npp i 1100
þús. kr. Að vísn hefir meðaltal skattsins siðastl. 3 ár eigi nnmið meiru en 1050
þús. kr. En þegar tekið er tillit til hins ágæta árferðis siðastl. ár og það sem af
er þessn ári, getur nefndin ekki verið i vafa nm, að hjer sje mjög gætilega farið
i sakirnar.

Bifreiðaskattinn vill nefndin hækka npp f 60 þús. kr. Skattnr þessi fer 
árlega hækkandi, söknm þess, hve bifreiðnm fjölgar mjög frá ári til árs. Árið 
1927 vorn á skattskrá 684 bifreiðar, en 1928 voru á skattskrá 820, eða tæpnm 
30°/« fieiri en árið áðnr. Bifreiðaskattnrinn nam siðastl. ár 58 þús. kr. Er þvi 
mjög varlega áætlaður 60 þús. kr. 1930 að áliti nefndarinnar.

Þá telnr nefndin rjett að hækka útflntningsgjaldið nm 75 þús. kr., eða 
npp i 1075 þús. Meðaltal þriggja sfðnstn ára nemnr 1125 þús. kr. Sýnist nefnd- 
inni þvi gætilega farið i þessari tillögn.

Tóbakstollnrinn nam siðastl. ár 1088 þús. kr. og árið fyrir nm 950 þús. 
Þar sem hjer er nm sæmilega fastan tekjnstofn að ræða, vill nefndin leggja til, 
að liðnr þessi hækki npp i 950 þús. kr.

Þá telnr nefndin mjög varlegt að hækka annað aðflntningsgjald npp i 
200 þús. kr. Meðaltal siðnstn 3 ára var 230 þús. kr.

Vörntollinn vill nefndin hækka upp i 1350 þús. kr. og telnr það mjög 
varlega áætlað. Hefir meðaltal siðnstn 3 ára nnmið 1400 þús. kr. En siðasta ár 
var hann 1635 þús.

Þá litnr nefndin svo á, að hækka megi áætlaðar tekjnr af vfneinkasölu 
rikisins upp í 450 þús. kr. Að visn hefir meðaltal siðnstu áranna þriggja eigi 
gefið nema 340 þús. kr., en búast má við mikilli nmsetningn árið 1930, vegna. 
hátiðahaldanna.

Nefndin telnr verðtollinn alt of lágt áætlaðan og leggnr til að færa hann 
npp i 1500 þús. kr. Hann nam siðastl. ár 1669 þús. kr. Og þó það vitanlega 
væri ágætt ár, sem hefir átt sinn þátt í þvi, hvað skattnrinn reyndist hár, má 
líka vænta þess, að innflutningnr reynist mjög mikill árið 1930 í sambandi við 
fyrirhngnð hátíðahöld.
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9. gr.
Nefndin leggur til, að alþingiskostnaðurinn sje hækkaður um 25 þús. kr., 

með það fyrir augum, að Alþingi verður stefnt saman á.Þingvöllum sumarið 1930 
i sambandi við alþingishátiðina. Er hækkun þessi áætluð í samráði við skrif- 
stofustjóra Alþingis.

11. gr-
Fyrir árslok 1930 á að fara fram endurmat á öllum fasteignum i land- 

inu. Er þvi sýnilegt, að liðurinn B. 4, til skattvirðinga, er alt of lágt áætlaður- 
En þar sem nefndin telur víst, að mikið af starfskostnaði við matið falli á yfir- 
standandi ár, álítur hún muni nægja að hækka liðinn um 40 þús. kr.

Hreppsuefnd Borgarfjarðarhrepps i N.-Múlasýslu sækir um 500 kr. ár- 
legan styrk til læknisvitjana. Um nokkurra ára skeið sat læknir Hróarstungu- 
hjeraðs i Borgarfirði, og fjell þá eðlilega niður styrkur sá, sem hreppurinn hafði 
áður notið til læknisvitjana. Nú er læknissetrið aftur flutt að Hjaltastað á Hjeraði, 
og þvi er þessi beiðni fram komin, að læknisvitjanastyrkurinn verði tekinn 
upp aftur.

Nefndin telur rjett að ljetta hreppsbúum þá löngu og erfiðu Iæknissókn, 
sem þeir eiga við að búa, og leggur tif, að þeim sje veittur 300 króna styrkur 
i því skyni, i samræmi við samskonar styrk til ýmsra annara hreppa, er svip- 
lika aðstöðu hafa.

Jón Kristjánsson nuddlæknir sækir um fjárstyrk til lækningastofu sinnar. 
Býðst hann þá og til að kenna nemendum læknadeildar háskólans verklegar að- 
ferðir i nuddlækningum. Og enn tekur hann fram i umsókn sinni, að væntanleg- 
ur styrkur skuli ganga til greiðslu afborgana og vaxta af viðlagasjóðsláni, er hann 
hefir fengið til lækningastofu sinnar. Umsókn þessari fylgdu ákveðin meðmæli 
hjeraðslæknisins í Reykjavik. Einnig beiðni Iæknanema við háskólann um kenslu 
í þessari nefndu fræðigrein.

Nefndin felst á að mæla með 1200 króna styrk i þessu skyni, en telur 
sjálfsagt að binda hann sömu skilyrðum og styrk til tveggja annara sjerfræði- 
lækna f Reykjavfk, um ókeypis kenslu í læknadeild háskólans og tiltekna læknis- 
hjálp til fátækra manna.

Nú er hin nýja deild á Kleppsspítala fullger og tekur til starfa. Er gert 
ráð fyrir, að viðbótin rúmi 80 — 100 sjúklinga. Að sjálfsögðu er eigi fyrirfram unt 
að ákveða með vissu, hver verða kunni rekstrarkostnaður þessarar nýju geð- 
veikradeildar. En eftir þeim kostnaðaráætlunum, sem fyrir nefndinni lágu frá 
hælislækni, dr. med., Helga Tómassyni, var nefndinni ljóst, að með sama dag- 
gjaldi sjúklinga og verið hefir á Kleppi undanfarið, kr. 1,50, þyrfti að hækka 
tillagið til hans allverulega. Og með hliðsjón af þeim áætlunum og upplýsingum, 
sem fyrir liggja, Ieggur nefndin til, að tillagið til geðveikrahælisins á Kleppi sje 
hækkað úr 109525 kr. upp f 160250 kr. og væntir, að sú hækkun muni nægjá.

Stjórnarnefnd Kristneshælis fer fram á, að veittar verði 21 þús. kr. til 
margskonar umbóta og aðgerða á hælinu. Eru þessi umbótaatriði i 7 liðum, og 
fylgir hverjum þeirra nákvæm greinargerð og kostnaðaráætlun. Nefndin leitaði 
álits landlæknis nm málið og fjekk frá honum ákveðna umsögn, er hún svo
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lagði til grundvallar fyrir tillögum sinum. Eru þær þannig, að hælinu sjeu sam 
tals veittar 7500 kr. til eftirnefndra umbóta:

1. Til útbúnaðar 2—3 herbergja á efsta lofti
2. — að byggja hænsna- og svínahús ... .
3. — að kaupa vatnsdælu (til vara) ..........
4. — að kaupa háspennuketil...........................
5. — lagfæringar á umhverfi hælisins..........

... 1300 kr.

... 1500 —

... 700 —

... 2000 — 

... 2000 —
Alls 7500 kr.

Hinsvegar hefir nefndin eigi sjeð sjer fært að mæla með byggingn nýs 
leguskála við hælið nje heldur likhúss með áföstum frystiklefa, svo sem farið er 
fram á og sem kosta á samkvæmt áætlun kr. 10500,00. Enda hefir landlæknir 
eigi talið brýna þörf til þessa.

Nefndin lætur óhreyfðan lið 15. c. í 12. gr., sjúkraskýli og læknisbústaði kr. 
18000, en vill taka fram, að af þeim ýmsu erindum, sem fyrir lágu nm styrk af 
þessum lið, ætlast nefndin til, að veitt verði:
1. Til kaupa og aðgerða á læknishúsi á Breiðamýri f S.-Þingeyjarsýslu

V* kostnaðar, alt að ................................................................................ ... 2200 kr.
2. Til Isafjarðarspítala, til kaupa á röntgentækjum, */» kostnaðar, alt að 3000 —
3. Til spítalans »Guðm. minni« Akureyri, til kaupa á röntgentækjum,

v» kostnaðar, alt að ......................................................................................... 2700 —
4. Til Seyðisfjarðarspítala, til kaupa á röntgentækjum, V1 kostnaðar,

Samtals 10200 kr.

Eru þessar tillögur i fullu samræmi við landlækni, sem hafði erindin til 
athugunar og umsagnar.

Er þá óráðstafað af þessum lið 7800 kr., sem nefndin sá þó eigi ástæðu 
til að fella niður. Enda skýrði landlæknir fyrir nefndinni, að enn væri óvist, 
hvort framkvæmdar yrðu á þessu ári byggingar þær í Stykkishólmsbjeraði og 
Reykhóla, sem fje er veitt til i gildandi fjárlögum af þessum lið.

13. gr.
Breytingartillaga nefndarinnar um hækkun á launalið póstmálanna er ein- 

göngu Ieiðrjetting og i þvi einu fólgin, að af vangá hafði dýrtíðaruppbótin fallið 
úr launauppbæðinni.

Nefndin leggur til að hækka liðinn B. I. 4., til aðstoðarmanna og mælinga, 
úr 16 þús. upp í 20 þús. krónur. Af þeim lið er greitt kaup tveggja aðstoðarverk- 
fræðinga, svo og ferðakostnaður þeirra, og ennfremur annar kostnaður við mæl- 
ingar og rannsóknir viðvikjandi vega- og brúagerðnm. Kostnaður við þennan 
lið hefir numið 2 siðustu árin yfir 21 þús. kr. hvort árið. Nú eru framkvæmdir 
fyrirhugaðar með mesta móti, og þvi sýnilegt, að ekki verður unt að komast af 
með minni upphæð en þá, sem nefndin leggur hjer til.

Það er alkunnugt, að áhugi og þörf fyrir umbætur á sýsluvegum fer



793

vaxandi með hverja ári, og þá jafnframt kröfurnar um aukið tillag til 
þeirra úr rikissjóði. Til þess að bæta litilsháttar úr mjög brýnni þörf hjeraðanna 
um hjálp i þessu efni, leyfir nefndin sjer að leggja til, að framlagið til akfærra 
sýsluvega verði hækkað um 5 þús. krónur.

Samkvæmt skýrslum, er fyrir nefndinni lágu um framlög til sýsluvega- 
sjóða, eftir lögum nr. 10 1923, er sýnilega óhjákvæmilegt að hækka þann lið, 
þar eð tillag rikissjóðs er lögbundið eftir framlögum bjeraðanna.

Sýslnvegasamþyktir eru nú staðfestar i 5 sýslum, og i þremur þeirra er 
skatturinn i hámarki. Siðasta ár nam tillag rikissjóðsins til sýsluvegasjóða 67 
þús. króna, og hafði þá fyllilega tvöfaldast frá árinu á undan.

Þó eigi sje gert ráð fyrir, að fleiri sýslur bætist við með samþyktir, nje 
að skattur sje hækkaður heima fyrir frá því, sem var siðastl. ár, er þýðingar- 
laust að gera ráð fyrir, að rikissjóðstillagið lækki 1930. Leggur nefndin þvi til, 
að liðurinn sje hækkaður i 65 þús. kr. og getur óttast, að sú hækkun kunni 
að reynast i minsta lagi.

Landssimastjóri gerir tillögur um byggingar nýrra simalina 1930 þannig:
1. Til Suðurlandslinunnar, siðasta greiðsla ..................................... 125 þús. kr.
2. Viðbótarlina Fáskrúösfjörður — Hornafj............................................... 90 — —
3. — Reykjavik — Vík i Mýrdal ...................................... 85 — —
4. — milli Dalvikur og Sigiufjarðar...................................... 32 — —
5. Eyjafjarðarlina ............................................................................................ 25 — —
6. Þykkvabæjarlina og lína frá Hallgeirsey til Bergþórshvols ... 20 — —
7. Víðbótarlina frá ísafirði til Ögurs og ný lina þaðan til Æðeyjar

og Snæfjallastrandar................................................................................ 65 — —
8. Bárðardals- og Kinnarlina............................................   25 — —
9. Vatnsnes- og Miðfjarðarlfna .................................................................. 35 — —

10. Lína frá Skógum til Skinnastaða i Axarfirði og frá Kópaskeri
til Leirhafnar ......................................................................................... 13 þús. kr.

11. Lfna frá Reykjarfirði til Ingólfsfjarðar.............................................. 10 — —
12. Framlenging Grundarfjarðarsima til Stykkishólms .................... 4 — —
13. Lína frá Hesti að Lundi i Lundarreykjadal....................   8 — —

eða heildarupphæð 537 þús. kr.

En hinsvegar hefir stj. ekki sjeð sjer fært að taka hærri upphæð i fjár- 
lagafrv. í þessu skyni en 300 þús. kr. Vantar þannig 237 þús. kr. til þess full- 
nægt verði tillögum landssimastjóra. Hefir hann tjáð nefndinni, að hann teldi 
sanngjarnt, að linur þessar yrðu i höfuðatriðum bygðar i þeirri röð, sem að 
ofan kemur fram. Er þá sjeð, að upphæð sú, sem er í fjárlagafrv., nægir aðeins 
til 3 fyrst töldu linanna. En þar sem þær allar lúta eingöngu að þvi að fullgera 
og tryggja »Suðurlandsiinuna«, sera i 2 siðustu fjárlögum hefir einnig tekið all- 
mikið upp af fje þvi, sem varið hefir verið til nýbygginga simalina, þótti nefnd- 
inni með þessari ráðstöfun allmjög þrengt kosti ýmsra hjeraða annara, sem með 
þessu móti yrðu afskorin þvi að fá nokkuð að þessu sinni til simalagninga. Fór 
því nefndin þess á leit við landssimastjóra, að liðurinn 3 í till. að ofan yrði 
látinn biða i þetta sinn, en fje það, sem til hans er ætlað, látið ganga til að
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bæta úr brýnustu þórfum annarsstaðar. Benti bún á, að ýmsar aðrar framan- 
nefndar linur ættu hinn mesta rjett á sjer. Þannig væri raunar óhjákvæmilegt að 
tvöfalda þegar línuna frá Dalvík til Siglufjarðar, ef viðunandi not ættu að verða 
af Norðurlandslínunni. Þá væru og llnurnar 5, 6 og 7 (frá Ögri til Snæfjalla- 
strandar) í tillögum landssimastjóra með elstu línum i símalögunum, sem mjög 
ósanngjarnt væri að skjóta á frest að byggja, og fleiri aðrar smærri línurnar 
væru og mjög sjálfsagðar.

Þótt landssímastjóri viðurkendi að. visu þessar röksemdir að mestu, vildi 
hann eigi fella niður viðbótarlínuna til Vikur. Ella kæmi Suðurlandslínan eigi að 
fullu gagni. En hann óskaði hinsvegar mjög eftir, að nefndin vildi hækka heild- 
arupphæðina, svo hægt yrði að bæta úr brýnustu þörfum annarsstaðar.

Vill nefndin eigi gegn beinum tillögum landssimastjóra leggja til að fresta 
að tvöfalda linuna frá Rvik til Víkur, þó hún að vísu álíti það vel tiltækilegt. 
En telur þá óhjákvæmilegt að hækka heildarupphæðina til simalagninga um 50 
þús. kr.

Samkvæmt tillögum landssimastjóra leggur nefndin til að hækka liðinn 
til annara simastöðva og eftirlitsstöðva um 5 þús. kr. Liður þessi hækkar með 
ári hverju, eftir þvi sem stöðvunum fjölgar. Síðastl. ár bættust t. d. við 24 nýjar 
stöðvar. Er sjálfsagt að hækka liðinn í samræmi við það, sem vitanlega verður 
greitt.

Vitamálastjóri hefir gefið nefndinni þá bendingu, að i þá grein fjár- 
laganna, sem hefir vitamál að fyrirsögn, hafi undanfarið verið færðar allmiklar 
upphæðir, sem i raun rjettri heyri til hafnarmálum. Nefnir þar til sjerstaklega 
undirbúning og umsjón hafna- og bryggjugerða, sem vitamálaskrifstofan hafi haft 
með höndum. Sje það mikið verk og fari vaxandi.

1 samræmi við þessar bendingar flytur nefndin tillögur um að breyta 
fyrirsögn kaflans, sem verði: Vita- og ha.fnagerðir. Einnig að tillög til hafna- og 
bryggjugerða verði þá jafnframt færð á þennan lið.

Vitamálastjóri fer fram á, að hækkaður sje liðurinn til að reisa nýja vita. 
Telur nauðsyn á, að reistur sje viti við Látravfk, skamt austan við Hornbjarg. 
Þar sje eyðibýli, sem þurfi að byggja npp handa vitaverði, og muni það fást 
keypt fyrir lítið verð. Gerir vitamálastjóri ráð fyrir nokkuð ljósmiklum vita þarna, 
ljósmagn f 0000 kerta, og áætlar kostnað við að koma honum upp ásamt nauð- 
synlegum húsum, og kaupverði jarðarinnar, 83 þús. kr.

Nefndin verður að telja það mikla nauðsyn að fá vita hjá Horni á Horn- 
ströndum vegna allra siglinga milli Norður- og Vesturlands, en heldur likur fyrir, 
að 80 þús. krónur muni nægja til að koma vitanum upp, þar með talið andvirði 
jarðarinnar. Leggur því til, að liðurinn verði hækkaður í 80 þús. kr.

Vitamálastjóri bendir nefndinni á, að við vaxandi bryggjugerðir hin sið- 
ari árin hafi það komið betur og betur í Ijós, að mikil þörf væri á, að rikið 
keypti ýms áhöld og tæki, til afnota við mörg þessi mannvirki, svo sem kafara- 
búnað, fallhamar, lyftivjel, hrærivjel og fleira. Fer hann fram á, að varið verði úr 
rikissjóði til þessa alt að 20 þús. kr. Ætlast hann til, að tæki þessi verði lánuð 
til þeirra staða, er þörf hafa fyrir þau, gegn þvi, að notendur greiði viðhalds- 
kóstnað þeirra. Nefndin getur fallist á, að stefnl sje hjer í rjetta átt, sjerstaklega
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mnni mjög nauðsynlegt að kanpa kafarabúnað, og vill hækka liðinn E. VI. 
(ýmislegt) nm 10 þús. kr. í þessu skyni.

Fyrir nefndinni lágu ýms erindi nm styrk til bryggjugerða og lendingar- 
bóta, ásamt lýsingum af mannvirkjunnm, nppdráttnm og kostnaðaráætlunnm. 
Eftir að bafa athugað skjól þessi, kom nefndinni saman um að mæla með þvi, 
að veitt yrði fje til framkvæmda eftirtaldra mannvirkja, þannig:
Til endurbyggingar bátabryggju í Ólafsfirði, Vs kostnaðar, alt að.......... 8000 kr.
Til bryggjugerðar i Flatey á Skjálfanda (endurveiting), lli kostnaðar, alt að 3500 —
Til bryggjngerðar á Hofsósi, x/» kostnaðar, alt að .....................................  5500 —
Til nmbóta á bátalegnnni á Akranesi (fyrri greiðsla), ’/s kostnaðar, alt að ... 8500 —

* Samtals 25500 kr.

Leggnr þvi nefndin tiJ, að liðnrinn til iendingabóta og bryggjngerða sje 
hækkaður nm 13500 krónur, eða nr 12000 kr. i 25500 krónnr.

Til að dýpka svonefnda Snepilrás bjá Stokkseyri hefir á nokkrnm nndan- 
förnnm árnm verið varið alls 10800 kr. úr rikissjóði, gegn jafnmikln framlagi 
annarsstaðar frá. Er nú verkinn komið það langt áleiðis, að sprengingn er að 
mestn Iokið. Enn þarf þó að breikka til muna rásir þær, sem sprengdar hafa 
verið, ef verkið á að koma að tilætluðum notnm samkvæmt mælingum Kirks 
verkfræðings. Liggur fyrir nefndinni áætlun um, að kosta muni 7—8 þús kr. að 
fnligera verkið, og farið fram á 3500 kr. styrk til þess úr rikissjóði.

Vill nefndin leggja með þvf, að þessi nmbeðna uppbæð verði veitt, gegn 
helmings framlagi annarsstaðar frá, þar sem nm er að ræða að koma í fnlt 
gagn nauðsynjaverki, er þegar hefir verið kostað til allmikln fje.

14. gr.
Fjárveiting sú, sem ætluð er til húsabóta á prestssetrum, er hin sama í 

fjárlagafrumvarpinn og i fjárlögnnnm fyrir árið 1929. Fyrir nefndinni lágn tvær 
nýjar fjárbeiðnir í þessu skyni, önnur frá prestinnm á Pcestsbakka, en hin frá 
prestinnm i Ólafsfirði (Kviabekkjarprestakalli). Biskupinn kom á fund nefndar- 
innar, og lagði hann til, að hinum áætluðu 20 þúsnndnm yrði þannig varið, að 
12000 kr. gengju til bygginga á Prestsbakka, en 8000 til Ólafsfjarðar. Nefndin 
fjelst á veitingnna til Prestsbakka. Um Ólafsfjörð er aftur nokknð öðru máli að 
gegna. Til þessa hefir Alþingi aðeins veitt byggingarstyrk til prestssetra í sveit. 
En nú hafa prestar þarna ekki setið á p estssetursjörðinni Kviabekk siðan 1907, 
heldnr i kaupstaðnum (Ólafsfirði), enda er kirkjan og flutt þangáð fyrir nokkrnm 
árum. Væri nú að því horfið að leggja fje úr ríkissjóði tii húsbyggingar þessarar, 
væri þar með myndað fordæmi, sem gæti leitt til þess, að aðrir kaupstaðaprest- 
ar teldu sig hafa rjett til samskonar styrks. Af þessnm ástáeðum, sem og hinn, að 
byggingarlóð su, sem prestinum stendnr til boða, er'bæði litil og með mjög óað- 
gengilegnm kjörnm, þá gat nefndin ekki að svo komnn lagt til, að styrkur þessi sje 
veittnr, þó að hún hinsvegar viðurkenni fyllilega þörf viðkomandi prests. Samt 
gerir hún ekki tillögn nm að lækka liðinn, með þvi að búast má við, að nóg 
verði við fje þetta að gera, þó að þvi sje ekki öllu ráðstafað fyrirfram.

Pá koma breytingartill. nefndarinnar.
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B. I. c. Til kenslu í söng. Ntjr liður, 1000 kr. Fjárveiting þessi er í nú- 
gildandi fjárlögum, en befir verið feld niður í frumvarpinu. Fje þessu hefir verið 
varið til þess að kenna nemendum guðfræðideildarinnar söng og tón. Lá fyrir 
nefndinni till. frá háskólarektor um það, að fjárveiting þessi fengi að standa 
áfram, og beiðni um hið sama frá öllum nemendum deildarinnar. Virtist af með- 
fylgjandi vottorðum, að áhugi nemenda fyrir þessu væri mikill og árangur nú 
þegar mjög góður.

B. 1. k. /Ritari og dgrauörðurj. Þessi breyting er einnig gerð eftir till. há- 
skólarektors. Er gert ráð fyrir, að núverandi dyravörður láti bráðlega af starfi 
sinu sökum aldurs, og er þá talið hentugra að fela einum manni bæði þessi störf 
og launin verði þó þvi nær hin sömu og nú er greitt fyrir þau, eða 4000 kr., 
auk núverandi hlunninda.

B. II. c. /NámsstgrkarJ. Nefndinni harst nú eins og fyr fjöldi beiðna um 
námsstyrki erlendis frá stndentum, sem ekki höfðu getað orðið aðnjótandi styrks 
af hinni föstu (24000 kr.) fjárveitingu. Nú hafði stjórnin ekki tekið upp í fjár- 
lagafrumvarpið neina slíka persónustyrki, en i þess stað eina upphæð, 4000 kr., 
sem úthluta skyldi eftir tillögum mentamálaráðs.

Nefndin álítur þetta rjetta stefnu. Sjálf hefir hún engan tíma nje aðstöðu 
til að kynna sjer til hlitar það, sem helst á að ráða úrslitum um slikar styrk- 
veitingar, svo sem fjárhagsástæður og hæfileika viðkomandi manna, eða hvaða 
sjernáms sje mest þörf, hvar heppilegast sje að stunda það o. fl. o. fl. Alt þetta 
hefir mentamálaráð miklum mun betri aðstöðu til að dæma um, enda á það að 
úthluta hinum áðurnefnda árlega styrk. Og þótt nefndin gæti aflað sjer nokkuð 
ábyggilegra upplýsinga um þessa hluti, þá er hún sem kunnugt er á engan hátt 
einvöld um úthlutun styrkjanna, heldur mun það oftast vera svo, að stúdentar 
þeir, sem þesskonar styrki hafa hlotið, hafa þar mest notið dugnaðar og atfylgis 
einstakra þingmanna, sem tekið hafa að sjer að flytja má! þeirra í deildinni. Og 
þó að margur góður maður hafi þannig hlotið maklega hjálp, þá er slikt handa- 
hóf um úthlutun styrkja algerlega óviðunandi, enda eru styrkveitingunum á þann 
hátt engin takmörk sett. Nefndin heldur því fast við þá stefnu, sem bjer er upp 
tekin, en leggur hinsvegar ti), að fjárhæð sú, sem stjórnin setti inn, sje hækkuð úr 
4000 kr. í 8000. Álitur hún, eflir upplýsingum þeim, sem hún hefir fengið, að 
sú upphæð -j- 24000 muni nægja fyrst um sinn til þess að námsmenn geti aflað 
sjer þeirrar sjerþekkingar, sem þjóðin þarfnast i ýmsum greinum og þeir ekki 
fá innanlands. Eu jafnframt leggur nefndin áherslu á, að allir persónustyrkir til 
þessara hluta falli niður.

B. II. c. Ngr liður, til Kristins lœknis Björnssonar, 1000 kr. — Kristinn 
læknir Björnsson hefir lokið læknisnámi við háskóla íslands og hlotið hið mesta 
hrós þar. Nú hefir hann stundað sjernám í skurðlækningum i París i 21/* ár og 
fengið þar hin lofsamlegústu ummæli kennara sinna. Hann sótti um 3000 kr. 
styrk til þingsins í þessu skyni, enda hefir hann einskis opinbers styrks notið fyr. 
En nefndin sá sjer ekki fært að leggja til, að honum yrði veittar nema 1000 kr., 
og kemur hann þá f stað Björns Gunnlaugssonar læknis, sem nýtur samskonar 
styrks i núgildandi fjárlögum til sjerfræðináms i Þýskalandi.

B. VIII. Bœndakensla, Hjer er tekin upp sama athugasemd og er i nú-
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gildandi fjárlögnm. Ætlast nefndin til, að verknámsstyrknum sje eingöngn varið 
til nemenda samkvæmt athugasemdinni, en verkstjórnina eða kensluna og fæði 
nemenda leggi viðkomandi skólastjórar til frá sjer.

B. XV. 3. Ngr liður (Húsmœðrafrceðsla i Vik). Þessi styrkur ei í núg. fjár- 
lögum, en ekki tekinn í frumvarpið. Hefir kvenfjel. Hvammshrepps haldið uppi 
kenslu síðustu 7 árin í ýmsum kvenlegum dygðum og fer nú fram á 5000 kr. 
fjárveitingu til þess. Nefndin leggur til, að hin tyrri fjárveiting sje upp tekin, en 
sjer ekki fært að ganga lengra.

B. XIX. (Til iþrótta). Liðir þessir hafa staðið í 15. gr., en nefndin leggur 
til, að þeir sjeu fluttir í 14. gr. Álitur hún þá fremur eiga þar heima og fari 
best á, að þeir komi næst á eftir »SundkensIu o. fl.«.

Tveim nýjum liðum er bætt þarna inn, öðrum »til Bandalags isl. skátaa 
(500 kr.). Hefir það með höndum holla og góða starfsemi meðal æskumanna, 
sem nefndin álítur, að sje viðurkenningar makleg. Hinn er: Til Glimafjelagsins 
Ármanns, til að sýna isl. glima i Pýskalandi. Fjelag þetta hefir tvisvar áður sent 
glímuflokk til útlanda, til Noregs árið 1925 og Danmerkur árið 1926, og hefir 
hann hlotið einróma lof og viðurkenning i báðum löndunum, bæði til handa sjer 
og glímuíþróttinni. í hvorugt skiftið hefir flokkurinn fengið opinberan styrk, enda 
hafa ferðirnar orðið fjelaginu mjög kostnaðarsamar. Fjelagið hefir mjög verið 
hvatt þess af ýmsum Þjóðverjum, sem kynst hafa isl. glímu, að flokkurinn væri 
einnig sendur til Þýskalands, og nú er svo langt komið, að ferðin hefir verið 
undirbúin þar og glimusýningar ákveðnar í 20 helstu borgum landsins. Sam- 
kvæmt sundurliðaðri áætlun verður kostnaður við förina 25000 kr„ og hugsar fje- 
lagið sjer að vinna hann upp að nokkru leyti með sýningargjöldum erlendis. En 
samkvæmt áðurfenginni reynslu má ekki búast við, að þau nægi, og hefír fje- 
lagið þvi sótt um 5000 kr. styrk úr rikissjóði til þess að standa undir nokkrum 
hluta hins væntanlega tekjuhalla. Nefndin leggur til, að fjelaginu verði veittar 4000 
kr. í viðurkenningarskyni fyrir það starf sitt, að kynna heiminum þessa fornu og 
merkilegu þjóðariþrótt íslendinga, og til að tryggja það fjárhagslega vegna hins 
fyrirhugaða ferðalags.

15. gr.
I. j. (Lœkningakostn. dgraoarðar). Fjárveiting sú (500 kr.), sem til þessa 

er heimiluð í núgildandi fjárlögum, er þegar greidd, en gleymst hefir að fella 
athugasemdina niður, er frumvarpið var samið.

3. d. (Til áhalda og aðgerða á Pjóðmenjasafnina). Þjóðmenjavörður fer 
fram á allmikla hækkun til ýmissa liða sinnar starfsemi, en litið af þeim hefír 
verið upp tekið. Þó áleit nefndin ekki annað fært en að hækka nokkuð þennan 
lið, þar sem allmiklu verður að kosta til viðgerðar á fornmunum þeim, sem 
keyptir eru meira og minna gallaðir, ef þeir eiga að halda sjer í fullu gildi.

3. e. (Til umbóta Hólakirkju). Hjer er tekin upp sama fjárveiting og i nú- 
gildandi fjárlögum. Fornmenjavörður fór fram á tvöfalda þessa upphæð, en 
nefndin leggur ekki til, að meira sje veitt á þessu ári, en býst við, að ekki veiti 
af svipuðum upphæðum i fjárlögum eftirleiðis til þess að gera Hólakirkju, sem
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vafalaust er meðal merkustu bygginga og dýrmætustu fornmenja landsins, sem 
líkasta þvi, er hún upphaflega var.

21. Ferðastyrkur til sjera Jóns Sveinssonar. Sjera Jón er öllum Islendingum 
kunnur. Hann heflr dvalið fjarri ættjörð sinni svo að segja alla æfl og aðeins 
komið bingað einu sinni snögga ferð, fyrir rúml. 30 árum, siðan hann var barn.

Nú mun hann ekkert þrá heitar en að fá að líta ættjörðina einu sinni 
áður en hann deyr. En það er hvorttveggja, að hann er ekki svo efnum búinn, 
að hann geti ferðast hingað á eigin spýtur, enda hefír ekki stöðu sinnar vegna 
það frjálsræði, að hann geti farið þessa för óboðinn, þ'ótt aðrar ástæður leyfðu. 
En kunnugir fullyrða, að ef hið opinbera veitti honum styrk þennan, þá mundi 
hann bæði gera honum ferðina kleifa fjárhagslega og fararleyfí auðsóttara.

22. Þarf ekki skýringa.
Liðirnir 35 og 36 falli niður. Þessir liðir eru færðir yfir i 14. gr. og gerð 

grein fyrir því áður. >

16. gr.
4. fjarðraektarlög). Liður þessi reyndist við siðustu útborgun (jarðab. 1927) 

fullar 375000 kr., og áleit nefndin þvi rjett að gera ráð fyrir svipaðri upphæð hjer, 
þó að búast megi við, samkv. áframbaldandi aukningu i jsrðabótum undanfarin 
ár, að sú upphæð reynist of lág, er til kemur.

15. g. [Vegna flugferðaj. Ýmsar hækkunartill. lágu fyrir nefndinni frá for- 
stöðumanni veðurstofunnar. Að svo komnu sá nefndin ekki ástæðu til að taka 
þær upp í frumvarpið, nema liðinn til flugferða, þar sem nú má telja vissu fyrir 
þvi, að flugferðum verði haldið hjer uppi í sumar, og að líkum lengur, og reynsla 
frá sfðastliðnu sumri bendir til þess, að veðurfregnir vegna þeirra hafí i för með 
sjer allmikil ankin útgjöld.

20. og 21. Liðirnir falla niður, Þessir liðir eru fluttir i 13. gr. og gerð 
grein fyrir því þar.

24. [MjöllJ. Mjólkurniðursuðuverksmiðjan »Mjöll« nýtur i núgildandi fjárlög- 
um þessa styrks, en hann hafði verið færður niður um 2000 kr. i frumv. Nefndin 
sá ekki ástæðu til að lækka hann áð svo komnu og færir hann i sitt fyrra horf.

30. (Til Samb. austfirskra kvennaj. Samband þetta var stofnað árið 1926 
og vinnur að ýmsum menningarmálum kvenna, eins og titt er um slikan fjelags- 
skap. Sótti það um 500 kr. styrk og varð að samkomulagi í nefndinni að leggja 
til, að það fengi 300 kr., með tilliti til þess, að Samb. norðlenskra kvenna nýtur 
nú 450 kr. i sama skyni.

32. Til landsfundar kvenna. Kvenrjettindafjelag íslands hefír áður staðið 
fyrir tveim slandsfundum islenskra kvenna«, öðrum f Reykjavik og hinum á 
Akureyri, og i bæði skiftin hlotið opinberan styrk, 1000 kr. i hvort skiftið. Nú 
hefír verið ákveðið að halda hinn 3. landsfund i Reykjavik sumarið 1930, og 
standa að þvi ýms kvenfjelög, sem sent hafa Alþingi beiðni um 3000 kr. fjár- 
veitingu. Nefndin gat ekki orðið við þeirri beiðni til fulls, en áleit rjett að veita 
til þessa svipaða fjárveitingu og áðnr.

35. Til leiðbeiningar am húsagerð til sveita. Fjárveiting til þessa hefir sem 
kunnugt er staðið i fjárlögum undanfarin ár. Nú hefir stjórnin felt hana niður,
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tneð því að maður sá, sem að þessum málum hefir starfað, er orðinn fastnr 
starfsmaður bjá Byggingar- og landnámssjóði og launaður þaðan. En þar sem 
ekki allir þeir bændur, er húsa þurfa jarðir sinar, geta orðið aðnjótandi lána 
úr þeirri lánsstofnun, er full nauðsyn að sjá hinum einnig fyrir aðstoð um 
teikningar og leiðbeiningar, sem Byggingar- og landnámssjóður teldi sjer óvið- 
komandi. í þeim tilgangi hefir nefndin tekið upp þessa fjárveitingu (4000 kr.) 
og telur hentugast, að sama manni yrði falið að sjá um hvorttveggja og notaði 
fje þetta til þess að afla sjer þeirrar aðstoðar, sem þetta aukna starf krefði.

35. Til Hjálprceðishersins. Hjálpræðisberinn befir sem kunnugt er starfrækt 
gesta- og sjómannaheimili hjer i Reykjavík undanfarin 30ár. Hefir hann áður 
notið nokkurs styrks úr rikissjóði til bygginga og sömul. árlegs styrks frá bæjar- 
sjóði Reykjavikur til starfsemi sinnar hjer síðustu árin. Nú er i ráði að byggja 
1 hæð ofan á hús hans hjer og gert ráð fyrir, að með þeirri nýju viðbót fáist 
25—26 ný herbergi. Gert er ráð fyrir, að hin nýja bygging kosti alls um 70000 
kr. og ýmsar umbætur i sambandi við hana um 20000 kr., eða alls 90000 kr.

Mikið af fje þessu verður að taka að láni erlendis, en yfirmaður Hjálp- 
ræðishersins hjer taldi, að Ijettara mundi verða að fá það lán, ef sýndur væri 
nokkur áhugi fyrir málinu í landinu sjálfu með þvi að Ijetta undir kostnaðinn. 
Nú hefir bæjarstjórn Reykjavíkur ákveðið að veita til byggingarinnar 10000 kr., 
og fer yfirmaður Hjálpræðishersins hjer fram á 15000 kr. styrk frá Alþingi.

Nefndin sá sjer ekki fært að mæla með allri þeirri fjárhæð. Hinsvegar 
viðurkennir hún fyllilega, að starfsemi þessa fjelagsskapar sje þess verð, að að 
henni sje hlúð, og þörfin fyrir stækkun gistihússins mikil, einkum þar sem fyrir- 
hugað er, áð stækkuninni sje lokið fyrir 1930.

Leggur hún því til, að veittar verði til þessa 10000 kr., og komi helm- 
ingur, eða fyrri greiðslan, á fjárlög fyrir 1930.

36. Til framrœsla á Eyrarbakka. Eins og þeim er vitanlegt, sem komið 
hafa að Eyrarhakka, stendur kauptúnið á lágri sandöldu við sjóinn, en landið 
fyrir ofan er marflatt og allmikið lægra. Safnast þar að vatn, sem ekki fær framrás 
vegna sandöldunnar og bylur á þann hátt að meira eða minna leyti landfláka, 
sem er ca. 400 ha. að stærð. Vatn þetta gerir iðulega stórtjón á sandgræðslu- 
svæðum þar i kring, túnum, görðum og vegum, og stendur kauptúninu mjög fyrir 
þrifum, þar sem öll ræktun í kringum það verður illkleif, sem þó er þar mikil 
nauðsyn sfðan verslunin hvarf þaðan og útgerðin minkaði. Nú hefir Búnaðarfje- 
lag Eyrarbakkahrepps látið fram fara allrækilega rannsókn á framræslu þessa 
svæðis og fengið til þess áveitufræðinga Búnaðarfjelags Islands. Leggja þeir til, 
að gert verði holræsi í gegnum sandkampinn og vatninu veitt þar f gegn. Allan 
kostnað við verkið áætla þeir 15700 kr., þar með taldir skurðir og vatnsvarnar- 
garðar á landinu sjálfu. Búnaðarfjel. Eyrarb.hr. hefir sótt um 8000 kr. styrk frá Al- 
þÍDgi til þessa verks. Nefndin telur þetta nauðsynjamál fyrir kauptúnið og vill 
veita því nokkurn stuðning, en getnr hinsvegar ekki mælt með hærri fjárveit- 
ingu en hjer segir (4000 kr.), þar sem föst venja er að styrkja þesskonar fram- 
kvæmdir aðeins að úr ríkissjóði.

37. Laxfoss og Olanni. Þetta er endurveiting. Hefir staðið i fyrri fjárlögum.

Eyrarb.hr
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En sökum þess að ekki höfða þá fengist full yfirráð yfir laxgöngu um Laxfoss . 
(Nikulásarker), var verkinu frestað þar til nú.

4/. Til innflutnings sauðnauta. Samskonar fjárveiting og þetta var sam- 
þykt í neðri deild á siðasta þingi, en feld i efri deild. Nefndin álitur enn sem 
fyr, að það geti haft mjög mikla þýðingu fyrir isl. landbúnað að fá hingað þessi , 
harðgerðu og merkilegu nytjadýr áður en þau eru eyðilögð með öllu, sem nú er ' 
helst útlit fyrir, að gert verði innan skamms.

17. gr.
I. Stgrkur tíl berklasjúklinga. Þetta er lagfæring. Reynslan hefir sýnt, að ' 

liður þessi fer svo langt fram úr fyrri áætlunum, að fremur má gera ráð fyrir, i 
að þetta hrökkvi ekki til. En það er i áttina til hins rjetta.

II. Til Stórstúku íslands. Nefndin hefir hækkað þennan lið upp i það sama 
og hann er í núgildandi fjárlögum. Álítur hún, að starfsemi þessi sje vel þess ■ 
styrks makleg.

24, a.—c. Sjúkrastgrkir. Nefndin taldi rjett að verða við beiðni þessara 
sjúkrasjóða um styrkveitingu, þar sem ekki er i annað hús að venda fyrir þá á 
meðan ekkert skipulag er komið á um tryggingarstarfsemina i landinu.

18. gr.
II. b. 22. Anna Þorgrimsdóttir er ekkja Jóns heitins Bjarnasonar læknis 

á Kleppjárnsreykjum, er dó nú i vetur. Á hún 6 börn í ómegð, en efni munu 
litil, þar eð maður hennar var ungur er hann dó, en heilsulítill siðari ár æfinnar.

II. c. 6. (Jón ó. MagnússonJ. Dáinn.
II. c. 10. (Jens V. HjaltalinJ. Sr. Jens V. Hjaltalin er háaldraður maður, 

á 88. aldursári. Hann ljet af embætti 1918 eftir 51 þjónustuár. Hann hefir í eftir- 
laun lögum samkvæmt 765 kr. og er eignalaus með öllu. Nefndin varð við ósk 
hans um að leggja til, að eftirlaun hans yrðu hækkuð um 435 kr., svo að hann 
hefði alls 1200 kr.

II. i. 16. (Ljósmœðurj. Nefndin leggur til, að hjer verði tveim bætt við i 
hóp eftirfaunaljósmæðra. Hefir Sigrún að baki sjer 42 en Guðrún 39 ára 
starfsaldur.

II. i. 30. (Sigrún GestsdóttirJ. Dáin.
II. i. 42. (Jóh. PorkelssonJ. Dáinn.

22. gr.
5. Leiðrjetting.

23. gr.
III. Ábgrgðarheimildir fgrir rafoeitar. Fyrir nefndinni lágu beiðnir frá við- 

komandi hjeruðum um ábyrgðir þessar og sömuleiðis lýsingar á verkinu og 
kostnaðaráætlanir. Virtist nefndinni vera hjer um nanðsynlegar iramkvæmdir að 
ræða og leggur til, að ábyrgðarheimildir þessar verði veittar stjórninni, þvi að 
örðugt mun vera að afla fjár til fyrirtækja þessara á annan hátt.

III. Dgrtiðarlánin. Beiðni kom frá Gerðahreppi um eftirgjöf á 37 þús. 
króna hallærisláni hans. Nefndin fjelst ekki á það, en áleit hinsvegar rjett að
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veita honum eftirgjöf vaxta og greiðslufrest afborgana um tvö ár enn. Hið sama 
leggnr nefndin til um Innri-Akraneshrepp.

III. Hásbggging landssimans. Húsnæði það, sem landssiminn og bæjarsím- 
inn búa nú við, er þegar orðið alt of lítið, svo að ekki er nnt að koma þar við 
þeim nmbótnm, sem nauðsynlegar eru á simakerfunum vegna hinnar stöðngn 
ankningar og útfærsln símans. Er þvi ekki annars úrkosta en að byggja nýtt hús 
yfir simastarfrækslnna, enda mnn siminn annast vexti og afborganir af þvi láni.

Alþingi, 7. apríl 1929.

Þorleifnr Jónsson, Ing. Bjarnarson, Bjarni Ásgeirsson,
form. skrifari og frsm. fyrri kafla. frsm. siðari kafla,

Jón Ólafsson. Pjetur Ottesen. Haraldnr Gnðmnndsson. Jón Sigurðsson.

Wd. 203«. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 1. (Fasteignaskattnr):
Fyrir »240000« kemnr............................................................... 250000

2. — 2. — 2. (Tekjn- og eignarskattnr):
Fyrir »1050000« kemnr ...................................................... 1100000

3. — 2. — 10. (Bifreiðaskattur):
Fyrir »35000« kemnr............................................................... 60000

4. — 2. — 11. (Útflutningsgjald):
Fyrir »1000000« kemnr ....................................................... 1075000

5. — 2. — 13. (Tóbakstollnr):
Fyrir »850000« kemnr ....................................................... 950000

6. — 2. — 15. (Annað aðflutningsgjald):
Fyrir »160000« kemnr ... .'............................................ 200000

7. — 2. — 16. (Vörntollnr):
Fyrir »1250000« kemnr ....................................................... 1350000

8. — 2. — 17. (Verðtollur);
Fyrir »1325000« kemur ....................................................... 15000Q0

9. — 2. — 21. (Víneinkasala):
Fyrir »375000« kemnr ...................................................... 450000

10. — 9. — 1. (Alþingiskostnaður):
Fyrir »200000« kemnr ...................................................... 225000

11. — 11. — B. 4. (Skattvirðingar):
Fyrir »40000« kemnr............................................................... 80000

Alpb 1929. A. (41. löggjafarþing). 101
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12. Við 12. gr. 3. (Styrkur til læknisvitjana):
Fyrir »7450« kemnr .........................................................

13. — 12. — 3. 16. Nýr liður:
Til Borgarfjarðarhrepps i Norður-Múlasýslu 300 kr.

14. — 12. — 5. c. (Styrkur til lækningaferða):
Aftan við liðinn kemur svo hljóðandi athugasemd:

Ferðastyrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknis
í Reykjavík, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og Isafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, og 
augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.

15. — 12. — 7. Nýr liður:
Til nuddlæknis Jóns Kristjánssonar i Reykjavik............

Inn i aths. um skilyrði fyrir læknastyrknum bætist aft- 
an við nafn Ólafs Þorsteinssonar: og Jóns Kristjánssonar.

16. — 12. — 12. (Geðveikrahælið á Kleppi):
Fyrir »109525« kemur .......................................................

17. — 12. — 12. C. (Rekstrarkostnaður):
Liðurinn orðist þannig:

Læknislaun og rekstrarkostnaður við
Nýja Klepp ..........................*.......................... 150000
Þar frá dragast þessar tekjur:

Meðgjöf með 160 sjúklingum, 
kr. 1.50 á dag ..................................... 87600

Tekjur af búinu .................... 2000
----------- 89600

18. — 12. — 14. (Heilsuhælið i Kristnesi). Nýr Jiður:
Til aðgerða og umbóta .......................................................

19. — 13. — A. 1. a. (Eftir launalögum):
Fyrir »76650« kemur...............................................................

20. — 13. — B. I. 1. (Laun vegamálastjóra):
Fyrir »7000« kemur ...............................................................

21. — 13. — B. I. 2. (Laun aðstoðarverkfræðings):
Fyrir »5000« kemur ...............................................................

22. — 13. — B. I. 4. (Til aðstoðarmanna og mælinga):
Fyrir »16000« kemur...............................................................

23. — 13. — B. IV. (Til slitlags á akvegum):
Fyrir »35000« kemur.............................................. ............

24. — 13. — B. VII. 1. (Tillög til akfærra sýsluvega):
Fyrir »40000« kemur...............................................................

25. — 13. — B. VII. 2. (Til sýsluvegasjóða):
Fyrir »35000« kemur...............................................................

26. — 13. — B. XI. (Gististyrkur):
Fyrir »4000« kemur ...............................................................

7750

1200 )

160250

7500 i

105000 {

7800 i

5600 i

20000 i

60000

45000

65000

3000



Þingskjal 293 803

27. Við 13.

28. — 13.

29. — 13.

30. — 13.

31. — 13.

32. — 13.

33. — 13.

34. — 13.

35. — 13.

36. — 14.

37. — 14.

38. — 14.

39. — 14.

40. — 14.

gr. D. II. (Til nýrra simalagnioga):
Fyrir »300000« kemur ............ .....................................

— D. III. 5. (Bæjarsfminn i Reykjavík):
Athugasemdin fellur niður.

— D. III. 15. (Til annara sfmastöðva og eftirlitsstöðva):
Fyrir »100000« kemur ......................................................

— E. (Vitamál):
Fyrirsögn kaflans verði:

Vitamál og hafnagerfiir.
— E. I.:

Fyrir »Stjórn og undirbúningur vitamálac kemur: Stjórn 
og undirbúningur vita- og hafnamála.

— E. I. 1. (Laun vitamálastjóra):
Athugasemdin orðist þannig:

Hann sje umsjónarmaður vita- og hafnagerða og 
ókeypis ráðunautur landsstjórnar, hjeraðsstjórna og bæja 
i öllu þvf, er varðar vitamál og hafna.

— E. V. (Til að reisa nýja vita):
Fyrir »60000« kemur...............................................................

— E. VI. (Ýmislegt);
Fyrir »50000« kemur...............................................................

— E. VI. Nýir liðir:
a. Til bryggjogerða og lendingarbóta, alt að x/i kostn- 

aðar, gegn s/« annarsstaðar að, enda sje það fje 
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun

b. Til lendingarbóta i Gerðum í Garði, helmingur
kostnaðar, siðari fjárveiting, alt að.............................

c. Til að dýpka Snepilrás, helmingur kostnaðar (loka-
veiting), alt að ...............................................................

— B. I. c. Nýr liður:
Til kenslu i söng ...............................................................

— B. I. k. (Önnur gjöld):
Fyrir töiuliðina 1. og 2. kemur:

Til ritara og dyravarðar ............................. 4000
auk hlnnninda, er dyravörður heflr áður notið.

— B. II. c. (Námsstyrkur):
Fyrir »4000« kemur ...............................................................

— B. II. c. Nýr liður:
Til Kristins læknis Björnssonar, til sjerfræðináms i París

— B. VIII. (Bændakensla):
Aftan við liðinn kemur svo hljóðandi athugasemd:

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á
Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem stunda 
verknám samkvæmt samniugi, eigi skemur en 8 vikur 
á ári, og skila skólunum dagbókum um vinnubrögðin
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8000
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yfir námstímann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrír 
ókeypis fæði og kenslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri 
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku 
námstimans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sje í henni getið, hve háan viku- 
styrk hver nemandi skal fá.

41. Við 14. gr. B. XV. 3. Nýr liður:
Til húsmæðrafræðslu í Vík í Mýrdal .............................

42. — 14. — B. XIX. Nýr (rómv.) liður:
Ýmsar íþróttir.

43. _ 14. — B. XIX. Nýir liðir:
a. Til Iþróttasambands íslands .....................................
b. Til Bandalags íslenskra skáta .....................................
c. Til Björns Jakobssonar, til iþróttakenslu ............
d. Til glímufjelagsins »Ármahns«, til að sýna islenska

glimu i Þýskalandi ..................................... ............
44. — 15. — 1. j. (Ýmisleg gjöld Landsbókasafns):

Athugasemdin fellur niður.
45. — 15. — 3. d. (Til áhalda og aðgerða):

Fyrir »800« kemur ...............................................................
46. — 15. — 3. e. Nýr liður:

Til umbóta Hóladómkirkju ..............................................
47. — 15. — 21. Nýr liður:

Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrkur heim fil íslands
48. — 15. — 22. (Sjera Jóh. L. Jóh.):

Liðurinn fellnr niður.
49. — 15. — 35. og 36. (Til íþróttasamb. og B. Jak.):

Liðurinn fellur niður.
50. — 16. — 4. (Gjöld samkv. jarðræktarl.):

Fyrir »300000« kemur .......... . ....................................
51. — 16. — 15. g. Nýr liður:

Vegna fiugferða ........................................................................
52. — 16. — 20. og 21.:

Liðirnir falla niður.
53. — 16. — 24. (Mjöll):

Fyrir »4000« kemur ...............................................................
Liðurinn orðist svo:
Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i 

Borgarfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dós- 
ir), sem hún framleiðir, alt að.

54. — 16. — 30. Nýr liður:
Til sambands austfirskra kvenna .....................................

55. — 16. — 32. Nýr liður:
Til landsfundar kvenna 1930 ..............................................
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Við 16. gr. 35. Nýr Iiðnr:
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móli Bygg-
ingar- og landnámssjóði .................................. .................... 4000

enda greiðist engin borgnn fyrir leiðbeiningarnar.
— 16. — 35. Nýr liðnr:

Til Hjálpræðishersins i Reykjavík, byggingarstyrknr til 
gistibnss, fyrri greiðsla .............................................. 5000

— 16. — 36. Nýr liðnr:
Til framræsln á Eyrarbakka, 7* kostnaðar, alt að ... 4000

Styrknrinn er veittnr með þvf skilyrði, að Búnað-
arfjelag Islands hafi yfirnmsjón með verkinn.

— 16. - 37. Nýr liður:
Tii að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss i 
Norðnrá i Mýrasýsln, x/» kostnaðar (endnrveiting), alt að 1000

— 16. — 41. Nýr liðnr:
Til innfintnings sanðnanta, eftir ráðstöfnn rikisstjórnar-
innar ......................................................................................... 20000

— 17. — 1. (Styrknr til berklasjúklinga):
Fyrir »500000« kemnr ....................................................... 600000

— 17. — 11. (Til Stórstúkn Islands):
Fyrir »8000« kemnr ............................................................... 12000

— 17. — 14. Nýir liðir:
a. Til Sjúkrasjóðs Hofshrepps.............................................. 400
b. Til Styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsókn« i Reykjavik .............................................. 500
c. Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmiðanema i Reykjavikc 200

— 18. — II. b. 22. Nýr liðnr:
Til Önnn. Þorgrimsdóttur læknisekkjn, 600 kr., ank
100 kr. með hverjn barni hennar ..................................... 1200

— 18. — II. c. 6. (Jón Ó. Magnússon):
Liðnrinn fellnr niðnr.

— 18. — II. c. 10. Nýr liðnr:
Til Jens V. Hjaltalins............................................................... 435

— 18. — II. i. 16. Nýir liöir:
a. Til Signrveigar Jónatansdóttnr, ljósmóðnr ............ 300
b. Til Gnðrúnar Gnðmnndsdóttnr, Ijósmóður ............ 300

— 18. — II. i. 30. (Sigrún Gestsdóttir):
Liðnrinn fellur niður."

— 18. — II. i. 41. (Jóh. Þorkelsson):
Liðnrinn fellnr niðnr.

— 22. — 5. (Lánveit. til verkam.):
Fyrir »8000« i annari málsgr. kemnr ............................. 800

— 23. — III. Nýir liðir:
a. Að ábyrgjast alt að 450 þúsnnd króna lán fyrir Isafjarðarkanpstað og 

Eyrarhrepp, til rafvirkjnnar, gegn þeim tryggingnm er stjórnin metur gildar,
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b. Að ábyrgjast alt að 170 þúsnnd króna lán fyrir Hólshrepp i ísafjarðar- j 
sýslú, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

c. Að ábyrgjast alt að 60 þúsund króna lán fyrir Hvammshrepp í Vestur- :
Skaftafellssýsln, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin i 
metur gildar. i

d. Að veita uppgjöf vaxta og greiðslufrest afborgana af dýrtiðarlánum i
Gerðahrepps og Innri-Akraneshrepps árin 1929 og 1930. !

e. Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán til húsbyggingar handa landssíman- i 
um og til nýrrar bæjarmiðstöðvar í Reykjavík, alt að 1100 þús. kr., 
enda teljist vextir og afborganir af láninu til árlegra rekstrargjalda j 
landssímans.

Wd. 204. Frumvarp

til laga um refagirðingar og útflutning refa.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Bannað er að geyma refi öðruvísi en í fulltryggum girðingum. Ireglu- 

gerð, er atvinnumálaráðuneytið setur, skal setja ákvæði um tilhögun refagirð- 
inga og rekstur refabúa.

Hreppstjórar skulu hafa eftirlit með, að refagirðingar sjeu hafðar svo 
öruggar sem reglugerð tilskilur.

2. gr.
ÖII refabú skulu vera háð dýralækniseftirliti.

1
3. gr.

Eigi má flytja út refi nema frá þeim refabúum, sem starfað hafa ár- 
langt (12 mánuði) að minsta kosti, og þó því aðeins, að engin næm sýki ' 
hafi gengið á búinu síðastl. ár. Vottorð frá dýralækni um heilbrigði dýranna 
skal fylgja hverri sendingu.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar giidi.

Greinargerð.

Svo virðist, sem með aukinni refarækt sje að myndast hjer nýr og 
arðsamur atvinnuvegur. Þykir þvi rjett, að settar sjeu reglur um refabú, þann- 
ig, að bæði sje hlynt að viðleitni brautryðjenda á þessu sviði, og að bændum
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sje jafnframt trygt öryggi fyrir sauðfje sitt, ekki síst þar sem oft hefir komið 
fyrir áður, að refir hafa sloppið úr eldi. Er þvi sjálfsagt, að refagirðingar sjeu 
hafðar svo traustar og svo vel frá þeim gengið i alla staði, að slíkt geti ekki 
komið fyrir.

Þá virðist sjálfsagt, að slik bú sjeu undir eftirliti dýralækna, svo eigi 
sjeu flutt út sjúk eða svo Ijeleg dýr, að það spilli fyrír framhaldandi sölu. 
Ennfremur virðist sjálfsagt að tryggja, svo sem auðið er, að arðurinn af þess- 
ari verslun renni til Iandsmanna sjálfra.

Ed. 395. Wefndar&lit

nm frv. til laga um vigt á síld.
Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp þetta fer fram á, að sú sild, sem seld er bræðsluverksmiðj- 
um, verði hjer eftir vegin, en venja hefir verið að mæla sildina, þegar slík 
verslun hefir farið fram, þó út af þvi hafi verið brugðið á siðari árum og 
vigt á sild verið tekin upp bjá sumum sildarverksmiðjum, þó engin lagaá- 
kvæði sjeu til, sem heimili slikt eða fyrirskipi.

Nefndin er sammála um, að rjett sje að setja um þetta lög, svo út 
frá einhverju föstu sje að ganga. Telur nefndin, að hagkvæmara muni bæði 
fyrir seljendur og kaupendur sildar, að sildin sje vegin, enda bendir reynslan 
í þá átt, að þeir, sem við þessa verslun fást, óski þess frekar, þar sem horfið 
hefir verið frá mælingu síldarinnar og vigtin verið tekin upp allviða.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykt með eftirfarandi 

BREYTINGU.
Við 1. gr. 1 stað orðanna sinnihald eins mælikers sildart i 2. málsgr. 
komi: innihald tveggja mælikera.

Alþingi, 6. april 1929.
Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason,

form. og frsm. fundaskrifari.
H. Steinsson.

Ed. 396. Frumvarp

til laga um lögreglustjóra á Akranesi.
(Eftir 3. umr. i Nd.)

1- gr.
Ríkissijórnin skipar samkvæmt tillögum hreppsnefndar Ytri-Akranes- 

hrepps embættisgengan lögfræðing til þess að hafa á hendi hreppstjórastörf
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i Ytri-Akraneshreppi, innheimtu tolla og gjalda til rikissjóðs, lögreglustjórn og { 
dómsvald i lögreglumálum. Kallast hann lögreglustjóri.

2. gr. '
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störf- ( 

um hreppsnefndaroddvita, enda sje bann þá sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður j 
með atkvæðisrjetti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjórinn skal hafa að launum 2000 kr. á ári úr rikissjóði. Hafi 

lögreglustjóri á hendi störf þau, er 2. gr. tiltekur, fær hann að auki laun 
fyrir þau úr sveitarsjóði, samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og ríkis- 
stjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfssvið lögreglustjórans og annað, er starf hans 

snertir, skulu settar i reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengn- 
um tillögum hreppsnefndar Ytri-Akraneshrepps og sýslumannsins í Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslu.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

■d. 207. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög. 

Flutningsm.: Sveinn ólafsson, Jón ólafsson.

1. gr.
Stafliður c. í 2. tölul. 3. gr. laganna orðist svo: 

sje hann búsettur í kaupstað eða kauptúni, sem læknir er búsettur í, að
hann hafi ekki árstekjur meiri en 4500 kr., að viðbættum 500 kr. fyrir hvert 
barn innan 15 ára, sem er á framfæri hans.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 42, 

4. júnf 1924, um breyting á lögnm. nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög.

Greinargerð.

1 lögum nr. 42, 4. júní 1924, er svo fyrir mælt, að sjúkrasamlags- 
maður megi ekki hafa meiri árstekjur »en 3000 kr. auk sömu dýrtiðarupp- 
bótar, sem starfsmenn rikisins njóta á hverjum tima, að viðbættum 500 kr. 
fyrir hvert barn innan 15 ára, sem hann framfleytir*.
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Þegar lögin frá 1924 voru samþykt, voru dýrtiðarbætnr 52°/«, eða há- 
markslaunin með dýrtiðarbótum 4560 kr., en við lækkun dýrtiðarbótanna, 
sem nú eru 34°/°, hafa hámarkslaunin fallið niður i 4120 kr. Afleiðingin verð- 
ur bersýnilega fækkun þeirra manna, sem i samlögum eru, og bnignun sjóð- 
anna. 1 sömu átt vinnur og kauphækkun einhleypra manna eða þeirra, sem 
einn eða engan ómaga hafa og komast yfir hámark árslauna eftir nefndum 
lögum.

Rjett er, að löggjöfin styðji fremur að fjölgun samlagsmanna en fækk- 
un, og að þvi miðuðu lögin frá 1924, þótt lækkun dýrtiðarbótanna bafi leitt til 
fækkunar þeirra. Hjer er lagt til aö fara sem næst þvi hámarki, sem þá var 
sett, hvað sem dýrtiðarbótum liður, og miða við 4500 kr. árstekjur, hverjar 
sem eru.
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Wd. 298. Wefndar&llt

um frv. til hafnarlaga fyrir Hafnarfjarðarkaupstað.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu þessa máls. Minni hl. 
vill, að lögin verði heimildarlög og að framlag rikissjóðs verði fært niður i V* 
hluta kostnaðar við hafnarbæturnar, en meiri hl. vill samþykkja frumv. eins og 
það liggnr fyrir.

Þessi aðstaða nefndarinnar sýnir, að öll nefndin er f rauninni sammála 
um nauðsynina til hafnarbóta f Hafnarfirði. Það, sem á milli ber, er f sjálfu sjer 
aðeios stigmunur. Meiri hi. hefir aðeins gleggra auga fyrir þvi, hve þörfin er 
brýn og aðkallandi, og leggur þvi áherslu á, að tafarlaust verði hafist handa 
nm framkvæmdir.

Frá Hafnarfirði eru nú gerðir út 12 togarar, 10 linuveiðiskip og mörg 
minni skip, og þaðan er fluttur út sjöundi hluti þess fiskjar, er frá landinu flyst. 
En ölluin þessum mikla' atvinnurekstrí er að nauðsynjalausu teflt i tvisýnu og 
voða meðan ógerðar eru hafnarbætur þær, er frv. gerir ráð fyrir. Hafnarfjarðar- 
höfn er af náttúrunnar hendi góð i öllum áttum nema vestanátt, en i þeirri átt 
er höfnin opin fyrir óbrotinni öldu úthafsins. Komi snarpur vestanvindur á ver- 
tiðinni, leggur hann biátt áfram afgreiðslubann á þau skip, er frá Hafnarfirði 
eru gerð út, — afgreiðslubann, sem á skömmum tfma hlýtur að valda beinu og 
óbeinu tjóni, er nemur tugum eða jafnvel hundruðum þúsunda króna.

Það er því ekki ofmælt, að ank þess sem með öllu er girt fyrír eðlilega 
þróun útgerðar frá Hafnarfirði meðan hafnarbætur eru ógerðar, þá er og að 
óþörfu bætt óvenjulegri og stórrí áhættu við venjulega áhættu íslenskrar út- 
gerðar, og er þó sist á bætandi.

Sú bending, að vestanáttin hefir verið fátið siðustu árin og stórviðri að
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 102
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kalla má engin af þeirri átt, hefir svæft athygli manna á hinni yfirvofandi hættu, 
svo útgerflin frá Hafnarfirði hefir stóraukist. En fullvist er, að fyr en varir vakna 
menn vifl vondan dranm. Vestanstórviðri og langviðri skella á og þá standa 
Hafnfirðingar ráflþrota. Við þessu verður tafarlaust að gera, en eina ráðið til þess 
eru hafnarbætur þær, sem frv. gerir ráfl fyrir.

En jafnvel þótt þessi vofli grúfði ekki yfir atvinnulifi Hafnarfjarðar, — 
jafnvel þótt aðeins væri nm að ræða nauflsynlegar framfarir, en ekki jafnframt 
afl afstýra voða, þá væri samt sem áður öll töf málsins mjög bagaleg. Útgerðin, 
sem rekin er frá Hafnarfirði, er orðin svo stór, að hin eina hafskipabryggja, sem i 
nú er í Hafnarfjarðarhöfn, fullnægir hvergi nærri þörfunum, en það er að kasta 
peningum á glæ að byggja nýja hafskipabryggju, fyr en gerðarhafa verið hafnar- 
bætur þær, er frv. fer fram á, þvi allar fyrirhugaðar hafskipabryggjur og önnur 
hafnarmannvirki í Hafnarfjarðarhöfn standa i beinu sambandi við hafnarbæturnar 
og verður eigi við komið fyr en þær hafa verið gerflar.

Nauðsyn Hafnarfjarðar er þvf augljós, — augljós eins og kröfurjettur 
Hafnarfjarðar á hendur rikissjóði um aðstoð i þessum efnum. En sá kröfurjettur 
byggist á því, að þangað ber að beina fje rikissjóðs, sem þörfin er mest og best 
notast af þvi, en jafnframt skal tvímælalaust fullyrt, að af óllum hjeruðum lands- 
ins eru það Vestmannaeyjar og Hafnarfjörður, sem skila rikissjóði fljótustum og 
margföldustum arði af þeim pening, sem til hafnarbóta er varið. Auk þess skal 
á það bent, að V1 milj- árlegt gjald Hafnarfjarðar til ríkissjóðs Ieggur rikis- 
sjóði miklar skyldur á herflar, þegar svo brýn þörf Hafnarfjarðar er annarsvegar.

Hjer hefir verið litillega drepið á þörf Hafnarfjarðar til hafnarbóta. En 
það er önnur hlið þessa máls. Hún veit að útgerð utanhjeraðsmanna.

Eins og menn vita, er hvergi jafnálitlegt að reka útgerð framan af ári 
sem frá Faxaflóa, enda senda menn hvaðanæfa af landinu skip sin þangað til 
veiða nm það ieyti árs, og fer það si og æ í vöxt. Útgerðin innan Faxaflóa hefir 
þvi aukist og margfaldast á siðari árum, og mnn halda áfram hröðum vexti, 
alþjóð til hagsbóta og ríkissjóði til tekjuauka, ef hafnleysi bagar ekki. En nú er 
svo komið, að þessum vexti eru beinar skorður settar af þröng Reykjavíkur- og 
Hafnarfjarðarhafna, en hafnleysi annara verstöðva innan Flóa.

Úr þessu verður að bæta. Það er. alþjóðarnauðsyn og hagsmunamál rik- 
issjóðs. En vegna legu sinnar og allra staðhátta er Hafnarfjörður til þess kjör- 
inn, að þessi vandi verði leystur með hafnarbótum þar.

Ágreiningurinn um ákvæði 1. gr. frv. er sá, að minni hl. vill láta fram- 
kvæmdir bíða þess, að fje sje veitt til þeirra í fjárlögum. Meiri hl. vill aftur, að 
sjálf lögin tryggi, að tafarlaust verði hafist handa. Nauðsyn þess hefir verið rök- 
studd hjer að framan. Hún verður ekki vefengd fremur en rjettur Hafnarfjarðar 
til fjárframlags úr rfkissjóði til hafnarbóta.

1 þessu máli er þvi afleins eftir að sýna fram á, að eðlilegt sje, að rikis- 
sjóður leggi árlega nokkra fjárfúlgu af mörkum til hafnarhóta, og enda þótt 
meiri hl. gangi þess ekki dulinn, að á mörgum sviðum er þörfin aðkallandi, fær 
hann þó eigi sjeð, að þjóð eins og íslendingar, sem í svo rikum mæli lifirásjón-
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om og af sjávarafurðam, fái til lengdar skotið sjer undan þvf að bæta hafnir 
landsins, svo skamt sem þeirri nauösyn er á veg komið. Og það telur meiri hl. 
tvímælalaust, að mest hagsýni sje að gera þetta með árlegu framlagi til hafnar- 
bóta. Með því verður mest samræmi i framkvæmdunum og ríkissjóði ijettbærast 
að inna þessa skyldu af hendi.

Árlegar tekjur rikissjóðs af vitagjaldi og afgreiðslugjaldi eru áætlaðar 
600— 700 þús. kr., en til vitamála er aðeins varið rúmum 200 þús. kr. árlega. Það 
er óbrigðnl regla með nágrannaþjóðum vorum, að tekjum af þessum gjaldstofnum 
sje varið i þágu siglinganna, — til vitamála op hafnabóta. Sanngjarnt er, og raun- 
ar sjálfsagt, að lslendingar fylgi þeirri venju. Hvergi er þörfin hlntfallslega meiri 
til umbóta á þessnm sviðum en einmitt hjer á landi, og hvergi yrði gagnsemi 
hlutfallslega meirí af þeim. En geti menn aðhylst þessa skoðnn, er sýnt, að ár- 
lega yrði nokknr fjárfúlga afgangs nmfram það, sem nú er varifl tilþessara mála, 
og mætti þá verja henni til hafnarbóta.

Af þessnm ástæðnm og vegna þess, að rjettnr Hafnarfjarðar er tvímæla- 
lans, heldur nefndin fast við ákvæði 1. gr. nm tafarlansa framkvæmd málsins.

Meiri hl. áfftur, að eigi sýnist óhóflega í ár tekið, þótt framlag rikissjóðc 
sje ákveðið x/» hlnti kostnaðar við hafnaibæturnar. Er bjer farið að fordæmi 
fyrri þinga, en þess gætt að ganga ekki skrefi léngra, enda þótt fyrir Alþingi 
liggi nú frv. frá sjálfri riklsstjórninni, er ákveður framlag rfkissjóðs til bafnar- 
bóta á Skagaströnd helming kostnaðar.

Alþingi, 8. april 1929.

ólafur Thors, Jóhann Þ. Jósefsson. Sigurjón Á. ólafsson. 
frsm.

Wd. 299. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um Búnaðarbanka íslands.

Frá landbúnaðarnefnd.

I. Við 45. gr.
1. Við 1. málsgrein bætist:

Ennfremur má veita sömu mönnum lán til að kanpa verkfærí til 
jarðyrkju og heyvinnu.

2. Þriðja málsgrein orðist svo:
Ekkert lán má veita gegn veði i búfje, öðru en kúm, nema eigandi 

fjárÍDS setji ank þess hreppsábyrgð sem viðbótartryggingu, eða aðra 
tryggingu, sem bankastjórn tekur gilda.

3. 5. málsgrein falli burt.
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II. Við 46. gr. Aftan við orðin »meðan lánið stendnrc i næstsiðustn málsgr. komi:
Ef lán hefir verið fengið til verkfærakaupa, skal lántakandi senda 

bankastjórn innan 12 mánaða vottorð hreppstjóra nm, að verkfærin hafi 
verið keypt og sjen i eign lántakanda.

III. Við 47. gr. Við greinina bætist:
Sama gildir nm lán, sem fengin eru til verkfærakanpa samkv. 45. gr.

Ed. 300. Breyilngrarilllögur

við frnmv. til laga nm kvikmyndir og kvikmyndahús.

Frá Einari Árnasyni.

1. Við 9. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Myndskoðunarmenn sknlu skipaðir til 5 ára í senn, og mega þeir 

hvorki vera starfsmenn við kvikmyndahús nje eiga þar eigin hagsmnna 
að gæta.

2. Við 12. gr. Orðin »kanptún eða sveitc falli bnrt.

Ed. 301. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð. 

Flutningsm.: Jón Jónsson.

1 stað orðanna »sjálft ræður mentamálaráðið« i 5. gr. laganna kemur: 
sjálf ræður stjórn útgáfudeildar.

Greinargerð.

Samkvæmt 3. gr. laganna nm Menningarsjóð stýra bókaútgáfn sjóðsins 
þrir þar til kjðrnir menn. Ákvæðið í 5. gr. nm, að mentamálaráðið ráði og beri 
ábyrgð á vali bóka, hefir komist inn fyrir vangá, og er írv. finlt þessn til leið- 
rjettingar, samkvæmt bendingn frá dómsmálaráðherra.

IWd. 303. Breytlngartillagra

við frv. til laga nm lánsfjelóg.

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 14. gr. í stað »Ráðherra« komi: Atvinnnmálaráðherra.
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Ed. 303. Nefndarállt

nm frumv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með 
loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála om aðalatriði þessa frv., um skyldn botnvörpuskipa 
til að hafa fullkomin loftskeytatæki og eftirlit með loftskeytanotkun á fslenskum 
veiðiskipnm; telur nefndin löggjöf om þessi atriði nanðsynlega og mælir með, 
sð frv. gangi fram.

Refsiákvæði 5. gr. frv. þykir nefndinni of ströng, sjerstaklega lágmark 
þeirra, og leggnr þvi til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
Viö 5. gr.

a. I stað orðanna >8—30 þúsond* komi: 5—20 þúsond.
b. 1 stað orðanna >2 ár« komi: 1 ár.

Alþingi, 8. april 1929.

Erlingor Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson,
form. fondaskrifari og frsm. með fyrirvara.

Wd. 304. Wefndarállt

nm frv. til laga om breyting á lögom nr. 35, 15. júní 1926 (Ritsima- og tal- 
simakerfi).

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin befir athngáð frv. þetta nákvæmlega ásamt breytingartill. þeim, 
sem fram hafa komið við það.

Landssfmastjóri hefir, samkvæmt ósk nefndarinnar, haft málið tii nm- 
sagnar og sent nefndinni ftarlegar og rökstnddar tillögnr, sem nefndin fellst á og 
teknr til greina. Aðalbreytingar, sem nefndin gerir á frv. og breytingartill., ern 
þær, að allviða er slept að ákveða stöðvastæði á binnm fyrirhngnðn linnm. Pykir 
hentara, að ákvörðnn nm stöðvar biði þar til lfna er lögð.

Samkvæmt þessn leggnr nefndin til, að frv. verði samþykt með svofeldnm
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BREYTINGUM:
Frumvarpsgreinin orðist svo:
Efnismálsgrein 1. gr. laganna orðist svo:
Lina frá Hvammstanga nm Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað að Vestnr- 

hópshólum, með hliðarlínn að Viðidalsstungu. Lína frá Hvammstanga um Illuga- 
staði að Hindisvik. Ennfremnr lina frá Meistað um Urriðaá að Nópdalstungu, með 
hliðarlinu að Skeggjastöðum. Lina frá Efra-Hvoli um Hof og Kirkjubæ að Geld- 
ingalæk. Lina frá Þórshöfn til Gunnólfsvikur. Lina frá Skógum að Skinnaslödum. 
Lina fram Bárðardal. Lina um Fnjóskadal. Lina frá Hjaltastað að Kirkjubæ. Lina 
frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lina frá Siðnmúla um Bjarnastaði að Gilsbakka, 
með hliðarlinu að Stóra-Ási. Lína frá Hesti fram Lundarreykjadal að Fitjum i 
Skorradal. Lina frá Borgarnesi um Langárfoss, Smiðjuhól og Hofsstaði að Laxár- 
holti. Lfna frá Sauðárkróki um Hvamm i Laxárdal að Hrauni á Skaga. Lina frá 
Víðimýri um Reyki, Lýtingsstaði að Goðdölum. Lina frá Víðimýri um Frostastaði 
að Hotdölum. Lina frá Bildudal að Selárdal. Lfna frá Torfastöðum til Geysis. Lina 
frá Egilsstöðum um Fossvelli að Skjöldólfsstöðum i Jökuldal. Lina frá Breiðamýri 
um Máskot að Skútustöðum. Lfna frá Breiðamýri um Grenjaðarstað að Hvera- 
völlum. Lina frá Syðri-Tungu á Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum. Lfna frá Kópa- 
skersvogi til Leirhafnar. Lina frá Garði til Kollavikur. Lina frá Akranesi i Innri- 
Akraneshrepp. Lina frá Kalastaðakoti um Saurbæ á Hvalfjarðarströnd að Þyrli. 
Lina frá ölfusá um Alviðru að Úlfljótsvatni, með hliðarlinu að Búrfelli. Lfna frá 
Stokkseyri að Fijótshólum, með bliðarlinu um Gaulverjabæ að Villingaholti. Lfna 
frá Breiðdalsvík um Eydali að Höskuldsstöðum og lina frá Berunesi um Beru- 
íjarðarströnd að Berufirði. Lina frá Arngerðareyri til Melgraseyrar, frá Bolungar- 
vik til Meiri-Bakka í Skálavfk, frá Hesteyri að Sæbóli í Aðalvik, frá Sandeyri á 
Snæfjallaströnd um Stað i Grunnavik að Höfða i Grunnavikurhreppi. Lfna frá 
Búðardal um Bróttubrekku að Dalsmynni, með hliðarálmu að Hankadal. Lina frá 
Staðarfelli um Skarð að Stórholti. Lína frá Breiðavik í Rauðasandshreppi að 
Hvallátrum.

Alþingi, 9. apríl 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson,
form. fundaskr. Með fyrirvara. frsm.

Sigurjón Á. ólafsson. Hákon J. Kristófersson.

Ed. 305. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetu- 
kvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr.
1 stað 1. gp. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
Laun yfirsetukvenna i kaupstöðura skulu greidd úr bæjarsjóði, en i



Þingskjai 305—306 815

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveim þriðju hlutum úr 
rikissjóði. Greiðsla þeiria utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á mann- 
talsþingum, en mánaðarlega í kaupstöáum.

Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert 
ár um 50 krónur, upp i 500 krónur. Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót af 
aðiljum eftir þeim reglum, sem gilda um starfsmenn rikisins. Auk launa þeirra, 
sem áður getur, fá yfirsetukonur i þeim umdæmum, sem hafa yfir 1000 ibúa, 
30 krónur íyrir hverja 100 íbúa, sem fram yfir eru, þó svo, að öll launin, án 
dýrtiðaruppbótar, fari eigi fram yfir 1500 krónur.

Þær yfirsetukonur, sem skipaðar hafa verið áður en lög þessi öðlast 
gildi, skulu njóta launahækkunar eftir þjónustualdri.

í kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila 
ibúatölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal fella texta þeirra og 

laga nr. 76, 28. nóv. 1919, inn i meginmál laga nr. 14, 22. okt. 1912, og 
gefa þau út svo breytt sem yfirsetukvennalög.

Nd. 306. Frumvarp

til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

I.

Leyfi.

1. gr.
Kvikmyndahús má aðeins reka samkvæmt leyfi, sem dómsmálaráðherra 

veitir, enda sje í öllu gætt þeirra skilyrða, er greinir í leyfisbrjefinu.
Leyfi skal veitt ákveðnum manni; þó má einnig veita leyfi fjelögum, 

stofnunum og sveitar- eða bæjarfjelögum, en þá skal fyrir leikhúsinu vera for- 
stóðumaður, er leyfisveitandi tekur gildan.

Leyfi til að reka kvikmyndahús eða samþykki til að vera forstóðumaður 
slíks húss má veita þeim mönnum einum, er færa sönnur á, að þeir hafi næga 
þekkingu á þeim störfum.

2. gr.
Áður en dómsmálaráðherra veitir leyfi til stofnunar nýs kvikmyndahúss, 

skai leitað umsagnar hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar.
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3. gr.
Heimilt er bæjar- eða sveitarfjelögum að taka einkarekstur ft kvik- 

myndasýningum i umdæmi sínu, þegar leyfi fellur niður, svo framarlega að rikið 
sjftlft taki ekki sýningarnar að einhverju eða öllu leyti í sinar hendur.

Nú hafa þau skilyrði verið sett fyrir veitlum sýuingaleyfum ftður en lög 
þessi öðluðust staðfestingu, sem tryggja bæjar- eða sveitarfjelagi rjett til að taka 
kvikmyndasýningar i sinar hendur, og skulu þau þft haldast óbreytt.

II.

Leyfistiminn.

4. gr.
Leyfi mft ekki veita til lengri tima en 10 ftra.
Nú andast leyfishafi ftður en leyfistiminn er ft enda, og getur þft ekkja 

hans komið i hans stað sem leyfishafi, enda sje um það leitað umsagnar sveitar- 
eða bæjarstjórnar. Bresti ekkju næga þekkingu, skal hún hafa forstöðumann, er 
leyfisveitandi tekur gildan.

Dómsmftlarftðheria getur, að fenginni umsögn sveitar- eða bæjarstjórnar, 
þegar leyfistími er á enda, veitt leyfishafa ft ný leyfi, enda hafi hann ekki í veru- 
legum atriðum brotið skyldnr sinar ft leyfistímanum.

5. gr.
Dómsmftlarftðherra getur hvenær sem er tekið aftur leyfi, ef skilyrða 

leyfisbrjefsins þykir eigi hafa verið gætt, eða ef leyfishafi gerir sig sekan um eitt- 
hvað það, sem talið er svívirðilegt að almenningsftliti, eða þykir hafa gerst óverð- 
ugur til að hafa leyfið.

III.

Rekstur koikmyndahúss.

6. gr.
Leyfi skal vera bundið við ftkveðin húsakynni.

7. gr.
, Leyfishafi má ekki leigja öðrum leyfið. Hann ber ftbyrgð ft öllum rekstri
kvikmyndahússins og skuldbindingom. Leyfishafi skal, hvort sem er um einstak- 
ling eða ijelag að ræða, eiga heimili i þeirri sveit eða bæ eða í næstu sveit, þar 
sem kvikmyndahúsið er, þó ekki lengra en 5 kilómetra frft leikhúsinu.

8. gr.
1 leyfisbrjefi skal ftskilið, að skólum skuli heimil notkun kvikmyndahúss-
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ins til sýninga i þarfir kenslunnar, á þeim tima, sem það er ekki notað til al- 
mennra sýoinga, gegn hæfilega gjaldi, er dómsmálaráðherra ákveður, eí ágrein- 
ingur verður.

I
IV.

Myndskoðun og eftirlit.

9. gr.
Kvikmycdir skulu, áður en þær eru sýndar almenningi, samþyktar til 

sýningar af myndskoðunarmönnum, er dómsmálaráðherra skipar.
Ekki má taka gildar þær myndir, sem telja verður þess eðlis, að þær 

spilli smekk manna eða góðum siðum.
Myndskoðunarmenn skulu skipaðir til 5 ára i senn, og mega þeir hvorki 

vera starfsmenn við kvikmyndahús nje eiga þar eigin hagsmuna að gæta.

10. gr.
Á altnannafæri eða i húsakynnum, sem almenningur gengur um, má ekki 

festa upp aðrar auglýsingar viðkomandi kvikmyndahúsum en þær, sem mynd- 
skoðunarmaður hefir samþykt og sett á merki sitt.

11. gr.
Fyrir skoðun mynda og auglýsinga skal greiða gjald í rikissjóð.
Gjaldið ákveður dómsmálaráðherra.
Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um myndskoðun.

12. gr.
Myndskoðun fer fram i hverjum kaupstað, þar sem kvikmyndahús er 

rekið. Tveir myndskoðunarmenn starfa á hverjum stað, og má sýna þá tnynd 
alstaðar i landinu, sem leyfð hefir verið á einum stað. Myndskoðunarmenn geta 
sett hámarksverð á sæti i kvikmyndahúsi, en úrskurði þeirra má skjóta til dóms- 
málaráðuneytisins. Um hámarksverð skal taka tillit til meðalverðs undir sambæri- 
legum kringumstæðum i bæjum og borgum á Norðurlöndum.

13. gr.
Dómsmálaráðherra ákveður, hverskonar myndasýningar komi undir á- 

kvæði laga þessara.

V.

Leyfisbrjefagjöldin.

14. gr.
Fyrir leyfi til að reka kvikmyndahús skal greiða áriegt gjald, sem renni 

að i rikissjóð og að */» i sveitar- eða bæjarsjóð, þar* sem kvikmyndahúsið er. 
Gjaldið skal greitt eftir á fyrir einn ársfjórðung í senn og greiðist einnig af þeim

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing), 103
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kvikmyndahúsum, sem hafa leyfi til kvikmyndasýninga, er lög þessi öðlast gildi. 
Árgjald þetta greiðist í heilum aurnm íyrir hvert sseti i kvikmyndahúsinn eftir 
formúlnnni:

30 • a b
200

c e 
d * 7

þar sem a merkir tölu leiksýninga á viku, b meðalverð sæta í kvikmyndahús- ; 
:nn, talið i heilnm anrnm, c ibúatölnna i kaupstað eða sveit, þar sem kvik- : 
myndahúsið er, talda i hundrnðum, og d töln sæta samtals i kvikmyndahúsnm í 
kanpstaðarins eða sveitarinnar, einnig i hnndrnðnm, þannig, að hnndraðsbrot j 
undir 50 telst ekki, en 50 eða meira telst sem heilt hnndrað, e meðaltal seldra j 
sæta að sýningn yfir árið og f sætafjölda i hlntaðeigandi kvikmyndahúsi. 1 með- j 
alverði sæta í kvikmyndahúsi (b) eru innifalin öll gjöld, er greiða þarf til þess i 
að fá aðgang að sýningunni, önnur en skemtanaskattnr.

Skattnrinn innheimtist af tollstjóra i Reykjavík, en lögreglustjóra ntan 
Reykjavikur, og ákveðst samkvæmt formúlunni af honnm.

Dómsmálaráðherra getnr veitt nýjum kvikmyndahúsnm á þeim stöð- 
um, sem kvikmyndahús ern ekki fyrir, nndanþágn frá gjaldi nm ált að þriggja 
ára bil, ef hann telnr þess þörf.

Sömnleiðis má dómsmálaráðherra veita kvikmyndahúsum ívilnun nm 
gjald eða felt það niður með ölln fyrir sýningu þeirra mynda, sem eru með 
islensknm teksta eða eru sjerstaklega fræðandi, svo sem náttúrnfræðimyndir o. fl.

15- gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Ed. 307. Frumvarp

til laga um loftferðir.
(Eftir 2. umr. í Ed.).

Samhljóða stjórnarfrumvarpinu á þskj. 12, með þessum breytingnm:

21. gr. hljóðar svo:
Staði þá, sem notaðir eru til lendingá fyrir loftför og eru opnir til 

almennra afnota og til þess gerðir, og staði þá, sem notaðir eru til flugsýninga 
eða venjulega eru notaðir til hringflugs, getur atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið látið taka til fastra lendingarstaða, ef um er beðið. Aðra staði, sem 
notaðir eru til flugferða, getur ráðuneytið sömuleiðis tekið til afnota fyrir flug- 
ferðir, ef það telur, að þeir geti orðið að gagni fyrir almennar, reglubundnar 
flugferðir um landið.

Ráðuneytið ákveður, með hverjnm skilyrðum slíkir staðir skuli notaðir 
til lendinga. Ef breyting verður á éinhverjum þeim skilyrðum, sem sett voru
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lil þess að nota slika staði til lendinga, ber eiganda staðaríns að tilkynna það 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu tafarlaust, og ákveður ráðuneytið þá, 
hvort staðurinn verði framvegis notaður til lendinga.

22. gr. hljóðar svo:
Fyrirtæki þau, sem gera sjer að atvinnu að flytja fólk eða varning 

með loftförum, þurfa til þess leyfi frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu.
Ráðuneytið veitir leyfi þetta til ákveðins tima, þó ekki lengur en 20 

ára. Leyfí ráðuneytisins skal bundið þeim skilyrðum, er nauðsynleg eru til 
þess að fyrirtækið verði rekið á þeim grundvelli, er fullnægir öryggiskröfum 
alþjóðar.

Leyfi þetta veitist Flugfjelagi íslands h/f til 20 ára frá þvi er lög þessi 
ganga i gildi, með þvi skilyrði, að fjelagið komi á reglubundnum loftferðum 
á íslandi. Fjelagi þessu skal vera heimilt að starfa i sambandi við önnur fje- 
lög um loftferðir milli landa.

23. gr. hljóðar svo:
Leyfí skal bundið þvi skilyrði, að atvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytið fallist á fargjöld þau fyrir fólk og varning og sömuleiðis flutningaskil- 
mála og vinnubrögð, er loftferðafyrirtækið hefir sett.

36. gr. hljóðar svo:
Loftför, fluglið, farþegar og farmur hlita islenskum lögum og reglu- 

gerðum þeim, er á hverjum tima gilda um loftferðir, tolla, gjöld og flutninga 
á fólki og farangri.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skal vera heimilt, til þess að 
greiða fyrir flugsamgöngum á Islandi, að undanþiggja innflutningsgjaldi flug- 
vjelar, varahluta, hreyfla og áhöld, sem eingöngu eru notuð til rekstrar flugvjela.

Wd. &O8. Breytlnyartlll»gr»

við frv. til laga um Búnaðarbanka íslands.

Frá Gnnnarí Signrðssyni.

Við 45. gr. Þriðja málsgr. falli niðnr.
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Síd. 300. Frnmvarp

til laga nm rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Þá er hafinn verður rekstur síldarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmt 

heimild i lögum nr. 49, 7. mai 1928, skal um reksturinn fylgt ákvæðum þeim, 
er segir í lögum þessum.

2. gr.
Verksmiðjan kaupir ekki sild af framleiðendum, sbr. þó 8. gr., en tek- 

ur við henni til vinslu fyrir þeirra reikning.

. 3. gr.
Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita lof- 

orða islenskra útgerðarmanna um lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um 
tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni afla sinn til vinslu, og gera samninga 
við útgerðarmenn þar um. Skal áætlun um viðskiftamagnið vera fyrir hendi 
fyrir 15. júní ár hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra i samráði við stjórn 
verksmiðjunnar, með hliðsjón af hinu áætlaða viðskiftamagni, hvort verksmiðj- 
an verði rekin það ár.

Nú verður meira framboð á síld til bræðslu en sýnilegt er, að verk- 
smiðjan getur unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mik- 
■ð verði tekið til vinslu af hverjum framleiðanda, enda sje framleiðanda til- 
kynt það svo fljótt, sem verða má, ef ekki er hægt að taka alla þá sild til 
vinslu, sem hann óskar að fá lagða inn i verksmiðjuna. Skal sú takmörkun, 
sem gera þarf vegna of mikils framboðs á sild, að jafnaði koma hlutfallslega 
jafnt niður á þeim, sem lofað hafa sild til vinslu í verksmiðjuna.

4. gr.
Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar sildar, sem tekin er af 

þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:
1. Sljórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.
2. - 5°/o afborgun af stofnkostnaði sildarstöðvarinnar.
3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.
4. 5% gjaldi í varasjóð.

Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón 
af 5. gr., má greiða eigendum með alt að 70% við afhendingu sildar til vinslu, 
en eftirstöðvarnar, ef nokkrar verða, eftir að reikningsskil hafa verið gerð 
um söiu i lok starfsárs.

5. gr.
Sildarbræðslunni skal skylt að selja við kostnaðarverði samvinnufje- 

lögum, bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaðarfjelögum það af sildarmjöli,
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sem slík fjelög hafa pantað hjá sildarbræðslunni fyrir 1. ágúst ár hvert og 
sildarbræðslan getur látið af höndum. Skulu fjelögin skyld til að hafa leyst 
út pantanir sinar i siðasta lagi 15. okt. það ár, sem þær eru gerðar. Fjelögin 
mega aðeins láta sildarmjölið af hendi til notkunar innanlands. Brot á móti 
þessu varða sektum, frá 500—5000 kr.

6. gr.
Verksmiðja sú, er stofnuð verður fyrst, skal sett á Siglufirði, enda 

Ieggi Siglufjarðarkaupstaður fram fje til hennar að sinum hluta, eftir því sem 
um semst við rikisstjórnina.

7. gr.
Stjórn verksmiðjunnar skipi þrir menn. Ginn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, einn skipaður af sljórn sildareinkasölunnar og einn tilnefndur 
af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðberra setur stjórninni erindisbrjef og 
ákveður laun hennar.

Stjórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs i senn og ákveður 
starfssvið hans og laun.

Stjómin hefir á hendi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.

8. gr.
Gf sjerstaklega stendur á, er verksmiðjunni heimilt að kaupa síld við 

ákveðnu verði af utanrikismönnum. Hsgnaður af þeim kaupum rennur óskift- 
ur í varasjóð verksmiðjunnar, enda beri hann halla af kaupunum, ef nokk- 
ur verður.

9. gr.
Verksmiðjan er undanþegin aukaútsvarí, tekjn- og eignarskátti.

10. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar skulu sett með 

reglugerð samkv. 4. gr. laga nr. 49, 7. mai 1928.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Bd. SIO. Frumvarp

til laga um Búnaðarbanka lslands.

(Gftir 3. umr. i Nd.).

Samhljóða þskj. 283, með þessum breytingum:

45. gr. hljóðar svo:
Af fje bústofnslánadeildar skal eingöngu veita bændum og öðrum
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þeim, er kvikfjárrækt stnnda, lán til þess að anka bústofn sinn eða koma 
npp bústofni. Ennfremur má veita sömu mönnum lán til að kaupa verkfæri 
til jarðyrkju og heyvinnu.

Lán deildarinnar skulu jafnan trygð með 1. veðrjetti í bútje lántak- 
anda og mega ekki hærri vera en helmingur verðs hins veðsetta búfjár eftir 
verðlagsskrá.

Ekkert lán má veita gegn veði i búfje, öðru en kúm, nema eigandi 
fjárins setji auk þess hreppsábyrgð sem viðbótartryggingu, eða aðra tryggingu, 
sem bankastjórn tekur gilda.

Nú tekur deildin veð i búfje, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og 
slysahættu í vátryggingarsjóðum sveitarfjelaga eða á annan hátt, og skal þá 
jafnan krefjast slikrar tryggingar.

46. gr. hljóðar svo:
Hverri lánbeiðni skal tylgja:

1. Vottorð hreppstjóra um, að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er að 
veði, og að það sje ekki veðsett öðrum.

2. Vottorð hreppsnefndar um, að lánþegi hafí ekki lent i fóðurþröng sið- 
ustu 5 ár, eða þau ár, sem hann hefir búið, ef skemmra er.

3. Vottorð forðagæslumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og fóð- 
urbirgðir eigandans.

4. Skýrsla hreppstjóra samkvæmt framtalsbókum hreppsins um búpenings- 
eign lánbeiðanda síðustu 5 ár, eða þann tíma, er hann hefir búið, ef 
skemmra er.

Pau skilríki, sem tilgreind eru i 1. og 3. lið, skal lántakandi senda 
bankastjórn árlega, meðan lánið stendur. Ef lán hefir verið fengið til verk- 
færakaupa, skal lántakandi senda bankastjórn innan 12 mánaða vottorð 
breppstjóra um, að verkfærin hafi verið keypt og sjeu í eigu lántakanda.

Nánari ákvæði um virðing búfjár til lántöku og um viðhald veðs má 
setja með reglugerð.

47. gr. hljóðar svo:
Ef bankastjórn kretst, er hreppstjóri hver skyldur til að senda henni 

árlega nákvæma skýrslu yfir búfjáreign allra eða tiltekinna búenda i hreppnum.
Nú kemur það i ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars 

en aukningar á bústofni sinum, eða bann hefir fargað aftur af bústofninum, 
og er lánið þá þegar afturkræft. Auk þess skal lántakandi sæta sektum, frá 
20—200 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Sama gildir um lán, sem fengin eru til verkfærakaupa samkv. 45. gr.
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fid. 311. lYefndar&llt

um 'frv. til laga um beimild fyrir bæjarfjelög og sýslufjelög til þess að taka 
einkasölu á nauðsynjavörum.

Frá meiri hl. allsheijarnefndar.

Það, sem felst í frv., er að heimila hjeruðum, þar sem siglingateppa get- 
ur átt sjer stað einhvern hluta árs, að taka i sínar hendur innflutning og sölu á 
□auðsynjavörum, eða að semja viö ákveðna innflytjendur að taka að sjer að birgja 
bjeraðið að nauðsynjum.

Hefír alisherjarnefnd eigi getað orðið sammála um frumvarpið. Einn 
nefndarmanna (Jóh. Jóh.) er á móti þvi, en tveir nefndarmenn (J. Bald. og I. 
P.) vilja mæla með þvi, hinn síðarnefndi þó með allmiklum breytingum, og 
skrifar hann undir álit meiri hlutans með fyrirvara.

Alþingi, 10. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. og frsm. meiri hl. fundaskrifari. Með fyrirvara.

Bd. 313. Breytlngartlllagfa

við frv. til laga om loftferðir.

Frá samgöngumálanefnd.

Við 25. gr. í stað orðanna »Fyrir ulan i bæjum# i upphafi a-liðs komi: Annars- 
staðar en i bæjum og kauptúnum.

Ed. 313. Frnmvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina ti! nokkurra ráðstafana vegna alþingis- 
hátíðarinnar 1930.

Frá allsherjarnefnd.

1- Rr-
Rikisstjórninni er heimilt:

I. Að láta slá sjerstaka minnispeninga í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis 
1930. Má með konungsúrskurði ákveða, að peningar þessir skuli vera
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skiftimynt, er gjaldgeng sje hjer á landi, og sje gildi þeirra 10 kr., 5 kr. 
og 2 kr.

II. Að taka í sínar hendur umráð yfir leigubifreiðum, sem notaðar verða til 
þess að flytja hátiðargesti 1930 um Þingvallavegina og aðra vegi nærlend- 
is, og ákveða hámark bifreiðataxta.

III. Að taka í sínar hendur umráð herbergja í gistihúsum í Reykjavík og á 
Þingvöllum um alt að þriggja vikna skeið á sumrinu 1930, eftir því sem 
ríkisstjórnin tiltekur nánar.

Heimilda þeirra, sem getur í II. og III. lið, skal þó ekki neyta nema 
nauðsyn krefji að dómi undirbúningsnefndar hátíðarinnar.

2. gr.
Brot gegn ráðstöfunum þeim, er gerðar kunna að verða samkvæmt

II. og III. lið 1. gr., varða sektum, alt að 2000 kr., er renna í ríkissjóð. Skulu 
mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt að beiðni undirbúningsnefndar alþingishátíðarinnar.
I. liðurinn er um útgáfu minnispeninga. Er ætlast til þess, að þeir 

verði úr silfri og verði gefnir út 10 þús. 10 kr. peningar, 10 þús. 5 kr. pen- 
ingar og 20 þús. 2 kr. peningar, eða samtals að gildi 190 þús. kr. Gert er ráð 
fyrir, að helmingur upplagsins verði seldur erlendis. Lagaheimild þarf til þess, 
að minnispeningarnir verði gjaldgeng mynt.

Heimildir þær, sem um ræðir i II. og III. lið, um ráðstöfunarrjett á 
lejgubifreiðum og herbergjum í gistihúsum, telur nefndin nauðsynlegt, að lil 
sjeu til þess að afstýra vandræðum, sem ella gætu orðið, en jafnframt er sett 
ákvæði um, að heimildirnar verði ekki notaðar nema brýn nauðsyn beri tíl.

Ed. 314. Nefndarállt

um frv. til laga um einkasöln á lyfjnm.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu frumvarps þessa. 
Vill meiri hlutinn (I. P. og J. Bald.) mæla með frv., en einú nefndarmanna 
(Jóh. Jóh.) er á móti málinu.

Leitað var álits landlæknis og stjórnar læknafjelags íslands um málið, og 
fylgja brjef frá þeim báðum með nefndaráliti meiri hlutans sem fylgiskjal I. og II.

Landlæknir er fylgjandi einkasölu á lyfjum, enda hefir áður á Alþingi 
verið borið fram frv. um einkasölu á lyfjum, er landlæknir hafði undirbúið, og
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þetta frntnv. að mestu samhljóða því. Af brjefi læbnafjelagsins má og sjá, að 
talsverð vandkvæði ern nú á lyfjaversluninni, og verð á lyfjnm, að áliti lækna- 
fjelagsins, afarhátt.

Út af athngasemd landlæknis nm forstöðn lyfjaverslnnarinnar, sbr. 4. 
gr. frv., skal það tekið fram til frekari skýringar, sem þó rannar felst i grein- 
inni, að það er ætlast til, að sá maðnr, sem stýrir einkasöln á lyfjum, skuli hafa 
lyfsalapróf; og hafi forstjóri áfengisverslnnarinnar eigi slikt próf, þá fellnr yfir- 
stjórn lyfjaeinkasölunnar nndir aðstoóarmann hans, sem samkv. 4. gr. laga nr. 
69, 7. maí 1928, skal hafa lyfsalapróf.

í 7. og 8. gr. hafa nmbnðir fallið úr upptalningnnni, og vill meiri hlnt- 
inn bæta þeim inn.

Samkvæmt þessn leggnr meiri hlntinn til, að frv. verði samþykt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 6. gr. Fyrir »Iandsstjórnin« i 1. linu komi: rikisstjórnin.
2. Við 7. gr. í stað »lyfja- og hjúkrnnargagnac komi: lyfja, nmbúða og hjúkr- 

nnargagaa.
3. Við 8. gr. 1 stað »lyfjnm ogc f fyrstn lfnn komi: lyfjum, umbúðnm og.

Alþingi, 10. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. og frsm. meiri hl. fnndaskrifari.

Fylglgbjal I.

LANDLÆKNIRINN.
Reykjavik, 27. mars 1929.

Háttvirt allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hefir með brjefi, dagsettn 26. 
þ. m., beiðst nmsagnar minnar nm frumvarp til laga nm einkasöln á Iyfjnm 
(þingskjal 86 — 1929).

Frnmvarpið er að mestn samhljóða þvi frnmvarpi, sem jeg samdi og 
stjórnin lagði fyrir Alþingi 1921, en náði ekki fram að ganga.

Athngasemdir minar við frnmvarpið 1921 (þingskjal 24 — 1921) ern 
svo ýtarlegar, að jeg hef engn þar við að bæta.

Sboðnn min á málinn er hin sama nú og þá.
Jeg verð t. d. að halda fast við það fyrírkomnlag, sem nm ræðir i 4. 

gr. frnmvarpsins frá 1921, tel angljóst óráð að gera forstöðumann áfengisversl- 
nnar að formanni lyfjaverslnnar, sökum þess að forstöðnmaðnr áfengisverslnnar- 
innar þarf nú ekki að hafa lyfsalapróf.

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing). 104
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Jeg legg því til að 4. gr. verði orðuð eins og í frumvarpinu 1921. 
Hinsvegar get jeg felt mig við þá breytingn, sem gerð er á 7. gr. frá þvi

sem var i frnmvarpinn 1921.
Að öðru leyti leyfi jeg mjer að vænta þess, að nefndin kynni sjer vand- 

lega athugasemdir mínar við frnmvarpið 1921.

G. Björnson.

Ti! allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylglgkjal If.

LÆKNAFJELAG ISLANDS
Reykjavík, 27. mars 1929.

AUsherjarnefnd efri deildar hefir f brjefi, dags. 26. mars, óskað nmsagnar 
Læknafjelags íslands nm frv. til laga nm einkasöln á lyfjnm.

Fjelagið vill þá fyrst benda á, að hæpið er að landið geti tekið einkasöln 
á nmbúðnm o. þvil. Undir þetta heyrir margt, sem allar almennar verslanir mega 
versla með og nóta má til annars en lækninga eða hjúkrnnar, t. d. grisja (gaze).

1 vornm angnm er það megin málsins, að ant sje að fœra hið afarháa 
lyfjaverð niðar og gefa út sanngjarnan lyfjataxtn. Einkasalan hefir þann kost, að 
stjórnin fengi fnlla vissn nm innkanpsverðið og gæti samið taxtann eftir þvi, en 
nú mnn hann saminn að mestn leyti í blindni eftir danska lyfjataxtannm. Oss 
virðist þó, að heilbrigðisstjórninni ætti ekki að vera það ofvaxið, að vita nm 
sannvirði lyfja með þvi skipulagi sem nú er, annaðbvort með þvi að fá að 
rannsaka innkanpsreikninga lyfjabúðanna eða með þvi að leita npplýsinga frá 
útlöndnm, að svo mikln leyti sem reikningar lyfjaverslunar rikisins hrökkva ekki 
til þess að vita verð á öllnm lyfjategundum. Ef þessi leið hefði verið notnð, 
hefði að líkindum mátt færa lyfjaverðið niður til mnna f stað þess að fjölga 
lyfjabúðnm. Þess fleiri sem þær ern, þess dýrari verða lyfin að vera að öllnm 
jafnaði.

Mikil likindi virðast oss ekki til þess, að einkasalan standi betur að vfgi 
með að gera lyfin ódýrari. Vjer viljnm þannig benda á:

1. ) Að óliklegt er að betri innkanp fáist á flestnm lyfjum, þó þan væru 
keypt i heild fyrir alt landið. Lyfjaverslnnin er nú að mestn i höndnm »hringa«, 
sem ern svo stórvaxnir að þeir ráða verði á flestu. Þó kann að vera að eitt- 
hvað ynnist.

2. ) Mikill ankakostnaður hlyti að fylgja einkasölnnni. Forstöðumaðnr 
hennar þyrfti að sjálfsögðn að vera sjálfslœðar Igfjafrœðingar, sem ekki rœki neina 
tgfjabáð, og hann þyrfti að lanna. Gott og mikið húsnæði þarf fyrir allan lyfja- 
forðann. Mikið fje yrði bnndið f verslnninni og vexti þarf að greiða af þvf. 
Talsvert af lyfjnm yrði ónýtt við geymsln (of gömnl).
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Hagnaðar væri það hinsvegar, að lyfjafræðingurinn hefði á hendi eftirlit 
með öllum lyfjabúðnm, en það heör verið mjög ófallkomið lengst af.

Oss virðist að lokum reynslan með þau einu lyf, sem nú er á einkasala 
— vin og bóluefni —, ekki álitleg. Rikisverslunin með áfengi er hið versta oknr 
og þingið lætur sjer sæma að legaja háan toll á vínanda, sem brúkaður er til 
lyfja, jafnvel eftir að skamtur er gerður svo lítill, að engin hætta er á misbrúkun. 
Bóluefni vantaði nú er til átti að taka.

Að öllu athuguðu teljum vjer hæpið að einkasalan bæti lyfjaverðið frá 
þvi sem vera mætti með núverandi skipulagi, og getum þvi ekki mælt með frv., 
þrátt fyrir nokkra kosti.

Virðingarfyllst

Guðm. Hannesson, 
form. Læknafjel. íslands.

Til
Allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Ed. 316. Breytlngartillðgur

við frv. til laga um loftferðir.

Frá Birni Kristjánssyni.

1. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Á Islandi mega loftför, sem ekki eru eign rikisborgara, þvi aðeins 

halda uppi loftferöum, að þau hafi gert sjerstakan samning um það við 
stjórn landsins og að þeir annist aðeins flutninga á fólki, farangri og pósti.

2. Við 20. gr. Liðurinn c. falli burt.
3. Við 22. gr. Fyrir »20 ára« komi: 10 ára.
4. Aftan við 38. gr. komi 2 nýjar greinar, 39. og 40. gr., svo bljóðandi:

a. Heimilt er atvinnumálaráðherra að ráða innlendan mann með full- 
komnu flugvjelaprófi sjer til aðstoðar til að annast eftirlit með flugvjel- 
unum, viðhaldi þeirra og stjórn á þeim, og til að vera til ráðuneytis 
um alt það, er að loftferðamálum lýtur.

b. Atvinnumálaráðherra er heimilt, ef styrjöld skyldi brjótast út í ná- 
grannalöndunum á leyfistimabilinu, að banna um stundarsakir leyfis- 
höfum allar loftferðir innanlands og á milli landa, eða að taka 
loftferðirnar og flugáhöldin að öllu leyti i rikisstjórnarinnar hönd, 
gegn leigu, er dómkvaddir menn meta, ef ekki semst um leiguna á 
annan hátt.
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Wd 310. A'efndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nm brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin viðnrkennir ástæður þær, sem færðar eru fram f greinargerð 
frv. fyrir nauðsyn þess, og mælir með, að það sje samþykt.

Alþingi, 10. aprfl 1929.

Halldór Stefánsson, 
form. og frsm.

Sig. Eggerz

Hannes Jónsson, 
fundaskr.
Ásg. Ásgeirsson.

Jón A. Jónsson. ólafur Thors.

Hjeðinn Valdimarsson.

Ed. 317. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. apríl 1928, um einkasölu á sfld.

(Eftir 2. umr. f Ed.).

1. gr.
1, gr. laganna orðist svo:
Sildareinkasala íslands hefir einkasölu á allri sild, sem er söltuð, 

krydduð eða verkuð á annan hátt til útflutnings á íslandi, svo og á allri sild, 
sem veidd er til úlflutnings af islenskum skiputn bjer við land, hvort heldur 
innan eða utan landhelgi, eða verkuð i islenskri landhelgi. Heimilt er þó is- 
lenskum verksmiðjum að selja til útlanda sild, lagða i olíu eða krydd i loft- 
þjettum dósum, sem rúma ekki yfir 5 kg. hver.

Heimilt er framkvæmdarstjórn sildareinkasölunnar að krefjast þess, að 
þeir, sem veiðileyfi hafa fengið, aíhendi einkasölunni ferska sild til söltunar, 
þar sem því verður við komið, ef framkvæmdarstjórn telur það nauðsynlegt 
vegna startrækslunnar, enda sje sildin útflutningshæf, að dómi umboðsmanna 
einkasölunnar. Framkvæmdarstjórnin sjer þá um eða ráðstafar verkun síld- 
arinnar á þann hátt, er henni þykir hentast eftir markaðshorfum á hverj- 
um tima.

2. gr.
2. og 3. tölul. 4. gr. orðist svo:
2. Að útvega tunnur, salt og annað efni, sem áætlað er að með þurfi 

til sildarverkunar hvert ár, og sjá um verkun og geymslu sildarinnar, annað- 
hvort milliliðalaust eða eftir samningum við ákveðna saltendur, eftir nánari 
ákvörðun framkvæmdarstjóra í samráði við útflutningsnefnd. Sjer til aðstoðar 
getur framkvæmdarstjórn haft umboðsmenn, sem hafa eftirlit með flokkun 
sildar og allri vinnu í hverri verstöð, þar sera sild er verkuð til útflutnings.
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3. Að selja fyrir einkasöluna alla síld, saltaða, kryddaða eða verkaða á 
annan hátt, og skila sildareigendum andvirði hennar svo fljótt sem unt er, 
eftir að það greiðist, að frádregnum kostnaði við starfrækslu einkasölunnar 
og þvi, er legst í sjóði. Bráðabirgðagreiðslur miðast við áætlað verð og skiftast 
þær hlutfallslega milli allra, sem skilað hafa sild til einkasölunnar, þótt 
meira eða minna af henni sje óselt. 1 reikningslok skal greiða sildareigendum 
fullnaðarverð. Skal það miðað við meðalverð allrar sildar það ár og sama 
verð greiðast fyrir alla sild af sömu tegund og gæðum, afhenta eiukasölunni 
á sama stað. — Þó skal heimilt að semja fyrirfram við sildarveiðendur um af- 
hending ákveðins sildarmagns, til þess að tryggja forsamninga einkasölunnar, 
og má greiða fyrir þá sild alt að 1 kr. yfir meðalverð á tunnu, enda ábyrgjast 
þá sildarframleiðendur gagnvart einkasölunni, að slikir samningar. verði uppfyltir.

3. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Framkvæmdarstjórninni i samráði við útflutningsnefnd er heimilt að 

taka fje að láni til þess að kaupa tunnur, salt og annað efni til sildarverk- 
unar, svo og til þess að greiða framleiðendum upp í sild þá, er þeir hafa af- 
hent einkasölunni, eltir rjettum hlutföllum við sildarmagn þeirra. Slíkt lán 
má taka út á sildina, hvort heldur fyrirfram eða jafnótt og hún er fullverkuð.

Lánsstofnanir, sem veita einkasölunni slik lán, hafa sameiginlegt 
lögveð i allri síld, sem einkasalan hefir til sölumeðferðar á hverjum tíma, svo 
og i birgðum hennar af tunnum, salti og öðru efni.

Ríkisstjórninni er og heimilt að ábyrgjast- lán til einkasölunnar. Skulu 
þau lán endurgreidd að fullu, áður en nokkrum sildarframleiðanda verður 
greitt meira en 18 kr. á tunnu af saltsild, að meðtöldu andvirði umbúða og 
verkunarkostnaði, eða tilsvarandi upphæð fyrir öðruvisi verkaða sild. Ábyrgð 
rikissjóðs gildir til ársloka 1930 og skal aldrei nema hærri upphæð en svo, 
að hún og varasjóður einkasölunnar á hverjum tíma nemi samtals 500 
þús. krónum.

Nú er andvirði sildar að nokkru eða öllu leyti greitt þeim, er afhenti 
hana til einkasölunnar, og er einkasalan þá ábyrgðarlaus, þótt siðar sannist, 
að sildin var annars eign eða veðsett öðrum án vitundar einkasölunnar. 
Greiðast þá eftirstöðvar sildarandvirðis rjettum eiganda eða veðhafa, en sildin 
sjálf er aldrei afturkræf.

4. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Peir, sem ætla sjer að veiða sild til útflutnings, skulu innan 15. mai ár 

hvert tilkynna stjórn einkasölunnar, hve mikið þeir ætli sjer að veiða á þvi 
ári. Hverri tiikynningu íylgi skilriki fyrir því, að íramleiðandi hafi tök á að 
veiða þá sild, sem hann óskar veiðileyfis fyrir, enda tilgreini hann nöfn og tölu 
þeirra skipa, er hann hygst að nota til veiðanna, og aðra aðstöðu sína, eftir 
þvi sem framkvæmdarstjórn einkasölunnar krefst. Veiðileyfi skulu tilkynt 
innan 1. júni.

Nú er veiðileyfi veitt, en leyfishafi færir eigi fyrir 1. júlí sönnur á, að
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bann hafí trygt sjer skip, sem að dómi framkvæmdarstjóra teljast fullnægjandi \ 
til veiðanna, og má þá taka leyfíð af honum aftur, ef dregið hefír verið úr j 
veiðileyfum annara vegna leyfis hans.

Ef útlit er fyrir of mikla framleiðslu, getur útflutningsnefnd, hvenær í 
sem er á veiðitímanum, takmarkað hlutfallslega veiðileyfi þau, sem hún hefír j 
veitt, eða slitið allri sildarsöltun, ef henni þykir nauðsyn til bera, þótt sumir j 
hafí þá ekki veitt alla þá síld, er þeir höfðu leyfí fyrir. Þá er svo stendur á, ‘ 
skulu reknetabátar þó að jafnaði hafa veiðileyfl lengur en herpinótaskip.

5. gr-
8. gr. orðist svo:
Myndaðir skulu tveir sjóðir, markaðsleitarsjóður og varasjóður. 1 mark- 

aðsleitarsjóð skulu renna ’/P/j, en í varasjóð P/P/o af andvirði seldrar sildar. 
Varasjóði má síðar, þegar ástæða þykir til, skifta i fleiri deildir, svo sem stofn- 
sjóð og aðra sjóði til tryggingar framþróun einkasölunnar, útgerðinni og verka- 
fólki þessarar framleiðslu, þegar sildveiði og síldaratvinna bregst. Sjóðum 
þessum skal stjórnað af útflutningsnefnd, en atvinnumálaráðherra gefur út 
reglugerð um skipulag þeirra og notkun.

6. gr.
Aftan við 12. grein bætist:
Að lokinni endurskoðun ár hvert úrskurðar útflutningsnefnd reikningana. 

Úrskurði hennar má áfrýja til atvinnumálaráðherra.

7. gr.
13. gr. orðist svo:
Laun framkvæmdarstjóra skulu ákveðin af útflutningsnefnd, en þóknun 

útflutningsnefndarinnar af rikisstjórninni. Framkvæmdarstjórar ráða þá starfs- 
menn, sem þeir telja nauðsyn á, og ákveða laun þeirra, i samráði við útflutn- 
ingsnefnd. Útflutningsnefndarmenn, umboðsmenn (sildarmatsmenn) og skrif- 
stofuþjónar einkasölunnar mega ekki reka sildarútveg, sildarsöltun eða kaupa 
sild til söltunar.

8. gr.
Aftan við 16. gr. bætist:
Ennfremur falla úr gildi samningar, sem koma i bág við lög þessi, þótt 

gerðir hafí verið áður en lög þessi öðluðust staðfestingu.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt sem þau hafa hlotið konunglega stað- 

festingu. Skal þá jafnframt meginmál þeirra fært inn i aðallögin og þau gefin 
út i einni heild sem lög frá Alþingi.
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Wd. 318. Löf

um einkasima í sveitnm.

(Afgreidd frá Nd. 10. april).

1. Samþgktir.

1. gr.
Heimilt er sýslunefndum, aðfengnam tillögam landssimastjóra, að gera 

samþyktir um einkasimalagning um ákveðin svæði i sveitum innan sýsla.

2. gr.
Þegar samþykt er gerð á sýslufundi, skal með nægnm fyrirvara kvatt til 

fnndar á svæði þvi, sem ætlast er til, að samþyktin nái yfir. Sýslunefndin ákveð- 
ur fundarstað, en oddviti hennar, eða sá er hún kýs til, auglýsir fundardag og 
stjórnar fundi. Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir fullveðja menn, sem gjald- 
skyldir eru til simalinunnar eftir samþyktinni.

3. gr.
Á fundi þeim, er getur i 2. gr., leggar fundarstjóri fram frumvarp sýslu- 

nefndarinnar til samþyktar. Fallist fundnrinn með */« atkvæða á frumvarpið ó- 
breytt, sendir sýslnmaðnr það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggiidingar. 
Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru sam- 
þyktar með atkvæða og sýslunefnd felst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á breytingar fnndarins, skal kveðja til fundar á 
ný, og samþykki fandarinn þá frnmvarpið óbreytt með */» atkvæða, fer um það 
sem fyr segir.

Frumvarp, er eigi nær ’/’ atkvæða á samþyktarfandi, er fallið.

4. gr.
Þegar samþykt er send stjórnarráðinn til staðfestingar, skal hún endur- 

sendast óstaðfest ásamt synjnnarástæðum, ef hún virðist koma i bága við grund- 
vallarreglar laga eða rjett manna, eða ganga of nærri efnahag einstaklinga. Að 
öðrnm kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en 
hún var stofnuð.

5. gr.
1 samþykt skal ákveðið:

a. um legu einkasimans og gerð,
b. nm greiðsla kostnaðar við lagning og viðhald símans,
c. um starfrækslu símastöðva,
d. um símafjelag.
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6» gr.
Ákveða má, að kostnaðinum, að því leyti sem hann fæst ekki greiddur á 

annan hátt, sje jafnað á eigendur fasteigna á svæðinu, eftir verði fasteignanna. 
Sömuleiðis má leggja einhvern hluta kostnaðarins á menn eftir efnum og ástæð- 
um, lausafjáreign, eða eftir tölu verkfærra manna, eða eftir öllu þessu. Loks má 
ákveða mishá framlög eftir aðstöðu til einkasímans og að þeir greiði sjerstök 
gjöld, er öðrum frekar hafa simans not, svo sem sveitaverslun, bifreiðarstjórar o. fl.

7. gr.
Skylt er einkasímafjelagi að taka lán til greiðslu lagningarkostnaðar einka- 

sima, er allir fjelagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á og afborgi á hæfilegum 
tima, svo framarlega að fult samkomulag náist ekki um greiðslu þegar í stað.

8. gr.
Skylt er hverjum, sem æskir innlagningar sima til sin frá einkasimalfnu, 

að bera kostnaðinn við innlagninguna og viðhald tækja sinna, að þvf leyti sem 
hann er ekki greiddur af landssimanum, samkv. 14. gr., eða opinberu fje.

9. gr.
í einstaka tilfelli má ákveða gjald af simtölum og simskeytum á einka- 

lfnu og út af henni, ef til þess fæst leyfi landssimastjóra, sem ákveður, hve hátt 
gjaldið skuli vera.

10. gr.
Hver sá, sem gjaldskyldur er til einkasfma eftir samþykt, á rjett á að 

leggja sima inn hjá sjer frá aðaleinkalinunni án aukins gjalds til hennar, ef 
það þykir fært að dómi landssimastjóra, enda sje að öllu vandlega frá innlagn- 
ingunni gengið.

11. gr.
Gjöldum til einkasima samkvæmt löggiltri samþykt fylgir lögtaksrjettur 

eftir lögum nr. 29, 16. des. 1885.

12. gr.
Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, alt að 200 krónum, er renna 

i sveitarsjóð, þar sem brotið er framið, og fer um mál út af slikum brotum sem 
um almenn lögreglumál.

II. Tengigjald og framlag landsstmans.

13. gr.
Þegar einkasimalínu er komið á samkvæmt lögum þessum, skal greiða 

árlega af hverju talfæri á linunni 10 krónur til landssimans sem tengigjald, enda 
annist þá landssiminn alla afgreiðslu á miðstöðinni f stöðvartimanum, notendum 
að kostnaðarlausu.
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14. gr.
Nú er samþykt sett samkvæmt lögum þessum, og greiðir þá landssíminn, 

ef fje er fyrir hendi, •/« alls kostnaðar við lagning einkasfmans og innlagningar 
frá honum, að frádregnum flutningskostnaði á simaefni frá skipshlið út á línu- 
svæðið. Skilyrði fyrir framlagi landssímans ern:

a. að ekki sje notað annað efni eða önnur tæki en þau, er landssimastjóri 
tekur gild.

b. að landssiminn annist lagning linunnar og uppsetning tækja,
c. að hlutaðeigandi sveitar- og sýslustjóm ábyrgist starfrækslu einkasimans eftir 

þvi, sem landssimastjóri mælir fyrir um,
d. að sómu stjórnarvöld ábyrgist, að línunni sje að öllu vel við haldið.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.

Nd. 319. Fyrirspurn

til atvinnumálaráðherra um samgöngubætur milli Reykjavikur og Suðurlands- 
undirlendis.

Frá Gunnari Sigurðssyni.

Hvað ætlast stjórnin fyrir um samgöngubætur milli Reykjavikur og Suð- 
urlandsundirlendis ?

Hvað liður járnbrautarmálinu ?

líd. 330. Nefndar&llt

um frv. til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku.

Frá meiri' hluta allsherjarnefndar.

Meiri hluti allsherjarnefndar hefir komist að þeirri niðurstöðn, að á frv. 
sjeu allmiklir gallar, bæði að formi og efni til. 1 fyrsta lagi er frv. ekki nægilega 
samræmt námal., nr. 50, 30. júli 1909, og vatnal., nr. 15, 20. júni 1923, i öðru 
lagi telur meiri hlutinn ekki ástæðu til að ganga á eignarrjett þeirra manna, er 
hveraorku eiga, að svo miklu leyti sem almannaþörf krefur þess ekki, en það 
er gert, ef frv. yrði að lögum, og má i þvi sambandi sjerstaklega benda á 12. 
gr. frumvarpsins.

Meiri hluti nefndarinnar leggur þvi til, að frv. verði visað til stjórnarinn-
Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 105



ar til itarlegs undirbúnings fyrir næsta þing og verði afgreitt að þessn sinni 
með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem frv. þetta vantar ítarlegan undirbúning, bæði að formi og efni 
til, treystir deildin því, að rikisstjórnin láti bæta úr þessu fyrir næsta Alþingi, 
og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 9. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Magnús Torfason. Hákon J. Kristófersson. 
form. og frsm.

Nd. 321. Nefndarállt
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um frv. til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefir orðið ásátt um að leggja til, að frv. verði samþykt, 
telur, að rjett sje að heimila þeim fáu mönnum, sem mistu yfirdómsmálfærslu- 
rjettindin, er hæstirjettur var stofnaður með fyrnefndum lögum, að ganga undir 
prófraun þá, er lögin gera ráð fyrir.

Nefndin hefir sent hæstarjetti frv. til umsagnar, og telur hann að vísu 
ekki þörf á frv., þar sem enginn hörgull sje á málfærslumönnum við rjettinn, 
en færir að öðru leyti engin rök gegn frv.

Einn nefndarmanna (H. V.) lætur þess getið, að hann muni koma með 
víðtækari breytingar við frv. Annar nefndarmaður (M. T.) lætur frv. hlutlaust.

Alþingi, 8. apríl 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson,
form. og frsm. fundaskrifari.

Magnús Guðmundsson, Hákon J. Kristófersson.
með fyrirvara.

E»l. 322. Frumvarp

til Iaga um vigt á síld.
(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Öll síld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til viuslu, skal hjer 

eftir vegin.
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Við vigt á sild skulu notaðar þar til hæfar vogir, er taki í einu að 
minsta kosti innihald tveggja mælikera ásamt tæki því, sem sildin er vegin i.

Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af sild.

2. gr.
Þar, sem sild' er vegin samkv. 1. gr., ber hlutaðeigandi yfirvaldi að 

löggilda nægilega marga vigtarmenn, sem annist vigt á síldinni jafnóðum og 
hún er afhent kaupanda. Vigtarmenn sjá um, að vogir þær, sem notaðar eru, 
sjeu löggiltar og skoðaðar árlega áður en byrjað er að nota þær.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50 kr. til 5000 kr.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. mars 1925, að þvi leyti, er þau samrýmast 
ekki lögum þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma í 
bága við þessi lög.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 323. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk. 

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 1 

kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann, og með jafnháu tillagi úr bæjarsjóði eða 
hreppssjóði.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir i sjóðinn 3 kr. á ári, en kven- 

maður 1 kr. 50 aur.
3. gr.

12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verð- 

ugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta ’/« hlutum af gjaldi þvi, er 
gjaldskyldum mönnum ber að greiða það ár til ellistyrktarsjóðsins i kaup- 
staðnum eða hreppnum, svo og öllu tillaginu það ár úr bæjarsjóði eða 
hreppssjóði, og ennfremur hálfum styrk þeim, er lagður er til styrktarsjóðsins
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úr rikissjóði á árinu, svo og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir 
nsBsta ár á undan.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930, og skal innheimta ellistyrktar- 

sjóðsgjöld samkvæmt þeim i fyrsta skifti á manntalsþingum 1930.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 

breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk.

£d. 324. Breyilngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 23,11. júli 1911, um vita, sjómerki o. fl.

Frá sjávarútvegsnefnd.

5. málsgr. frvgr. orðist þannig:
Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema burt farartálma inni á lög- 

giltri höfn, greiðir hlutaðeigandi hafnarsjóður, að þvi leyti, sem hann ekki fæst 
greiddur af eiganda þess, er farartálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, 
er um það gilda á hverjum tíma. Verði kostnaður sá, er hafnarsjóður kemur 
til með að greiða samkvæmt þessu, meiri en svo, að nemi 1/4 hluta af árs- 
tekjum sjóðsins það ár, greiðir rikissjóður það, sem fram yfir er, enda haíi 
verkið verið framkvæmt með samþykki rikisstjórnarinnar og undir eftirliti 
trúnaðarmanns hennar.

Ed. 325. Netndarálit

um frv. til laga um ófriðun sels i Ölfusá.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um frv. þetta eins og það kemur frá 
neðri deild og leggur til, að það verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 11. april 1929.

Jón Jónsson, 
form.

Jónas Krjstjánsson, 
frsm.

Jón Baldvinsson, 
fundaskr.
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Nd. 326. Nefndarállt

um frv. til laga um nöfu bæja og kaupstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað þetta mái allrækilega. Sýnist henni rjettara, að 
frumkvæði að nafnbreytingum sje bjá ibúum kaupstaða og kauptúna heldur 
en hjá stjórn eða þingi. Flytur nefndin þvi breytingar á frv. í þá átt, og telur 
nefndin hæfilegt, að ef a. m. k. fimtungur íbúa í kaupstað eða kauptúni 
æskir tiltekinnar nafnbreytingar, þá skuli atkvæðagreiðsla fara fram, svo sem 
segir i breytingartillögu nefndarinnar. Þá eru orðin »kaupstaður< og »kaup- 
tún< orðin lögfest i þeirri merkingu, sem frv. kallar bæ og kaupstað. Vill 
nefndin til samræmis við aðra löggjöf breyta þessu.

Það er þvi tillaga nefndarinnar, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Við I. gr. Greinina skal orða svo:
Nöfnum kaupstaða og kauptúna ræður málvenja ibúa.

2. Við 2. gr. Fyrir orðin »bæ eða kaupstaðc komi: kaupstað eða kauptún.
3. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:

Nú vill hið fæsta fimtungur kaupstaðar- eða kauptúnsbúa breyta nafni 
á kaupstað eða kauptúni. Skal þá stjórnarráðið fyrirskipa atkvæðagreiðslu 
um staðarheitið, og hafa þá atkvæðisrjett þeir hinir sömu og atkvæðisrjett 
eiga í málefnum sveita og kaupstaða, og skal farið eftir gildandi kjörskrá 
við atkvæðagreiðsluna. Kjörseðlar skulu prentaðir og á þeim standa:

Já

INei
*

Gerir sá kjósandi kross framan við »Já<, sem vill fallast á nafnbreyt- 
inguna, en hinir krossa framan við »Nei«. Seðill er ógildur, ef krossáð er 
við bæði orðin á atkvæðaseðli, eða eigi verðnr sjeð, hver var vilji kjósanda.

Bæjarstjórn eða hreppsnefnd sjer að öðru leyti um framkvæmd at- 
kvæðagreiðslunnar, eftir fyrirmælum stjórnarráðs.

4. Á eftir 3. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Þegar meiri hluti kjósenda, þeirra, er þátt taka í atkvæðagreiðslu, 

hefir samþykt nafnbreytingu á kaupstað eða kauptúni, skal hún öðlast 
gildi þegar Alþingi hefir fallist á hana með sjerstökum lögum.
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5. Við 4. gr., sem verður 5. gr. Orðið »sjálf< i fyrstu linu skal falla niður.
6. Fyrirsögn frv. skal vera: Frumvarp til laga um nöfn kaupstaða og kauptúna.

Alþingi, 12. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jób. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 327. Frumvarp

til laga nm loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeyta- 
notkun íslenskra veiðiskipa.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
ÖU botnvörpuskip skulu hafa fullkomin loftskeytatæki. Nú hefir botn- 

vörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett í skipið eigi siðar en i árslok 1929.

2. gr.
Landsstjórninni skal heimilt að hafa eftirlit eins og henni þurfa þykir 

með þvi, að loftskeyti sjeu ekki notnð til stuðnings ólöglegum veiðum i land- 
helgi á nokkurn hátt.

3. gr.
Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfjelags á lslandi, sem hefir skip 

með loftskeytatækjum við veiðar bjer við land, skal skyldur að láta dómsmála- 
ráðuneytinu i tje lyk.il að hverju þvi dulmáli, sem notað kann að vera i skeyta- 
sendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa bjer við land, eða milli islenskra 
veiðiskipa innbyrðis. Það telst dulmál samkvæmt lögum þessum, ef notað er i 
skeyti venjulegt mál i óvenjulegri merkingu.

4. gr.
Hver loftskeytastöð á íslandi og hvert islenskt veiðiskip, sem heflr loft- 

skeytatæki, skulu hafa sjerstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu undir frumrit 
allra skeyta til eða frá íslenskum veiðiskipum. Hver sá, sem skeyti sendir til 
veiðiskips eða frá þvi, skal undirrita á hverju slíku skeyti drengskaparvottorð um 
það, að ekkert í efni skeytisins sje ætlað til að stuðla að landhelgibrotum, forða 
sökunaut við töku eða gefa veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna.

Á islenskum loftskeytastöðvum og hverju islensku veiöiskipi með loft- 
skeytatækjum skal rita i sjerstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með ná- 
kvæmri stund og dagsetningu og i töluröð, svo sem ger verður ákveðið i reglu- 
gerð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfsmönnum við loft- 
skeytastöðvar i fandi, sem tíl þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir því
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sem frekast er fært, öll loftskeytaskifti milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskifti 
þeirra við land. Sknlu loftskeytastöðvar, varðskipin og innlend veiðiskip i byrj- 
nn hvers mánaðar senda dómsmálaráðnneytinu frumrit allra þeirra loftskeyta, 
sem milli lands og skipa hafa farið á siðastliðnnm mánnði, og eftirrit þeirra 
skeyta skipa á milli, er náðst hafa. 1 lok hvers árs sknln sömu aðiljar senda 
dómsmálaráðnneytinn bæknr þær, sem skeytin eru rituð í fyrir það ár. Skuln 
bæknr þessar siðan lagðar fyrir sjávarútvegsnefndir Alþingis.

5. gr.
Nú verðnr útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem hagsmuna heflr að 

gæta við útgerð skipsins, sannur að sök nm brot á 4. gr., eða útgerðarstjóri nm 
brot á 3. gr., og varðar það þá 5—20 þúsnnd króna sekt, og ábyrgist útgerð 
skipsins greiðslnna, en auk þess skal skipstjóri, sem sannur verðnr að þvi að 
hafa notað loftskeyli til að fremja, dylja eða aðstoða við landbelgibrot, i 
fyrsta sinn missa rjett til skipstjórnar i 1 ár. Brjóti hann aftnr, missir hann 
skipstjórnarrjettindi fyrir fnlt og alt.

Verði einhver annar en þeir, sem nefndir ern i 1. málsgrein., brotlegur 
gegn 4. gr., sætihann sektnm (rá 1000—12000 kr.

6. gr.
Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri bjer á landi eða skip- 

stjórnarmaðnr á veiðiskipi bafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að fremja land- 
heigibrot eða stnðla að því, að það gæti orðið framið, eða sá, s?m seknr er 
nm slfkt brpt, geti sloppið undan lagaaðförum, skal þá dómsmálaráðuneytinu 
heimilt að svifta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að máli, rjetti 
til að senda loftskeyti, nema undir. ettirliti dómsmálaráðuneytisins, sem ræður 
orðalagi og formi slikra skeyta. Samskonar eítirliti skuln þeir háðir, er sekt hefir 
fallið á eftir 5. gr. Sjávarútvegsnefndir Alþingis gera tillögur um, hve lengi slikn 
eftirliti skuli haldið áfram gagnvart aðilja hverjnm.

7. gr.
Ákvæði þessara laga koma ekki til framkvæmda þegar skip er statt i 

neyð eða þegar um björgnnarskeyti er að ræða.

8. gr.
Að öðru leyti en þvi, sem bjer er tekið fram, skal farið með mál út af 

brotnm gegn lögnm þessnm eins og opinber lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i 
máleínum sveita og kaupstaða.

Flutningsm.: Guðm. Ólafsson, Jón Jónsson.

1. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
9. gr. laganna verður 10. gr. og í stað 1. málsgr. komi tvær máls- 

greinar, svo bljóðandi:
Hverju sinni er kjósa skal bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmenn eða áðra 

starfsmenn í hreppum eða kaupstöðum, skal kjörstjórn skipuð 3 mönn- 
um, er slýra kosningu. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með hlutfalls- 
kosningu. Kjörstjórn í kaupstöðum velur sjer sjálf oddvita.

1 breppum er hreppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
hans eiga sæti i stjórninni 2 menn, er hreppsnefnd kýs i hana.

2. Á eftir 15. gr. frv. komi ný gr., er hljóði svo:
21. gr. laganna orðist svo:
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd 

ákveður eða V6 kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita 
kjörstjórnar 2 vikum fyrir kjörfund.

Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.
3. Á eftir 17. gr. írv. komi ný grein:

Næst á eftir 35. gr. laganna bætist inn í ný gr., er orðist svo:
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram hlutfallskosningu við kosningar 

tii aukanefnda og annara starfa, er hún kýs menn til, ef þess er krafist, 
og fer þá um kosninguna eftir fyrirmælum 32. gr.

Ed. 328. Breytingartlllögur

Nd. 329. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 52. 7. maí 1928, um tilbúinn áburð, 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. á nokkrum fundum og auk þess fengið 
Árna G. Eylands ráðunaut til viðtals við nefndina. Nefndin er á einu máli 
um, að ekki verði komist hjá að bæta úr þvi misrjetti, sem nú á sjer stað 
samkvæmt gildandi lögum um styrk til flutnings á tilbúnum áburði, þar sem 
nokkur hluti áburðarnotenda fær áburðinn fluttan svo að segja heim til sín, sjer 
kostnaðarlaust, en aðrir verða að borga hátt flutningsgjald. Þeir, sem harðast 
verða úti i þessum efnum, hafa auk þessa á ýmsan hátt örðugri aðstöðu til 
ræktunar en þeir, sem búa næstir kaupstöðum og sjóþorpum. Er þvi fremur 
ástæða til að ljetta þeim fyrir fæti með áburðarflutninginn.
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Að öllu athuguðu hefir nefndin ekki getað bent á líklegri leið til rjett- 
látrar skiftingar en þá, er frv. fer fram á.

Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:

1. Fyrir lÁburðarmagn (þyngd)« komi: Söluverð.
2. Fyrir »viðkomandi« undir staflið 2 komi: hlutaðeigandi.
3. Fyrir orðin »fyrir hver áramótc i 1. málsl. 5. málsgr. komi: fyrir 1 okt- 

óber ár hvert.
4. 2. málsl. 5. málsgr. orðist þannig:

Skýrslunni skal fylgja skirteini, er staðfesti að skýrslan sje rjett. At- 
vinnumálaráðherra ákveður nánar um "það i reglugerð. Stjórnir fjelaganna 
skifta styrknum milli áburðarnotenda innan hrepps, hlutfallslega eftir flutn- 
ingskostnaði þangað, er áburðurinn er notaður, og þyngd og verði áburðarins.

Alþingi, 12. april 1929.

Lárus Hetgason, Jón Sigurðsson, Jörundur Brynjólfsson, 
form. frsm. fundaskr.

Bernh. Stefánsson. Einar Jónsson.

Ed. 830. Wefndaráll*

um frv. til laga ura heimild fyrir bæjarfjelög og sýslufjelög til þess að taka 
einkasölu á nauðsynjavörum.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

* Af greinargerð frv. þessa er svo að sjá, að það sje borið fram til þess 
að gefa bæjarfjelögum og sýslufjelögum heimild til þess að tryggja sig gegn 
hallæri, er stafi af siglingateppu vegna hafiss eða aunara orsaka, og ter 
það í þá átt, að fá sýslunefndum og bæjarstjórnum á mestöllu landinu 
það vald i hendur að taka að sjer eða fela öðrum einkasölu á öllum þeim 
vörum, sem þær telja nauðsynlegar, en banna öllum öðrum innflutning á 
þeim og leggja sölubann á þær vörur bjá öðrum, sem fyrir hendi eru.

Háttv. flm. virðist hafa veiið búinn að gleyma þvi, að með lögum nr. 
45 1913, um Bjargráðasjóð íslands, var stofnaður allsberjarsjóður fyrir alla 
landsmenn og sjereignarsjóðir fyrir hverja sýslu og kaupstað i sama skyni og 
jafnframt sett á stofn sjerstök bjargráðastjórn, sem veita á rikisstjórninni lið 
til allra framkvæmda, sem miða að þvi að afstýra hallæri, og bafa vakandi 
auga á öllum hallærishættum. Skal eftir 11. gr. laganna i hverri sýslu og

Alþt. 1929. A. (41. lögfflafarþing). 106
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hverjum kaupstað gera bjargráðasamþyktir, og má i þeim skipa fyrir um alt, 
sem ríkisstjórnin eftir tillögum bjargráðastjórnar telur nauðsynlegt til trygg- 
ingar því, að sjereignarsjóður sýslunnar eða kaupstaðarins komi að rjettum 
notum. í 12. gr. er svo ákveðið, að ef ballæri beri að böndum, eigi hvert 
bjerað tilkall til sjereignar sinnar í bjargráðasjóðnum og ef baustbirgðir 
reynist svo litlar í einhverju hjeraði, að hætt sje við bjargræðisskorti fyrir 
menn eða skepnur, ef illa vetrar, þá má bjeraðið með leyfi bjargráðastjórnar- 
innar neyta sjereignar sinnar til að kaupa eða tryggja sjer vöruforða, og ef 
það fje hrekkur ekki, má ríkisstjórnin veita þvi vaxtalaust lán af sameignar- 
sjóði. Verði svo mikil óáran um land alt, að Bjargráðasjóðurinn komist i fjár- 
þröng, má rikisstjórnin lána bonum fje úr rikissjóði eða útvega honum lán 
annarsstaðar. j

Bjargráðasjóðurinn var alls í árslok 1927 kr. 843919.92. Þar af voruj 
sjereignarsjóðirnir kr. 419463,43, en sameignarsjóðurinn kr. 434456.49. Af sam- f 
eignarsjóðnum voru i útlánum einar 8875.00 kr., en af sjereignarsjóðunum j 
kr. 54450.00. Alt hitt fjeð stendur á hlaupareikningi i Landsbankanum og er; 
þvi handbært hvenær sem er.

Auk þessa má minna á, að til er gjafasjóður Jóns Sigurðssonar banda j 
fátækum i Eyjafjarðarsýslu, og má eftir lögum nr. 29 1913 verja megini af 
árstekjum hans til kornforðatryggingar í Eyjafjaröarsýslu og á Akureyri, til að l 
koma í veg fyrir bjargarskort þar i barðæri. Hefi jeg heyrt, að heimild þessa 
sje farið að nota og að ráðstafanir hafi verið gerðar til þess að koma þar 
upp kornforðabúri.

Loks má minna á lög nr. 73 1917, um kornforðabúr til skepnuföðurs, j 
lög nr. 44 1911, um samþyktir um heyforðabúr, og lög nr. 42 1919, um sam- í 
þyktir um stofnun eflirlits- og fóðurbirgðafjelaga, en öll þessi lög hafa að í 
geyma ákvæði um ráðstafanir til þess að afstýra ballæri.

Það virðist þvi ekki bera brýna nauðsyn til þess að setja nú ný lög i 
til ráðstafana til tryggingar gegn ballæri í landinu. En þótt svo væri, get jeg j 
ekki fallist á, að leið sú, sem frv. þetta fer, sje hin rjetta eða fær. Væri þá j 
nær að endurskoða löggjöf þá, sem jeg hefi nefnt bjer að framan, og breyta ; 
henni að einbverju leyti.

Það virðist og mjög hæpið ráð til þess að koma í veg fyrir hallæri í , 
landinu að banna frjálsan innflutning til þess af nauðsynjavöru og breyta fyrir- ; 
komulaginu i svipaða átt og var á einokunartimunum. Hinsvegar væri frv., 
ef að lögum yrði, rotbögg á alla frjálsa verslun i landinu.

Jeg befi þvi ekki getað orðið sammála báttv. meiri hluta allsherjar- ; 
nefndar um það, að ráða til þess, að frv. nái fram að ganga, en leyfi mjer að { 
leggja til, að það verði felt.

Alþingi, 13. april 1929. 

Jóh. Jóhannesson.
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Ed. 331. A'efndar&llt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna 
alþingishátíðarinnar 1930.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Fjárbagsnefnd hefir ekki getað orðið á eitt sátt um afgreiðslu þessa 
frv. Minni hl., þeir J. Þ. og B. K., hefir ekki viljað fylgja frv. eins og það 
liggur fyrir, og heldur ekki komið fram með breytingar við það i nefndinni. 
Mun hann því gera grein fyrir afstöðu sinni til frv. sjerstaklega.

Meiri hl. nefndarinnar vill verða við beiðni undirbúningsnefndar al- 
þingisbátiðarinnar, að veita rikisstjórninni þær heimildir, er frv. fer fram á. 
Telur meiri hl. ekki rjetl, að löggjafarvaldið færist undan að veita nefndinni 
þann stuðning, er hún telur sjer nauðsynlegan til framkvæmdar hinu þýðing- 
armikla og vandasama starfi fyrir þjóðina, sem Alþingi hefir falið henni að 
inna af hendi. Leggur þvi meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 13. april 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Páll Hermannsson. 
form. og frsm. fundaskr.

Kd. 333. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Til viðbótar við gjöid þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1928, eru 

veittar samkvæmt 2.-7. gr. hjer á eftir kr. 262248,10.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

1. Kostnaður við löggæslumenn o. fl................................................ kr. 32007,75

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

1. Til kostnaðar við mænusóttarsjúklinga ... kr. 800,00
2. Til kostnaðar við geitnalækningar ............. — 300,00
3. Styrkur til sjúkrahúsbyggingar á Siglufirði — 6000,00

--------------------- kr. 7100,00
Flyt kr. 39107,75
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1.

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. erveitt:

Til greiðslu álags á Grafarkirkju i Skaftártungu kr.

Fluttar

6000,00

kr. 39107,75

2. Eftirstöðvar af byggingarkostnaði prests- 
setursins á Bergþórshvoli.................................. 441,86 !

3.

4.

Styrkur til 9 stúdenta við háskólann til
Þýskalandsfarar.................................................
Fyrir skuggamyndavjel handa mentaskólanum

— 1800,00
1311,05

5. Til aðgerðar mentaskólans .......................... — 17000,00
6.

7.

Til gagnfræðaskólans á Akureyri: Aðgerð á
skuggamyndavjel ..........................................
Til sama skóla, til aðgerða og breytinga ...

— 500,00
3600.00

8. Til miðstöðvarlagningar i stýrimannaskólann — 5500,00 >
9. Til byggingar skóla og ibúðarbúss á Hólum — 27000,00

10. Til aðgerða húsa á Eiðum .......................... — 7600,00 -
11. Til aðgerðar kvennaskólans á Blönduósi ... — 4000,00
12. Til byggingar Laugarvatnsskólans (endurv.) — 37800,00
13. Upp i kenslustyrk til sama skóla.................. — 4000,00
14. Til aðgerðar heyrnar- og málleysingjaskólans — 500,00
15. Til húsbyggingar á Staðarfelli .................. — 3813,95

1.

2.

5. gr-
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt: 

Ferðakostnaður búsameistara Guðjóns Sam- 
úelssonar til útlanda, vegna undirbúnings
undir ýmsar opinberar byggingar..................
Skrifstofukostnaður sama fyrir árið 1928 ...

kr. 2000,00
3435,92

kr. 120866,86

3.

4.

Til endurbyggingar sjóvarnargarðs fyrir landi 
jarðanna Einarshafnar og Skúmsstaða
Til aðstoðar á efnarannsóknarstofunni

— 3318,26
1600,00

5. Til síldarleitartilrauna með flugvjei ........... — ■ 3243,70
6.

7.

Eftirstöðvar af kostnaði við sjóvarnargarð á
Siglufirði siðastliðið sumar ..........................
Til fyrirhleðslu Þverár i Eyjafirði..................

— 729,75
1102,15

8. Til kostnaðar við rannsókn lungnapestar ... — 1051,60
9. Til fyrirhleðslu Skálmar.................................. —- 2364,70

10. Til hafnarrannsókna......................................... — 1301,50
11. Til síldarverksmiðjurannsókna .................. — 4050,00
12. Varnir gegn vatnságangi af Kúðafljóti........... — 3000,00
13. Áhöld og bækur handa efnarannsóknar- 

stofunni................................................................. — 3500,00
kr. 30697,58

Flyt kr. 190672,19
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Fluttar kr. 190672,19
6. gr.

Til viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:
1. Til Helgu ófeigsd., ekkju Árna Zakariassonar kr. 560,00
2. Til sjera Jóns Árnasonar, frá i/6—31/i2 ... — 363,42
3. Til Jóhannesar Sigfússonar, mentaskóla-

kennara, frá i/io—31/i2 ............................... — 420,00
4. Til frú Ástu Einarson .................................. — 840,00

--------------------- kr. 2183,42

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:

1. Kostn. við pppfyllingu kirkjugarðsins i Rvik kr. 7051,29
2. Til rikisgjaldanefndarinnar .......................... — 13341,20
3. Til undirbúnings alþingishátíðarinnar 1930 — 49000,00 f

■ kr« 69392,49

Samtals kr. 262248,10

Áthugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Við 2. gr.
Vegna mikillar óreglu i sambandi við óleyfilega vínsölu frá skipum 

hjer við land og tollsvik, sem fremur þóttu ágerast, var snemma vetrar 1927 
—1928 byrjað að hafa eftirlit með vinnautn og tollsmyglun á nokkrum stöð- 
um utan Reykjavikur. Alþingi 1928 herti á kröfunum um eftirlit með opin- 
berri ofdrykkju og öJæði. Voru þess vegna hafðar töluvert strang&ri gætur i 
þessu efni siðastliðið sumar, einkum á Siglufirði, á skipum bjer við land og 
á samkomum úti í sveitum, þar sem óregla hafði áður verið til skaða og 
minkunar. Með þessari auknu toll- og áfengislagagæslu hefir tekist að auka 
til muna tekjur rikissjóðs, og um leið að draga úr lögbrotum, sem voru þjóð- 
inni til meins.

Við 4. gr.
1. Grafarkirkja í Skaftártungu, sem rtkið ber ábyrgð á, var orðin svo 

hrörleg, að söfnuðurinn var hættur að geta sótt þangað messu, og var hún 
þvi afhent söfnuðinum með álagi.

5. Viðgerð Mentaskólans var með öllu óhjákvæmileg, með þvi að 
heilsu nemenda stóð bein hætta af ástandi skólahússins. Var lokið viðgerð á 
neðstu hæð og nokkuð mikið unnið að umbótum á þriðju hæð. En mikið 
er þó ógert enn af því, sem gera þarf við skólann.

12. Til hjeraðsskólans á Laugarvatni var lögð i sumar nálega sú upp- 
hæð (40 þús. kr.), sem ætlað hafði verið i JFjárlögum 1926—27 til ungmenna-



skóla á Suðurlandi, en ekki notað það ár. Er þvi sótt um endurveitingu á 
þessum lið.

Við 7. gr.
2. Kostnaður við störf og útgáfu skýrslna rikisgjaldanefndarinnar tjell . 

að mestu á árið 1928, en þó kemur nokkur viðbótarskýrsla um suma mark- t 
verðustu liði i útgjöldum ríkissjóðs nú bráðlega, og er þá þvi starfi lokið í 
bráð. Hafa borgarar landsins þá i fyrsta sinn fengið glögt yfirlit um, til hvers 
skattar ríkissjóðs ganga. Þá fyrst, þegar slik vitneskja er fengin, er unt að 
koma með rökstuddar tillögur um sparnað á rikisrekstrinum. Tillögur um 
samsteypu á sima og pósti, bygging fyrir skrifstofur landsins, bentugra fyrir- 
komulag á prentun fyrir ríkissjóð eru nú á döfinni, og byggjast þær og aðrar j 
þvílíkar sparnaðarráðstafanir á þeirri vitneskju, sem fyrst fjekst með star-fi og ■ 
skýrslum rikisgjaldanefndar.

Að öðru leyti virðast binir einstöku liðir eigi þurfa skýringar við.

846 Þingskjal 332-333

Id. 333. NefndarAlIt

um tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að undir- 
búa og semja frumvarp til laga um almannatryggingar.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum minum um 
þessa tillögu. Svo mikil reynsla er komin á um slikar tryggingar i nágranna- :
löndunum, að auðvelt verk ætti að vera til næsta þings fyrir nefnd manna að j
gera sjer grein fyrir þeim málum og gera um þau samfeldar tillögur. Ekki 
verður sjeð, að hvaða leyti það er hagteldara að taka aðeins eina hlið trygg- 
inganna, ellitryggingarnar, en láta aðrar afskiftalausar. Kostnaður almennings, 
sem tryggja þarf fyrir, kemur jafnt fyrir, bvort heldur sem trygt er eða ekki, 
og því enginn sparnaður gerður með því að fresta framkvæmd tryggingar- 
málanna. Legg jeg því til, að tillagan verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 12. april 1929.

Hjeðinn Valdimarsson.
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Ed. 834. Kefndarálit

um tillögn til þingsályktunar um dýrtiðaruppbót á laun embættis- og slarfs- 
manna rikisins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri bl. fjáihagsnefndar leggur það til, að þáltill. á þskj. 30 verði sam 
þykt óbreytt. Einn nefndarmanna (P. H.) er á móti tillögunni.

Alþingi, 13. apríl 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Porláksson. Jón Baldvinsson,
form. Með fyrirvara. fundaskr. og frsm. meiri hl.

Björn Kristjánsson.

Wd. 335. TUlaga

til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um samkomustað Alþingis.

Flutningsm.: Sveinn Ólafsson, Benedikt Sveinsson, Magnús Torfason, 
Þorleifur Jónsson, Hákon Kristófersson, Hannes Jónsson, Bjarni Ásgeirsson, 

Bernharð Stefánsson, Halldór Stefánsson, Jörundur Brynjólfsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að gera ráðstafan- 
ir til þjóðaratkvæðagreiðslu sem fyrst — og eigi siðar en við fyrirbugað lands- 
kjör vorið 1930 — um það, hvort Alþingi skuli eftirleiðis háð á Pingvöllum eða 
í Reykjavik. Skal við atkvæðagreiðsluna farið eftir kjörskrám við alþingiskosn- 
ingar i sjerstökum kjördæmum.

Greinargerð.

Tillaga um þetta efni var borin fram i Nd. Alþingis 1926 og fjell þar 
með 14 gegn 12 atkvæðum. Vöktu afdrif hennar talsverða eftirtekt viða í sveitum 
landsins og hefir áhugi á þingfiutningi síðan birst almennar en áður, einkum 
hjá ungmennafjelögum landsins, en einnig i blóðum og timaritum, enda hefir 
nálægð þinghátiðarinnar ýtt undir hreyfinguna.

Enginn vafi er á þvi, að óskin um að eignast aftur Öxarárþing á ennþá 
djúpar rætur i hugum landsmanna. Ljósastur vottur þess eru fjölmargar áskor- 
anir, sem Alþingi hafa borist siðustu daga, viðsvegar af landinu, um ráðstafanir 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um þingfiutninginn. Samskonar áskoranir koma einnig 
fram i nokkrum þingmálafundargerðum.

Engin Ijettúð eða eigingjarnar hvatir hafa lagt þessa ósk á tungu þjóðar-
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innar, Pvert á móti. óskin er ótviræðasti vottur umhyggju þjóðarinnar fyrir þeirri ( 
stofnun, sem var og er og verður ætíð fjöregg hennar, — fyrir Alþingi sjálfu og j 
velfarnan þess.

Vjer, sem tillöguna flytjum, álitum sjálfsagt að virða þessa ósk og gefa 
þjóðinni færi á að skera úr málinu með atkvæðagreiðslu. Þess vegna er tillagan 
fram komin.

Ping8kjair335—337

Ed. 336. BreyttngartlUögnr

við brtt. á þskj. 315 [Loftferðirj.

Frá samgöngumálanefnd.

1. Við brtt. 1. Meginmál tillögunnar orðist svo:
Á íslandi mega loftför, sem ekki eru eign islenskra rikisborgara, þvi að- 

eins balda uppi loftferðum, að eigendur þeirra hafl um það gert sjerstakan 
samning við stjórn landsins og að þau annist aðeins flutning á fólki, far- 
angri og pósti.

2. Við brtt. 3. Tillagan orðist svo:
Við 22. gr. Fyrir »20 ár« á báðum stöðum korni: 10 ár.

Itd. 337. Wefndarillt

um frv. til laga um afnám laga nr. 28, 25. sept. 1902, nm sildarnætur.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Meiri hlutinn vill samþykkja frv. óbreytt, en einn nefndarmanna (S. Á. 
ó.) er mótfallinn frv.

Alþingi, 13. april 1929.

Sveinn Ólafsson, Magnús Torfason. Jóhann Þ. Jósefsson. Ólafur Thors. 
form. og frsm.
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Ed. 338. Kefndarállt

um frv. til laga nm veiting ríkisborgararjettar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athngað frv. og skjöl þau, sem það er bygt á, og ræður 
háttv. deild til þess að samþykkja það með eftirfarandi

VIÐAUKA.
Aftan við 3. lið bætist rýr liður:

4,- Jóhannesi Stefánssyni, fæddam á íslandi, er hefir mist islenskan rlkisborg- 
ararjett.

Alþingi, 15. april 1929.

Jón Baldvinsson, iDgvar Pálmason, Jób. Jóhannesson,
fornj. fundaskrifari. frsm.

Ed. 330. Itefndarállt

um tillögu til þingsályktnnar um dýrtiðaruppbót á laun embættis- og starfs- 
manna rfkisins.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Par sem nauðsynlegt verður að teljast, að hið allza fyrsta fari fram end- 
urskoðun á embættis- og starfsmannakeifi rikisins og á launakjörum þeirra 
manna, og þar sem búast má við, að breytingar í þessa átt geli fremur en hitt 
valdið töfum á málinu, en hinsvegar samkvæmt till. um að ræða upphæð, sem 
engan munar um nema ríkissjóðinn, þá leggur minni hlutinn til, að tillagan 
verði feld.

Alþingi, 15. april-1929.

Páll Hermannsson.

Kd. 340. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júlí 1911, um vita, sjómerki o. fi.

(Eftir eina umr. i Ed ).

7. gr. laganna orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytinu er beimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 107
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yrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við hafnir nauðsynleg í 
leiðarmerki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje kröfum um það hagað eftir tekj- ! 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður farartálmi, t. d. sekkur skip á löggiltri höfn eða á almennri ; 
siglingaleið, skal þá hafnarnefnd eða, ef hún er engin, hreppstjóri gera þær ráð- ! 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi • 
að tilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema fararlálmann burt 
eða gera hann óskaðlegan. Skal þelta fram fara eins fljótt og unt er. Staðinn 
skal merkja i samræmi við allsherjarreglur og i samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartálminn er á 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, svo i 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd aö merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um framkvæmdina í samráði við ; 
ráðuneytið.

Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema burt farartáltúa inni á lög- 
giltri höfn, greiðir hlutaðeigandi hafnarsjóður, að því leyti, sem hann ekki fæst í 
greiddur af eiganda þess, er farartálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, • 
er um það gilda á hverjum tima. Verði kostnaður sá, er hafnarsjóður kemur 
til með að greiða samkvæmt þessu, meiri en svo, að nemi V* hluta af árs- 
tekjum sjóðsins það ár, greiðir rikissjóður það, sem fram yfir er, enda hafi 
verkið verið framkvæmt með samþykki rikisstjórnarinnar og undir eftirliti 
trúnaðarmanns hennar.

Nú vanrækir bafnarnefnd að eyða farartálmanum, og lætur þá ráðu- 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl- 
um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst til hafnar i 
eða hafnarleiða, sker ráðuneytið úr.

Nd. 341. BreytlngartlIIaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 19. júní 1922, um breyting á lög- 
uia nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
1. gr. laganna orðist svo:

Af hverri sildartunnu, 108—120 litra, skal greiða í ríkissjóð ..........
Af hverjum 100 kg. af sildarmjöli, fiskmjöli þurkuðu og fóður- 

kökum ................... .................................................................................

kr„ 1,50.

- 1,00.
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Af hverjum 100 kg. af óþurkuðum fískiúrgangi... ... ... ... ... 
Af hverjum 100 kg. af síld, sem flult er til útlanda óunnin til bræðslu 
Af hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, hausum og beinum, þurkuðu og 

óunnu ........................................................................................................

kr. 0,50.
— 0,25.

- 1,00.

Ikd. 342. Frnmvarp

til laga um loftferðir.
(Eftir 3. umr. i Ed.).

I. KAFLI.
Um lojtför.

1- fir.
Lortförum er frjálst að fara um loftið innan takmarka þeirra, er lög 

þessi setja eða reglugerðir, er lög þessi hafa í för með sjer.
Loftför eru i lögum þessum nefnd lottskip, landflugvjelar og sjóflug- 

vjelar og flugbelgir.
2. gr.

Loftförum er heimilt að ferðast um fsland, ef þau eru eign islenskra 
rikisborgara (skv. gr. 3—5) eða þau fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i 
13. gr.

3. gr.
Loftfar skal skrásetja á Islandi, ef það á að telja islenska eign.

4. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið segir fyrir um, á bvern hátt 

skrásetja skuli islensk loftför.
5. gr.

Loftfar er ekki unt að skrásetja, nema það fullnægi skilyrðum þeim, 
er hjer greinir:

1. Loftfarið verður að vera:
a. alger eign islenskra rikisborgara eða
b. i vörslu íslenskra rikisborgara, eí á að nota það um lengri tima en

3 mánuði.
Et hlutafjelag eða önnur stofnun, sem nýtur lögrjettinda, á loftfar, verð- 

ur fjelagið eða stofnunin að hafa heimili og varnarþing á íslandi, til að 
fullnægja skilyrðinu i greinarlið a. Ef annað fjelag er eigandi eða vörslu- 
hafl, skal fjelag þelta eiga heimilisfang á lslandi. Ábyrgir eigendur, hvort 
sem um fjelagsskap eða einstaka menn er að ræða, skulu allir vera ís- 
lenskir rikisborgarar.

2. Færa verður sönnur á skv. 14. gr., að loftfarið sje hætt til flugferða.
3. Til tryggingar skaðabótakröfum, er kunna að verða gerðar, verður eig- 

andi loítfars samkv. 1. a, eða vörsluhafi samkv. 1. b, aö færa sönnur á,



862

að hann hafi sjeð um vátryggingar fyrir fjárhæð þeirri, er hægt er að 
krefjast af honum samkv. 33. gr., eða hann setur tryggingar þær, er 
teknar verða gildar.

6. gr.
Skrásett loftför eru skyld að bera lofthelgismerki og skrásetningar- 

merki. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður, hvernig lögun og gerð 
þessara merkja skuli vera.

7. gr.
Eigandi loftfars skal skriflega sækja um skrásetningu.
1 skrásetningarbeiðni skal taka fram natn og heimili eiganda, enn- 

fremur starfsgrein loftfarsins og annað það, er atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið kann að krefjast.

Skrásetningarbeiðninni skal fylgja:
a. yfirlýsing um, að fullnægt sje skilyrðum þeim, er tekin eru fram i 5. 

gr. 1. málslið,
b. yflrlýsing um, hvort loftfarið hafi áður verið skrásett i öðru riki,
c. vottorð, er sanni, að loftfarið sje hæft til flugferða samkv. 14. gr.,
d. vátryggingarvottoið samkv. 33. gr. eða yfirlýsing frá yfirvaldi því, er í 

hlut á, að tryggingar hafi verið settar i samræmi við 33. gr.

8. gr.
Ef lögboðnum skilyrðum er fullnægt, skal skrásetja loftfarið. Á skrá 

þessa skal setja:
a. tölumerki loftfarsins,
b. hvenær skrásetning hafi farið fram,
c. hverrar tegundar loftfarið sje og annað það, er einkennir það, enn- 

fremur nafn eiganda og til hvers loftfarið skuli notað,
d. athugasemd um, að loftfarið sje hæft til flugferða,
e. athugasemd um vátryggingu og tímagildi hennar eða um tryggingar 

þær, er hafa veriö settar,
f. skrásetningarmerki það, er loftfarið hefir hlotið.

9. gr.
Ef einhver breyting verður á atriðum þeim, er tekin eru upp í 8. gr.

c.—f. eftir að skrásetning hefir farið fram, ber að tilkynna breytingarnar hjá 
skrásetjara. Sjer hann þá um, að breytingar sjeu færðar inn eða að loftfarið 
sje tekið út af skrá samkv. 10. gr.

Ef eigandaskifti verða á loftfari að öllu eða nokkru leyti, ber báðum 
aðiljum, binum gamla og hinum nýja eiganda, að tilkynna skiftin. Ef um fje- 
lagsskap er að ræða og einhverjar þær breytingar verða, er fara i bág við 5. 
gr. 1. málslið, ber stjórn fjelagsins tafarlaust að skýra skrásetjara frá þessu.

10. gr.
Loftfar skal strikað út af skrá:

a. ef það hefir ekki fullnægt lögboðnum skilyrðum, en þó komist á skrá,
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b. ef breyting verður á skilyrðum þeim, er sett eru i 5. gr. 1. málslið. 
Ef loftfar reynist ekki hæft til flugferða, ber að strika það út af skrá, 
jafnskjótt sem vottorð um flughæfi þess hefir verið ónýtt,

c. þegar loftfar ferst.

11. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefur út skrásetningarvottorð. 1 

vottorði þessu skal vera útdráttur úr skrásetningarskýrslu.
Ef einbver breyting verður á skrásetningaratriðum þeim, er nefnd eru 

i skrásetningarvottorði, ber skrásetjara að færa breytingarnar á skrásetningar- 
vottorðið eða sjá um, að nýtt skrásetningarvottorð verði gefið út eða ónýta 
skrásetningarvottorðið, ef um er að ræða atriði þau, er nefnd eru í 10. gr.

Eiganda ber að sýna skrásetningarvottorð, ef krafist verður, nema 
hann geti sannað, að skrásetningarvottorðið bafi glatast.

Ef eigandaskifti bafa orðið og ekki er fullnægt skilyrðum þeiro, er sett 
eru i 5. gr. 1. málslið, er binn fyrri eigandi skyldur til að sýna skrásetning- 
arvottorð, ef krafist verður.

12. gr.
Jafnskjótt og skrásetning befir farið fram, ber að setja lofthelgismerki 

og skrásetningarmerki (samkv. 5. gr.) á loftfarið.
Ef loftfarið befir verið strikað út af skrá, ber eiganda, eðá ef eiganda- 

skitti bafa orðið og skilyrðum þeim, er sett eru i 5. gr. 1. málslið, befir ekki 
verið fullnægt, þá hinum fyrra eiganda að láta taka merkin af loftfarinu.

13. gr.
Á íslandi mega loftför, sem ekki eru eign islenskra rikisborgara, þvi 

aðeins halda uppi lottferðum, að eigendur þeirra bafi um það gert sjerstakan 
samning við stjórn landsins- og að þau annist aðeins flutning á fólki, tarangri 
og pósti.

14. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefur vottorð um, að loftfar sje 

bæft til flugferða, þegar þess er krafist.
Vottorðið er veitt:

a. et atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið eða trúnaðarmaður þess hefir 
gengið úr skugga um, að skilyrðum þeim, er ráðuneytið sjálft setur, 
hefir verið tullnægt,

b. et vottorð er lagt fram frá yfirvöldum annars rikis eða opinberri eftir- 
litsstofnun þess um, að loflfarið sje bæft til flugferða. Þó verður að 
krefjast þess, að sömu skilyrðum sje að minsta kosti tullnægt sem 
þeim, er sett eru af atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu.

15. gr.
Ef loflíar befir orðið fyrir breytingum eða skemdum, sem bafa áhrif 

i flugbæfi þess, er flugbæfivottorð þess ógilt þangað til atvinnu- og sam-
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göngumálaráðuneytið hefir látið skoðun fara tram eða eftirlitsstotnun sú, er 
veitti hið fyrra vottorð. Ef skemdirnar eru bættar með því að setja vara- 
hluta i stað hinna skemdu eða lagfærðar eru litiltjörlegar bilanir, þarf skoðun 
ekki að fara fram.

Ef skoðun leiðir i Ijós, að breyta þarf loftfarinu til þess að það sje 
flughæft eða gagngerðar breytingar þarf að framkvæma, ber atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu að ógilda flughæfivottorð þess, meðan á viðgerðum 
stendur.

Ef loftfar hefir orðið fyrir þeim skemdum, að ekki er unt að gera 
við það, ber atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu að ógilda flugbæfivoltorð 
þess að fullu og öllu.

16. gr.
Hver sá, er á Ioftfar, sem nota á til flugferða á íslandi, er skyldur til, 

ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið krefst þess, að veita trúnaðarmanni 
ráðuneytisins aðgang að loftfarinu.

Eigandi loftfars eða, ef hann hefir ekki islenskan ríkisborgararjett, 
flugmaður þess, er skyldur að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu 
tafarlaust, ef skoða þarf loflfarið samkv. 15. gr. eða ef ógilding á fiughæfi- 
vottorði kemur til greina.

17. gr.
Skyldur þær, er hvila á eiganda loftfars, er taldar eru upp f 7.—17. 

gr., hvila einnig á þeim, sem hefir loftfar i vörslum sínum samkv. 5. gr. 
málslið 1 b. Þess vegna ber samkv. 7. gr. 2. málslið að taka fram við skrá- 
setningarbeiðni nafn og heimili vörsluhafa og atvinnustörf loftfarsins. Þess 
vegna ber á skrá loftfara, samkv. 8. gr. c, að geta nafns vörsluhafa og atvinnu 
loftfarsins, en ekki nafns eiganda eða atvinnu loftfars bans.

II. KAFLI.
Fluglið.

18. gr.
Flugstjóri hefir skipunarvald í loftfari gagnvart flugliði. og farþegum; 

ef fleiri en einn úr flugliði koma til greina við stjórn loftfars, skal sá bafa 
skipunarvald, er eigandi samkv. 5. gr. 1 a eða vörsluhafi samkv. 5. gr. 1 b 
kveður til þess.

19. gr.
Flugstjóri og aðrir, er teljast til flugliðs, þurfa leyfisbrjefs frá atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneytinu.
Flugkennarar, er taka þátt i flugæfingum og reynsluferðum, skulu 

teljast flugstjórar.
Leyfisbrjef til að stýra loftfari eða til að aðstoða við flugferðir skulu 

veittþeim, er sanna, að þeir hafi staðist próf þau, er til þessara starfa er krafisú
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Leyfisbrjefin eru veitt til ákveðins tima, og ber þvi að endurnýja þau, 
ef handhafi leyfisbrjefs hefir sannað, að bann á siðasta ári hafi unnið störf 
sin óaðfinnanlega og að engar ástæður eru gegn endurnýjun leyfisbrjefsins.

Leyfisbrjef skal tekið af leyfishala um stundarsakir eða fyrir fult og 
alt, ef sannað er, að handhafi sje óhæfur til að stýra eða aðstoða við stjórn 
lofltars.

Leyfishafa ber sjálfum að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytinu eða umboðsmönnum þess tafarlaust, ef einhver þau atvik verða, er 
valda þvi, að svifta þarf leyfishata leyfisbrjefi um stundarsakir eða fyrir fult og alt.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur gefið út reglugerð um 
ákvæði bjer að lútandi.

20. gr.
Nú vill sá, er eigi befir leyfisbrjef frá atvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytinu samkv. 19. gr., stýra loftfari eða aðstoða við stjórn þess, og má þá leyfa 
honum það:

a. ef hann hefir leyfisbrjef frá erlendú riki og gildi þess er viðurkent með 
rikjasamningi,

b. ef hann hefir leyfisbrjef, sem gefið er út af erlendu ríki og atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið samþykkir það.

III. KAFLI.
Lendingarstaðir.

21. gr.
Staði þá, sem notaðir eru til lendinga fyrir loftför og eru opnir til 

almennra afnota og til þess gerðir, og staði þá, sem notaðir eru til flugsýninga 
eða venjulega eru notaðir til hringflugs, getur atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið látið taka til fastra lendingarstaða, ef um er beðið. Aðra staði, sem 
notaðir eru til flugferða, getur ráðuneytið sömuleiðis tekið til afnota fyrir flug- 
ferðir, ef það telur, að þeir geti orðið að gagni fyrir almennar, reglubundnar 
flugferðir um landið.

Ráðuneytið ákveður, með hverjnm skilyrðum slikir staðir skuli notaðir 
til lendinga. Ef breyting verður á einhverjum þeim skilyrðum, sem sett voru 
til þess að nota slika staði til lendinga, ber eiganda staðarins að tilkynna það 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu tafarlaust, og ákveður ráðuneytið þá, 
hvort staðurinn verði framvegis notaður til lendinga.

IV. KAFLI.
Fyrirtœki til loftferða.

22. gr.
Fyrirtæki þau, sem gera sjer að atvinnu að flytja fólk eða varning 

með loftförum, þurfa til þess leyfi frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu.
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Ráðuneytið veitir leyfi þetta til ákveðins tíma, þó ekki lengur en 10 
ára. Leyfi ráðuneytisins skal bundið þeim skilyrðum, er nauðsynleg eru til 
þess að fyrirtækið verði rekið á þeim grundvelli, er fullnægir öryggiskröfum 
alþjóðar.

Leyfi þetta veitist Flugfjelagi íslands h/f til 10 ára frá þvi er lög þessi 
ganga i gildi, með þvi skilyrði, að fjelagið komi á reglubundnum loítferðum 
á íslandi. Fjelagi þessu skal vera heimilt að starfa i sambandi við önnur fje- 
lög um loftferðir milli landa.

23. gr.
Leyfi skal bundið því skilvrði, að atvinnu- og samgöngumálaráðu 

neytið fallist á fargjöld þau fyrir fólk og varning og sömuleiðis flutningaskil 
mála og vinnubrögð, er loftferðafyrirtækið hefir sett.

V. KAFLI.
Samgöngureglur.

24. gr.
Loftferðum á Islandi skal hagað eftir þeim reglum, er atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið setur til þess að forðast árekstur loftfara eða koma 
í veg fyrir önnur slys meðan á loftferð stendur.

Flugliðum hvers loftfars ber að haga sjer eftir reglum þessum, hverjum 
fyrir sig i sínu starfi.

Meðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefur ekki út reglugerð 
um þessi efni, ber að nota samgöngureglur þær, er gilda i alþjóðaviðskiftum 
um loftferðir.

Vatnsflugvjelar teljast hafa takmarkaða hæfdeika til að láta að stjórn 
meðan hreyfillinn er í ferð, en enga slika hæfileika, er hreyfillinn nemur 
staðar, og ber þeim þvi að næturlagi að hafa Ijós þau, er notuð eru af skipum 
þeim, er teljast hafa takmarkaða hæfileika til að láta að stjórn eða enga.

25. gr.
Loftför mega lenda

a. annarsstaðar én i bæjum og kauptúnum aðeins á ógirtum svæðum — 
nema þegar um neyðarlending er að ræða.

b. á yfirborði vatns eða sjávar,
c. á lendingarstöðum.

Flugliðið er skyldugt til að segja rjettum aðilja frá eiganda loftfarsins 
og stjórnanda þess. Er rjettur aðili hefir fengið þessa vitneskju, er honum 
ekki heimilt að hindra broltflug loftfarsins.

26. gr.
Loftförum er ekki heimilt nema með samþykki atvinnu- og samgöngu- 

málaráðuneytisins að flylja sprengiefni, hernaðarvopn eða hernaðarlæki.
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27. gr.
Loftfðr þurta leyfis atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til þess að 

hafa og nota áhöld til þráðlausrar firðritunar og firðtals. Þó geta Ioftför, sem 
eru eign annars ríkis, haft og notað slík þráðlaus áhöld, ef þau hafa til þess 
leyfi frá yfirvöldum sins ríkis og tilsvarandi samningur um þetta hefir verið 
geiður milli Islands og hins erlenda rikis.

28. gr.
Vissum svæðum undir ákveðinni flughæð má vegna almenns öryggis 

loka um stundarsakir eða altaf (loftgirðingasvæði).

VI. KAFLI.
Reglur um lo/lsamgðngur við ðnnur Iðnd.

29. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, að loftfar á leið 

milli landa fljúgi yfir landhelgi Islands á tilteknum stöðum og fljúgi þá eftir 
ákveðnum reglum og að slík loftför verði að fljúga af stað og að lenda á 
ákveðnum stöðum.

Atvinnu-og samgöngumálaráðuneytið getur ennfremur ákveðið, að loft- 
för, er fljúga yfir lsland án þess að lenda, verði að fara tilteknar loftleiðir.

30. gr.
Loftför, er koma frá útlöndum eða fljúga þangað, ennfremur varningur 

og farangur, er þau flytja með sjer inn eða út, eru háð sömu ákvæðum sem 
önnur farartæki um almenna tolla, heilbrigðisráðstafanir o. a., nema atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytið hafi ákveðið öðruvísi.

Fólk, er ferðast með loftförum til eða frá útlöndum, hlitir almennum 
ákvæðum um vegabrjef og heiibrigði, nema alvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið skipi öðruvisi fyrir.

VII. KAFLI.
Ábgrgðarskyldur.

31. gr.
Ef fólk eða varningur, sem ekki er í loftfari, verður fyrir meiðslum 

eða tjóni við rekstur þess, er eigandinn eða sá, sem ber ábyrgð á rekstrinum, 
skaðabótaskyld u r.

Skaðabótaskyldan hverfur, ef sannað verður, að sá, sem verður fyrir 
meiðslum eða tjóni, hafi sjálfur viljandi eða af vangá valdið tjóninu.

Ef sá, sem verður fyrir meiðslum eða tjóni, hefir aðeins að nokkru

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 108
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leyti sjálfur valdið tjóninu, fara skaðabæturnar eftir atvikum þeim, sem lágu [ 
að, einkum eftir þvi, að hve miklu leyti hver aðili fyrir sig hefir valdið tjóninu. :

Ef um likamsmeiðsl eða heilsutjón er að ræða, ná skaðabæturnar til 
læknishjálpar og eignatjóns þess, er hinn særði varð fyrir og olli því, að hann 
um stundarsakir eða um lifstið misti starfskrafta sina að fullu eða að nokkru 
ieyti eða átti erfiðar uppdráttar eða lífsþarfir hans jukust við áfallið. \

Ef um dauða er að ræða, getur sá, er greiddi útfararkostnað, krafist * 
hans aftur, og sje hann miðaður við lifskjör hins dána. Ef sá, er bana beið, | 
hafði á þeim tíma, er slysið varð, framfærsluskyldu samkvæmt lögum og fram- i 
færingur misti við dauða hins rjett sinn til framfærslu, ber hinum skaðabóta- i 
skylda að greiða honum skaðabætur um þann tima, er ætla má, að hinn dáni 
hefði orðið að greiða framfærslueyri. Skaðabótaskyldan hvílir einnig á, þótt l 
framfæringur sje ekki í heiminn borinn, þegar slysið varð, en aðeins i vændum.

32. gr.
Ákvæði 31. gr. 1. málsliðs koma ekki til greina, ef meiðsl eða skemdir 

verða á fólki eða varningi, sem eru innan þess svæðis, sem telst til lendinga- 
staða (21. gr.).

Ef loftfar eða farmur verður fyrir tjóni vegna árekslrar loftfara, skal 
farið eftir ákvæðum um árekstur skipa.

Ef tjón verður við árekstur tveggja eða fleiri loftfara, sem þeir eiga að 
greiða samkv. 31. gr. 1. málslið, er gera út lottförin, eru þeir skaðabótaskyldir 
allir til samans. Dómstóll úrskurðar — með hliðsjón atvika þeirra, er lágu að 
tjóninu — hve niikils hluta hins greidda eða þess, sem greiða ber, hver af 
þeim getur krafist af þeim, sem ábyrgur eða ábyrgir eru.

33. gr.
Ákvæði þau, sem sett eru í 31. og 32. gr., takmarka að engu leyti rjett 

þann til skaðabóta, er hver og einn getur krafist samkvæmt lagaákvæðum.

34. gr.
Eigandi loftfars, sem notað er til loftferða á lslandi samkv. 3. gr., 

ber að tryggja sig hjá vátryggingarfjelagi gegn skaðabótakröfum þeim, sem 
kunna að verða gerðar samkv. 31.—34. gr. á hendur honum eða þeim, sem 
bafa rekstur loftfarsins á hendi. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður 
hámark fjárupphæða þeirra, er skaðabótakröfur má gera til og felast verða 
i vátryggingarupphæðinni. Þó mega upphæðir þessar ekki fara fram úr 100000 
krónum, ef um meiðsl eða dauða fólks er að ræða, og ekki fram úr 10000 
krónum, ef um skemdir á varningi er að ræða.

Vátryggingarfjelaginu skal vera skylt og það tekið fram i vátryggingar- 
samningi, að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, hvenær vátrygg- 
ingartimi er útrunninn. 1 vátryggingarsamningnum skal einnig tekið fram, að 
vátryggingarfjelagið beri ábyrgð á tjóni, sem verða kann innan tveggja mánaða 
frá þvi að vátryggingarfjelagið tilkynti ráðuneytinu, að vátryggingartiminn 
væri útrunninn, ef loftfarið hefir ekki á þeim tima verið strikað út af skrá.
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Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, að eigandi loftfars 
geti i stað vátryggingar sett aðrar tryggingar fyrir skaðabótakröfum, sem kunna 
að verða gerðar.

í stað eiganda (i 1. og 3. málslið) kemur vörsluhafi, ef um er að ræða 
ákvæði 5. gr. (1. b).

Ef loftfar er notað tíl loftferða á íslandi samkv. 13. gr. a eða c, getur 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveðið, hvort ábyrgðarskylduvátrygg- 
ingar þarf til greiðslu á skaðabótakröfum samkv. 31.—33. gr. Eiganda skal 
leyft að setja aðrar tryggingar i stað vátryggingar.

VIII. KAFLI.
Ýms ákoœði.

35. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, bvort ákvæðum 

18., 20., 24. og 27. greinar og reglugerðum þeim, er kunna að verða settar 
samfara þessum greinum um loftför islenskra rikisborgara, skuli verða beitt, 
ef þau eiga við loftferöir utan íslenskrar landhelgi.

36. gr.
Loftför, fluglið, farþegar og farmur hlíta islenskum lögum og reglu- 

gerðum þeim, er á hverjum tima gilda um loftferðir, tolia, gjöld og flutninga 
á fólki og farangri.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skal vera heimilt, til þess að 
greiða fyrir flugsamgöngum á Islandi, að undanþiggja innflutningsgjaldi flug- 
vjelar, varahluta, hreyfla og áhöld, sem eingöngu eru notuð til rekstrar flugvjela.

37. gr.
Loftfar og skip, er bjarga hvert öðru úr sjávarháska eða bjarga farmi 

eða aðstoða við björgun, eiga kröfu til hæfilegrar þóknunar. Ef þóknun sú, 
er lofað hefir verið eða um varsamið, þykir óhæfilega há, heflrsá, ergreiðslu- 
skyldur er, rjett til þess að leita til dómstólanna um niðurfærslu greiðslunnar.

38. gr.
Ef þörf alþjóðar krefur, er hægt að taka lóðir og lóðarrjettindi eign- 

arnámi til loftferða eða skerða gegn hæfllegu endurgjaldi, et samkomulag næst 
ekki milli þeirra, sem gera út loftfar, og lóðaraðilja. Skerðing getur orðið á 
þann hátt, að merki eru sett upp á tiltekinn stað til leiðbeiningar lofttör- 
um. Skal þessu framfylgt samkvæmt sjerstökum lögum.

39. gr.
Heimilt er atvinnumálaráðherra að ráða innlendan mann með full- 

komnu flugvjelaprófi sjer til aðstoðar til að annast eftirlit með flugvjelunum,
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40. gr.
Atvinnumálaráðherra er heimilt, ef styrjöld skyldi brjótast út í ná- 

grannalöndunum á leyfistimabilinu, að banna um stundarsakir leyfishöfum 
allar loftferðir innanlands og á milli landa, eða að taka loflferðirnar og Qug- 
áhöldin að öllu leyti í rikissljórnarinnar hönd, gegn leigu, er dómkvaddir 
menn meta, ef ekki semst um leiguna á annan hátl.

41. gr.
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, er gefnar verða út vegna 

laga þessara, varða sektum, alt að 10000 krónum, eða fangelsi, ef ekki liggur 
þyngri refsing við samkvæmt hegningarlögunum.

> Skal fara um slik mál sem aimenn lögreglumál. Sektir renna í rikissjóð.

42. gr.
Hver sá, er stofnar mannslífi i hættu með þvi að skemma af ásettu 

ráði eða eyðileggja loftfar eða gera það ónothæft eða ótraust eða af ásettu 
ráði truflar ferðir loftfars með þvi að gefa röng merki eða á annan hátt, skal 
sæta fangelsi ekki skemur en 3 mánuði.

Tilraunin sjálf er refsiverð.
Ef alvarleg likamsmeiðsl hafa hlotist á þennan hátt eða maður beðið 

bana, skal refsað með betrunarhúsi, ella með fangelsi ekki skemur en 6 
mánuði, ef málsbætur eru.

Ef þessi brot eru framin i skeytingarleysi, skal refsa fyrir með fangelsi 
alt að 6 mánuðum og auk þess sektum, alt að 100000 krónum, eða þá önn- 
urhvor þessara refsinga viðhöfð, en fangelsi ekki skemur en 1 mánuð, ef 
verknaður þessi hefir haft dauða manns í för með sjer.

43. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 343. Kefndariltt

um frv. til laga nm einkasölu á lyfjnm.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið hðttv. samnefndarmönnum mfnum sammála 
um það, að ráða háttv. deild til þess að samþykkja frv. það, sem bjer er um 
að ræða, og er aðalástæðan sú, að jeg er algerlega mótfallinn einokun og rikis- 
rekstri, nema svo sjerstaklega standi á, að rekstrinum sje svo háttað eða hann svo
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nmfangsmikill, að einstaklingnm verði ekki trúað fyrir bonnm, en svo er ekki 
nm lyfjasöln, bún enda frá nppbafi vega sinna bjer verið á einstaklings böndnm, 
og veit jeg ekki betnr en að bún bafi gefist sæmilega vel.

Að visn var svipað frv. og það, sem bjer liggnr fyrir, lagt af ríkisstjórn- 
arinnar hálfn fyrir Alþingi 1921, en Alþingi vildi þá alls ekki sinna málinu og 
vorn þó þá fyrir hendi ástæður, sem mæltn með málinn, en nú ern niðnr falln- 
ar. Vorn þær óttinn fyrir þvf, að ekki myndn ætið reynast nægar birgðir af 
meðnlum í landinn og lyf reynast skemd, en með fjólgun lyfjabúða í landinn ern 
þessar ástæðnr fallnar úr sögnnni. Þá var. og tilgangurinn með þvi frv. sá, að 
afla rikissjóði ankinna tekna, en frá honum er borfið í þessn frv.

Það, sem að mínu áliti þarf að gera í lyfjasölnmálinu, er það, að reyna 
til þess að koma lyfjaverðinu niður, en jeg hefi enga trú á þvi, að fyrirliggjandi 
frv. myndi ná þeim tilgangi, þólt það yrði að lögum, 'sbr. álit Læknafjelags ís- 
lands, sem prentað er á þingskjali nr. 314. Hinsvegar virðist heilbrigðisstjórnin 
bafa það i bendi sjer eftir þvi áliti, að færa Jyljaverðið niðnr að mun með því 
að kynna sjer betnr en hingað til befir verið gert innkaupsverð lyfja og fara 
ekki að mestu leyti i blindui eftir danska lyfjataxtanum við setningu bins is- 
lenska.

Þá virðist og angljóst, að fella ætti niðnr eða lækka að miklnm mnn toll af 
lyfjaáfengi og á spíritus, sem ætlaður er opinbernm söfnnm til varðveislu náttúrngripa 
eða stofnnnnm eins og rannsóknarstofn háskólans. Ætli það að vera óhætt nú, 
eftir að búið er að setja jafnrammar skorður og gert hefir verið gegn því, að 
áfengið verði notað til nautna, og skerpa eftirlitið með þeim.

Jeg iæt prenta hjer á eftir erindi, sem mjer hefir borist nm mál þetta 
frá stjórn Lyfsalafjelags ísland, og með skirskotun til þess og álits stjórnar Lækna- 
fjelags íslands leyfi jeg mjer að ráða háttv. deild til þess að fella frv.

Alþingi, 14. april 1929.

Jóh. Jóhannesson.

Þingskjal 343

LYFSALAFJELAG ÍSLANDS.

Háttvirtri allsherjarnefnd efri deildar befir ekki þótt ástæða til að leita 
nmsagnar Lyfsalafjelags íslands nm fmmvarp það til einkasöln á lyfjum, sem 
lagt hefir verið fyrir báttv. deild, á þingskj. nr. 86.

Nefndarálit meiri hlnta nefndarinnar á þingskjali 314 ber með sjer að á- 
lits landlæknis og Læknafjelags lslands hefir verið leitað. Leyfir Lyfsalafjelag ís- 
lands sjer því að snúa sjer til minni hlnta nefndarinnar, sem eins og segir í 
nefndaráliti meiri hlutans »er á móti málinn*, með eftirfarandi athngasemdir.

Á Alþingi 1921 bar rfkisstjórnin fram frnmvarp til laga, þar sem veita 
átti henni einkarjett til innfintnings á lyfjnm, nmbúðnm og þeim hjúkrnnargögnnm, 
sem talin verða á lyfjaskrá. Höfuðákvæði frnmvarpsins á þingskjali 86 er sam-
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hljóða þessum fyrirmælum. Um frumvarpið 1921 sendi Lyfsalafjelagið Alþingi 
allrækilegar athugasemdir i ritlingi, er nefndist: Lyfsalar og einknsala & lyjum, 
og fylgir ritlingurinn þessnm athugasemdum við nýja frumvarpið á þskj. 86.

1. Ef frv. á þingskj. 86 verður að lögum, þá er lyfsölum fyrirmunað að 
kanpa sjálfir vörur sinar frá úllöndum, eins og þeir hafa hingað til gert. Þeir 
verða þá neyddir til að kaupa þau af einkasölu rikisins. Eins og vikið verður 
siðar að, þá hljóta lyfin að verða dýrari i einkasölunni en þau eru, ef lyfsalarn- 
ir ffj sjálfir að gera innkaup sin beint frá útlöndum, og er þvi gengið á rjett 
lyfsala, þann, er þeir hafa hingað til haft til að kaupa sjer vörur sinar þar, sem 
kanpin eru hagfeidust. Ef fyrirmæli frumvarpsins hefðu einhverja aðra slórkosti, 
þá mætti ef til vill verja þnð, að samþykkja það. En þeir kostir eru alls engir, 
eða að minsta kosti svo litlir, að þeir vega hvorki upp á móti þessum ókosti 
nje öðrum ókostum á þessari fyrirhuguðu einkasölu.

2. Lyfjaverslun rikisins sú bin fyiiihugaða á að selja lœknurú lyf, um- 
búðir og hjúkrunargögn. Að fornu höfðu lyfsalar einkarjett á að selja læknum 
lyf. (Sjá meðf. bækling, bls. 11—12). Með lögum nr. 62 frá 27. júni 1921, um 
einkasölu á áfengi, var gengið á þennan gamla rjett lyfsala, en læknum var þó 
ekki bannað að kaupa lyf sin af lyfjabúðum. Væntanlega eiga lyísalar rjett til 
bóta fyrir þennan rjettarmissi.

Nú er að þarflausu farið enn lengra, læknum er fyrirskipað að kaupa 
lyf sin, umbúðir og bjúkrunargögn frá eiukasölu rikisins.

3. Lyfin o. s. frv. hljóta að verða dýrari i útsölu hjá lyfjasölu ríkisins 
en þau eru nú í innkaupi. Að visu á rikið nú ekki að græða á lyfjaverslun sinni, 
eins og til var ætlast, að það gerði 1921, nema 2°/o af veltu sinni til varasjóðs. 
Eu alt um það hlýtur lyfjaverðið að hækka að mun. Ástæðan til þess er að ríkis- 
einkasalan þarf fje til verslunarrekstrarins, sem vexti þarf að greiða af. Hun þarf 
mikið og dýrt búsnæði, sem hún verður að greiða ieigu af. Hún þarf marga 
starfsmenn, sem hún verður að launa. Þar af verða sumir að vera sjerfræðingar, 
— þó að ekki sje vel sjeð fyrir því f frumvarpinu —, sem vel verður að launa, 
vafalaust með 10—12 þús. kr. árslaunum forstöðumanninn og aðra með því kaupi, 
sem viðgengst handa lyfjasveinum og verslunarmönnum þeim, sem allsæmilega 
eru launaðir. Verslun þessi verður að liggja með allmiklar vörubirgðir. En þvi fylgir 
aftnr, að búast má við talsverðum vörurýrnunum og skemdum, því að mörg Jyf 
þola illa geymslu.

Á hinn bóginn verður það alveg hverfandi, sem lyfsölum sparast við 
kaup sin af rikiseinkasölunni. Þeir geta hvorki minkað við sig mannahald fyrir 
hana nje húsakost. Ems og samgöngum er nú hátlað við útlönd, þurfa þeir ekki 
að liggja með eins miklar vörubirgðir og áður og vörupantanir þeirra til lyfja- 
sala erlendis eru ekki meira verk en það, að þær annast þeir algerlega sjálfir. 
Ríkiseinkasalan verður algerlega óþarfur milliliður, sem aðeins gerir vöruna dýr- 
ari. Meðan tilætlunin var að láta nkið hagnast eitthvað á lytjainnflutningnum, 
eins og ráðgert var 1921, þá mátti þó segja, að eitthvert vit væri i einkasölu- 
ráðagerðunum, þó að ekki væri þá vel til fallið, fremur en nú, að hækka Jyfja- 
verðið. En nú, þegar ekki er ætlast til að neinn hagnist, nema þeir fáu menn,
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sem fá atvinnu við bana eða leigja henni búsnæði, þá er ómögulegl að sjá, að 
hún eigi nokknrn tilverurjett. Lyfin bljóta að verða dýrari. Það er alt og snmt.

Þvi kann að verða svarað, að lyfin þurfi ekki að hækka i smásöln, þvi 
að lyfjataxtinn geti lækkað. Hagnaðnr lyfsalanna verði nógnr fyrir þvi. Því er 
til að svara, að hagnaður lyfsala virðist ekki alment hafa verið svo mikill á 
siðari árnm, að þeir megi við mikilli lækknn, þvi að hjer hafa lyfsalar farið á 
höfnðið ekki fyrir löngn, og sumstaðar munn þeir berjast i bökkum. En þó að 
það væri rjett, að hagnaðnr lyfsala mætti minka, þá er það engin róksemd fyrir 
einkasöln þeirri, sem bjer er á ferðinni, þvf að ríkisstjórnin ákveður taxtann, og 
getur breytt honnm algerlega án tilíits til þess, hvernig fer nm innfiutning lyfj- 
anna. En lækknn á taxtannm er anðvitað þvi torveldari, sem lyfsalar þurfa að 
gefa meira fyrir vörnna i innkaupi.

4. Það mnn hafa skift nokkrn máli nm afstöðu einhverra til einokunar- 
frnmvarpsins 1921, að erfitt hatði reynst að ná snmum lyfjum hingað, meðan 
styrjöldin mikla stóð yfir. Og var þá talið, að rikið stæði betnr að vígi en ein- 
stakir menn i þvi efni. Þetta er að visn rjett. En framtiðarlöggjöf má ekki miða 
við algerlega óvanalegt ástand. Ef slík stórtíðindi bera aftur að höndum, þá er 
einsætt, að rikið verðnr að veita aðstoð sina til þess að afla lyfja alveg eins og 
annara nauðsynja. Á styrjaldartimnnnm veitti rikið mönnum t. d. aðstoð sina 
til þess að afla veiðarfæra frá útlöndum. Og þó hafa ekki enn þá komið fram 
frnmvörp um það, að likið tæki einkasöln á veiðarfærnm.

5. Það hefir lengi þótt við brenna, að einokaðar vörnr væri lakari en 
vörnr seldar i frjálsri verslnn. Keppinautnr er þá enginn, og þvi ekki i annað hús 
að venda. Svo er hætt við að bjer yrði, sjerstaklega hvað snertir umbúðir og 
hjúkrnnargögn. Lyf eru viðast hvar seld nndir rikiseftirliti, eða svo er i skandf- 
naviskn löndnnnm og Þýskalandi, en þaðan ern Jyf keypt að mestn. Þar við 
bætist að hætt er við, að sumar vörnr einkasölunnar verði legnar, er þær yrðn 
seldar og þvi lakari orðnar af þeirri áslæðu. Sömu gallar mundu vitanlega loða 
við rikiseinkasölu á lyfjum sem allar ríkiseinkasölur. En út i það mál skal ekki 
frekar farið hjer.

6. Eins og að er vikið, þá er ekki sjeð fyrir því f frnmvarpinn á þskj. 
86, að forstöðnmaðnr þessarar rikiseinkasöln sje sjerfræðingnr nm lyf. Og þó að 
þessn yrði kipt i lag, er sá galli á, að einni verslnn er ætlað að liggja með nægar 
vörnbirgðir fyrir allar lyfjabúðir landsins. Er einsætt, að þar sem hagar til eins 
og bjer á landi nm samgöngnr, kemnr slikt ekki að gagni nema þeim lyfjabúð- 
nm, sem eru i Reykjavík eða nágrenninn. Lyfjabúð á Seyðisfiiði er engu bættari, 
þó nægur lyfjaforði sje til i Reykjavik, beldur en þó lyfin þyrfti að fá frá út- 
lóndnm, nema siðnr sje. Ank þess er mikil trygging I, að t. d. bjer i bænum 
hafa 4 lyfjabúðir birgðir, svo þó eitthvert lyf þrjóti i einni, er hægt að fá það i 
annari. Væri einkasala sett á stofn, mnndu Jyfjabúðir að sjálfsögðu treysta á 
þann næga foiða, sem ávalt á að vera til i einkasöln rikisins. Munrii ekki geta 
farið svo, að einhverntima vantaði áriðandi lyf, þegar til þeirra ætti að taka?

7. 1 6. gr. frv. á þskj. 86 ern samskonar fyrirmæli sem i frv. frá 1921 
nm meðferð á þeim lyfjum, nmbúðum og bjúkrunargögnnm, sem vera kunna 
fyrir hendi hjer á landi, þegar ríkiseinkasalan væri komin á. Ríkisstjórninni er
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sett sjálfdæmi um það, hvort hún lætur taka vörur þessar lögnámi eða leggja 
gjald á þær. Síðari leiðin er algerlega fráleit. Stjórnin gæti þá lagt svo hátt gjald 
á þessar vörur, að þær yrði eigendum algerlega einkisvirði. Ef þær verða teknar 
eignarnámi, þá má þó ætla, að andviröi þeirra yrði ákveðið af óvilhöllum, dóm- 
kvöddum mönnum. En hvers vegna má ekki leyfa lyfsölum að selja áfram þær 
vörur, sem þeir eiga fyrirliggjandi, þegar einkasalan kemst á? Á að meina þeim 
það af því, að flutningsmenn málsins eru hræddir um, að lyfsalar muni birgja 
sig svo upp með vörur áður en einkasalan kemur til framkvæmdar, að hún muni 
ekki geta selt þeim neitt fyrst um sinn? Ef svo er, þá er það vottnr þess, að 
þeir hafa ekki trú á því, að einkasalan muni geta selt lyfsölunum vöruna við 
jafngóðu verði og þeir geta fengið hana nú i frjálsri verslun. Ef flutningsmenn 
málsins tryðu því, að vörur einkasölunnar yrðu hvórki verri nje dýrari en fyrir- 
liggjandi vörur hjá lyfsólunum, þegar einkasalan byrjar, þá þyrftu þeir ekkert 
að óttast, þvi að þá gætu vórur einkasölunnar kept við hinar vörurnar. Ef vörur 
einkasölunnar yrðu ódýrari, þá mundu lyfsalarnir verða að setja sinar vörar 
niður — eða rjettara sagt: taxtinn mundi lækkaður — og lyfsalarnir yrðu að taka 
það tap, sem verða kynni.

En þótt þess megi vænta, að lyfin hækki i innkaupi hjá lyfsölum eftir 
að rikiseinkasalan væri komin á, þá mun ekki þurfa að óltast, að lyfsalar muni 
birgja sig upp að ráði áður en hún kemst á. Til þess þarf rekstrarfje, sem 
fæstir þeirra eða jafnvel engir hafa. Og þó að þeir gæti fengið birgðir að láni, 
þá þarf að greiða vexti af þvi fje, en það, sem mestu máli skiftir, er það, að 
jafnan er nokkur áhælta að liggja lengi með miklar lyfjabirgðir, vegna verð- 
breytÍDga.

Að endingu má minna á það, að Læknafjelag íslands, sem bæði er al- 
gerlega óhlutdrægur aðili þessa máls og hefir best tök á að dæma um það, hefir 
lagt á móti frumvarpinu á þskj. 86. Sjá fylgiskjal II. á þskj. 314. Landlæknir 
hefir að vísu lagt með þessu frv., en i áliti hans eru alls engin rök, heldur ein- 
ungis skirskotað til álits hans á málinu 1921. Var ekki við þvi að búast, að 
hann færi nú að leggja á móti frv., sem sjálfur hann hafði verið hvatamaður 
að 1921. En eins og bent var á hjer að framan, eru ástæður nú alt aðrar en 
þær voru 1921.

Með skírskotun til þess, sem hjer hefir sagt verið, og með skirskotun til 
alhugasemdanna í meðfylgjandi ritlingi, leyfum vjer oss að fara þess á leit, að 
hið háttvirta Alþingi afgreiði ekki frnmvarpið á þskj. 86 sem lög frá sjer.

Reykjavik, 13. april 1929.

Virðingarfylst

Stjórn Lyfsalafjelags íslands.

Til
Alþingis 1929.
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Nd. 344. Nefndar&llt

nm frv. til laga nm afnám laga nr. 28, 25. sept. 1902, nm síldarnætur.

Frá minni hlnta sjávarútvegsnefndar.

Jeg gat ekki verið sammála meiri hluta nefndarinnar um afgreiðsln þessa 
máls, sökum þess að með afnámi umræddra Iaga er opnuð gátt til þess að flytja 
út úr landinu vinnu við viðgerð, samansetningu og litun á síldarnótum. En vinna 
þessi hefir verið unnin af innlendum mönnum um margra ára skeið og er vel 
til þess fallin að vera vetrarvinna allmargra manna, þegar lítið annað er til 
að starfa.

Með vaxandi síldarútvegi mun þessi vinna aukast að mun frá þvi sem 
verið hefir. Nokkrir menn hjer í landinn hafa aflað sjer sjerþekkingar á starfinu 
og á undanförnum árum hafa sumir þeirra gert það að atvinnu sinni. Það virð- 
ist þvi engin ástæða til að fly.tja vinnu eins og þessa til Noregs. Hún á að vera 
kyr i landinu og þar af leiðandi ekki rjett að nema lög úr gildi, sem styðja að 
því, að svo verði.

Legg jeg því til við háttv. deild, að frumv. verði felt.

Alþingi, 15. april 1929.
Sigurjón Á. Ólafsson.

Wfl. 345. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930 og við breytingartillögur á þskj. 293.

I. Frá Hjeðni Valdimarssyni.
Við 2. gr. 9. (Skólagjóld).

Liðurinn fellur niður.

II. Frá Haraldi Gaðmandssyni og Pjetri Ottesen.
Við 10. gr. III. Liðinn skal orða svo:

Utanrikismál o. fl.
Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra.................................. .......... ... 24000
b. Húsaleiga .......................................... .......... ... 6000
c. Kostnaður við embættið ................. .......... ... 24000
d. Til skrifstoíuhalds .......................... .......... ... 20400

74400
Fyrir meðferð utanrikismála • ... ............ ... 14400
Rikisráðskostnaður.................................... . ».» .......... . ... 4800
Kostnaður við sambandslaganefnd .................... 500

94100
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 109
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III. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 12. 15. c. Nýr liður:

Til sjúkrahússins á Siglufirði:
1. Viðbótarstyrkur til byggingar hússins, 7j kostn-

aðar .................... .......................................................
2. Til ljóslækningatækja og læknisáhalda, */j kostn-

aðar ................................................................................
3. Til kanpa á húsgögnum og áhöldum, j/j kostn-

, aðar ................................................................................

13000

4430

3340
20770

IV. Frá Haraldi Guðmundssyni, Jóni Ólafssyni og Jóni A. Jónssyni. 
Við 12. 15. m. Nýr liður:

Til Ólafs Stefánssonar á ísafirði, upp i kostnað við 
að leita sjer lækninga i Paris við krabbameini I vjelinda

V. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 12. gr. 15. o. Nýr liður:

Til Jóns Jónssonar klæðskera i Vestmannaeyjum,
sjúkrastyrkur.........................................................................................
Til vara.................................................................................................

VI. Frá Asgeiri Asgeirssyni og Benedikt Sveinssgni.
Við 12. gr. 15 o. Nýr liður:

Til Unnar Vilhjálmsdóttur, sjúkrastyrkur ....................
Til vara ...................................................................... . ...................

VII. Frá Jóhanni Jósefssgni.
Við 12. gr. 15. o. Nýr liður:

Til Þorgils Þorgilssonar i Vestmannaeyjum, til þess að
leita sjer lækningar erlendis . ... ..............................................
Til vara .................................................................................................

VIII. Frá Benedikt Sveinssgni, Haraldi Ouðmundssgni og 
Jóni A. Jónssgni.
Við 13. gr. A. 3. Nýr liður:

Uppbót til Friðriks pósts Jónssonar á Helgastöðum, 
vegna langvinnrar heilsubilunar, er hann hefir hlotið af of- 
reynslu í póstferðum .......................................................................

IX. Frá Bernharði Stefánssgni.
Við 13. gr. B. II. 8 (Öxnadalsvegur).

Fyrir >10000« kemur...............................................................

3000

1200
1000

1500
1200

5000
3500

3000

15000
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X. Frá Einari Jónssyni og Gunnari Sigurðssyni.
Við 13. gr. B. III. Nýr liður:

Til nýrrar dragferju á Hólsá hjá Ártúnum i Rangár-
vallasýslu, */s kostnaðar, alt að ..............................................
enda verði leið þessi í tölu sýsluvega.

XI. Frá Saeini ólafssyni.
Við 13. gr. D. I. Nýr liður:

Til loftskeytastöðvar i Papey með miðunartækjutn, að 
þvi tilskildu, að samningur takist við búanda þar um hóflegt 
starfsrækslugjald, alt að ...............................................................

XII. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 13. gr. E. V. Nýr liður:

Til byggingar vita á Selvíkurnefí við Siglufjörð, gegn 
jafnmiklu tillagi trá Siglufjarðarkaupstað .............................

XIII. Frá Magnúsi Jónssyni og Lárusi Helgasyni.
Við 14. gr. B. I. h. Nýr liður:

Rekstrarstyrknr til rannsóknarstofu háskólans ............

XIV. Frá Haraldi Gaðmandssyni.
Við 14. gr. B. II. c. (Námsslyrkur samkv. ákvörðun menta- 
málaráðs).

Fyrir »4000« kemur ...............................................................

XV. Frá Gunnari Sigurðssyni.
Við 14. gr. B. II. c. Nýr liður:

Til Gústafs Pálssonar, til verkfræðináms ....................

XVI. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 14. gr. B. II. c. Nýr liðnr:

Til Jóhanns Sveinssonar frá Fiögu, til háskólanáms i 
uppeldisfræðum ................................................................................

XVII. Frá Hjeðni Valdimarssyni.
1. Við 14. gr. B. II. c. Nýr liður:

Til Odds Guðjónssonar, til hagfræðináms ....................
Til vara .............................................. ..............................................

2. Við 14. gr. B. VII.
Athugasemdin (um skólagjöld) fellur niður.

10000

12000

7000

3000

12000

1000

1600

1500
1200
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XVIII. Frá Haraldi Gaðmundssyni.
Við 14. gr. B. IX. c. (Iðnaðarmannafjel. á tsafirði).

Fyrir »500« kemnr ...............................................................
Til vara.................................................................................................

XIX. Frá Magnási Jánssyni.
Við 14. gr. B. XII. 1. b. (Rekstrarkostn. kvennaskólans í Rvik). 

Fyrir »15000« kemnr..............................................................

XX. Frá Jóni Ólafssyni og Magnási Jónssyni.
Við 14. gr. B. XIV. 1. Nýr liðnr:

Til gagnfræðaskóla Reykjavíkur .....................................

XXI. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 14. gr. B. XV. 2. (Ósk). Nýr liður:

Til sama fjelags, */s byggingarkostnaðar búsmæðra- 
skóla á fsafirði, alt að ...............................................................

XXII. Frá Lárusi Helgasyni.
Við brtt. 293, 41 (Húsmæðrafræðsla i Vik).

Fyrir »1500« kemur ...............................................................

XXIII. Frá Jóhanni Jósefssyni.
1. Við 14. gr. B. XV. 3. Nýr liður:

Til Bjargar Sigurðardóttur:
a. Utanfararstyrkur ...................................................... 1500
b. Styrkur til þess að halda uppi kenslu i síldar-

matreiðslu ............................................................... 2000

1500
1200

21000

3000

20000

2500

2. Við brtt. 293, 43 b. (Bandalag skáta).
Fyrir »500« kemur ...............................................................

XXIV. Frá Jörundi Brynjólfssyni, Benedikt Soeinssyni, Magnási Jóns- 
syni og Jóni ólafssyni.
Við 15. gr. 14. (Jarðabók Árna og Páls):

Fyrir »2000« koma . ... ..........................................
enda verði útgáfu jarðabókarinnar hraðað sem verða má.

XXV. Frá Haraldi Guðmandssyni.
Við 15. gr. 20. (Leikfjelag tsafjarðar).

Fyrir »600« kemur ...............................................................
Til vara .........

3500

1000

5000

2500
1000

XXVI. Frá Sigurði Eggerz, Asgeiri Asgeirssyni, Ólafi Thors, Benedikt 
Soeinssyni og Lárusi Helgasyni.
Við 15. gr. 20. Nýr liður:



869

Til Páls tsólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 
nrnm og barnakennurum utan Reykjavíkúr ókeypis kenslu 
í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum og barna- 
skólum .................................................................................................

XXVII. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 15. gr. 21. Nýir liðir:
a. Til Sigrúnar Magnúsdóttur, til leiklistarnáms I Kaup-

mannahöfn ................................................................................
Til vara ........................................... .............................................

b. Til Gunnars Hallgrimsssonar, til þess að kynna sjer stjórn
hljómsveita erlendis og Ijúka námi i fiðluspili ............
Til vara:.........................................................................................

c. Til Jónasar Tómassonar, til þess að kynna sjer nýjungar
i hljómlist erlendis og undirbúa útgáfu tónsmiða sinna 
Til vara .........................................................................................
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2500

2400
1500

3000
1500

5000
3000

XXVIII. Frá Jóni Óla/ssyrti.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds .............................
Til vara..................................................... .....................................

XXIX. Frá Haraldi Guðmundssyni, Benedikt Sveinssyni og 
Lárusi Helgasyni.
Við 15. gr. 23. (Pórbergur Pórðarson).

í stað »1200« kemur ... .......................................................

XXX. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni, Hjeðni Valdimarssyni og Ólafi Thors. 
Við 15. gr. 26. Nýr liður:

Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga úr erlend- 
um málum ............ ............................. .....................................

XXXI. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 15. gr. 28. Nýr liður.

Til Sigurðar Skúlasonar mag. art., til sagnfræðistarfa 
Til vara .................................................................................................

XXXII. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 15. gr. 33. Nýr liður:

Til Samúels Eggertssonar, til þess að semja og gefa út 
hlutfallauppdrátt af sögu lslands ............................................

XXXIII. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 15. gr. 35. Nýr liður:

Til íþróttafjelags stúdenta, til þess að senda glimumenn 
á samkomu i Kiel (nordisch-deutsche Woche) ....................

1500
1000

2400

1500

1500
1000

2000

1000
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XXXIV. Frá Einari Jónssyni og Gannari Sigurðssyni.
Við 16. gr. 3 (Sandgræðsla).
a. Fyrir »40000« kemur ...............................................................
b. Við liðinn kemnr athugasemd:

Par af skal verja 12000 kr. til sandgræðslugirðingar um 
Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllum.

XXXV. Frá Lárusi Heigasyni.
Við 16. gr. 3. Nýr liður:

Til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi ....................

XXXVI. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 16. gr. 4. Nýr liður:

Til þess að fullgera veg í Vestmannaeyjum, ’/a kostn- 
aðar, alt að ... ... ... ... ... ... •• ... ... ... ...

XXXVII. Frá Jóni Signrðssyni, Pjetri Otiesen og Jóni ólafssyni.
Við 16. gr. 7. Nýr liður:

Til að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur til
almenningsþarfa utan kaupstaða ..............................................
Rannsóknir þessar skulu fara fram undir yfirurasjón vega- 
málastjóra.

XXXVIII. Frá Asgeiri Asgeirssyni.
Við 16. gr. 11. b. (Hólmgeir Jensson).
Fyrir »700« kemur .......................................................................

XXXIX. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 16. gr. 20. Nýr liður:

Til bryggjubyggingar á Siglufirði, gegn þreföldu tillagi 
frá Siglufjarðarkaupstað, alt að ..............................................

XL. Frá Jörnndi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 24. Nýr liður:

Til bænda i Hrunamannahreppi, til þess að flytja að
bilvegi mjólk i mjólkurhúsið i Flóanum.....................................
Til vara...................................................................... . ....................

52000

5000

12000

15000

900

75000

5000
4000

XLI. Frá Gunnari Signrðssyni, Hákoni J. Kristóferssyni, Lárnsi 
Hetgasyni, Haraldi Guðmundssyni og Sigurjóni A. ólafssyni. 
Við 16. gr. 34. Nýr liður:

Til Dýraverndunarfjelags tslands, til dýraverndunar-
starfsemi.................................................................................................
Til vara.................................................................................................

2500
2000
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XLII. Frá Hannesi Jónssgni.
Við 16. gr. 37. Nýr liður:

Til Magnúsar Jónssonar, Torfastöðum i Vestur-Húna- 
vatnssýslu, til eflingar laxa- og silungaklaki.............................

XLIII. Frá Jörandi Brgnjólfssgni.
Við 16. gr. 37. Nýr liður:

Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, tii vjel- 
fræðináms i Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar.

XLIV. Frá Magnúsi Torfasgni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:

Til Jakobs Gislasonar cand, polyt., tii framhaldsnáms 
i rafmagnsfræði ................................................................................

XLV. Frá Gannari Sigurðssgni og Einari Jónssgni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:

Til Kristjáns Jónssonar í Auraseli, í viðurkenningarskyni 
fyrir leiðsögu yfir jöknlvötn i Rangárvallasýslu um langt skeið.

XLVI. Frá Einari Jónssgni og Gunnari Sigurðssgni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:

Styrkur til þess að endurreisa bygð i Haukadal á Rang-
árvöllum.................................................................................................
Til vara ... .........................................................................................

XLVII. Frá Lárusi Helgasgni.
Við 16. gr. 36 (Skálm í Álftaveri).
Liðinn skal orða svo:

Til Álftveringa, til þess að verja engjar i sveitinni fyrir 
spjöllum af jökulánnPSkálm .......................................................

XLVIII. Frá Ásgeiri Asgeirssgni.
Við 17. gr. 13. Nýr liður:

Til Minningarsjóðs frú Mariu össursdóttur, Fiateyri, til 
berklavarnastarfsemi............................................................................

XLIX. Frá Ólafi Thors.
Við 17. gr. 15. Nýr liður:

Til ptyrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvik, 
til hjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanna i Gerða- 
og Keflavikurhreppum............................................ ...........................

L. Frá Ásgeiri Ásgeirssgni.
Við 18. gr. II. e. 11 (Páll Árdal).
Fyrir »600« koma................................................................................

1200

1500

1200

500

500
400

6600

2000

800

800
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LI. Frá Hákoni J. Kristóferssgni.
Við 18. gr. II. e. 12. Nýr liður:

Til Ásdfsar Þorgrimsdóttur 300 kr., auk 100 kr. með 
hverju barni hennar i ómegð ...................................................... 700

LII. Frá Soeini ólafssgni.
Við 18. gr. II. f. 20 (Steindór Hinriksson). '
Fyrir »200« kemur ........................................................................ 300

LIII. Frá Benedikt Sveinssgni og Haraldi Gnðmnndssgni.
Við 18. gr. II. g. 6. Nýr liður:

Til Sigurjóns Friðjónssonar .............................................. 1200

LIV. Frá Magnúsi Gnðmnndssgni.
Við 18. gr. II. g. 6 (Guðmundur Friðjónsson).

Fyrir »1200« koma .............................................................. 2000

LV. Frá Benedikt Sveinssgni.
Við 18. gr. II. g. 9. Nýr liður:

Til Einars Þorkelssonar ...................................................... 1800

LVI. Frá Magnúsi Gnðmnndssgni.
Við 18. gr. II. i. 42. Nýr liður:

Til Sigriðar Magnúsdóttur hjúkrunarkonu .................... 500

LVII. Fró Sveini Ólafssgni og Jóni A. Jónssgni.
Við 22. gr. 5. Nýr liður:

Til Sigfúsar Vigfússonar og Guðmundar Einarssonar, til þess að 
koma upp verkstæðnm vegna rafstöðvabygginga í sveitum, 5000 kr. til 
hvors. Lánin eru þvi skilyrði bundin, að þeir leiðbeini og aðstoði við 
rafstöðvabyggingar í sveitum, annar á Austfjörðum, hinn á Vestfjörðum. 
Tryggingu fyrir lánunum metur ríkisstjórnin og skulu þau vaxtalaus, 
en endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 15 árum.

LVIII. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 22. gr. Aftan við greinina kemur málsgrein:

Af rafmagnsveituláni Patrekshrepps, að eftirstöðvum kr. 66916.67, 
skal gefa eftir kr. 30000.

LIX. Frá Magnúsi Torfasgni.
Við 22. gr. Aftan við greinina kemur málsgrein:

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringum 
var veitt úr viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegna tjóns af stór- 
hruna 9. des. 1926.
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LX. Frá Soeini Ólafssgni.
Við 23. gr. III. Nýr liður:

Að ábyrgjast alt að 90000 króua lán fyrir Reyðarfjarðarkauptún 
til rafvirkjunar, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.

LXI. Frá Magnási Gndmnndssgni.
Við 23. gr. III. Nýr liður:

Að endurgreiða ekkju Bjárna Jónssonar frá Vogi úr lifeyrissjóði 
embœttismanna það, sem hann hafði í sjóðinn greitt.

LXII. Frá Ásgári Asgeirssgni og Jóni ólafssgni.
Vifl 23. gr. III. Nýr liður:

Að greiða Magnúsi Helgásyni skólastjóra full laun, ef hann lætur 
af embætti.

LXIII. Frá Hjeðni Valdimarssgni.
Við 23. gr. III. Nýr liður:

Að bjóða Jóni Sveinssyni rithöfundi heim og greiða úr rikissjóði 
kostnaðinn við för hans.

Nd. 346. Breytingartillögar

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsíma- og tal- 
simakerfi].

Frá Gunnari Sigurðssyni, Benedikt Sveinssyni og Ginari Jónssyni.

1. 1 stað málsliðarins «Lfna frá Efra-Hvoli um Hof og Kirkjubæ að Geldinga- 
læk« komi:

Lina frá Efra-Hvoli um Hof, Kirkjubæ og Geldingalæk að Holtsmúla.
2. Málsliðurinn »Lina frá Skógum að Skinnastöðuma orðist svo:

Lfna frá Skógum um Núp að Skinnastöðum.

Nd. 347. Breytingartillaga

við breytingartiilögur á þskj. 248 [Fiskiveiðasjóður].

Frá meiri hi. sjávarútvegsnefndar.

Meginmál 8. brtt. skal orða svo:
Atvinnumáiaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins fyrst um sinn. En 

verði BúnaðaTbanki Islands lögfestur, skal honum falin stjórn sjóðsins gegn
AlþL 1929. A. (41. löggjafarþing). 110
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þóknun, sem fjármáíaráðuneytið ákveður. Getnr bankinn falið útlánsfjelögum 
þeim, er bann skiftir við f firnari landshlutum, útlánsstarfsemina að meira eða 
minna leyti. Útiánsfjenu skal skift sem jafnast milli útgerðarhjeraða eftir útgerð- 
armagni báta.

Nd. 348. Nefndarállt

um frv. tii laga um löggjafarnefnd.

Frá meiri hl. allsherjarnetndar.

Vjer teljum, að nokkur bót megi verða að frv. þessu, og þó sjerstaklega 
að útgáfu á gildandi iögum, sem með timanum ætti að geta orðið til mikils hag- 
ræðis. Þar sem nefndinni er ekki ætlað að hafa áhrif á löggjafarstarfið, þykir 
rjett að breyta nafninu. Leggjum því til, að frv. verði samþykt með svofeldum

BREYTINGUM:

1 Við 1. gr.
a. 1 stað »skipar« komi: er heimilt að skipa.
b. í stað »Iöggjafarnefnd« komi alstaðar í frv.: laganefnd.
c. Orðið »skniu« f 3. ifnu falli niður.

2. Við 2. gr.
a. 1 stað »alþingisnefndum« komi: þingnefndum.
b. Á eftir »lagafrumvarpa« komi: simræmd laga.

3. 3. og 4. gr. falli niður.
Greinatalan breytist eftir því.

4. Við 5. gr.
a. í stað orðanna »á hverjum 5 ára fresti« komi: að minsta kosti á 10 

ára fresti.
b. Orðin »sfðan næsta útgáfa kom út« falli niður.

5. Við 7. gr. í stað »5. gr.« komi: 3. gr.
6. 8. gr. falli niður.
7. Fyrirsógnin verði:

Frumvarp tii laga um laganefnd.

Alþingi, 16. aprfl 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
form. og frsm. fnndaskr.
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til laga um nöfn kaupstaða og kauptúna.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Ed. 349. Frumvarþ

1. gr.
Nöfnum kaupstaða og kauptúna ræður málvenja íbúa.

2. gr.
Eigi má skifta um nafn á kaupstað eða kauptúni, nema heimild sje 

veitt til í sjerstökum lögum.

3. gr.
Nú vill bið fæsta fimtungur kaupstaðar- eða kauptúnsbúa breyta nafni 

á kaupstað eða kauptúni. Skal þá stjórnarráðið fyrirskipa atkvæðagreiðslu um 
staðarheitið, og hafa þá atkvæðisrjett þeir hinir sömu og atkvæðisrjett eiga i 
málefnum sveita og kaupstaða, og skal farið eftir gildandi kjörskrá við atkvæða- 
greiðsluna. Kjörseðlar skulu prentaðir og á þeim standa:

Jú

JNei

Gerir sá kjósandi kross framan við »Já«, sem vill fallast á nafnbreytinguna, 
en hinir krossa framan við »Nei«. Seðill er ógildur, ef krossað er við bæði 
orðin á atkvæðaseðli, eða eigi verður sjeð, hver var vilji kjósanda.

Bæjarstjórn eða hreppsnefnd sjer að öðru leyti um framkvæmd at- 
kvæðagreiðslunnar, eftir fyrirmælum stjórnarráðs.

4. gr.
Þegar meiri hluti kjósenda, þeirra, er þátt taka í atkvæðagreiðslu, 

hefir samþykt nafnbreytingu á kaupstað eða kauptúni, skal hún öðlast gildi 
þegar Alþingi hefir fallist á bana með sjerstökum lögum.

5. gr.
Lögin skulu taka til, frá hverjum tima nafnaskiftin skuli gilda, og má 

frá þeim tima ekkert nýtt fyrirtæki á slikum stað bera nafn það, er niður 
var lagt.
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til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsíma- og talsimakerfi]. 

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Efnismálsgrein 1. gr. laganna orðist svo:
Lína frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað að 

Vesturhópshólum, með hliðarlinu að Víðidalstungu. Lína frá Hvammstanga um 
Illugastaði að Hindisvík. Ennfremur lina trá Melstað um Urriðaá að Núpdals- 
tungu, með hliðarlinu að Skeggjastöðum. Lína frá Efra-Hvoli um Hof og 
Kirkjubæ að Geldingalæk. Lina frá Þórshöfn til Gunnólfsvikur. Lina frá Skóg- 
um að Skinnastöðum. Lina fram Bárðardal. Lina um Fnjóskadal. Lfna frá 
Hjaltastað að Kirkjubæ. Lina frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lina frá Síðu- 
múla um Bjarnastaði að Gilsbakka, með hliðarlinu að Stóra-Ási. Lina frá 
Hesti fram Lundarreykjadal að Fitjum í Skorradal. Lina frá Borgarnesi um 
Langárfoss, Smiðjuhól og Hofsstaði að Laxárholti. Lina frá Sauðárkróki um 
Hvamm i Laxárdal að Hrauni á Skaga. Lína frá Viðimýri um Reyki, Lýtings- 
staði að Goðdölum. Lína frá Viðimýri um Frostastaði að Hofdölum. Lína frá 
Bildudal að Selárdal. Lina frá Torfastöðum til Geysis. Lína frá Egilsstöðum 
um Fossvelli að Skjöldólfsstöðum i Jökuldal. Lina frá Breiðamýri um Máskot 
að Skútustöðum. Lina frá Breiðamýri um Grenjaðarstað að Hveravöllum. 
Lina frá Syðri-Tungu á Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum. Lina frá Kópaskers- 
vogi til Leirhafnar. Lína frá Garði til Kollavikur. Lína frá Akranesi í Innri- 
Akraneshrepp. Lina frá Kalastaðakoti um Saurbæ á Hvalfjarðarströnd að Þyrli. 
Lína frá Ölfusá um Alviðru af Úlfljótsvatni, með hliðarlínu að Búrfelli. Lina 
frá Stokkseyri að Fljótshólum, með hliðarlinu um Gaulverjabæ að Villinga- 
holti. Lína frá Breiðdalsvik um Eydali að Höskuldsstöðum og lína frá Beru- 
nesi um Berufjarðarströnd að Berufirði. Lina frá Arngerðareyri til Melgras- 
eyrar, frá Bolungarvik til Meiri-Bakka i Skálavik, frá Hesteyri að Sæbóli í 
Aðalvík, frá Sandeyri á Snæfjallaströnd um Stað i Grunnavík að Höfða í 
Grunnavíkurhreppi. Lina frá Búðardal um Bröttubrekku að Dalsmynni, með 
hliðarálmu að Haukadal. Lina frá Staðarfelli um Skarð að Stórholti. Lina frá 
Breiðavik i Rauðasandshreppi að Hvallátrum.

JNd. 350. Framvarp

Wd. 351. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 52, 7. mai 1928, um tilbúinn áburð.

(Eftir 2. umr. i Nd.).
2. gr. laganna orðist svo:
Árin 1929, 1930 og 1931 er rikisstjórninni heimilt að greiða úr rikissjóði 

til flutnings á tilbúnum áburði upphæð, sem svarar til þess kostnaðar, sem af 
þvi leiðir að flytja tilbúinn áburð frá útlöndum og milli og til þeirra hafna, 
sem skip Eimskipafjelags íslands og strandferðaskip rikisins koma á.
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Styrkarinn greiðist fareppa-, búnaðar- eða jarðræktarfjelögum ogmiðast við:
1. Söluverð tilbúins áburðar, sem notaður hefir verið í fjelaginu á árinu.
2. Flutningskostnað á áburðinum frá útfiutningsböfn lil blutaðeigandi búnaðar- 

fjelags.
Við útreikning á flutningskostnaðinum skal þó ekki reiknað nákvæmara 

en svo, að öllum fjelögunum sje skipað f nokkra kostnaðarflokka.
Búnaðarfjelag fslands annast um úthlutun styrksins og sendingu.
Til þess að verða styrksins aðnjótandi, skal stjórn viðkomandi hrepps-

fjelags, búnaðarfjelags eða jarðræktarfjelags senda Búnaðarfjelagi íslands fyrir
1. október ár hvert skýrslu um, hve mikið hafi verið keypt og notað af tilbún- 
um áburði í fjelaginu á þvf ári. Skýrslunni skai fylgja skfrteini, er staðfesti að 
skýrslan sje rjett. Atvinnumálaráðherra ákveður nánar um það i reglugerð. 
Stjórnir fjelaganna skifta styrknum milli áburðarnotenda innan hrepps, hlutfalls- 
lega eftir flutningskostnaði þangað, er áburðurinn er notaður, og þyngd og verði 
áburðarins.

Ríkisstjórnin getur sett nánari reglur um úthlutun styrksins og annað, er 
þurfa þykir.

Nd. 352. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsima- og tal- 
simakerfi].

Frá Jóni A. Jónssyni.

1. 1 stað »Efnismálsgrein 1. gr. laganna« komi: Efnismálsgrein 1. gr. laga 
nr. 35, 15. júní 1926.

2. Frumvarpsgreinin verði 1. gr. Á eftir henni komi ný grein, sem verður 
2. gr., svo hljóðandi.

Orðin »og þaðan að Ármúla og Grunnavík« í Iögum nr. 52, 28. nóv. 
1919, falli niður.

3. Við fyrirsögn. Á eftir »1926« komi: og lögum nr. 52, 28. nóv. 1919.

JVd. 353. WefndarÁIIt

um frv. til laga um kirkjugarðsstæði i Reykjavík o. fl.
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með frv. þessu eins og það liggur 
fyrir frá Ed. Tveir nefndarmenn (M. G. og H. K.) voru ekki á fundi nefnd- 
arinnar, er ályktun var tekin, og hafa þvi óbundin atkvæði um málið.

Alþingi, 17. april 1929.
Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason.

form. frsm. og fundaskr.
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til laga um sjerstakar dómþinghár i óspakseyrar- og Fellshreppum i 
Strandasýslu.

Frá allsherjarnefnd.

óspakseyrarhreppur og Fellshreppur í Strandasýslu skulu vera sjer* 
stakar dómþingbár og þingstaðirnir vera að óspakseyri og Stóra-Fjarðarhorni.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt samkvæmt beiðni sýslunefndar Strandasýslu í sím- 
skeyti til þingmanns kjördæmisins 16. april og styðst við ósk ibúa i breppum 
þeim, er hlut eiga að máli.

Ed. 354. Frumvarp

Kd. 355. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

I. Frá Halldóri Stefánssyni.
Við 13. gr. B. II. a. 13. Nýr liður:

Vopnafjárðarvegur ......................................................... 10000

II. Frá Benedikt Sveinssyni, Jóni Ólafssyni, Haratdi Guðmundssyni 
og Sigurði Eggerz.
Við 18. gr. II. g. 9. Nýr liður:

Til Stefáus frá Hvitadal .................................................. 2000

III. Frá Sigurði Eggerz.
Við 22. gr. Aftan við greinina kemur málsgrein:

Viðlagasjóðslán það, er Tómasi Kristjánssyni, bónda á Hóskulds-
stöðum i Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar 
erlendis, skal eftir gefið.

Wd. 356. lWefndarállt

um frv. til laga um breyting á lógum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög. 
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með, að frv. verði samþykt óbreytt, og 
visar að öðru leyti til greinargerðar frv,, sem færir rök fyrir nauðsyn þess, að 
frv. verði samþykt.
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Tveir nefndarmenn (M. G. og H. K.) voru fjarverandi er ályktun um frv. 
var tekin í nefndinni, og hafa þeir því óbundið atkvæði.

Alþingi, 17. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
íorm. og frsm. fundaskrifari.

Wd. 357. Breytlngartlllag*

við frv. til laga um innflutning og ræktun sauðnauta.
Fiutningsm.: Pjetur Otlesen.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórnin skal, svo fljótt sem þvi verður við komið, kaupa eða hlutast 

til um að flutt verði til landsins nokkur sauðnaut til tilraunaræktunar.

Wd. 35S. Breytln<artlllagra

við frv. til laga um breyting & lögum nr. 35,15. júní 1926 [Ritsíma- og talsimakerfi]. 

Frá Hannesi Jónssyni.

1 stað málsliðarins »Lina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, 
Breiðabólsstað að Vestuihópsbólum, með hliðarlinu að Viðidalstungus komi: 
Lina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, Vesturhópshóla 
að Hindisvik, með hliðarlinu að Viðidalstungu.

Ald. 350. NefndarMlt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsima og 
talsíma o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

Frumv/ þetta er flutt i samráði við landssimastjóra og miðar til þess að 
tryggja rjett landssimans til að varna þvi, að rafmagnstæki hjer i bænum trnfli 
útvarpssendingar. Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 18. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Sigurjón Á. Ólafssön. 
form. og frsm. fundaskrifari.

Hákon J. Kristófersson, Jón A. Jónsson.
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Ed. 360. Breytingartlllögur

við frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna 
alþingishátiðarinnar 1930.

Frá Jóni Þorlákssyni og Birni Kristjánssyni.

1. Við 1. gr. Fyrir 3 siðustu málsgreinarnar komi:
II. Að setja hámarksgjaldskrá fyrir leigubifreiðar á vegum, er liggja til Þing- 

valla, og fyrir herbergi í gistihúsam i Reykjavik og á Þingvöllum am 
alt að þriggja vikna skeið á sumrina 1930, ef undirbúningsnefnd hátið- 
arinnar telur það nauðsynlegt, og þá eftir tillögam frá henni.

2. Við 2. gr. Orðin »og III.« falli burt.

Ed. 361. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926, og lögum nr. 52, 28. nóv. 
1919 [Ritsima- og talsimakerfij.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Efnismálsgrein 1. gr. Jaga nr. 35, 15. júní 1926; orðist svo:
Lína frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað að

Vesturhópshólum, með hliðarlín'u að Víðidalstungu. Lina frá Hvammstanga um 
Illugastaði að Hindisvik. Ennfremur lína frá Melstað um Urriðaá að Núpdals- 
tungu, með hliðarlinu að Skeggjastöðum. Lina frá Efra-Hvoli um Hof, Kirkjubæ 
og Geldingalæk að Holtsmúla. Lína frá Þórshöfn til Gunnólfsvikur. Lína frá Skóg- 
um um Núp að Skinnastöðum. Lína fram Bárðardal. Lína um Fnjóskadal. Lina 
frá Hjaltastað að Kirkjubæ. Lina frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lína frá Siðu- 
múla um Bjaraastaði að Gilsbakka, með hliðarlinu að Stóra-Ási. Lina frá 
Hesti fram Lundarreykjadal að Fitjum i Skorradal. Lina frá Borgarnesi um 
Langárfoss, Smiðjuhól og Hofsstaði að Laxárholti. Lina frá Sauðárkróki um 
Hvamm i Laxárdal'að Hrauni á Skaga. Lina frá Víðimýri um Reyki, Lýtings- 
staði að Goðdölum. Lina frá Víðimýri um Frostastaði að Hofdölum. Lína frá 
Bildudal að Selárdal. Lina frá Torfastöðum til Geysis. Liua frá Egilsstöðum 
um Fossvelli að Skjöldólfsstöðum i Jökuldal. Lina frá Breiðamýri um Máskot 
að Skútustöðum. Lína frá Breiðamýri um Grenjaðarstað að Hveravöllum. 
Lína frá Syðri-Tungu á Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum. Lina frá Kópaskers- 
vogi til Leirhafnar. Lina frá Garði til Kollavikur. Lina frá Akranesi í Innri- 
Akraneshrepp. Lina frá Kalastaðakoti um Saurbæ á Hvalfjarðarströnd að Þyrli. 
Lína frá Ölfusá um Alviðru af Úlfljótsvatni, með hliðarlínu að Búrfelli. Lina
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frá Stokkseyri að Fljótshólum, með hliðarlínu um Gaulverjabæ að Villinga- 
holti. Lina frá Breiðdalsvik um Eydali að Höskuldsstöðum og lina frá Beru- 
nesi um Bernfjarðarströnd að Berufirði. Lina frá Arngerðareyri til Melgras- 
eyrar, frá Bolungarvik til Meiri-Bakka i Skálavík, frá Hesteyri að Sæbóli í 
Aðalvík, frá Sandeyri á Snæfjallaströnd um Stað i Grunnavik að Höfða i 
Grunnavíkurhreppi. Lina frá Búðardal um Bröttubrekku að Dalsmynni, með 
hliðarálmu að Haukadal. Lína frá Staðarfelli um Skarð að Stórholti. Lína frá 
Breiðavik i Bauðasandshreppi að Hvallátrum.

2. gr.
Orðin »og þaðan að Ármúla og Grunnavikt i lögum nr. 52, 28. nóv. 

1919, faíli niður.

Þingskjal 361—363

Ed. 363. Frumvarp

til laga um veiting ríkisborgararjettar.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Bikisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Jeus Severin Lange, málara i Reykjavik, fæddum í Danmörku.
2. Otto Gregers Nors Grundtvig, lyfjafræðingi á Akureyri, fæddum í 

Danmörku.
3. Nils Hagerup Jenssen á Seyðisfirði, fæddum i Noregi.
4. Jóhannesi Stefánssyni, fæddum á lslandi, er hefír mist íslenskan rikisborg- 

ararjett.

Nd. 363. Breyiingamtlllögur

við frv. til laga um refagirðingar og útflutning refa.

Frá landbúnaðarnefnd.
1. 1. gr. skal orða svo:

Öll refabú skulu vera báð dýralækniseftirliti, en þar skal refabú lalið, 
sem refir eru aldir, hvort sem færri eru eða fleiri.

2. 2. gr. skal orða svo:
Bannað er að geyma refí öðruvisi en í fulltryggum girðingum eða annari 

öruggri vörslu. Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um til- 
högun refagirðinga, geymslu og flutning refa og rekstur refabúa.

Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar i kaupstöðum skulu hafa sjer- 
stakar gætur á þvi, að geymsla refa sje höfð svo örugg sem reglugerð 
ákveður.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 111
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3. Á eftir 3. gr. komi ný grein, svo bljóðandi (Greinatalan breytist samkv. þvi):
Brot gegn lögum þessum og reglugerð, sem sett verður samkvæmt þeim, 

varða sektum til rikissjóðs, 20—5000 kr. Skulu mál út af brotum sæta með- 
ferð almennra lögreglumála.

4. Fyrirsögnin verði:
Frumvarp til laga um refarækt.

Ed. 364, Nefndarálit

um frv. til laga um einkasölu ríkisins á tóbaki.

Frá minni bl. fjárhagsnefndar.

Atkvæðagreiðsla um mál þetta fór svo í fjárhagsnefnd, að 2 nefndarmenn 
(I. P. og J. Bald.) greiddu atkvæði með því, 2 nefndarmenn (B. K. og J. Þ.) 
greiddu atkvæði gegn því, en einn nefndarmanna (P. H.) greiddi ekki atkvæði 
um málið.

Minni hlutinn telur ekki ástæðu til þess að bera fram í nefndaráliti 
frekari ástæður fyrir frv. en gert er f greinargerð þess.

í 2. málsgr. 1. greinar er rit- eða prentvilla; er þar vitnað í 13. gr. frv., 
en á að vera 14. gr., svo sem sjá má af efni greinarinnar. Er þess vænst, að 
þetta verði leiðrjett milli umræðna, og er því ekki flutt um það breytingartillaga.

Að öðru leyti leggur minni hlutinn til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 18. apríl 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson,
form. ' fundaskr. og frsm. minni bl.

Ald. 365. Frumvarp

til laga um innflutning og ræktun sauðnauta.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórnin skal, svo fljótt sem þvi verður við komið, kaupa eða 

hlutast til um, að flutt verði til landsins nokkur sauðnaut til tilraunaræktunar.

2. gr.
Rikisstjórnin getur falið Búnaðarfjelagi íslands að hafa umsjón með 

sauðnautaræktinni, velja haglendi fyrir dýrin og semja um hagagöngu og 
gæslu þeirra.
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Ábersla skal lögð á, þegar haglendið er valið, að lífsskilyrðin fyrir dýrin 
verði sem ákjósanlegust og að örugt sje, að dýrin geti ekki tapast.

3. gr.
Nú fjölgar sauðnautum og tilraunir benda til, að ræktun þeirra muni 

verða arðvænleg, og skal þá selja bændum sauðnaut til uppeldis við sann- 
gjörnu verði, svo sem bústofninn leyfir.

4. gr.
Nauðsynlegan kostnað, sem af þessu leiðir, skal greiða úr rikissjóði.

Þingskjal 365—366

Ed. 306. Nefndarállt

um frv. til laga um lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin felst á frv. þetta i öllum aðalatriðum og mælir með, að það 
gangi fram.

1 4. gr. frv. er svo fyrir mælt, að i verstöð, þar sem eigandi eða ábúandi 
tekur uppsátursgjöld af bátum þeim, er þaðan stunda róðra, beri þeim, sem 
uppsátursgjöldin taka, að annast alt viðhald á lendingar- og leiðarmerkjum. 
Hinsvegar er ekkert ákveðið um það, hver eða hverjir skuli kosta uppsetningu' 
merkjanna á slíkum stöðum, ef þau eru fallin eða hafa eigi áður til verið. Virð- 
ist nefndinni nauðsynlegt, að einnig um þetta atriði sje skýrt ákvæði i lögunum, 
og telur þá rjettast, að sá eða þeir, sem uppsátursgjald taka, kosti uppsetningu 
merkjanna. Vill nefndin þvi breyta 4. gr. frv. á þann veg og leggur til, að það 
verði samþykt með svoteldri

BREYTINGU:

Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Sje um verstöð að ræða, þar sem eigandi eða ábúandi tekur uppsát- 

urs- eða viðlegugjöld af bátum þeim, er þaðan stunda róðra, ber þeim, er 
uppsátursgjöldin taka, að annast uppsetningu og alt viðhald lendingar- og 
leiðarmerkja. Sje ekki tekið uppsáturs- eða viðlegugjald, kostar hrepps- 
sjóður uppsetningu og viðhald nauðsynlegra merkja.

Alþingi, 17. april 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. frsm. og fundaskr.
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utn frv. til laga um breytingar á lögum nr. 50, 4. júni 1924, um atvinnu við 
vjelgæslu á islenskum mótorskipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Með frumvarpi þessu er farið fram á það, að sá, er staðist hefir próf 
við mótorskólann í Reykjavik eða námsskeið Fiskifjelags Islands og með þvi 
orðið fær um að stjórna 12 til 50 hestafla mótorvjel, geti með æfingu i vjel- 
stjórn öðlast rjett til stjórnar á stærri mótorvjelom.

Nefndin er öll sammála um, að sá, er hlotið hefir það undirbúningsnám, 
sem ráð er fyrir gert i frumv., og hefir i 12 mánnði eða lengur stjórnað alt að 
50 bestafla mótorvjel, muni við þá æfingu, sem hann fær við starfið, verða fær 
um að stjórna alt að 100 hestafla mótorvjel, en meiri hluta nefndarinnar, þeim 
Ingvari Pálmasyni og Halldóri Steinssyni, þykir fultlangt gengið i siðustu málsgr.
1. gr., þar sem ætlast er til, að vjelstjóri með undirbúningsnámi þvi, sem talað 
er um i fyrri málsgr. 1. gr., geti með æfingu í vjelstjórn öðlast rjett til stjórnar 
á 100 til 150 hestafla mótorvjel, og leggur þvi til, að málsgreinin verði feld. 
Minni hlutinn, Erlingur Friðjónsson, gengur inn á þetta til samkomulags.

Leggur þvi öll nefndin til, að frumv. verði samþykt með svofeldum

Ed. 807. Mefndar&llt

BREYTINGUM:
Við 1. gr.

1. 1 stað orðanna >50 hestafla mótorvjelc i fyrri málsgr. komi: 30 til 50 
hestafla mótorvjel.

2. Siðari málsgr. falli niður.

Alþingi, 18. april 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, Halldór Steinsson.
form. og frsm. fundaskr.

Nd. 368. Breytingartillaga

við brtt. XX á þskj. 345 LFjárlög].

Frá Jóni ólafssyni og Magnúsi Jónsjyni.

Aftan við till. kemur:
Til vara .......................................................................................................... 2000
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um frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 47, 15. jóni 1926, um verðtoll af nokkr- 
um vörnm, og lögum nr. 5, 3. april 1928, nm breytingar á þeim lögum.

Frá minni blnta fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefndin hefir klofnað nm málið. Meiri hl. er þvi einhuga and- 
vfgur, en jeg tel sjálfsagt, að málið nái fram að ganga. Fjárhagnr rikissjóðs stend- 
nr nú með miklnm blóma. Tekjuafgangur 1928 nam V/» milj. kr., og eru allar 
horfur til, vegna.hins ágæta árferðis, að lekjur rikissjóðs verði ekki minni 1929 
en árið sem leið. Enda þótt rikisstjórnin hafi ekki neytt heimildar sinnar til 
þess að innheimta tekjnskattsviðankann, eins og lög gerðu ráð fyrir, virðist vera 
vel mögulegt að lækka álögnr landsmanna allvernlega nú þegar á þessn ári, 
með ekki meiri framkvæmdum en fyrirhugaðar eru. En þá getur varla vafi leikið 
á, að sá skattnrinn, sem órjettmætastur sje og komi harðast niðnr, sje verðtoll- 
urinn á aðalnanðsynjum alþýðn manna, sem hvilir mjög þungt á öllum almenn- 
ingi og heldnr uppi dýrtið i landinu. Vörnrnar eru nánar tilgreindar i frv., og 
mætti við þær bæta, eins og frsm. gat i framsögnræðn sinni, óbrotnu ullarefni i 
fatnað karla og kvenna.

Tolllækknnin samkvæmt frv. mnndi nema 400—420 þús. kr., en með 
þessari viðbót rjett nm */» milj. kr. Ef meiri hl. Alþingis skyldi lita svo á, að 
rikissjóðnr mætti illa missa þessar tekjnr 1930, þá er rikisstjórninni innan hand- 
ar að ná tekjnm i ríkissjóð, sem ekki koma eins hart og órjettlátlega niðnr, 
bæði með þvi að neyta heimildarinnar til að innheimta tekjnskattsviðankann 
1930, og eins með tóbakseinkasölu, sem frv. er fram komið nm á þessn þingi 
og nægur timi er til að samþykbja, ef viljinn er til. En tekjuskattsviðankinn 
mundi eftir mjög hóflegri áætlnn nema 250 þús. kr. 1930, og tóbakseinkasalan 
um 200 þús. kr., alls um 450 þús. kr., sem er svipuð npphæð eins og verðtolls- 
lækknnin nemnr.

Legg jeg þvi til, að frv. verði samþykt með svo hljóðandi

Nd. 309. Nefndarillt

BREYTINGU:

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist:
Óbrotin ullarefni f ytri fatnað karla og kvenna.

Alþingi, 19. aprfl 1929. 

Hjeðinn Valdimarsson,
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um frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er öll málinu hlynt og vill framgang þess, en nokkur ágreining- 
ur er um einstök ákvæði.

Fjórir nefndarmanna geta fallist á, að ríkissjóðstillagið sje ákveðið ’/» eins 
og í frv. segir, en einn þeirra (S. Á. Ó.) álítur J/s vera hæfilegt rikissjóðstillag.

Sökum þess ágreinings, er að ofan segir, og þrátt fyrir það þótt nefndin 
i heild sinni leggi til, að málið gangi fram, hefir hver einstakur nefndarmaður 
áskilið sjer rjett til að koma með brtt. og hafa óbundnar hendur gagnvart brtt. 
við frv., ef fram kunna að koma.

Alþingi, 20. april 1929.

Sveinn ólafsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Ólafur Thors.
form. Með fyrirvara. fundaskr. Með fyrirvara.

Magnús Torfason. Jóhann Þ. Jósefsson,
frsm.

Nd. 370. Nefndarálit

Nd. 371. Nefndaríllt

um frv. til hafnarlaga fyrir Hafnarfjarðarkaupstað.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Eigi gat orðið samkomulag i nefndinni um frv. þetta. Meiri hl. fylgir 
þvi óbreyttu, en við teljum með frv. gengið feti framar en þörf og ástæður krefja.

Kostnaður við hafnarbygginguna er áætlaður 1000000 kr. og ætlar frv. 
rikissjóði að leggja þegar fram */t þess fjár, en ábyrgjast lántöku til hafnarinnar, 
er nemi alt að */s byggingarkostnaðar.

Upplýst er, að hafnarsjóður kaupstaðarins á yfir 800000 kr. óeyddar og 
er þvi Iangdrægt fær um hafnarbygginguna stuðningslaust.

Meiriháttar hafnarmannvirki, svo sem Reykjavíkurhöfn og Vestmanna- 
eyja, hafa notið x/* framlags úr rikissjóði. Hinsvegar hafa ýmsar hafnir, sem iitla 
hafnarsjóði áttu, notið styrks að V* og lendingabætur alt að helmingi kostnaðar.

Skorti á gjaldgetu er ekki til að dreifa hjá hafnarsjóði Hafnarfjarðar. 
Ekki verður heldur sagt, að þörfin á hafnarbyggingu i Hafnarfirði sje jafnað- 
kallandi sem víða annarsstaðar, þótt hún að visu sje æskileg. Hófnin er frá 
náttúrunnar hendi allgóð og hefir i flestnm áttum reynst örugg.

Fyrir þessu þingi liggja mörg hafnarlagafrv., og nema framlög rikissjóðs 
eftir þeim, ef samþykkja ætti, meiru en 1000000 kr., en lán og lánsábyrgðir miklu
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nreiru. Er augljóst, að sniða verður bjer stakk eftir vexti og fresta ýmsum þess- 
um framkvæmdum um lengri eða skemmri tíma.

Fyrir þvi leggjum við til, að frv. þessu verði breytt i heimildariög með 
niðurfærðum ríkissjóðsstyrk og samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Víð 1. gr. Greinin verði þannig:

Rikisstjórninni er heimilt, þegar fje er fyrir hendi, að leggja fram úr 
rikissjóði alt að 250000 kr. til hafnargerðar i Hafnarðrði, gegn þreföldu 
fjárframlagi úr hafnarsjóði kaupstaðarins, og greiðir rikissjóður fjeð af hendi 
jafnótt og hafnarsjóður leggur fram það áskilda fjármagn.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er rikisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt að 

500000 kr. lán, er bæjarstjórn HafnarfjarðaF kann að taka til hafnar- 
gerðarinnar.

Aiþingi, 18. apríi 1929.

Sveinn Ólafsson, Magnús Torfason.
form. og frsm.

Nd 372. Nefndaráltt

um frv. til laga um breytingar á lögum nr. 74, 27. júni 1921, um tekjuskatt 
og eignarskatt.

Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin telur bót að efnisákvæðum frv., en orðalag þess telur nefndin 

þurfa nokkurrar breytingar og skýringar við. Einn nefndarmanna (H. V.) 
skrifar undir nál. með fyrirvara.

Samkvæmt framansögðu mælir nefndin með frv. með svofeldum 

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ef skattanefnd og yfirskattanefnd greinir á um skilning á lögum 
og reglugerð um tekjuskatt og eignarskatt, eða ef skattþegn og skatta- 
nefndir skilur á í þvi efni, skal ráðuneytið leggja úrskurð á málið, ef 
skattanefnd eða skattþegn óskar þess, en heimilt er þó skattþegni að 
leggja málið undir úrskurð dómstólanna.

2. Við 2. gr. Fyrir »undirskattanefndum« komi: skattanefndum.

Alþingi, 19. april 1929.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson. 
form. og frsm. fundaskrifari.

Ásg. Ásgeirsson. Hjeðinn Valdimarsson, ólafur Thors. Sig. Eggerz. 
með fyrirvara.
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Nd. 373. Frnmvarp

til fjárlaga fyrir árið 1930.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

I. KAFLI.

T e k j u r .

1. gr.
Árið 1930 er ætlast til, að tekjur rfkisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

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

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

kr. kr.

1. Fasteignaskattur....................................................................... 250000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................ 1100000
3. Lestagjald af skipum.............................................................. 40000

1390000
4. Aukatekjur................................................................................ 450000
5. Erfðafjárskattur....................................................................... 30000
6. Vitagjald............................................................ ..................... 350000
7. Leyfisbrjefagjöld....................................................................... 10000
8. Stimpilgjald................................................................................ 325000
9. Skólagjöld ...................................................................... ... 15000

10. Bifreiðaskattur ........................................................................ 60000
1240000

Flyt 2630000
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kr. kr.

Flntt ... 2630000
11. ÚtflotDÍngsgjald........................................................................
12. Áfengistollor (þar á meðal óófengt öl, áfengislans vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir)... .............................................. 350000

1075000

13. Tóbakstollor -............ ...................................................... 950000
14. Kaffl- og sykurtollur.......................... .................................... 850000
15. Annað aðflntningsgjald ...................................................... 200000
16. Vörotollor ................................................................................ 1350000
17. VerðtoIInr ................................................................................ 1500000

5200000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsyknrgerð 35000
19. Pósttekjnr ................................................................................ 450000
20. Simatekjnr................................................................................ 1580000

2030000
21. Víneinkasala.................. ....................................................... 450000

Samtals ... 11420000

3. gr.
Tekjnr af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 30000
2. Tekjnr af kirkjnm ............................................................... 100
3. Tekjnr af silfnrbergi............................................................... 1000
4. Legkanp til kirkjngarðs dómkirkjunnar.......................... 3500

Samtals ... ............. 34600

Alpt 1929, A. (41. lóggjafarþing). 112
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4. gr.
Tekjnr af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................ ............ 15000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

Iögum(nr. 14, 9. júli 1909 ............ ........................... 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................. 24000

47000
4. Vextir af innstæðum i bönkum ..................................... 8000
5. Vexlir af viðlagasjóði............................................................. 60000
6. Aðrir vextir................................................................................ 75000

Samtals ... ............ 205000

5. gr.
óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................ 50000
2. Eodurgreiddar fyrirframgreiðslur ..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.................... 20000
4. Skemtanaskattur...................................................................... 75000
5. Tekjur Menningarsjóðs ....................................................... 15000

Samtals ... 170000

II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1930 eru veittar til gjalda uppbæðir þær, sem tilgreindar eru i

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

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 145054
2. Dönsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50............ 220162
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs £8213-18-8 180714

545930
11. Afborganir:

1. Innlend lán................... .............................................. 164617
2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50............ 432364
3. Enska lánið 1921, £ 2396 -12 á 22,00 .................... 52625

649606
III. Framlag til Landsbankans, 17. greiðsla.......................... 100000

Samtals ... ............ 1295536

8. gr.

kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins..

kr.

60000

9. gr.
'il alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar landsreikninga er veitt:

1. Til aiþingiskostnaðar..................
2. Til yfirskoðnnar landsreikninga

kr. kr.

... ...1 ...
225000

4350
229350

Samtals ... ............ 229350
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10. gr.
Til rfkisstjórnarinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. 
1. Til ráðherra:

a. Laun.............................
b. Til risnu....................

fl.

36000
8000

kr. kr.

2.
3.
4.
5.
6.

Til utanferða ráðherra.................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins ...
Annar kostnaður...........................................
Fyrir að gegna rfkisfjehirðisstörfum .. .
Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl
b. Til pappirs og prentunar .................
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum

900
12000

1000

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðsbúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Laun ......................................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
3. Prentun eyðublaða..................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður
6. Til að gefa út manntalið 1703............

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra ............................. .. 20000
b. Húsaleiga...................................................... 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.......................... , .......... 17000

2. Fyrir meðferð utanrikismála .....................................
3. Rikisráðskostnaður ......................................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd.............................
5. Gengismunur af upphæðunum i 8. gr. 10. gr. III1—3

Samtals ...

44000
6000

70000
40000
26200

13900

10000

12500
12000
5000
5000

20000
1000

62000
12000
4000

500
25000

210100

55500

103500

369100
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11. gr.
Til dómgæslu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettnr:
a. Lann..........................................................
b. Annar kostnaðnr, alt að .................

2. Lann bæjarfógeta, sýslutnanna og lögreglnstjóra..
3. Lann hreppstjóra.............................................................

4. Skrifstofnkostnaður lögmannsins í Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara.............................
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting . ....................
c. Ýms gjöld, alt að.....................................................

5. Skrifstofnkostnaðnr tollstjórans i Reykjavik:
a. Lann 4 skrifara......................................................
b. Lann 6 tollvarða.......................................................
c. Húsaleiga......................................................................
d. Hiti og Ijós...............................................................
e. Innheimtnkostnaðnr ..............................................
f. Ýms gjöld, alt að.....................................................

6. Skrifstofnkostnaðnr lögreglnstjórans i Reykjavík:
a. Laun fnlltrúa og 3 skrifara ...........................
b. Húsaleiga...................................................................
c. Hiti og ljós..............................................................
d. Ýms gjöld ..............................................................

Fastir starfsmenn í skrifstofnm lögmannsins, toll- 
stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavik njóta dýrtíðar- 
nppbótar eftir reglnm lannalaganna.

7. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta............
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs ■ manns við endnrskoð-

nn skipamælinga ...............................................................
9. Til landhelgisgæsln, gegn 200000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði .......................................................................

Fiyt ...

kr. kr.

30500
5000

35500
132500
27600

22000
4200
2400

28600

15120
30380
4500
2000

16000
18000

86000

17100
3600
2400
1900

25000

100000

500

200000

••• ••• 635700



894 373

kr. kr.

Flutt ...
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
11. Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostn-

aður fangelsa .......................................................................
12. Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
13. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
14. Borgun til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgun til setu- og varadómara .....................................

635700
20000

12000
12000
15000
2000
5000

Samtals A.......... ............ 701700

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti................. ..................; ............

30000
40000

70000

25000
6000

80000
11000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir..................................... ...........................

3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og

fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl.............. -..........

Samtals B.......... ............ 192000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun .............................................. ............ .................... 253000
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7750

Flyt ... • • • « • • 262750
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Flatt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbáa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfínga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grímseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðareyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýsla 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestar- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljéttn-, Grunnavíkur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norður- Málasýsla 300 kr. — 18. Viðbótarstyrkar til 
Ólafsfjarðarbáa, gegn eigi minna tillagi frá þeim 
sjálfum en 1600 kr., ef þeir ráða til sfn sjerstakan 
lækni, 2000 kr.

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjákra-
vitjanam í Kjós, Kjaiarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta hjeraðslækna ............................................

5. Til aagnlækninga:
a. Styrkar til aagnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkar til aagnlæknis á Akareyri.............................
c. Styrkar til lækningaferða kringam landið ............

Ferðastyrkarinn skiftist að jöfna milli aagnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðam stöðum meðtöldum, 
og aagnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlntann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða.tveim i hverri sýslu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...
7. Styrknr til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i

Reykjavík ................................................................................
8. Til nuddlæknis Jóns Kristjánssonar í Reykjavik

Styrkurinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna 
Vilh. Bernhöfts, ólafs Þorsteinssonar og Jóns Krist- 
jánssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver am sig, 

Flyt ...

kr. kr.

262750

1500

1000
1200
1000

3200
1000

1000
1200

* • > • • • 270650
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kr. kr.

Flutt 270650

9.
10.

11.

12.

segi stúdentunum í læknadeild háskólans til i sinni 
sjerfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á 
tilteknum stað, ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
Til geislalækningastofu rikisins............................................
Til radiumsjóðs íslands, styrkur til að reka radium-
lækningar ................................................................................
Styrkur til hjeraðslækna til ntanferða, í þvi skyni að 
afla sjer nýrrar læknisþekkingar ....................................

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Holdsveikraspitalinn...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Annar kostnaður:

13.

1. Laun starfsmanna....................................
2. Viðurværi 48 manna (ca. 140 a. á dag)
3. Klæðnaður ..............................................
4. Lyf og sáraumbúðir .............................
5. Eldsneyti....................................................
6. Ljósmeti.......................................................
7. Húsbúnaður og áhöld.............................
8. Viðhald á húsum....................
9. Þvottur og ræsting...................................

10. Greftrunarkostnaður ... ....................
11. Skemtanir.....................................................
12. Skattar o. fl................................................
13. Ýmisleg gjöld .....................................

13000
25000

1700
1500
6000
2500
2000
2500
1800
500
600

4350
1500

Geðveikrahælið á Kleppi.....................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis............................. .................... • • • • • •
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna................................... 13500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 140 a. á dag)
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

48000

handa hverjum ..................................... 3500
4. Lyf og sáraumbúðir .......... ............ 500

Flyt ... 65500

7650

13000

2500

2000

70600

62950
70600

109525

6700

6700 468275
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Flntt ... 65500
5. Ljós og hili..........    10000
6. Viðhald og áhöld..................................... 10000
7. Þvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir .............................................. 750
9. Skattar m. m.............................................. 2500

10. Óviss gjöld .............................................. 1400

14.

c. Ankinn rekstrarkostnaðnr, sakir viðbótar við hæl- 
ið, að frádreginni meðgjöf með sjúklingum............

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingnm, kr. 1,50 á dag 38325
Tekjnr af búinn.............................................. 2000

Mismunnr ...

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ............................. • • • • • •
Sá kostnaður snndnrliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................... ............
B. önnnr gjöld:

1. Kaup starfsmanna................................... 33000
2. Viðurværi..................................................... 126000
3. Lyf og hjúkrunargögn............ ............ 11500
4. Ljós og hiti ............................. ............ 25000
5. Þvottur og ræsting................................... 5500
6. Viðhald húsa.............................................. 4800
7. Viðhald vjela............................................ 4700
8. Húsbúnaður og áhöld............................. 11000
9. Fintningskostnaður................................... 4000

10. Óviss gjöld .............................................. 2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 an..á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnnm, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjnr af búinn.............................................. 1000

Mismnnnr ...

Flyt .,.

kr. kr.

6700 468275

93150

50000

149850

40325

109525

1700

6700

228140

234840

233140

1700

• • • • • • 469975
113Alþt. 1929. A. (41. löggjafarping).



898 Þingskjal 373

kr. kr.

Flutt ... 469975
Heilsuhælið í Kristnesi:
A. Rekstrarkostnaður .................................................. 3000
B. Til aðgerða og umbóta .......................................... 7500

önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspítala i Reykjavík.................. 100000

10500

b. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 18000
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 

meira en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn því að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknum nemur, og að þvi tilskildu, að sjúk- 
lingar, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum fyrir,
njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúklingar. 

c. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði .. 18000
d. Bólusetningarkostnaður .......................................... 3500
e. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .......... 20000
f. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um 

vamir gegn þvi, að næmir sjúkd. beiist til Islands 3000
g. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn 

kynsjúkdómum .................. '.................................. 4500
h. Kostnaður við heiIbrigðiseftirlit lækna með al- 

þýðuskólum.................................. 1500
i. Til hjálparstöðvar hjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn . 

að minsta kosli jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur 4000
j. Til hjálpaTstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 
Akureyrar ................................................................. 1000

k. Til fjelags íslenskra hjúkrunarkvenna .................. 700
1. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/s ann- 

arsstaðar að................................................................. 1000
m. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sjer gervilimi 4000
n. Til Ólafs Stefánssonar á ísafirði, upp í kostnað við 

að leita sjer lækninga i París við krabbameini í 
vjelinda......................................................................... 3000

o. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn- 
mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................. 300

p. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ........... 2200
r. Til Unnar Vilhjálmsdóttur, sjúkrastyrkur .......... 1200
s. Til Porgils Porgilssonar í Vestmannaeyjum, til

þess að leita sjer lækningar erlendis .................. 3500
189400

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna.................. 36000

Samtals ... .......... 705875
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13. gr.
Til samgöngumála er veilt:

kr. kr.
A.

Póstmál.
1. Laun:

a. Eftir launalögum...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur ....................
c. Brjefhirðingamenn ......................................................

2. Póstflutningur ...............................................................
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik hjá aðalpóstmeist- 
ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................

■ b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá 
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum ... ...

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ......................................................

d. önnur gjöld........................................................................

Samtals A. ...

B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að ..................................... ............
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

It. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

Kjalarnesvegur, gegn þvi að hlutað-
eigendur greiði V* kostnaðar............ 25000
Stykkisbólmsvegur ............................. 30000
Holtavörðuheiðarvegur .................... 70000
Vesturlandsvegur ............................. 30000
Hrútafjarðarvegur ............................. 10000

Flyt ... 165000

105000
80000
22000

15000

24000

16500
67000

7800
5600

5000
20000

8000

207000
180000

122500

509500

46400

46400
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kr. kr.

Flntt ... 165000 46400
6. Langadalsvegur..................................... 10000
7. Blönduhliðarvegur ............................. 30000
8. Öxnadalsvegur ..................................... 15000
9. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000

10. Jökulsárhliðarvegur.............................. 10000
11. Biskupstungnabraut ............................. 30000
12. Til vegar á Hólmahálsi, gegn

annarsstaðar að..................................... 10000
13. Til vegar um nýja eldhraunið í V.-

Skaftafellssýslu ............................. ... 15000
14. Vopnafjarðarvegur ............................. 10000

345000
b. Viðhald og nmbætur ............................. ........... 240000

585000
III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum ............ 200000
IV. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur) ... ............ 60000
V. Fjallvegir............................................................... 25000

VI. 1. Til áhalda, alt að ..................................... ............ 20000
2. Til bókasafns verkamanna .................... , . , • . • 300

VII. Til sýsluvega: 20300
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ............ 45000

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at-
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ... 65000
VIII. Tii dragferjuhalds: 110000

1. Á Lagarfljóti .............................................. ............ 300
2. - Skjálfandafljóli ..................................... ........... 300
3. - Blöndu ...................................................... ............ 300

900
IX. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá ................... • • • • • • 250
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarftutningum

yfir Hellisheiði................................................... ... ... 5000
XI. Styrkur til að halda uppi bygð og gistingu fyrir

ferðamenn............................................................ .......... . 3000
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum

á afskektum bæjum við þjóðbraut.
XII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

nm nr. 44, 27. júní 1925 ............................. ............ 4000

Samtals B. ... • • • • • • 1059850
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kr. kr.

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs ......................................................
b. Eimskipafjelags íslands .............................
c. H/f Skaftfellings ..............................................

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

Samtals C. ...

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl.............................

II. Til nýrra simalagninga, með þvi skilyrði, að sam-
komulag náist við hlutaðeigandi hjeruð................. .

III. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Laun samkvæmf launalögum ... ....................
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssímanna
3. Ritsimastöðin í Reykjavík .....................................
4. Loftskeytastöðin i Reykjavík..................................
5. Bæjarsiminn í Reykjavik .....................................
6. Áhaldahúsið ...............................................................
7. Ritsimastöðin á Akureyri .....................................
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði.....................................
9. Ritsímastöðin á ísafirði..............................................

10. Símastöðin á Borðeyri..............................................
11. Simastöðin i Hafnarfirði...........................................
12. Simastöðin i Vestmannaeyjum.............................
13. Simastöðin á Siglufirði.............................................
14. Til aukaritsimaþjónustu .....................................
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva...........
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann í 
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, alt að ........... 14100

b. Simritara o. ‘fl. eftir sömu reglum
og 1927..................................................... 9500

Flyt ... 23600

200000
60000
24000

340000
15000
36000
11000

250000
3000

13000
15000
8000
6000
7500
8000
7500
5000

105000

830000

284000
80000

364000

40000

350000

390000
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T
kr. kr.

Flutt ... 23600
c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara

o. fl........................................................... 3600

17. Til Steindórs Björnssonar ....................
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ............

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m......................
V. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................

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

VII. Viðhald landssimanna......................................................
VIII. Áframhaldsgjald .......................................................

IX. Til kenslu fyrir símamenn..............................................
X. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ....................

XI. Ýms gjöld ........................................................................

Samtals D.

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja í öllu því, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................

II. Laun vitavarða.....................................................................
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til að reisa nýja vita......................................................

Flyt

830000

27200
1200

7800

10000
4000

2500

390000

859000
40000
50000

10000
180000
25000

3000
1500
7000

1565500

24300
27000

110000
10000
80000

251300
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kr. kr.

Flutt ... 251300
VI. Ýmislegt......................... .......................................... 60000

VII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, alt að x/» kostn-
aðar, gegn s/3 annarsstaðar að, enda sje það fje
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 25500

VIII. Til lendingarbóta í Gerðum í Garði, helmingur
kostnaðar, siðari fjárveiting, alt að.......................... 7000

IX. Til að dýpka Snepilrás, helmingur kostnaðar (loka-
veiling), alt að ................................. .................. 3500

Samtals E. ... 347300

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

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

Öiskupsdæmið:
1. Laun biskups ......................................................... 8600
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að .......... 2000

10600
Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögum nr. 49 1907 .................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................. 7000
4. Framlag til prestlaunasjóðs..........................................
5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavík, fyrir skýrslu-

275000

gerðir ......................................................................... 1000
6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

400

greinir í fjárlögum 1924............................................... 20000
304050

Samtals A. ... •', .. • 314650
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b.

c.
d.
e.
f.

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Lann ........................................................................

Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kenslu
við háskólann..............................................
Til kennara í lagalæknisfræði ............
Til kenslu í söng.....................................
Til kensln i bókhaldi.............................
Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er- 
lendra vísindamanna, er hjer halda fyrirlestra
í háskólannm, alt að ........................... ............
Námsstyrkur...............................................................
Húsaleignstyrkur .......................................................
Til kensluáhalda læknadeildar.............................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-
fræði ..........................................................................
Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla.............................
önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörður hefir 
áður notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000

g-
h.

j-

k.
l.

m. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
n. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði i Paris, önnur greiðsla af fjórum ............

II. Námsstyrkur eriendis:
a. Til islenskra stúdenta í erlendum háskólum ...
b. Til læknaefna, til að ljúka námi í sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að
c. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mentamála-

ráðs................................................................................
d. Til Kristins læknis Björnssonar, til sjerfræði-

náms í Paris..................................... ....................

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................. 700
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3000

Flyt ... 9700

kr. kr.

93000

1500
500

1000
400

2000
15000
9000
1000

2800
4000

9000
750

2500
142450

24000

2500

8000

1000
35500

74200

74200 177950
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kr. kr.

Flutt ... 9700 74200 177950
4. Til stnndakensln og til prófdóm- 

enda, alt að ..................................... 25000
5. Hnsaleigustyrkur handa 36 læri- 

sveinnm, 75 kr. handa hverjum ... 2700
6. Námsstyrknr, 2000 kr., með verð- 

stuðnlsnppbót ..................................... 2900
7. Læknisþóknnn..................................... 500
8. Til visindalegra áhalda.................... 1500
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlannabóka ............................. 100
11. Aðgerð á skólahúsinn .................... 20000
12. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

67900
142100

Hnsaleignstyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegnm, reglnsömnm og efnalitlnm nemendnm. 
Húsaleignstyrkur sje venjnlega aðeins veittnr utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi ntanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnnm, að öðrn jöfnu.

Gagnfræðaskólinn á Aknreyri:
a. Lann.............................................................
b. önnur gjöld:

............ 29000

1. Til ankakennara og stnndakenslu . 12000
2. Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
3. Til bóka og kenslnáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrknr ..................................... 700

Utanbæjarnemendnr gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðrn jöfnu.

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

900
7. Aðgerð á skólahnsinn .................... 10000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3000

37100
66100

Flyt ... ............ 386150
Alþt. 1929. A. (41. lóggjafarþing). 114
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kr. kr.

Flutt ... 386150
Kennaraskólinn:
a. Lann.......... ,.................................... ... ... 19000
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ............................. ... 3000
2. Eldiviður og ljós .................... ... 2500
3. Bókakaup og áhöld ............ ... 500
4. Námsstyrkur ............................. ... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara .............................................. . •. 1500

6. Til viðhalds ............................. ... 10000
7. Ýmisleg gjöld ............................. ... 2500

22500
41500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun.................. ■............................... . •. ... ... 13500
b. önnur gjöld: 1

1. Til stundakenslu.......................... • •. 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa ............ ... 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra .............................................. • •. 300
4. Ýmisleg gjöld ............................. ... 2500

6300
19800

Vjelstjóraskólinn:
a. Laun..................................................... ... ... ... 8800
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu .................... 1000
2. Húsnæði ..................................... 5400
3. Ljós og hiti ............................. 1300
4. Ræsting ..................................... 700
5. Til prófhalda ............................. 800
6. Ýms gjöld..................................... 500

9700
18500

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern

Flyt ... ... ... 465950
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Flutt ...
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun............................................. • • • • 9650
b. Til smiða-, leikflmi- og dráttlistar-

kenslu............................................. • •.« 1450
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, ait að 2500
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun............................................ ... 8550
b. Til smiða- og leikflmikenslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluáhalda........... 800
3. Til eldiviðar ogljósa... 3000
4. Ýmisleg gjöld ........... 3000

9200

Til steinsteypukenslu ................... • • • • • • • • • •
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana
Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem

stunda verknám samkvæmt samningi, eigi skemur 
en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum 
um vinnubrögðin yflr námstímann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendum fyrir ókeypis fæði og kenslu. 
Nemi styrkurinn aldrei hærri uppbæð á hvern 
nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrsln um námið, og sje f henni getið, hve háan 
vikustyrk hver nemandi skal fá.

kr.

20900

19050
4000

kr.

465950

43950

Flyt ... 509900
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kr. kr.

IX.

X.

XI.

XII.

Flutt
Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík, til þess

að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds ......................................................

c. Tií Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til skóla-
halds ........................................................................

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,
til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

6000

1200

1200

4000

Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-

fjelagsins i Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón ' lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar............ 6000

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að
haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar .. 6000

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

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 1000

3. Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls-
uppbót, alt að ............ ....................................

4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ....................

Kvennaskólar:
1. Tii kvennaskólans i Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000

509900

12400

12000

1000

1900

6700
1500

11100

Flyt ... 5000 545400
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b,

c,

d

kr. kr.

Flutt ... 5000 545400
Rekstrarkostnaður, gegn að minsta 
kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............
40 kr. fyrir hverja námsmey, sem

21000

er alt skólaárið, alt að.................... 4000
Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000

31000
2. Til kvennaskólans á Blönduósi:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta 
kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 2000

Skólar þessir slanda undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 5600
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt 

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

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
3. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót....................
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að............
5; Til prófdómara við barnapróf ............ ............
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

samkvæmt skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, 
alt að ........................................................................

7. Til fræðslumálarits......................................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennurum ...

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun............................. ................... 10500

16000

47000

7800
266000

25650

7000
10000

40000
800

3000
360250

Fiyt ... 10500 952650
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2.
3.

4.

5.

6.

kr. kr.

Flutt ... 10500
b. Til hannyrða, leikfimi og smíða-

. kenslu...................................................... 2000
1. Til kensluáhalda............ 800
2. Til eldiviðar ogljósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til þess að mála skóla-

húsið ............................. 3500
11300

23800

952650

Til gagnfræðaskóla Reykjavikur.............................
Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur

2000

og Akureyrar...............................................................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set-

70000

ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kensiumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.
Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum,
alt að helmingi kostnaðar.....................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframiagi á móti, enda verði 
regiugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn-
inni og skóiinn hjeraðseign.

30000

Til þess að reisa unglingaskóla í kaupstöðum,
*/* kostnaðar, alt að ................. ............................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup-
staðarins.

20000

Til bókasafna við unglingaskóla .................... 2000
Til þess að gefa út kenslubækur handa skólum 2500

150300

Flyt ... ... 1102950

7.
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kr. kr.

XV.

XVI.

XVII.

Flntt
Húsmæðrafræðsla:
1. Til búsmæðradeildar við Alþýðuskólá Þing-

eyinga ........................................................................
Styrknrinn er bundinn því skilyrði, að at- 

vinnumálaráðherra samþykki reglugerð skólans.
2. Til kvenfjelagsins Óskar 1 ísafjarðarkaupstað, til 

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
nm skilyrðum.

3. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsmæðra-
fræðslu i Mjóanesi......................................................

4. Til húsmæðrafræðslu i Vik í Mýrdal ............

Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast um, að aðstandendnr nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
Til kenslu blindra barna, sem send ern ntan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að

XVIII. Sundkensla o. fl.:
1. Til snndkenslu í Reykjavik .............................

Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
lingá og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkenslu þá, sem getur i 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar en i Rvik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Tii þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda sjeu þær til afnota fyrir al-

Flyt ...

5000

5000

1500
1500

300

3000
3000

1102950

13000
24000

1000

6300 1140950
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kr. kr.

Flutt ... 6300 1140950
menning og iandsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, alt að 20000

26300
XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi

kenslu í teikningu og trjeskurði i þjóðlegum stíi 1800
XX. Ýmsar iþróttir:

1. Til íþróttasambands íslands ............................. 6000
2. Til Bandalags islenskra skáta ............................. 500
3. Til Björns Jakobssonar, til íþróttakensiu 4000
4. Tii glimufjelagsins »Ármanns«, til að sýna is-

lenska glimu i Þýskalandi..................................... 4000
14500

Samtals B. ... ............ 1183550

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

kr. kr.
1. Landsbókasafnið:

a. Laun ................................................................................ 18300
b. Launauppbót til 1. bókavarðar, 500 kr. og til

2. bókavarðar 1000 kr...................................................... 1500
c. Til aðstoðar..................................... ............................. 4500
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 12000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............ 3000
g. Til ritaukaskrár ............................................................... 800
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
i. Húsaleiga ....................................................... .......... 500
j. Ýmisleg gjöld ............................................................... 1100

2. Þjóðskjalasafnið: 43060
a. Laun ................................................................................ 6200
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðármanns .............................................. 5500
c. Ýms gjöld............................................................................. 1000

12700
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ........... 7150

Flyt ... 7150 55760
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kr. kr.

Flutt ...
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að.............................
c. Til að útvega forngripi, alt að.....................................
d. Til áhalda og aðgerða ..............................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
f. Til umbóta Hóladómkirkju .....................................

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifjelagið:
a. Tillag ................................................................................
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje 
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki 
sjaldnar en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .............................
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................

7. Aukastyrkur til tveggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Aknreyri, að þvi tilskildu,

að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörslu 
með a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðuls- 
uppbótar................................................................................

b. Til bókasafnsins á Isafirði, að því tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi þar 
bókavörslu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar .....................................................

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa ....................
10. Til Hins íslenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenska forn- 
brjefasafns sem að undanförnu.

11. Til Þjóðvinafjelagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að fjelagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...

12. Til Fornleifafjelagsins .......................................................

Alpt. 1929. A. (41. löggjatarping).

7150
2550
1500
1500
1000
1000

2000
1400

55760

14700

--------  3400

6500
2000
--------  8500

2000

3000

3000
6000

1000
200

3400

6800
800

115
Fiyt ... 102560
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Þiogskjal 373

kr. kr.

Flott ... 102560
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, 
landsyfirdóma o. fl.................................................................. 2700
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vidalíns ..................................... 2000
Til Porkels Jóhannessonar, til að safna drögnm að at- 
vinnusögu íslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að 1200
Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. & hverja prentaða örk, 
alt að ... ... ... .- ••• ••• ••• ••• ••• • * 5000
Til Færeyjafjelagsins Grims Kambans............................. 300
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............ 6000
Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500 
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað................................... 1000
Til Leikfjelags ísafjarðar, gegn að minsta kosti 300 
kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað ............................. 1000
Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik-
urum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis 
kenslu i orgelleik, bljómfræði og söngstjórn í kirkjum 
og barnaskólum........................................................................ 2500
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en 
500 kr. til hvers ............................................................... 8000
Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds ............................. 1000
Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrkur heim til íslands 600
Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum 
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign rikisins ............ 2400
Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr„ með verðstuðuls- 
uppbót......................................................................................... 6800
Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur 
lærðra manna islenskra á siðari öldnm, enda sje 
handritið eign ríkisins að bonum látnum.................... 2000
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð- 
stuðulsuppbót ...................................................... 2800
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga úr er- 
lendum málum........................................................................ 1500
Til Bjarna Sæmnndssonar, til fiskirannsókna: 
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ............................. 6800
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ... 1200

Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna 
að bók um eðliseinkenni íslendinga ....................

8000

2000

Flyt ... • •• •• • 159360
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Flutt

kr. kr.

159360
32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.

Til^Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum 
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 
Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni 
sinu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-
æfum sinum ........................................................................
Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita fslandssögu ... 
Til Guðbrands Jónssonar, til að semja islenska mið^
aldamenningarsögu ..................................... ....................
Til Samúels Eggertssonar, til þess að semja og gefa
út hlutfallauppdrátt af sögu fslands .............................
Til landskjálftarannsókna ..............................................

Greiðist þvi aðeins, að rannsókn verði við komið 
og skýrslur gefnar.
Til íþróttafjelags stúdenta, til þess að senda glímu- 
menn á samkomu i Kiel (nordisch-deutsche Woche) 
Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstnðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns, 
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir 
á viku.

b. Til sama, til aðstoðar.................................... ............

Til frjettastofu blaðamannafjelagsins .............................
Ferðastyrkur til útlanda......................................................
Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4) .............................
Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5)....................

Samtals ..

800

800

800
800

1200

2000
800

1000
4000

6800

1200
8000
2000
6000

75000
1500045.

277560
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............

2. Til tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu,
alt að.........................................................................................

Styrkur veitist af þessum lið eftir ákvörðun at- 
vinnumálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag 
íslands.

3. Til sandgræðslu........................................................................
Þar af skal verja 12000 kr. til sandgræðslugirðingar 

um Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllum.
4. Til áveitu og sandgræðslu í Meðallandi ....................
5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
6. Til búfjártryggingarsjóðs íslands .....................................
7. Til byggingar- og landnámssjóðs.....................................
8. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð .............................
9. Til Skeiðaáveitunnar upp í vezti og afborganir af

veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti rikissjóðstil- 
lags, siðasta greiðsla...............................................................

10. Til Garðyrkjufjelags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ... ...........................................

240000

10000

52000

5000
375000

15000
200000

10000

6000

4000

11. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms......................................................

12. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til að rannsaka búfjársjúkdóma, enda sjeu skýrsl-

ur birtar um árangurinn..............................................

13. Til fjárkláðalækninga ......................................................
14. Til eftirlits með útflutningi á hrossum ....................

11910

20000

1200

17000
900

4000

33110

21900
6000
1000

Flyt ... 979010
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kr. kr.

Flutt ... 979010
15. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Lann forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiðaruppbót 4800

b. Til aðstoðar........................................................................ 5600
c. Húsaleiga ....................................................................... 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa........................................... ................... 500

15100
16. Til veðurstofu íslands:

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 14900
b. Til aðstoðar........................................................................ 12350

• c. Til veðurathugana utan Reykjavikur, áhalda o. fl. 8000
d. Til veðurskeyta o. fl......................................................... 11150
e. Til loftskeytatækja ....................................................... 800
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............................. 3000
g. Gftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl................. 1400
h. Vegna flugferða ............................................................... 3000

54600
17. Til Fiskiveiðasjóðs tslands .............................................. 6000
18. Til Fiskifjelagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins .................... ... 75000
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-

altnanaks.
19. Laun yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í
Reykjavík, Isafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn í Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavik
1000 kr. í ritfje.

c. Laun 4 sildarmatsmanna.............................................. 8800
d. — 4 ullarmatsmanna .............................................. 2200
e. — 5 kjötmatsmanna .............................................. 4100
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

47900
20. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 8000
21. Til markaðsleitar erlendis 20000

Flyt ... ............ 1205610
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kr. kr.

Fiutt ... 1205610
22. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 

földu fjárframlagi annarsstaðar að.................................... 10000
23. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg- 

arfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún framleiðir, alt að ..................................... 6000

24. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
25. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga............ 6000
26. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 

kenslu og námsskeiðum í trjeskurði og heimilisiðnaði 800
27. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út- 

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800
28. Til Kvenfjelags Hvammshrepps i Vik í Mýrdal, til 

þess að halda uppi kenslu i handavinnu kvenna ... 600
29. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 450
30. Til sambands austfirskra kvenna..................................... 300
31. Til Bandalags kvenna ..................................... ............ 450
32. Til kvenrjettindafjelags íslands ...................................... 500
33. Til landsfundar kvenna 1930.............................................. 1000
34. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 2000
35. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar fþrótta 

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.

7500

36. Laun húsagerðarmeistara................... ............................. 7250
37. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg- 

ingar- og landnámssjóði....................................................... 4000
enda greiðist engin borgun fyrir leiðbeiningarnar.

38. Til Hjálpræðishersins í Reykjavfk, byggingarstyrkur 
til gistihúss, fyrri greiðsla .............................................. 5000

39. Til Álftveringa, til þess að verja engjar i sveitinni fyr- 
ir spjöllum af jökulánni Skálm, alt að .................... 6600

40. Til framræslu á Gyrarbakka, ’/< kostnaðar, alt að 4000
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að Búnaðar- 

fjelag lslands hafi yfirumsjón með verkinu.
41. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa- 

og silungaklak ... ............................................................... 1800
42. Til Magnúsar Jónssonar, Torfustöðum í Vestur-Húna- 

vatnssýslu, til eflingar laxa- og silnngaklaki ............ 1200

Flyt ... •«■ • . • 1274860
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kr. kr.

Flntt ... 1274860
43. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss I

Norðnrá i Mýrasýsln, l/J kostnaðar (endnrveiting), alt að 1000
44. Til Gnðmnndar Jónssonar frá Stokkseyri, til vjelfræði-

náms i Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar 1500
45. Gjöld vegna laga nm skipnlag bæja og sjávarþorpa... 8000
46. Til vatnsrenslismælinga ....................................................... 2000
47. Til ræktnnarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . ........... ............ 10000
c. Hlnti af útflntningsgjaldi .............................................. 65000

105000
48. Til undirbúnings flngferða, alt að..................................... 8000
49. Til innflntnings sanðnanta, eftir ráðstöfnn rikisstjórn-

arinnar......................................................................................... 20000
50. Til Jakobs Gislasonar cand. polyt., til framhaldsnáms

i rafmagnsfræði...................................................................... 1200
51. Til Kristjáns Jónssonar i Anraseli, i viðurkenningar-

skyni fyrir leiðsögn yfir jöknlvötn í Rangárvallasýsln
um langt skeið....................................................................... 500

Samtals ... ... ... 1422060

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1.
2.

3.

Styrknr til berklasjúklinga ..............................................
Gjöld samkvæmt lögnm nr. 61 1921, nm breyting á
fátækralögnm, 77. og 78. gr.................................................
Styrknr til sjúkrasamlaga ..............................................

Af þessnm lið má greiða sjúkrasamlagi Hins ísl. 
prentarafjelags styrk i samræmi við styrk til annara 
sjúkrasámlaga.

600000

60000
7000

Flyt ... 667000
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kr. kr.

Flyt ... 667000
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna

í Reykjavik................................................................................ 3500
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, alt að ....................................................... 10000
8. Til að bjálpa nauðstöddum fslendingum erlendis 1000
9. Til bjargráðasjóðs .......... ... ................................... 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 45000
11. Til Stórstúku fslands, til bindindisstarfsemi ............ 8000
12. Til Rauðakrossfjelags íslands.............................................. 2000
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til Minningarsjóðs frú Maríu Össursdóttur, Flateyri,

til berklavarnastarfsemi ...................................................... 2000
15. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200
16. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
17. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsókn« í Reykjavik...................................................... 500
18. Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmiðanema f Reykjavíka 200
19. Til styrktarsjóðs Sjómannafjelags Vestmannaeyja 600
20. Til styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvik,

til hjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanna i
Gerða- og Keflavikurhreppum ..................................... 800

21. Til gamalmennahælis fsflrðinga .................... ............ 1000
22. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relief Union) ....................................................................... 1000

Samtals ... .......... 778200

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt

kr.

27417,42
17795,97

kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...........................
b. Embættismannaekkjur og börn

Flyt ... 45213,39
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kr. kr.

Flntt
c. Uppgjafaprestar.....................................
d. Prestsekkjnr
Lffeyrir samkvæmt lögnm nr. 49 1923 

— — — — 51 1921

II. Styrktarfje og eftirlann, ank lögboðinna eftirlanna: 
a. Embættismenn:

b.

c.

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

Embættismannaekkjnr og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson............................. 200
2. — Ólivu Gnðmnndsson .................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .................... 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttnr .................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttnr .......... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju 450
7. — Sigríðar Finnbogadóttnr .................... 800
8. — Ágústn Jóhannsdóttnr .................... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttnr.................. 600

10. — Önnu Gnnnlaugsson........................... 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............ 600
12. — Kristinar Jacobson ............................. 600
13. — Gnðnýjar Jónsdóttur .................... 400-
14. — Kirstinar Þ. Blöndal .................... 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
16. — 3 barna hennar ............................. 300
17. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkjn 600
18. — Jenny Forberg..................................... 600
19. — Ástu Hallgrímsson ............................. 600
20. — Ástu Einarson..................................... 600
21. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
22. — Dómbildar Jóbannsdóttnr ............ 1200
23. — Önnn Porgrímsdóttur læknisekkjn,

600 kr., ank 100 kr. með bverjn
barni hennar ..................................... 1200

Uppgjafaprestar:
1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00

Flyt ... 325,00
Alþt, 1929, A, (41, löggjafarþing).

45213,39
635,28

5710,17
2500,00

250,00

1560

15225

16785

54308,84

54308,84
116
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kr. kr.

Flutt ... 325.00 16785 54308,84
2. Til Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600.00
6. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ............................. 445.00

10. — Til Jens V. Hjaltalín.................... 435,00
4715,25

d. Prestsekkjur:
1. Til Ástu Pórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gísladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ............ 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur.................... 300,00

10. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr. auk 
100 kr. með hverju barni hennar, 
sem er { ómegð .................... :.. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ........... 300,00
12. — Kirstinar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Ey vind- 

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. - Ingibjargar Magnúsdóttur........... 157,90
20. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
22. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
23. - Pórunnar Bjarnadóttur ........... 155,56
24. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00

Flyt ... 6648,47 21500,25 54308,84
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Flntt
25. Til Önnn Stefánsdóttnr ............
26. — Helgu Skúladóttnr ............
27. — Guðríðar ólafsdóttnr............

6648,47
200,00
230.00
164,26

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnn Ásmnndsdóttnr ............. 300,00
2. — Gnðlangar Zakarlasdóttur ... 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar .............. 500,00
4. — Elfnar Briem Jónsson ............ 300,00
5. — Steinnnnar Frimannsdóttnr ... 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttnr ............. 400,00
7. — Gnðmnndar Björnssonar.............  150,00
8. — Jóns Strandfelds.............................. 150,00
9. — Elisabetar Jónsdóttnr ............. 300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttur ............. 400,00
11. — Páls J. Árdals .............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonnr ............. 1200,00
13. — Til Ásdísar Porgrímsdóttur 300

kr., auk 100 kr. með hverjn barni 
hennar i ómegð............................. 700,00

kr. kr.

21500,25 54308,84

7242,73

6010,00

34752,98 54308,84

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Hallgrims Krákssonar.................... 400
4. — Jóbanns Jónssonar .................... 200
5. — Þóru Matthiasdóttur .................... 300
6. — Vigdisar Steingrimsdóttur ............ 300
7. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkjn 

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
8. — Jens Pórðarsonar ............................. 300
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Anfnu Arinbjarnardóttur ............ 200
11. — Eliesers Eirfkssonar ............ ... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðm. Kristjánssonar .................... 200
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskiflrði ... 600

Flyt ... 5300
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kr. kr.

Flutt ... 5300 34752,98 54308,84
16. Til Friðriks Klemenssonar.................... 2000
17. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
18. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
19. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200
20. — Steindórs Hinrikssonar pósts 300
21. — Ólafs Ólafssonar pósts.................... 200
22. — Halldórs Benediktssonar pósts 200
23. — Porleifs Jónssonar póstmeistara ... 1200
24. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450

11150,00
g. Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briéms.................... ... 1200
3. — ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Porsteins Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000
8. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

10. — Stefáns frá Hvftadal .................... 2000
22400,00

h. Gkkjur og bðrn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobfnu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur ... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600.00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3400,00
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-
forstöðukonu ..................................... 400

2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að
auki 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er f ómegð ............ 500

Flyt ... 900 71702,98 54308,84
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kr. kr.

Flntt ... 900
3. Til Kristinar Sigurðardóttur júbil-

ijósmóður.............................................. 500
4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil-

ljósmóður.............................................. 500
5. — Þórdisar Simonardóttur júbilljós-

móður .............................................. 500
6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós-

móður .............................................. 500
7. — Pórunnar Gisladóttur ljósmóður ... 500
8. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður... 300
9. — Sigurfljóðar Einarsdóttur Ijósmóður 300

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur Ijós-
móður ............................. .......... 300

11. — Margrjetar Grfmsdóttur Ijósmóður 200
12. — Kristfnar Guðmundsdóttur ijósm. 200
13. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
14. — Ingibjargar Jónsdóttur ljósmóður 300
15. — Jakobinu Jensdóttur .................... 300
16. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
17. — Til Sigurveigar Jónatansdóttur ijós-

móður .............................................. 300
18. — Tii Guðrúnar Guðmundsdóttur ijós-

móður .............................................. 300
19. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
20. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
21. — Erlends Zakariassonar.................... 300
22. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
23. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
24. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins fískimatsm. Guðmundssonar 400
25. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
26. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400
27. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar .................................................... 300

71702,98

Fiyt ... 10200

54308,84

71702,98 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 10200 71702,98 54308,84
28. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 500
29. Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
30. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
31. — Ágústu Óiafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar ............................. 300
32. — Halldóru Pjetursdóttur Briem 600
33. — Kristjönu Benediktsdóttur ........... 400
34. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
35. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i 

Múlakoti .............................................. 400
36. — Henriette Kjær..................................... 600
37. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ..................................... 400
38. Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 

100 kr. með hverju barni bennar í 
ómegð .............................................. 2500

39. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
40. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars 

Lárussonar .......... 300
41. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu- 

manns, Hrisey..................................... 300
42. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600

19600.00
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar 

uppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ..
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ..........
l. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli.................................

1200,00
1000,00
3000,00

III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i.
96502,98
58244,73

Samtals 209056,55
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19. gr.
Til óvissra gjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboöinnar fyrirframgreiðsln eru veittar 10000 kr.

21. gr.
Áriö 1930 ern tekjur áætlaöar

Samkvæmt 2. gr. ... ............ ... .................... 11420000,00
— 3. — , •, • • • •« ,,................. 34600,00
— 4. — ,,, .» • • • ••• ••• ••• 205000,00
— 5. — ... ........... ... .................... 170000,00

En til gjalda er veitt:
Samkvæmt 7. gr. ... ... ... .................... 1295536,00

— 8. — ... ••• ................... , 60000,00
— 9. — ............ ................... , 229350,00
— 10. — ............ ... ••• ••■ 369100,00
— 11. — A. ............ 701700,00
— 11. — B. ............ 192000,00

893700,00
— 12. — ... ••• ... ............ 705875,00
— 13. — A. • • • • • • 509500,00
— 13. — B. ............ 1059850,00
— 13. — C. • • • • • • 364000.00
— 13. — D. ««• ••• 1565500,00
— 13. — E. ,.......... 347300,00

3846150,00
— 14. gr. A. ,,, ... 314650,00

. — 14. — B. ••■ ... 1183550,00
1498200,00

— 15. — • • • • • • ••• ••■ ••• 277560,00
— 16. — ••• ••• .................... 1422060,00
— 17. — ... •■• ••• ............ ... 778200,00
— 18. — ............ t., ............ 209056,55
— 19. — . • • • .......... . ••• 100000,00
— 20. — ,.......... ••• ••• ••• 10000,00

11829600,00

11694787,55

Tekjnafgangnr kr. 134812,45
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22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i honum:

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútflutningshöfnum, með 
þessum skilyröum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum eða samvinnufjelögum bænda, gegn trygg- 

ingum þeim, er landsstjórnin tekur gildar, þó ekki hærri en */s kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er 

best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti i bjeraðinu, en 
atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilriki liggja fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir ern 5°/o, lánin atborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd með 
jöfnum afborgunum á 30 árum.

2. Til þess að koma á stofn osta- og smjörbúum alt að helmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar. Búin sjeu rekin á samvinnu- 
grundvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi lslands telst hentug- 
astur fyrir hlutaðeigandi hjerað. Vextir sjeu 6%, lánin afborgunarlaus fyrsta 
árið, en greiðist svo með jöfnum afborgunum á 25 árum.

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus fyrstu 4 árin, en greiðast siðan með jafnii afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8% á ári í 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira eu 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum fjórum fyrstu árunum.

6. Til Sigfúsar Vigfússonar og Guðmundar Einarssonar, til þess að koma upp
verkstæðum vegna rafstöðvabygginga i sveitum, 5000 kr. til hvors. Lánin eru 
því skiiyrði bundin, að þeir leiðbeini og aðstoði við rafstöðvabyggingar í 
sveitum, annar á Austfjörðum, hinn á Vestfjörðum. Tryggingu fýrir lánunum 
metur rikisstjórnin og skulu þau vaxtalaus, en endurgreiðist með jöfnum af- 
borgunum á 15 árum. •

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringum var veitt 
úr viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegna tjóns af stórbruna 9. des. 1926.

Viðlagasjóðslán það, er Tómasi Kiistjánssyni, bónda á Höskuldsstöðum í
Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar erlendis, skal eftir gefið.
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23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi Islands alt að 85000 kr. styrk, ef nanðsyn krefur.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann & tilrannnm Sambands 

isl. samvinnnfjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje fram-
kvæmd i samráði við landsstjórnina.

III. Að veita styrk i eitt skifti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búnm (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að */* stofnkostnaðar. Styrknrinn sje þvi 
aðeins greiddnr, að fyrirtækið sje fnllbúið til starfræksln.

IV. Að ábyrgjast alt að 450 þúsnnd króna lán fyrir Isafjarðarkanpstað og Eyr- 
arhrepp, til rafvirkjnnar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

V. Að ábyrgjast alt að 170 þúsnnd króna lán fyrir Hólshrepp i Isafjarðarsýsln, 
til rafvirkjnnar, gegn þeim tryggingnm, er stjómin metnr gildar.

VI. Að ábyrgjast alt að 60 þúsnnd króna lán fyrir Hvammshrepp i Vestnr-Skafta- 
fellssýsln, til rafvirkjnnar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metnr gildar.

VII. Að ábyrgjast alt að 90000 króna lán fyrir Reyðarfjarðarhrepp til rafvirkjnn- 
ar, gegn tryggingnm þeim, er stjórnin metnr gildar.

VIII. Að greiða Magnúsi Helgasyni skólastjóra fnll lann, ef hann lætnr af embætti.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinnnni Kristjánsdóttnr, 

ekkjn Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og nppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömn regln og bankinn veitir hana á lann starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni nppbót á eftirlaun hans, eftir sömn regln, og Birni Sig- 
nrðssyni 4000 kr. i eftirlann með sömn nppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þan verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1929 og hafa i 

för með sjer tekjnr eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjn- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögnm.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi ern ákveðnar i lögnm, öðrnm en fjárlög- 
um, tilskipnnnm/konnngsúrsknrðnm eða öðrnm gildandi ákvörðnnnm, gilda að- 
eins fyrir fjárhagstfmabilið.

Nd. 374. Breytlngartillðgar

við frv. til laga nm lánsfjelög.

Frá Magnúsi Jónssyni.

1. Við 4. gr. Fyrsti málsliður orðast svo: Rekstrarlánafjelög hafa skyldnr og 
rjettindi samvinnnfjelaga.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 117
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2. Alstaðar þar, sem orðið »lánsfjelag« kemur fyrir í frumvarpinu, kemnr rekstr 
arlánafjelag 1 tilsvarandi tið og falli.

3. Fyrirsögn frumvarpsins verður: Frumvarp til laga um rekstrarlánafjelög.

Ed. 375. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að selja Siglufjarðarkaup 
stað land prestssetursins Hvanneyrar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 19. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. ' 376. Neindarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar i 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og breytingar þær, er það gerir á núgildandi 
kosningalögum. Er þessum breytingum lýst i athugasemdum við stjórnarfrv., og 
þykir nefndinni ekki ástæða til að fara frekari orðum um þær. Telja nefndar- 
menn breytirgrrnar yfirleitt til bóta, og að sumu nauðsynlegar. Þó þykir einum 
nefndarmanni (Jóh. Jóh.) of langt gengið i nokkrum atriðum og skrifar þvi undir 
nefndarálitið með fyrirvara. Þó vill nefndin gera nokkrar breytingar á frv., og 
skal þeim lýst hjer nokkru nánar.

1 12. gr. frv. er eigi gert ráð fyrir fleiri en 20 meðmælendum með fram- 
boðslista, og gildir það ákvæði fyrir alla kaupstaðina. Þykir nefndinni ástæða til, 
að tala meðmælenda i Reykjavik, vegna hins mikla kjósendafjölda þar, sje all- 
miklu hærri en i öðrum kaupstöðum, enda er i lögum um þingmannakosningu 
i Reykjavik, nr. 11, 18. mai 1920, 3. gr„ svo íyrir mælt, að framboðslista til al- 
þingiskosninga i Reykjavik skuli fylgja að minsta kosti meðmæli 100 kjósenda, 
þótt í öðrum kjördæmum sjeu þeir eigi fieiri en 12. Leggur nefndin þvi til, að 
meðmælendur með framboðslista i Reykjavík skuli eigi vera færri en 100.

Þá þykir meiri hl. nefndarinnar fyiirmæli 17. gr. um það, að bæjarsljóii
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(borgarstjóri) skuli sjálfkjörinn í fastanefndir, eigi allskostar heppileg og telur 
það valda misrjetti. Vill hann, þar sem svo stendur á, að bæjarstjóri (borgar- 
stjóri) er ekki bæjarfulltrúi, láta hann vera aukamann i föstum nefndum, en ef 
hann er jafnframt bæjarfulltrúi, má telja vist, að hann yrði kosinn i nefndir og 
þvi ekki ástæða til að fyrirskipa, að hann skuli eiga þar sæti án kosningar.

Siðasta brtt. nefndarinnar er aðeins leiðrjetting.
Um ákvæði nm stundarsakir aftan við frv. er nefndin ekki sammála. 

Telur meiri hl. þau vera i ósamræmi við stefnu frv., en þar sem það ákvæði 
kemur sjerstaklega til atkv. við 2. umr., er ekki flntt brtt. um að fella það niður.

Samkvæmt því, sem að framan er sagt, leggur meiri hl. nefndarinnar til, 
að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 12. gr. 1. málsgr. Síðasta málslið skal orða svo:

Undir hverjum lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, ásamt stöðu 
þeirra og heimili. Skulu þeir eigi vera færri en 100 í Reykjavík og i öðrum 
kanpstöðum eigi færri en 20.

2. Við 17. gr. Síðari hluta 1. málsgr. »Nú er bæjarstjóri (borgarstjóri).............
þar atkvæðisrjetta skal orða svo:

Ekki má kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) i fastar nefndir bæjarstjórn- 
ar, nema hann sje jafnframt bæjarfulltrúi. Þó á hann sæti i föstum nefnd- 
um innan bæjarstjórnar sem aukamaður, og má kjósa hann formann nefnda, 
þótt ekki hafi hann þar atkvæðisrjett.

3. Við 18. gr. 6. málsgr. skal orða svo:
Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr. slðari 

málsliður 1. málsgr. og 2. málsgr.

Alþingi, 19. apríl 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson,
form. fundaskr. og frsm. með fyrirvara.

Nd. 377. Breytlngartillaga

við frv. til laga um refagirðingar og útflutning refa.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson, Pjetur Ottesen, Hannes Jónsson.

Á eftir 4. gr. frv. komi svo hljóðandi

Ákvæði um stundarsakir:
Ákvæði 3. gr. koma ekki til framkvæmda á árinu 1929 að öðru leyti en 

þvi, að öllum þeim dýrum, sem út eru flutt, skal fylgja heilbrigðisvottorð dýralæknis.
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við brlt. á þskj. 363 [Refagirðingar].

Frá Hákoni Kristóferssyni.

Eftir orðunnm »refir era aldir< i 1. breytingartillðga komi: árlangt.

Nd. 378. Breyflngartillaga

Ed, 370. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 35, 19. júni 1922, um breyting á lögum 
nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl.

(Eftir eina umr. i Nd.).

1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:

Af bverri sildartunnu, 108—120 litra, skal greiða í rikissjóð ........... kr.
Af bverjum 100 kg. af síldarmjöli, fískmjöli þurkuðu og fóður-

kokum ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ... .. ... ...
Af bverjum 100 kg. af óþurkuðum fiskiúrgangi.................................. —
Af hverjum 100 kg. af sild, sem flutt er til útlanda óunnin til bræðslu — 
Af hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, bausum og beinum, þurkuðu og

óunnu ... ... ... ... ... .• ... ... •• ... ... ... ... ... —

1.50

1,00
0,50'
0,25

1,00

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 380. Frnmvarp

til laga um lánsfjelög.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka íslands veitir rekstrarlán til bænda og 

annara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftir reglum þeim, sem lög 
þessi ákveða.

2. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfjelaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að fjeð sje eingöngu
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notað til þess að lána það út aftur til lánsfjelaga, sem stofnuð kunna að verða 
samkvæmt lögum þessum. Svo getur og sparisjóðsdeild bankans veitt sjálf lán 
beint til slikra fjelaga.

Vexti af lánum þessum ákveður stjórn Búnaðarbankans, að fengnu 
samþykki ráðherra.

3. gr.
Samvinnukaupfjelög, er gerast milliliðir um rekstrarlán samkv. 2. gr., 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfjelagsstarfrækslu sinni, 
með sjerstakri bókfærslu og aðskildum fjarhag.

4. gr.
Lánsfjelög eru rekstrarlánafjelög með skyldum og rjettindum sam- 

vinnufjelaga. Þau sknlu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnn- 
fjelög, með þeim afbrigðum, er bjer segir;

a. Fjelagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir i sama bygðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 10 
og ekki íleiri en 30. Þó mega fjelagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps.

b. Kjörtimi stjórnenda skal eigi lengri vera en 2 ár, og er löglegt að meiri 
hluti stjórnar gangi úr á sama ári.

Annar endurskoðandi fjelagsins skal kosinn af fjelaginu á venju- 
legan hátt, en binn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er fje- 
lagið skiftir við um rekstarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Fjelagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar fjelagsins.

d. Árgjald í varasjóð fjelagsins og aðra óskiftilega tryggingarsjóði skal á- 
kveða i samþyktum, eigi minna samtals en svarar V’0/0 ársvöxtum af öll- 
um útlánum fjelagsins. Allur tekjuafgangur fjelagsins rennur i varasjóð.

e. Fjelagsmaður getur jafnan sagt sig úr fjelagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum fjelagsins fer eftir 
lögum um samvinnufjelög.

f. Undirskrift formanns og minst helmings meðstjórnenda hans skuldbindur 
fjelagið.

5. gr.
Stjórn lánsfjelags ákveður hámark rekstrarláns fyrir hvern fjelags- 

mann, í samráði við endurskoðendur, fyrir eitt ár í senn. Lánsljárhæð skal 
miða við búrekstur fjelagsmanns, lánsþörf og greiðslugetu. Rekstrarlán hvers 
einstaks fjelagsmanns má aldrei fara fram úr 4000 kr.

Utanfjelagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver fjelagsmaður setur fjelaginu veð eða aðra tryggingu, er fjelags- 

stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sinu eins og það kann að vera á 
hverjum tíma.
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7. gr.
Lán þau, er fjelögin veita fjelagsmönnum sínum, mega vera reiknings- 

lán eða vixillán. Reikningslán má veita tii 1 árs i senn, og greiðist þá að fullu 
ásamt áföllnum vöxtura á þeim gjalddaga, sem ákveðinn er i samþyktum fje- 
lagsins. Víxillán veitast eigi til lengri tima en 6 mánaða og eigi framlengd 
lengur en svo, að vixillinn sje greiddur að fullu á hinum ákveðna gjalddaga 
fjelagsins. Hver fjelagsmaður sje skuldlaus einu sinni á ári um gjalddaga þess. 
Fjelagsmaður, sem ekki stendur í skilum við fjelagið, skal víkja úr fjelaginu. 
Lánsfjelag, sem ekki stendur i skilum við lánsstofnunina, má svifta rekstrar- 
láni næsta ár, eða lengur, ef miklar sakir eru til.

8. gr.
Heimili og varnarþing lánsfjelags má vera i kauptúni, þar sem fje- 

lagsmenn hafa aðalviðskifti sin, þótt það sje utan fjelagssvæðis.
Stofnun sú, sem veitir fjelaginu lán, skal án sjerstaks endurgjalds halda 

reikning yfir reikningslánsviðskiftin við hvern einstakan fjelagsmann og reikna 
út fyrir hvern gjalddaga vexti þá, er hverjum fjelagsmanni ber að greiða, en 
fjelagsstjórnin annast greiðslu vaxtanna i einu lagi.

9- gr.
Sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, er veita lánsfjelögum lán, geta 

i þess stað keypt vixla einstakra fjelagsmanna með framsalsábyrgð fjelagsins. 
Slika vixla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka ísland, enda sjeu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður víxill, sem lánsfjelag hefir ábyrgst fyrir fjelagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vixil- 
rjetturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnar« eða 
annari slíkri áritun á vixilinn fráfallið afsögn vegna greiðslutalls.

Víxlar þeir, er lánsfjelag ábyrgist fyrir fjelagsmann sinn, skulu jafn- 
an meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greið- 
ist af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafjelaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slíkir vixlar tilfærðir i bókum lánsfjelaga.

10- gr-
Auk viðskifta lánsfjelaga við Búnaðarbanka lslands, með eða án milli- 

göngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta lánsfjelög selt vixla sina 
eða tekið lán hvar sem vera skal.

11. gr.
Stjórn lánsfjelags skal i byrjun hvers árs senda sýslumanni nafna- 

skrá yfir fjelagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
i skrifstofu sýslumanns.
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Samtímis skal og senda nafnaskrá fjelagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er fjelagið skiftrr við, og til Búnaðarbanka íslands.

12. gr.
Þegar eftir hvern aðalfund skal stjórn lánsfjelags senda peningastofn- 

un þeirri, er fjelagið skiftir við, og Búnaðarbankanum afrit af endurskoð- 
uðum reikningum fjelagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþyktum fjelagsins og nafnaskrá yfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

13. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð, 4. nóv. 1887, er tjelagsmanni 

lánsfjelags rjett að veðsetja honum einu nafni tiltekna flokka búpenings 
sins, er hann á á hverjum tima eða eignast kann, ’til tryggingar skuldbind- 
ingum sinum við lánsfjelagið.

Lausafjárveð lánsfjelaga þarf eigi að víkja fyrir forgangskröfum i 
þrotabúi skuldunauts,

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og stimp- 
ilgjöld fyrir slík veðskjöl.

14. gr.
Atvinnumálaráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um 

lánsfjelög og gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþyktum slikra fjelaga.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Md. 381. Nefndarálit

nm frv. til laga um rannsóknir i þarfir atvinnuveganna.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað þelta mál, eftir þvi sem tök voru á. Telur hún 
málið mjög mikilsvert, og vill þvi vinna að þvi, að það gangi fram á þessu 
þingi. Hinsvegar vill nefndin þó benda á, að æskilegt væri, að nánar væri til- 
tekið um samband stofnunarinnar við aðrar stofnanir i landinu, t. d. efna- 
fræðisstofu rikisins, og telur rjett, að lagt verði fyrir næsta þing frumvarp þar 
að lútandi að tilblutun rikisstjórnarinnar.

Fyrir breytingartillögum þeim, er nefndin flytur, verður gerð nánari 
grein í framsögu.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. 5. tölul. orðist svo:
Aðrar rannsóknir, sem atvinnumálaráðuneytið óskar.

Haga skal allri starfsemi stofnunarinnar eftir fyrirmælum atvinnu- 
málaráðuneytisins.

Eftir þvi sem við verður komið, skal rannsóknarstofan inna af hendi 
rannsóknir fyrir stjórn Búnaðarfjelags íslands og stjórn Fiskifjelags Islauds.

2. Við 3. gr. 1. málsgr. 1 stað »forstöðumaður stofunnar og atvinnumála- 
ráðherra telja« komi: atvinnumálaráðherra telur.

3. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
Atvinnumálaráðherra getur í samráði við forstöðumann rannsókn- 

arstofunnar falið dýralæknum og skólastjórum búnaðarskólanna með samn- 
ingi að gera tilraunir á búfje, með þvi markmiði, sem stofan starfar að, 
og ennfremur getur atvinnumálaráðberra látið fram fara tilraunir á peningi 
búa, sem rekin eru fyrir reikning ríkissjóðs.

4. Við 5. gr. Fyrstu málsgr. skal orða svo:
Atvinnumálaráðherra ræður stofunni forstöðumann, sem hafi nægi- 

lega vísindalega mentun til starfans, og fær honum nauðsynlega aðstoð. 
Laun forstöðumanns rannsóknarstofunnar skulu ekki vera hærri en laun 
prófessora háskólans.

5. Við 7. gr. Greinina skal orða svo:
Greitt skal fyrir starf, er stofan innir af hendi fyrir einstaka menn 

og atvinnufyrirtæki, samkv. gjaldskrá, sém atvinnumálaráðherra setur, að 
fengnum tillögum forstöðumanns.

( Alþingi, 18. april 1929.

Lárus Helgason, Jón Sigurðsson. Jörundur Brynjólfsson, 
form. og frsm. fundaskr.

’Einar Jónsson. Bernharð Stefánsson.

Nd. 3S2. Breytingartlllögur

við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá Jóhanni Þ. Jósefssyni og Ólafi Thors.

1. Við 2. gr. Annar málsliður greinarinnar falli burt.
2. Við 11. gr. Aftan við næstsiðustu málsgrein komi: Heimilt er að innheimta 

hafnargjöld jafnskjótt og byrjað er á hafnarmannvirkjunum.
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Bd. 383. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá Sigurjóni Á. Ólafssyoi.

1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitist úr rikissjóði ^/i kostnaðar, eftir 

áætlnn, sem ríkisstjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess i fjárlög- 
nm, alt að kr. 235000 — tvö hundrnð þrjátíu og fimm þúsund — gegn tvö- 
földa tillagi frá hafnarsjóði Skagastrandar.

2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að kr. 470000 — fjögar handrnð og sjötia þúsnnd króna — lán, er hafnar- 
sjóðar Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar 
Anstnr-Húnavatnssýsla.

Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundin þvi skilyrði, að yfir- 
nmsjón með verkinn og reikningshald sje talið manni, sem stjórnaráðið 
samþykkir.

Ed. 384. Frumvsrp

til laga nm breyting á lögam nr. 50, 4. júni 1924, nm atvinnn við vjelgæsln á 
islensknm mótorskipnm.

(Eftir 2. nmr. i Ed.).

1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæsla á mótorskipum með 12 til 50 hest- 

afla vjel, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann i Reykja- 
vik eða námsskeið Fiskifjelags íslands. Nú hefir vjelstjóri staðist próf samkvæmt 
framanrituðn og reynst fær um að stjórna 30 til 50 hestafla mótorvjel og gegnt þeim 
starfa sem yfirvjelstjóri að minsta kosti 12 mánaði, og öðlast hann.þá rjett til 
þess að stjórna 50 til 100 hestafla mótorvjel.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing) 118
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Nð. 385. FrumTarp

til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur.

Flutningsm.: Jón Ólafsson, Magnús Jónsson, Hjeðinn Valdimarsson, 
Sigurjón Á. Ólafsson.

1. gr.
Jarðirnar Ártún og Árbær i Mosfellsbieppi I Kjósarsýslu skulu lagðar 

undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Reykjavíkur frá 1. janúar 1929 að telja.

2. gr.
Frá sama tfma tekur Reykjavíkurbær að sjer framfærslu allra þeirra, 

sem hjálpaiþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga, eða mundu eignast, ef 
lög þessi væru ekki sett, f Mosfellshreppi, vegna fæðingar eða dvalar á jörðum 
þeim, sem um ræðir í lögum þessum.

3. gr.
Reykjavikurkaupstaður greiðir Mosfellshreppi i eitt skifti fyrir öll fimtán 

þúsund krónur.

Greinargerð.

Með lögum nr. 46 1923 var ákveðið að leggja hluta af jörðunum Ártúni 
og Árbæ undir Reykjavík, en bæjarstjórnin hafði óskað, að jarðirnar ailar væru 
sameinaðar Reykjavik, enda eru þær eign kaupstaðarins. Fað náðist ekki þá 
samkomulag við hreppsnefnd Mosfellshrepps um þetta, en nú hafa hreppsnefndin 
og bæjarstjórnin komið sjer saman um málið með þeim skilmálum, sem greinir 
f frv., og er frv. flutt eftir tilmælum bæjarstjórnar Reykjavikur.

Nd. 386. Frnuvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og 
eignarskatt.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Gf skattanefnd og yfirskattanefnd greinir á um skilning á lögum og 

reglugerð um tekjuskatt og eignarskatt, eða ef skattþegn og skattanefndir skilur 
á í þvt efni, skal ráðuneytið leggja úrskurð á málið, ef skattanefnd eða skatt- 
þegn óskar þess, en heimilt er þó skattþegni að leggja málið undir úrskurð 
dómstólanna.
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2. gr.
Örskurðir stjórnarráðsins samkvæmt lögum þessum skulu birtir í 

Stjórnartiðindum, og brjeflega hverri yfirskattanefnd i landinu til birtingar 
fyrir skattanefndum, bvenær sem úrskurður er þess eðlis, að bann hafí 
alment gildi.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Ed. 3S7. Frumvarp

til laga um Iendingar- og Ieiðarmerki og viðhald þeirra.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Hreppsnefndir i hreppum, er að sjó liggja, skulu safna greinilegum 

skýrslum um öll lendingar- og leiðarmerki fyrir verstöðvar innan hreppsins 
og fyrir þá staði, sem opnir bátar leita lendingar á, þegar brim eða veður 
gerir þeim ókleift að lenda i verstöð sinni.

Verstöðvar, sem áður hefír verið stundað útræði frá, en nú eru niður 
lagðar eða útgerð ekki stunduð frá lengur, skulu taldar með i skýrslum þess- 
um, að svo mikiu leyti sem lendingar eru þar notbæfar sem neyðarlendingar.

2. gr.
Skýrslur þessar skulu sendar vitamálastjóra svo fljótt sem auðið er, 

og i siðasfa lagi 6 mánuðum eftir að lög þessi öðlast gildi. Lendingar- og 
leiðarmerkjum má ekki breyta frá þvi, sem auglýst hefir verið, nema með 
samþykki vitamálastjóra.

3. gr.
Vitamálastjóri semur greinilega skrá yfir öll lendingar- og leiðarmerki 

eftir skýrslum þeim, sem bonum berast. Skrá þessi skal prentuð i sambandi 
við »Skrá yfir vita og sjómerki á Islandic eða gefin út sjerstök eins oft og ástæða 
er til, en viðbætir árlega, ef einhver breyting verður á árinu.

4. gr.
Sje um verstöð að ræða, þar sem eigandi eða ábúandi tekur uppsát- 

urs- eða viölegugjöld af bátum þeim, er þaðan stunda róðra, ber þeim, er 
uppsátursgjöldin taka, að annast uppsetningu og alt viðhald lendingar- og leið- 
armerkja. Sje ekki tekið uppsáturs- eða viðlegugjald, kostar hreppssjóður 
uppsetningu og viðhald nauðsynlegra merkja.
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5. gr.
Nú er verstöð lögð niður eða hætt að stunda útræði þaðan, og ber þá 

hreppssjóði að annast alt viðhald merkjanna, að svo miklu leyti sem lend- 
ingarnar eru nothæfar sem neyðarlendingar. Sama gildir um verstöðvar eða 
lendingar, sem áður eru lagðar niður og þar sem merkin eru týnd eða hafa 
hrunið; — þar ber hreppsnefnd i samráði við vitamálastjóra að sjá um upp- 
setningu nýrra merkja á kostnað hreppsjóðs, að svo miklu leyti sem ástæða 
er til, að áliti vitamálastjóra.

6. gr.
Nú er eitthvað af leiðarmerkjunum hús eða húsgafl eða þvi um líkt, 

og er þá bannað að rífa það, breyta eða færa úr stað nema því aðeins, að 
annað greinilegt merki sje sett i staðinn i samráði við vitamálastjóra^

7. gr.
Bannað er að byggja hús eða mannvirki, er skyggi á leiðarmerki frá 

sjónum yflr þann boga sjóndeildarhringsins, sem þvi er ætlað að sýna lend- 
inguna eða innsiglinguna, og hæfllega langt til beggja handa, og getur hrepps- 
nefnd látið rifa húsið eða mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á 
móti þessu.

Ákvæði þessarar greinar ná þó ekki til eigenda eða umráðamanna 
verstöðva, sem annast viðhald merkjanna samkv. 4. gr., enda setji þeir upp 
önnur merki ekki ógreinilegri en þau, er fyrir voru, í samráði við vitamála- 
stjóra.

8. gr.
Vitamálastjóri heflr eftirlit með, að merkjum þeim, sem hjer um getur, 

sje rjett lýst og þeim sje haldið við. Nú vanrækir sá, er viðhaldsskylduna hefír 
að halda merki i viðunandi standi, og er þá vitamálastjóra heimilt að láta, 
að undangenginni aðvörun með hæfílegum fresti, framkvæma það á kostnað 
bans. Slikan kostnað má taka lögtaki.

9. gr.
Þegar breyting á lendingar- og leiðarmerki hefír verið gerð, auglýsir 

vitamálastjóri hana á viðeigandi hátt, og tilkynnir hana sjerstaklega oddvit- 
um þeirra hreppa, sem næstir eru þeirri verstöð eða lendingarstað, er breyt- 
ingin er gerð á, ef búast má við, að bátar úr þeim hreppum kynnu að þurfa 
að leita þangað neyðarlendingar, og skal hver sá oddviti, er slika tilkynningu 
fær, tafarlaust láta birta hana á þeim stað í hreppnum, þar sem alment er 
venja að birta tilkynningar eða fundarboð, er almenning varða.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100—500 króna sektum.

11. gr.
Með brot á lögum þessuin skal farið sem almenn lögreglumál.
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Kd. 388. Kefndarillt

um tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að undir- 
búa og semja frv. til laga um almannatryggingar.

Frá meiri bluta fjárhagsnefndar.

A siðasta þingi var flutt tillaga um undirbúning ellitrygginga, en þó 
ekki unnist timi ti) svo rækilegs undirbúnings, að ríkisstjórnin gæti lagt frv. 
um ellitryggingar fyrir þetta þing. En eftir yfirlýsingu stjórnarinnar, þá mun 
slikt frv. verða lagt fyrir næsta þing, og er meiri hlutinn þeirrar skoðunar, að 
ellitryggingar eigi að ganga fyrir öðrum. Væntir meiri hlutinn, að rikisstjórn- 
in hefji og undirbúning annara trygginga að þvi leyti sera timi vinst til og 
nauðsynlegt er vegna heildarskipulags tryggingarmálanna. Telur meiri hl , að 
heppilegra sje að fela sjerfræðing slíkar rannsóknir og undirbúning en að fela 
milliþinganefnd það starf. Milliþinganefnd mundi valda auknum kostnaði, en 
vart betri árangri. Leggur meiri hlutinn því til, að tillagan verdi afgreidd með 
svofeldri rökstuddri

DAGSKRÁ:

1 þvi trausti, að rikisstjórnin leggi fyrir næsta þing frv. um ellitrygg- 
ingar og láti að öðru leyti undirbúa löggjöf um aðrar fjelagstryggingar að svo 
miklu leyti sem timi vinst til og nauðsynlegt er vegna heildarskipulags trygg- 
ingarmála, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 22. april 1929.

Hannes Jónsson, 
fundaskr. 

Olafur Thors.

Ásg. Ásgeirsson, 
frsm.

Sig. Eggerz.

Halldór Stefánsson, 
formaður.
Jón A. Jónsson.

B'd. 389. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

(Eftir 2. umr. í Nd.).’

1- gr.
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitast úr rikissjóði *[& kostnaðar, þeg- 

ar fje er veitt til þess i fjárlögum, alt að kr. 285000 — tvö hundruð áttatiu 
og fimm þúsund krónur — gegn því að frá hafnarsjóði Skagastrandar komi 
•/» kostnaðarins.
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2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt 

að kr. 320000 — þrjú bundruð og tuttugu þúsund króna — lán, er hafnar- 
sjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar 
Austur-Húnavatnssýslu.

Skal ábyrgð sýslunnar vera samþykt á tveim aðalfundum i röð, með 
minst 8 s atkvæða allra sýslunefndarmanna, enda sje slik samþykt eigi eldri 
en tveggja ára, þá er rikissjóðsábyrgðin er veitt.

Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikisins er bundin því skilyrði, að 
yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje falið manni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sjerbver er skyldur að láta af bendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfír hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir i för með sjer, alt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Skagastrandar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lina til suðurs í Djúpsker 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins i Hrafnárós.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis liöfnina má ekki gera i sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
ishrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur, 
ef með þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. 
Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20— 500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.
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6. gr.
Hreppsnefnd Vindbælishrepps befir á bendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneylisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 

1 bafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælishrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima i Skagastrandarkauptúni, eða í nágrenni þess.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn- 
arinnar.

9. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar íasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
i hönd, nje endurnýja slík lán eða fresta borgunartimanum, og ekki beldur 
gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.

11. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 

arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Helming hækkunar lóðarleigu i Höfðahólalandi og alt að V* hluta lóðargjalds 

nýrra lóða. Par til núgildandi leigumálar eru fallnir úr gildi, skulu, þegar 
höfnin er nothæf, dómkvaddir menn meta sanngjarna lóðarleigu á 5 ára 
fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða i hafnarsjóð alt að */» af þeirri 
upphæð, sem matið er hærra en núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig i Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
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e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Alt að 7s hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlutfalls- 

lega af síldveiðiskipum og togurum, en alt að V* hlutar af smærri vjel- 
bátum en 8 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot at öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin i reglugerð, sem hreppsnefnd Vindhælishrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta. Heimilt ér að innheimta hafnargjöld jafnskjótt 
og byrjað er á hafnarmannvirkjunum.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum tii hafnarinnar 
samkv. fölulið 3 a, b og c.

12. gr.
Nú má álita, að tekjur af gjaldstoínum þeim, sem heimilaðir eru i 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör- 
ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram.úr 4% af tolli þeim, er greiða ber í rikis- 
sjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið..

14- gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15- gr-
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo tímanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun bafnarinnar fara frá sjer.

16 gr.
Komi það i Ijós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
bæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
vikja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.
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17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári, 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri Umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. í reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sera settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

Nd. 390. Framhaídsnefndarálit

om frv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júlí 1911, um vita, sjómerkio. fl. 

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frv. hefir við eina umr. í Ed. orðið fyrir minni háttar breytingu, sem 
valdið hefir klofningi nefndarinnar. Vill meiri hl. færa það aftur til þess orðbún- 
ings, sem það hafði, er það fór frá Nd., en við teljum breytinguna eigi svo 
mikilvæga, að ástæða sje til að tefja málið hennar vegna, og leggjum þvf til, að 
frv. verði samþykt óbreytt eins og það liggur fyrir á þskj. 340.

Alþingi, 23. april 1929.
Sveinn Ólafsson, Magnús Torfason.

form. og frsm.

Ed. 391. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt 1919, um hæstarjett.
Frá alisherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, eftir atvikum, að það 
verði samþykt.

Alþingi, 23. aprfl 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson. 
form. og frsm. fundaskr.

Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 119
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Ed. 392. Nefndar&IIt

um frv. tii laga um viðauka við lög nr. 38, 11. iúli 1911, um lækningaleyfi.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og felist á, að nauðsyn beri til, að læknar 
sendi fyrirskipaðar skýrslur innan tilsetts, hæfilegs tima. Nefndin ræður þvi háttv. 
deild til þess að samþykkja frv. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Á eftir orðinu >iæknar« i 1. máisgr. 1. gr. komi: i Reykjavik.
2. í stað orðanna »á næstu póststöðc i sömu málsgr. komi: á pósthúsið.
3. I staö orðsins »skal« í 2. málsgr. 1. gr. komi: skulu læknar utan Reykjavikur.

Alþingi, 23. aprii 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson, 
form. fundaskr. frsm.

Nd. 393. Neíndar&lit

um frv. tii laga um iendingarbætur i Þoriákshöfn.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með tveim breytingum, en þó 
einn nefndarmanna með nokkrum fyrirvara.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 2. gr.

a. Fyrri málsl. orðist svo:
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs 

alt að 80000 kr. lán, er sýslusjóður Árnessýslu kann að taka til lend- 
ingarbótanna.

b. 1 stað orðanna i 2. málsl. »Lánið er bundið* komi: Lánsábyrgðin 
skal bundin.

2. Við 8. gr. Við fyrri málsi. bætist: samkv. 12. gr.

Alþingi, 22. april 1929.

Sveinn Ólafsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Magnús Torfason, 
form. fundaskr. frsm.

Ólafur Thors, Jóhann P. Jósefsson. 
með fyrirvara.
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um frv. til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir leitað omsagnar mentamálaráðsins um frv., og m*lir það 
eindregið með því, að það nái fram að ganga.

Eftir atvikum getur því nefndin lagt til, að frv. verði samþykt með svofeldri

Ed. 394. Nefndarálit

BREYTINGU:
Frvgr. hljóði þannig:
Fyrrí málsgr. 5. gr. laganna skal orða svo:
Stjórn útgáfudeildar menningarsjóðs getur ráðið mann til að hafa á hendi 

hina daglegu vinnu við bókaútgáfu sjóðsins og verslun þá með bækur, er óbjá- 
kvæmilega leiðir af útgáfustarfsemi þessari, en sjálf ræður stjórn útgáfudeildar 
og ber ábyrgð á vali bóka, sem út eru gefnar, og frágangi þeirra, en leitar þó 
álits mentatnálaráðsins áður en fullnaðarákvörðun er tekin um val bókanna.

Alþingi, 23. aprfl 1929.

Jón Jónsson, Erlingur Friðjónsson, Jón Þorláksson. 
form. og frsm. fundaskr.

Ed. 395. Breytingartillögnr

við frv. til laga um ófriðun sels f Ölfusá.

Frá Halldóri Steinssyni.

1. Við 2. gr. Orðin »sbr. þó 3. gr.« i 5. og 6. linu falli niður.
2. Við. 3. gr. Greinin falli niður.

Nd. 396. Nefndarállt

um frv. til laga um gjaldþrotaskifti.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með nokkrum minni háttar
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BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. 2. lið.

Upphaf liðarins orðist svo:
Eftir kröfu lánardrottins um bú manns (o. s. frv.).

2. Við 3. gr. t stað »hvoratveggja« komi: hvoratveggju.
3. Við 4. gr. í stað »gjaldþrota« komi: þrotamanns. — Sú breyting vetði á orð- 

inu alstaðar i frv.
4. Við 7. gr. í stað orðanna seyðslu sinni — sama tíma« komi: gera grein 

fyrir tekjum sinum og gjöldum á siðastliðtium missirum og hvernig fjenu 
hafi verið varið.

5. Við 13. gr. 1 stað »arfláta« komi: arfleifanda.
6. Við 17. gr.

a. 1 stað »skuldajafna við« komi: skuldjafna. •
b. í stað »skuldajafna« og »skuldajafnaðar« komi: skuldjafna, skuldjafnaðar.

7. Við 24. gr. t stað orðanna »eftir ákvæðum næstu greinara komi: eftir ákvæð- 
um næstu greina.

8. Við 27. gr. í stað »arfláta« komi: arfleifanda.
9. Við 29. gr. í stað »gjaldþrotin byija« komi: skiftin byrja.

10. Við 32. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: Skiftaráðanda skal skylt, þar 
sem þvi verður við komið og máli skiftir (o. s. frv.).

11. Við 33. gr. 1 stað orðanna i lok greinarinnar »þá getur hanna komi: og 
getur hann þá.

Tveir nefndarmanna tóku ekki þátt i meðfeið málsins.

Alþingi, 23. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason, 
form. fundaskr. frsm.

með fyrirvara.

Ed. 397. Nefndarálit

nm frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi i Reykhólahreppi í Barða- 
strandarsýslu.

Prá allsherjarnefnd.

Par sem tilætlunin er að makaskifta kirkjujörð þeirri, sem bjer ræðir 
um, fyrir land úr landi jarðarinnar Reykhóla og reisa á þvi landi læknisbústað 
fyrir Reykhólahjerað, leggur nefndin til, að frv. nái fram að ganga.

Alþingi, 23. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson, 
form. fundaskr. frsm.
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um frv. til laga um rafmagnsdeild við vjelstjóraskólann i Reykjavík.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um að leggja til, að frv. verði sam- 
þykt með svofeldum

W<1. 308. Nefndar&llt

BREYTINGUM:
1. Þriðja málsgr. orðist svo:

Ráðuneytið skipar einn fastan kennara við rafmagnsdeildina, en 
skólastjóri ræður aukakennara, og greiðast laun þeirra úr rikissjóði á 
sama hátt og annara kennara vjelstjóraskólans.

2. Við 1. tölulið 5. gr. í stað »stjórnarráðið« komi: ráðuneytið.

Alþingi, 23. april 1929.

Ásgeir Ásgeirsson, Bernharð Stefánsson. Sveinn ólafsson. 
form. og frsm.

Jón ólafsson. Magnús Jónsson, 
fundaskr.

Ed. 399. Nefndarálit

um frv. til laga um stjórn póstmála og sfmamála.

Frá meiri hl. samgöngumálanefndar.

Nefndin hefir klofnað um málið. Meiri hlutinn' (þeir I. P. og P. H.) vill, 
að frv. nái fram að ganga, en minni hlutinn (H. Steins.) mun leggja til, að 
það verði felt.

Meiri hluti nefndarinnar hefir nokkuð kynt sjer störf póstmálanefndar- 
innar og þær breytingar- ,og umbótatillögur, sem hún ber fram, og þykist mega 
fullyrða, að af störfum þeirrar nefndar muni leiða verulegar umbætur þá er fram 
líða stundir.

Ginkum þykjumst við hjer sjá i uppsiglingu skipulagsbreytingar til mik- 
illa umbóta á sviði póstmálanna, enda var þess full þörf, þvi að það er mála 
sannast, að á siðustu áratugum hefir þar rikt fullkomin kyrstaða, enda þótt 
stórstigar framfarir og umbætur hafi samtfmis átt sjer stað i öðrum bliðstæðum 
greinum. Væntnm við þess, að tillögur nefndarinnar, svo sem þær eru í aðalat- 
riðum, muni af sjer leiða framþróun og umbætur á póstmálunum, hliðstætt því, 
sem að undanförnu hefir verið að gerast um simamálin.
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Frv. þetta er aðeins lítill blnti af þeim tillögum, sem póslmálanefndin befír 
borið fram.

Pað, sem meiri hlutinn telur að sjerstaklega vinnist með frumvarpinu, 
verði það að lögum, er: sparnaður fyrir rikissjóð, bætt kjör og aðstaða nauðsyn- 
legra starfsmanna og hagræði fyrir viðskiftamenn.

Eftir áætlun þeirri, sem póstmálanefndin hefír gert (fskj. II við frum- 
varpið) um sparnað við sameiningu 44 stærstu póst- og simastöðva f landinu, 
nemur sparnaðurinn samtals 35500 kr. Pó gerir sú nefnd ekki ráð fyrir, að neitt 
sparist við 14 af þessum stöðvum — 2 þeirra bækka lítið eitt, en 12 standa i 
stað. Sparnaðurinn kemur eingöngu fram á 30 stærstu stöðvunum. Á 6 stöðum 
er gert ráð fyrir, að meira en 2000 kr. sparist, og á 12 stöðum meira en 1000 
kr. Þó má telja laun þau, sem ætluð eru hinum væntanlegu starfsmönnum, mjög 
sæmileg, samanborið við aðra sambærilega embættismenn.

Hinsvegar verður síður fullyrt, hvort aðstoðarvinna er nægilega hátt á- 
ætluð, en sumstaðar litur þó út fyrir, að svo sje fullkomlega. Sparnaðurinn staf- 
ar einkum af þvi, að komist verður af með einn dýran forstjóra, þar sem áður 
voru tveir, en notuð verður i þess stað ódýrari aðstoðarvinna, sem þó ætti að 
geta komið að sömu notum.

Pá virðist meiri hluta nefndarinnar augljóst, að kjör starfsmanna eftir 
till. frv. verði yfirleitt betri en verið hefir. Því betur se'm hægt verður að færa 
saman þau störf, sem .þjóðfjelagið þarf að láta vinna, því auðveldara ætti að 
reynast að launa þau viðunanlega, en af bærri launum leiðir aftur hitt, að starfs- 
maðurinn er siður neyddur til að sinna allskonar aukavinnu til þess að geta 
lifað, og getur þvf gefið sig betur og með óskiftari kröftum við þeim störfum, 
sem hann hefir tekist á hendur fyrir þjóð sína.

Það er einnig augljóst, að starfræksla sima og pósts á sama stað getur 
oft leitt af sjer hagræði fyrir viðskiftamennina.

Þá teljum við það til bóta, að póstmálin sjeu lögð undir atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið, eins og hefir átt sjer stað um símamálin, og að ráð- 
herra hafi i sinni hendi veitingu meiri háttar starfa póst- og simamálanna. Þarna 
verður um að ræða stöður svo þýðingarmiklar, að sjálfsagt er, að veiting þeirra 
heyri undir stjórn landsins. Auk þess leiðir þetta beint af sameiningunni sem al- 
gerlega nauðsynlegt atriði.

Þar sem frv. er vel undirbúið og greinargerð þess allglögg, sjáum við 
ekki þörf á itarlegra nefndaráliti, en viljum ráða deildinni til að samþykkja það 
óbreytt.

Alþingi, 23. april 1929.

Páll Hermannsson, 
form. og frsm.

Ingvar Pálmason.
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um frv. til laga um háskólakennara.

Frá ineiri hl. fjárhagsnefndai.

Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykt með þessari

BREYTINGU:
Aftan við 1. gr. bætist:
Pó skal ekki greiða þeim hærri launaviðbót en svo, að samanlögð 

laun og aukatekjur embættisins verði jafnt prófessorslaunum.

Alþingi, 23. apríl 1929. A

Ásg. Ásgeirsson, ólafur Thors. Jón A. Jónsson. Sig. Eggerz. 
frsm.

Hjeðinn Valdimarsson.

Nd. 400. JWefndarálit

Nd. 401. Nelndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna 
alþingishátiðarinnar 1930.

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd vill verða við þeim tilmælum undirbúningsnefndar al- 
þingishátíðarinnar, sem felast i frv. þessu.

Nefndin álítur rjett, að rikisstjórnin fái eigi aðeins heimild til umiáða 
yfir herbergjum i gistihúsum í Reykjavik og á Þingvöllum um þann 3 vikna 
tíma, er frv. ræðir um, heldur og heimild til að ákveða hámarksverð fyrir 
afnot herbergjanna.

Nefndin mælir þvi með, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. III. Aftan við liðinn bætist: og ákveða hámarksverð á þeim. 

Alþingi, 23. april 1929.

H. Stefánsson, Ólafur Thors, Hannes Jónsson,
form. frsm. fundaskr.

Ásg. Ásgeirsson. Jón A. Jónsson, Sig. Eggerz, Hjeðinn Valdimarsson.
með fyrirvara. með fyrirvara.
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Ed. 402. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á 
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Þrir nefndarmanna mæla með frumvarpinu með lítilsháttar breytingu, 
en tveir ern á móti þvi. Þegar frv. var afgr. frá Nd., mun hafa fallið niður at 
vangá tilvitnun í lögin frá 1912, og þarf að breyta því. Frumvarp samhljóða 
þessu var samþykt í Ed. 1928, og visast til nefndarálits um það á þskj. 189, 
A. 1928.

Meiri hluti fjárbagsnefndar mælir með þvi, að frv. verði samþykt með 
eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. Á eftir 1. linu komi:
4. gr. yfirsetukvennalaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svo.

Alþingi, 23. april 1929.

Ingvar Pálmason, 
form.

Jón Baldvinsson, Björn Kristjánsson.
fundaskr., frsm. meiri bl.

Nd. 403. Nefndarálit

um flóabátaferðir.
Frá samgöngumálanefnd.

Nefndinni bafa, eins og að undanförnu, borist erindi um aukinn styrk 
til ýmsra flóabáta. Það verður að viðurkennast, að full nauðsyn væri á þvi að 
auka styrkinn til flestra þeirra báta, sem nú njóta rikisstyrks, en hinsvegar 
verður og að líta á getu rikissjóðsins. Nefndinni þótti sem hjá því yrði ekki 
komist að bækka styrkinn til Eyjafjarðarbátsins um 2000 kr., til Austur- 
Skaftfellinga um 500 kr., til Hvalfjarðarbáts um 150 kr.; loks hefir nefndin 
fallist á, að í þetta sinn fái FJateyjarbátur, auk ferðastyrksins, 1000 krónur, 
upp i kostnað við kaup á nýrri vjel i þann flóabát; áætlað er, að þessi nýja 
vjel kosti um 10000 krónur. Einum nýjum styrk leggur nefndin til, að bætt 
verði við þá, sem áður hafa verið, þ. e. styrk til bátsferða frá Stykkishólmi 
til Langeyjar- og Dagverðarness.

Þá befir stjórnin tekið styrk til »Skaftfellings« upp í strandferðakostnað 
og lagt til, að þessi bátur fái styrkinn bækkaðan um 5000 kr., upp í 24 þús. 
kr. Nefndin sá ekki ástæðu til að breyta þessu í hið fyrra form, þvi þó segja 
megi, að styrkur sá, sem þessi bátur hefir haft, sje mjög hár, þegar litið ertil
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mannfjölda þess, sem nýtur ferða hans, þá er hjer um sjerlega erflða aðstöðu 
að ræða vegna hafnleysisins við suðurströnd landsins.

Fyrir öðrum breytingum verður gerð grein i framsögu.
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að varið verði til flóabáta

1930 kr. 91500.00 og styrknum skift þannig:
1. Borgarnesbátur ......................................................................... kr. 31500.00
2. Djúpbáturinn ... ......................................................................... — 19000.00
3. Hornafjarðarbátur......................................................................... — 7000.00
4. Til ferða innan Austur-Skaftafellssýslu, þar af 800 kr. til 

Öræfínga ........................................................................................ 2500.00
5. Til millilandaskips, með viðkomum við Rangársand (Hall- 

geirsey), Vik, Skaftárós og Hvalsiki.......................................... 4000.00
6. Rangársandsbátur ......................................................................... — 900.00
7. Hvalfjarðarbátur ......................................................................... — 1500.00
8. Rauðasandsbátur ......................................................................... — 500.00

9.
enda sje styrknum varið i þágu Rauðsendinga.
Mýrabátur................................................................. .................. 300.00

10. Langeyjarnesbátur......................................................................... — 300.00
11. Lagarfljótsbátur ......................................................................... — 1000.00
12. Eyjafjarðarbátur ......................................................................... — 15000.00
13. Flateyjarbátur.......... ................................................................. — 7000.00

Sami, upp i kostnað við kaup á nýrri vjel .........................'• — 1000.00
Kr. 91500.00

Það sje sett að skilyrði fyrir öllum þessum styrkveitingum, að ferðir 
sjeu ekki færri og farkostur ekki lakari en undanfarin ár. Loks vill nefndin 
taka það fram, að hún væntir þess, að þeir bátar, sem styrks njóta, flytji til- 
búinn áburð í áætlunarferðum innan bjeraðs ókeypis.

Þvi miður heflr ennþá ekki tekist að fá áætlanir, farmgjalds- og far- 
gjaldsskrár og rekstrar- og efnahagsreikninga allra þeirra báta, sem stvrks 
njóta. Þar sem þessi skilríki eru afarnauðsynleg samgöngumálanefndum, til 
þess að nefndarmenn geti gert sjer Ijósa grein fyrir þörfinni í hinum einstöku 
tilfellum, vill nefndin enn á ný brýna það fyrir atvinnumálaráðuneytinu að 
sjá um, að styrknjótendur sendi þessi skjöl i læka tið, svo þau geti legið fyrir 
nefndinni i þingbyrjun.

Að endingu skal þess getið, að samgöngumálanefndir beggja deilda 
hafa orðið sammála um þær tillögur, sem hjer eru gerðar um aðalupphæð 
og úthlutun styrksins.

1 samræmi við þessa niðurstöðu ber nefndin fram tillögu um, að lið- 
urinn 13. gr. C. 2 í fjárlagafrumvarpinu fyrir 1930 verði hækkaður um 
kr. 11500.00.

Alþingi, 23. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson, 
formaður. fundaskr. framsögum.

Sigur jón Á. ólafsson. . Hákon J. Kristófersson.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 120
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IWd. 404. Wefhdar&llt

um frumv. til laga um breyting á lögum nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll af 
nokkrum vörum, og lögum nr. 5, 3. april 1928, um breytingar á þeim lögum. 

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnetnd hefir klofnað um málið. Leggur meiri hlutinn til, að 
frumv. verði felt. Lítur svo á, að ekki sje verjandi að lækka tekjur ríkissjóðs 
um 420 þúsund kr., en lækkunin samkv. frumv. mundi nema þeirri upphæð.

Alþingi, 23. apríl 1929.

Halldór Stefánsson, Sig. Eggerz, ólafur Thors. Hannes Jónsson, 
form. frsm. fundaskr.

Jón A. Jónsson. Ásgeir Ásgeirsson.

Sþ. 405. Tillaga

til þingsályktunar um ráðstafanir til þess að ná eignarhaldi á lóðum undir 
þjóðhýsi.

Flutningsm.: Benedikt Sveinsson, ólafur Thors, Jörundur Brynjólfsson, 
Jón Baldvinsson og Sigurður Eggerz.

Sameinað Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að leita fyrir sjer um 
kaup til handa landinu á lóðunum milli mentaskólans og stjórnarráðsins, 
neðan Skólastrætis, en ofan lækjar, ásamt húsum þeim og mannvirkjum, er á 
lóðunum standa, og leggja árangurinn at þeim samningaumleitunum fyrir 
næsta þing.

Nd. 406. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjómerki o. fl.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Ed. hefir breytt frv. þessu við eina umræðu. Sjávarútvegsnefnd Nd. 
hefir ekki orðið á eitt sátt um þessa breytingu Ed. Minni hlutinn telur, að 
aðeins hafi verið gerð »minni háttar breyting# á frv., er aðallega snerti »orð- 
búning«, en meiri hlutinn telur breytinguna mjög mikilsvarðandi efnisbreyt- 
ingu, efnisbreytingu, sem meiri hlutinn getur ekki fallist á og sem beinlínis 
brýtur þá stefnu i málinu, sem a. m. k. 4 nefndarmanna áður aðhyltust.

Ágreiningurinn er um það, hvernig skifta skuli milli rikissjóðs og
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hafnarsjóðs kostnaði við að nema farartálma burt úr siglingaleið, að því leyti 
sem hann fæst ekki greiddur af eiganda þess, sem farartálma veldur.

Upphaflegar tillögur sjávarútvegsnefndar eru þær, er greinir i þingskj. 
252, en hin nýju og breyttu fyrirmæli, er ágreiningi valda, eru i þingskj. 324, 
og visast til þessara þingskj.

4 af nefndarmönnum hafa verið sammála um, að ástæðulaust sje að 
iþyngja hafnarsjóðum meira en gert er með þeim fyrirmælum, er greinir f 
þingskj. 252. Aðstaða minni hlutans til málsins byggist á því, að hjer sje um 
»minni háttar breytingc að ræða. Það ætti þvi að nægja að sýna fram á, að 
breytingin er mikil og getur orðið hafnarsjóðum þungur baggi, og skal því 
að þvi vikið.

Við athugun á þeim till., er bjer ræðir um, till. á þingskj. 252 og 324, 
kemur i ljós, að ef kostnaður við að nema burt farartálma nemur */* hlutum 
eða meiru af brúttó-tekjum hlutaðeigandi hafnarsjóðs, gildir einu, hvor fyrir- 
mælin gilda. Sje kostnaðurinn minni en þetta, ganga tillögurnar i þingskj. 324 
á hagsmuni hafnarsjóðs, og nær mismunurinn hámarki þegar kostnaður nemur 
’/* af árstekjum hafnarsjóðs. Munurinn á þátttöku hafnarsjóðs i kostnaðinum 
er þá orðinn sá, að eftir þingskj. 324 greiðir hafnarsjóður */* hluta árstekna 
sinna, en eftir þingskj. 252 aðeins Vu hluta, eða aðeins V* hluta þess, er 
þingskj. 324 mælir fyrir um. Hjer er ekki reiknað með þeim 500 kr., er 
þingskj. 252 ætlar hafnarsjóðum einum að bera, enda skiftir svo litil upp- 
hæð engu máli.

Þessu til skýringar skulu tekin nokkur dæmi. Brúttó-árstekjur Reykja- 
vikurhafnar nema um 1 miljón kr. og fara hraðvaxandi, og eru þær tekjur 
lagðar til grundvallar og aðeins reiknað með heilum þúsundum.

Þingskjal 406

Reykjaoíkurhöfn. Arstekjur í milj. kr.
Kostnaður við að
nema burt farar- Hluti hafnarsjóðs Hluti hafnarsjóðs

tálma samkv. þskj. 324 samkv. þskj. 252 Mismunur

900 þús. kr. 250 þús. kr. 250 þús. kr. 0
750 - — »50 — — »50 — — O

500 - - 250 — - 167 - - 83 þús. kr.
»50 — — »50 — — 93 — — 167 — —

150 - — 150 - - 50 - - 100 - —

Af þessu sjest, að þvi fer fjarri, að hjer sje aðeins um »minni háttar 
breyting* að ræða. Á tillögunum er stórkostlegur efnismunur, sem best sjest 
á þvi, að hafnarsjóður Reykjavikurhafnar, ’ sem hefir 1 miljón kr. árstekjur, 
yrði að greiða 167 þús. kr. meira samkv. þingskj. 324 en samkv. þingskj. 252, 
ef kostnaður við að nema burtu farartálma næmi 250 þús. kr. og fengist ekki 
greiddur af eiganda þess, er farartálma veldur. Er það að visu hámark mis- 
munarins meðan árstekjurnar fara ekki yfir 1 miljón kr., en undir flestum 
kringumstæðum er munurinn talsverður, svo sem að framan greinir.

Með þessum rökum og með tilvisun tii fyrri aðstöðu nefndarinnar



leggur naeiri blutinn til, að frv. verði fært i sama horf og Nd. afgreiddi málið 
með eftirfarandi

BREYTINGU.
5. málsgr. frv. orðist þannig:
Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema i burt farartálma, greiðir 

hafnarsjóður að þvi leyti sem hann ekki fæst greiddur af eiganda þess, er 
farartálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, er um það kunna að gilda á 
hverjum tíma, þó ekki hærri upphæð en 500 kr. Verði nettó-kostnaður meiri 
en þeirri upphæð nemur, greiðist það, sem umfram ér, að */» hlutum úr rik- 
issjóði og */» hluta úr hafnarsjóði. Pó má kostnaðarhluti hafnarsjóðs aldrei 
nema meiru en */* hluta af þess árs tekjum hans. Reynist svo, greiðist það, 
sem þar er fram yfir, úr rikissjóði, enda hafi verkið verið framkvæmt með 
samþykki ríkisstjórnarinnar og undir eftirliti trúnaðarmanns af hennar hendi.

Alþingi, 23. april 1929.
ólafur Thors, Jóh. f*. Jósefsson. Sigurjón A. ólafsson. . 

frsm.

956 Þingskjal 106—407

Nd. 407. Hefmlarállt

um frv. til laga um alþýðufræðslu á ísafirði og frv. til laga um ungmenna- 
skóla i Vestmannaeyjum.

Frá mentamálanefnd.

Tvö frumvörp um ungmennaskóla i kaupstöðum hafa legið fyrir nefnd- 
inni, annað um alþýðufræðslu á Isafirði, en hitt um ungmennaskóla i Vest- 
mannaeyjum. Nefndin er sammála um það, að nauðsyn sje á að setja sem 
fyrst almenna löggjöf um ungmennafræðslu í kaupstöðum og kauptúnum, 
enda verða á þessu þingi sett lög um hjeraðsskóla í sveitum. Ungmennaskól- 
ar eru nú reknir í flestum kaupstöðum landsins og í nokkrum kanptúnum, og 
þarf að setja almenna löggjöf um þá alla; er ekki rjett að taka einstaka kaup- 
staði út úr heildinni. Nú hefir ríkissljórnin lýst yfir þvi, að hún sje fús að 
flytja á næsta þingi frv. um þessa skóla, og telur nefndin rjett að bíða þess. 
Netndin Ieggur því til, að frumvörpin verði afgreidd með svofeldri rökstuddri

DAGSKRÁ:
I þvi trausti, að rikisstjór'nin leggi fyrir næsta þing frv. um ung- 

mennafræðslu i kaupstöðum og kauptúnum, tekur deildin fyrir næsta mál á

Alþingi, 24. april 1929.
Ásg. Ásgeirsson, Magnús Jónsson, Bernh. Stefánsson, 

form. fundaskrifari. frsm.
Jón ólafsson. Sveinn ólafsson,
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Nd. 408. Breytingartillögnr

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

I. Frá Benedikt Soeinssyni, Magnnsi Jónssgni og 
Jörnndi Brynjólfssgni.
Við 10. gr. II. 6.
Liðinn skal orða svo:

Til þess að gefa út helming þess, sem enn er óútkomið 
af manntalinu frá 1703 ...............................................................

II. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 12. gr. 3. Á eftir 17. i aths. kemnr nýr liður:

Tii Rauðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. til 
hvors.

III. Frá Benedikt Soeinssyni og Halldóri Stefánssyni.
Við 12. gr. 3. Á eftir 17. i aths. kemur nýr liður:

Til Fjallahrepps í Norður-Þingeyjarsýsiu og Jökuldais- 
hrepps í Norður-Múlasýslu vegna bygðar i Möðrudalsheiði 
og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors.

VI. Frá Jörnndi Brynjólfssyni.
Við 12. gr. 16. m. Við liðinn kemur athugasemd:

Styrkurinn greiðist aðeins þeim, er fá sjer gervilimi 
smiðaða innanlands.

V. Frá Lárnsi Helgasyni.
Við 12. gr. 16. r. Nýr liður:

Til Jóns Jónssonar klæðskera i Vestmannaeyjum,
sjúkrastyrkur ............................. .............................................
Til vara.................................................................................................

VI. Frá Magnnsi Jónssyni.
Við 12. gr. 16. s. Nýr liður:

Til Kristjóns Jónssonar, sjúkrastyrkur.............................

VII. Frá Halldóri Stefánssyni.
Við 12. gr. 16. s. Nýr liður:

Til Evu Hjáimarsdóttnr, til dvalar á heiisuhæli iDanmörku

VIII. Frá Sigurði Eggerz, Benedikt Soeinssyni og ólafi Thors.
Við 12. gr. 16. s. Nýr liður:

Til Axels Dahlmanns, til tannlækninganáms erlendis ... .

5000

2800
1500

2000

1200

1500
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IX. Frá Benedikt Soeinssyni, Haraldi Gaðmundssgni og 
Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. A. 3. Nýr liður:

Uppbót til Friðriks pósts Jónssonar á Helgastöðum, 
vegna langvinnrar heilsubilunar, er hann hefir hlotið af 
ofreynslu i póstferðum ..................................... - .....................

X. Frá Hannesi Jónssyni.
Við 13. gr. B. II. a. 5. Nýr liður:

Húnavatnssýsluvegur............................................. ............

XI. Frá Benedikt Soeinssyni.
Við 13. gr. B. II. a. 14. Nýr liður:

Vegur frá Pórshöfn inn Þistilfjórð.....................................

XII. Frá Porleifi Jónssyni.
Við 13. gr. B. II. a. 14. Nýr liður:
Til þjóðvegarins f Austur-Skaftafellssýslu .............................

(Framlenging Suðursveitarvegar og til endurbóta vegi um 
Almannaskarð).

XIII. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 13. gr. B. III. (Brúargerðir).

Fyrir »200000« kemur ......................................................

XIV. Frá Einari Jónssyni og Gunnari Sigurðssyni.
Við 13. gr. B. III. Nýr liöur:

Til nýrrar dragferju á Hólsá hjá Ártúnum í Rangár-
vallasýslu, helmingur kostnaðar, alt að.....................................
enda verði leið þessi i tölu sýsluvega.

XV. Frá Lárusi Helgasgni.
Við 13. gr. B. III. Nýr liður:
Til dragferju á Eldvatnið, helmingur kostnaðar, alt að ...

XVI. Frá Jörandi Brynjólfssyni.
Við 13. gr. B. VII. 2. Nýr liður:

Til umbóta á veginum upp Hrnnamannahrepp, gegn 
jafnmiklu fjárframlagi annarsstaðar að.....................................

XVII. Frá fjároeitinganefnd.
Við 13. gr. B. X. Nýr liður:

Styrkur til Sigurðar Danfelssonar, til byggingar á
Kolviðarhóli, fyrri greiðsla ... ..............................................
enda hvfli sú kvöð framvegis á húseiganda að halda þar
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2800

15000

15000

10000

235000

7500

2000

5000

6000
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nppi gistingu og greiðasöln fyrir ferðamenn, undir eftirliti 
og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verðlag áhrærir. 
Jafnframt fellur niður árlegt rikissjóðstillag til gistihússins.

XVIII. Frá samgöngumálanefnd.
Við 13. gr. C. 2. (Bátaferðir).

Fyrir »80000« kemnr...............................................................

XIX. Frá Sveini ólafssgni.
Við 13. gr. D. I. Nýr liðnr:

Til loftskeytastöðvar i Papey, að því tilskildu, að samn- 
ingar takist milli landssimastjórnar og búandans i eynni 
um hóflegt starfsrækslugjald, alt að .....................................

XX. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 13. gr. D. II. Við liðinn kemur athugasemd:

Þar af 33 þús. krónur til simalínu frá ögri um Æðey 
að Snæfjöllum.

XXI. Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 13. gr. D. IX. Nýr liður:

Til útgáfn hafnsöguskrár með uppdráttum ....................

XXII. Frá. Jóni A. Jónssgni og Haraldi Guðmundssgni.
Við 13. gr. E. VII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur):

Fyrir »25500« kemur...............................................................
Aftan við liðinn kemur athugasemd:

Þar af til bryggjubyggingar í Hnifsdal i Eyrarhreppi 
alt að 14000 kr., fyrri greiðsla.

XXIII. Frá Bernharði Stefánssgni.
Við 13. gr. E. VII. Nýr liður:

Til bryggjugerðar á Siglufirði, gegn þreföldn tillagi frá
Siglufjarðarkaupstað, alt að .......................................................
Til vara.................................................................................................

XXIV. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. E. VIII. (Lendingarbætur i Gerðum).
Liðurinn verður a.
Á eftir kemur nýr liður (b);

Til lendingarbóta i Arnardal i Skutulsfirði, gegn 3/s
annarsstaðar að, alt að ...............................................................

XXV. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 13. gr. E. VIII. Nýr liður:

Til lendingarbóta í Flatey á Breiðafirði, helmingur 
kostnaðar, alt að

91500

10000

4000

39500

75000
60000

1200

3500« « • • ••
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XXVI. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 13. gr. E. IX. Nýr liður:

Til brimbrjótsins í Bolungarvik, gegn jafnhárri upp- 
hseð annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi og 
stjórnarráðið samþykki hvað unnið er til endurbóta og 
tryggingar mannvirkinu ...............................................................

Ennfremur skal sett hafnarreglugerð fyrir Hólshrepp 
og hreppurinn eignast land við brimbrjótinn.

XXVII. Frá Magnúsi Jónssgni og Lárusi Helgasgni.
Við 14. gr. B. I. h. Nýr liður:

Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans ............

XXVIII. Frá Sigurjóni A. ólafssgni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:

Til Hólmfreðs Franzsonar, til háskólanáms....................

XXIX. Frá Bernharði Stefánssgni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:

Til Jóhanns Sveinssonar frá Flógu, til háskólanáms i 
uppeldisfræðum ......................................................................

XXX. Frá Hjeðni Valdimarssgni.
Við 14.1 gr. B. II. d. Nýr liður:

Tii Odds Guðjónssonar, til hagfræðináms i Kiel

XXXI. Frá Sigurði Eggerz.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:

Til Þórhails Þorgilssonar, til lokanáms við Sorbonne 
í Parfs............................................................... .............................

XXXII. Frá Hjeðni Valdimarssgni.
Við 14. gr. B. XIII. 8. Nýr liður:

Til Böðvars Pjeturssonar, til þess að tullkomna sig
erlendis f skólateikningu og dýrafræði.....................................
Til vara...............................................................................................

XXXIII. Frá ólafi Thors.
Við 14. gr. B. XIV. 3. (Unglingaskólar).
a. Fyrir »og Akureyrar* kemur: Akureyrar og Hafnarfjarðar.
b. Fyrir »70000« kemur: ait að ..............................................

XXXIV. Frá Asgeiri Asgeirssgni.
Við 14. gr. B. XIV. 4. Nýr iiður:

Til rafmagusveitu við Núpsskóla, helmingur kostnaðar, 
,alt að .................................................................................................

15000

2500

1000

1600

1000

1200

1600
1200

60000

15000
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XXXV. Prá Ólafi Thort.
Við 14. gr. B. XIV. 5. Nýr liðnr:

Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg ..........
Styrkurinn er bnndinn því skilyrði, að innanbæjar- 

nemendur greiði skólagjöld eftir sömu reglu og í liðun- 
um III.—VII., og renni það i skólasjóð.

XXXVI. Frá jjárocitingancfnd.
Við 14. gr. B. XV. 2. (Ósk);

Fyrir »5000« kemnr .........................................................

XXXVII. Frá Jóhanni Jótefuyni.
Við 14. gr. B. XV. 4. Nýr liður:

Til Bjargar Sigurðardóttur, til þess að halda uppi 
kenslu i sildarmatreiðslu, gegn jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að .................................................................................

XXXVIII. Frá fjároeitinganefnd.
Við 14. gr. B. XVII. Nýr liður:

Til Málfriðar Jónasdóttur frá Kolmúla, til blindranáms 
i Reykjavik.................................................................................

XXXIX. Frá Láruti Helgasyni og Benedikt Soeinssyni.
Við 14. gr. B. XIX. Nýr liður:

Til Regine Dinse, til styrktar skóla hennar i Þýska- 
landi fyrir lslendinga.................................................................

XL. Frá Magnúsi Jónuyni.
Við 14. gr. B. XX. 4. Nýr liður:

Til Geirs Gigju kennara, til þess að fullnuma sig i skóla- 
smiði og lesa náttúrufræði i Kaupmannahðfn ..................

XLI. Frá Ásgeiri Ásgárssyni og Haraldi Guðmunduyni.
Við 14. gr. B. XX. 4. Nýr liður:

Til Gunnars A. Jóhannessonar, til þess að kynna sjer 
iþróttalif erlendis.........................................................................

16000

6000

1200

500

5000

1500

800

XLII. Frá Gunnari Sigurðssyni, ólafi Thort og Hanneá Jónuyni. 
Við 14. gr. B. XX. 4. Nýr liður:

Til Skáksambands lslands..................................................
Til oara.........................................................................................

XLIII, Frá Soeini ólafuyni, Halldóri Stefántsyni, Porláft Jónuyni, 
Jóni Sigurðssyni, Hannesi Jónssyni, Ingólfi Bjarnarsyni, Gunn-

2000
1500

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 121
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ari Sigurðssyni. Bernharði Stefánssyni og Haraldi 
Gnðmnndssyni.
Við 15. gr. 16. Nýr liður:

Til útgáfu 50 ára minningarrits Möðruvallaskóla

XLIV. Frá Haraldi Guðmnndssyni, Gnnnari Signrðssyni og 
Lárnsi Helgasyni.
Við 15. gr. 20. Nýr liður:

Til Ingibjargar Steinsdóttur, til leiknáms erlendis 
Til vara..................................................................................................

XLV. Frá Haraldi Gnðmnndssyni, Jóni A. Jónssyni og 
Magnúsi Tor/asyni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Jónasar Tómassonar, til þess að kynna sjer ný* 
ungar í hljómlist erlendis og undirbúa útgáfu tónsmiða sinna 
Til oara....................................

XLVl. Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Guðmundar Kristjánssonar, til söngnáms I ftalíu ... 
Til oara.................................................................................................

XLVII. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Guðmundar Matthiassonar frá Grímsey, til tón- 
listarnáms .........................................................................................

XLVIII. Frá Haraldi Gnðmnndssyni, Jörnndi Brynjólfssyni og 
Magnúsi Torfasyni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Mariu Markan, til söngnáms í Þýskalandi ............

XLIX. Frá Magnnsi Jónssyni og Asgeiri Asgeirssyni.
Við 15. gr. 28. Nýr liður:

Til Jóns Ófeigssonar, til þess að vinna að samning
þýsk-islenskrar orðabókar...............................................................
Til vara.................................................................................................

3000

2400
2000

2400
2000

3000
1500

2000

1200

5000
4000

L. Frá Asgeiri Asgeirssyni.
Við 15. gr. 30. Nýr liður:

Til Steins Emilssonar, til jarðfræðirannsókna 
Til oara... .......................................................................

2000
1500
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LI. Frá Jóhanni Jósefasgni og Benedikt Soeinssgni.
Við 15. gr. 33. (Páll Þorkelsson):

Fyrir >800« kemar ...............................................................

LII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 39. Nýr liður :

Til norræns stúdentamóts i Reykjavík .............................

LIII. Frá Jóni Ólafssyni og Haraldi Guðmundssgni.
Við 15. gr. 39. Nýr liður:

Til Iþróttafjelags Reykjavíkur, til þess að senda fim- 
leikaflokk kvenna undir stjórn Bjðrns Jakobssonar á iþrótta- 
mót i Finnlandi................................................................................

LIV. Frá Sigurjóni Á. ólafssyni.
Við 15. gr. 41. Nýr liður:

Til Kristins Þ. Pjeturssonar myndböggvara, til fram- 
haldsnáms i myndhöggvaralist i Suðurlöndum ............ ...

LV. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 16. gr. 3. (Sandgræðsla).
a. Fyrir >52000« kemur ...............................................................
b. Við athugasemdina bætist:

og 1500 krónur til vegagerðar um sandgræðslusvæðið 
í Bolungarvfk í Hólshreppi, gegn jafnháu tillagi annarsstað- 
ar að.

LVI. Frá fjárueitinganefnd.
Við 16. gr. 8. Nýr liður:

Til að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur til 
almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fimtungs framlagi 
frá hlutaðeigandi hjeruðnm, alt að..............................................

LVII. Frá landbúnaðarnefnd.
Við 16. gr. 13. Nýr liður :

Til þess að búa til bráðapestarbóluefni.............................

LVIII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 16. gr. 16. g. Nýr liður :

Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum ...
2. Við 16. gr. 16. Nýr liður:

Til landmælinga........................................................................

LIX. Frá Jóni A. Jónssgni og Asgeiri Asgeirssgni.
Við 16. gr. 26 (Guðm. Jónsson frá Mosdal).

Fyrir >800« kemur ...............................................................

1000

10000

7000

1500

53500

15000

5000

3500

45000

1000
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LX. Frá Asgeiri Asgeirssyni, Jóhanni P. Jóse/ssyni og Siy.Eggerz.
Við 16. gr. 33. (Landsfundnr kvenna 1930).

Fyrir »1000« kemur .......................................................

LXI. Frá Sigurði Eggerz, Asgeiri Asgeirssgni, Magnúti Jónssgni 
og Haraldi Gaðmundssgni.
Við 16. gr. 33. Nýr liðnr:

Til fjelags islenskra báskólakvenna, til þess að senda 
fulltrúa á þing alþjóðasambands báskólakvenna i Genf ...

LXII. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 16. gr. 35. Nýr liður:

Til Dýraverndunarfjelags íslands, til dýraverndunar- 
starfsemi .. .................... ...............................................................

LXIII. Frá Gannari Sigurðssgni og Einari Jónssgni.
Við 16. gr. 39. Nýr liður:

Til mælinga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og 
Markarfljóts.........................................................................................

LXIV. Frá jjárveitinganejnd.
1. Við 16. gr. 39. Nýr liður:

Til mælinga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og 
Markarfljóts ............................................................... ... .............

2. Við 16. gr. 40. Nýr liður:
Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum, fyrri greiðsla ...

LXV. Frá Halldóri Stefánssgni og Sveini ólafssgni.
Við 16. gr. 43. Nýir liðir:
a. Til þess að gera Lagarfoss laxgengan, ’/’ kostnaðar,

alt að .........................................................................................
b. Til þess að byggja klakbús á Hallormsstað og reka laxa-

klak þar, */• kostnaðar, alt að ..............................................

LXVI. Frá Sigarjóni .1. Ólafssgni.
Við 16. gr. 51. Nýir liðir:
a. Til Odds Valentínussonar bafnsögumanns, styrkur til

að kaupa hafnsögubát, gegn 500 kr. framlagi úr hafnar- 
sjóði Stykkishólms........................................................................

b. Til Freygarðs Þorvaldssonar vjelstjóra, til þess að koma 
i framkvæmd uppfyndingu hans viðvikjandi kolasparn-
aði á eimskipum ..................................... ...........................
Til vara ...................................................... ............................

2000

2000

1800

15000

10000

6000

6000

3200

1000

6000
4500
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LXVIL Frá fjárveitinganefnd.
Við 17. gr. 7 (Slysavarnir):
a. Fyrir »10000« kemnr ...............................................................
b. Við liðinn kemur athugasemd:

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. til vegar, er 
flytja megi eftir björgunarbát milli Sandgerðis og Stafness.

LXVIII. Frá Jóni Ólafssyni og Pjetri Oltesen.
Við 17. gr. 11 (Stórstúkan).
Fyrir »8000« kemur ... ..............................................................

LXIX. Frá Hjeðni Valdimarssyni.
Við 17. gr. 19. Nýr liður:

Til sjúkrasjóðs verkamannafjelagsins Drffanda i Vest-
mannaeyjum.......................................................................................
Til vara.................................................................................................

LXX. Frá Magnási Gaðmandssyni.
Við 18. gr. II. a. 2. Nýr liður:

Til Sigurðar Kvarans hjeraðslæknis ...........................

LXXI. Frá Benedikt Sveinssgni og Tryggva Pórhallssyni.
Við 18. gr. II. b. 11 (Krislbjörg Marteinsdóttir ráðberraekkja).

Fyrir »600« kemur ...............................................................

LXXIl. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 18. gr. II. b. 23. Nýr liður:

Til Soffiu Johnsen læknisekkju............................................
2. Við 18. gr. II. d. 27. Nýir liðir:

a. Til Elfnar Helgadóltur, ekkju Jóh. L. L. Jóhanns-
sonar, 132 kr., auk 100 kr. með hverju barni henn- 
ar í ómegð..............................................................................

b. Til Arndfsar Pjetursdóttur ..............................................
c. Til Guðnýjar Porsteinsdóttur...........................................
d. Til Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá Grenivfk

LXXIII. Frá Ásgeiri Ásgeirssgni.
1. Við 18. gr. II. e. 12 (Jóhannes Sigfússon).

Fyrir »1200« komi................... .......................
2. Við 18. gr. II. e. 13. Nýr liður:

Tit Sigurjóns Rögnvaldssonar ....................

LXXIV. Frá Benedikt Sveinssgni og Halldóri Stefánssgni.
Við 18. gr. II. f. 14 (Guðm. Kristjánsson).

Fyrir »200« kemur ...

18000

10000

1000
600

405

1200

500

432
137,93
173,56
135,37

1800

200

• • • 300
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LXXV. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 18. gr. II. f. 22. Nýr liður:

Til Ragnbeiðar Bjarnadóttur, ekkju Þorleifs Jónssonar 400
2. Viö 18. gr. II. f. 23. (Þorleifar Jónsson).

Liðnrinn fellur niður.

LXXVI. Frá Sveini Ólafssgni.
Við 18. gr. II. f. 24. Nýr liður:

Til Einars Ólasonar fyrrum pósts..................................... 300

LXXVII. Frá Magnúsi Gnðmnndssgni.
Við 18. gr. II. g. 6 (Guðmundur Friðjónsson).

Fyrir »1200« kemur .............................................................. 2000

LXXVIII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. i. 12. Nýr Iiður:

Til Hólmfriðar Friðfinnsdóttur ljósmóður ............ ... 200

LXXIX. Frá Magnúsi Gnðmnndssgni.
Við 18. gr. II. i. 42. Nýr liður:

Til Sigríðar Magbúsdóttur hjúkrunarkonu .................... 500

LXXX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 22. gr. 5. Nýr liður:
Til simalagninga:
a. í Austur-Skaftafellssýslu ...................................................... 4000
b. 1 Vestur-Skaftafellssýslu ...................................................... 6000
c. 1 Skagafjarðarsýslu ............................................................... 2000

Vextir af lánum þessum sjeu 6% og lánin endurgreiðist 
á 10 árum.

LXXXI. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við brtt. LXXXII, 1.

Á undan sPatrekshreppi* kemur: Suðurfjarðahreppi.

LXXXII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 22 gr. 6. Á 'eftir liðnum kemur ný málsgrein:

Stjórninni er heimilt að veita Gerðabreppi, Innri-Akraneshreppi, 
Grunnavíkurhreppi, Árneshreppi, Patrekshreppi og Ostagerðarfjelagi 
Önfirðinga uppgjöf vaxta og greiðslufrest aíborgana fyrir árið 1929 
af skuldum þeirra við rfkissjóð, enda kynni stjórnin sjer til hlítar 
hag þessara skuldunauta og geri tillögur um endanlega samninga 
um lán þessi og leggi fyrir næsta Alþingi.

2. Við 22. gr. Aftan við greinina bætist málsgrein:
Stjórninni er heimilt að veita Jóhannesi Jósefssyni gjaldfrest i 3 ár
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á tolinm af nanðsynlegnm inn^nstokksmnnum og áhóldnm til 
gistihúss hans i Reykjavík.

LXXXIII. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 22. gr. Aftan við greinina kemur málsgrein:

Stjórninni er heimilt að gefa Halldóri Arnórssyni nmbúðasmið
eftir eftirstöðvar af viðlagasjóðsláni því, er honnm var veitt 1922.

LXXXIV. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pjetri Ottesen.
Við 23. gr. II. Nýr liður:

. Að greiða úr rikissjóði þær 15 þús. kr., sem rikissjóðnr er i ábyrgð 
fyrir vegna Hvitárbakkaskólans, .þegar afráðið er, að skólinn verði flnttnr.

LXXXV. Frá Jörnndi Brgnjálfssgni og Magnúsi Torfasgni.
Við 23. gr. II. Nýr liðnr:

Að skipa 3 menn til að athnga ástand Skeiðaáveitunnar og fjár- 
hagsgetn bænda á áveitusvæðinu til að standa straum af áveitnkostn- 
aðinum. Það af áveitukostnaðinnm, sem bændnm að þeirri athugnn 
lokinni telst nm megn að bera, er rikisstjórninni heimilt að Ijetta af 
þeim, með því að rikissjóðnr taki að sjer að þeim hlnta lán þan, er 
á áveitnnni hvila.

LXXXVI. Frá Ásgeiri Asgeirssyni.
Við 23. gr. III. Nýr liður:

Að lána Auðkúlnhreppi í Vestur-ísafjarðarsýsln 10 þús. kr. til 20 
ára með 6°/o ársvöxtum.

LXXXVII. Frá dómsmátaráðherra.
Við 23. gr. III. Nýir liðir:
a. Að láta reisa byggingu á Arnarhólstúni fyrir ýmsar skrifstofnr 

landsins, ef sýnt þykir,. að með þvi megi lækka til mnna kostnað 
við skrifstofnhald i Reykjavik, og taka i þvi skyni lán, alt að 225 
þúsnnd kr.

b. Að kanpa til handa rikinn jarðirnar Kross, Velli og Reyki með 
Reykjabjáleign og Reykjakoti, allar í Ölfusi, fyrir 100 þúsnnd kr., 
og taka tií þess lán, alt að sömu fjárhæð.

c. Að kanpa eftir mati úttektarmanna peningshús þan á Eiðnm, sem 
ern eign fyrverandi skólastjóra, Ásmnndar dócents Gnðmundssonar.

LXXXVIII. Frá Magnúsi Guðmundssyni.
Við 23. gr. VIII. Nýr liður:

Að endnrgreiða ekkju Bjarna Jónssonar frá Vogi úr lifeyrissjóði 
embættismanna það, sem hann hafði í sjóðinn greitt,
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Ed. 409. Nefndarílit

um frumvarp til laga um Búnaðarbanka íslands.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir íhugað frv. þetta á nokkrum fundum og kynt sjer um- 
sagnir um það frá bankaráði Landsbankans, framkvæmdarstjóra Söfnunarsjóðs- 
ins, Búnaðarþinginu og ýmsum einstökum mönnum.

Nefndin er öll á einu máli um það, að mjög æskilegtsje, að landbún- 
aðurinn fái sem allra fullkomnasta lánsstofnun út af fyrir sig.

Með þvi móti ættu sveitabændur að fá greiðari aðgang að lánum til 
nauðsynlegra framkvæmda heldur en kostur hefir verið á að þessu, og að 
öllum likum nokkru ódýrari, þar sem lánum til Iandbúnaðar, sem i flestum 
tilfellum eru ábættulitil, yrði ekki blandað saman við lán til áhættusamari 
atvinnuvega.

Frumvarpið virðist hafa fengið svo góðan undirbúning sem frekast var 
kostur á og þvi sómdi, þar sem það er samið af lögfræðingi, sem sjerstaklega 
hefir kynt sjer lánsstofnanir með þarfir landbúnaðarins fyrir augum, og auk 
þess hefir um mörg ár starfað við heilbrigða lánsstofnun bjer á landi. Siðan 
hefir atvinnumálaráðherra athugað málið vandlega og sent það til umsagnar 
ýmsum stofnunum og einstökum mönnum.

Hefir frv. í aðalatriðum hlotið mjög eindregin meðmæli þeirra aðilja, 
er best skyn mega bera á svona mál, svo sem bankaráðs Landsbankans, fram- 
kvæmdarstjóra Ræktunarsjóðsins og Söfnunarsjóðsins og Búnaðarþingsins.

Þar sem málið er nú svona vel undirbúið, treystir nefndin sjer ekki 
til að koma fram með breytingartillögur, er tvimælalaust megi til bóta verða.

Hyggur bún, að reynslan muni best skera úr um, hvort þörf sje 
breytinga.

Nefndin leggur þó nokkuð misríka áherslu á hinar einstöku starfs- 
greinar bankans.

Allir nefndarmenn telja hina mestu þörf á bústofnslánadeildinni, með 
þvi að þeim er kunnugt, hve miklir örðugleikar eru á því fyrir fátæka menn 
að koma upp bústofni og að það er mjög algengt, að þess vegna hafa menn 
svo litil bú, að þau geta alls ekki borið sig. Aftur búa aðrir við altof dýran 
leigupening. Nefndin telur það þvi illa farið, að skilyrðin fyrir láni gegn veði 
i búfje bafa verið fullmikið hert i Nd., sbr. 3. málsgr. 45. gr.

Um nauðsyn veðdeildarinnar eru nokkuð skiftar skoðanir innan nefnd- 
arinnar. Telja tveir nefndarmenn, að hennar sje ef til vill ekki brýn þörf, með 
þvi veðdeild Landsbankans geti int af höndum hennar hlutverk. Aftur leggur 
þriðji maðurinn (Jón J.) rika áberslu á, að þar sem sett sje upp sjerstök láns- 
stofnun fyrir landbúnaðinn, þá sje hún þannig úr garði gerð, að hún geti sem 
mest fullnægt lánsþörf sveitabænda. (Samkomulag befir þó orðið um að láta 
ákvæðin um veðdeildina haldast óbreytt).



Þingskjal 409—410 969

Nokkuð eru og skiftar skoðanir um, hvorl leyfa skuli bankanum að 
gefa út sjerstaka flokka bankavaxtabrjefa með happavinningum, en meiri hlut- 
inn telur þó rjett, að þetta sje leyft.

Loks hefir 1 nefndarmaður Iagt til að stofna nýja deild við bankann 
fyrir smábýli við kauptún og kaupstaði, en meiri hl. telur þess ekki brýna 
þörf eins og stendur og óvist, hversu heppilegt það yrði fyrir stofnunina, enda 
málið svo litið athugað, að ógerlegt sje að leggja til, að að þvi sje hrapað að 
svo komnu.

Þrátt fyrir þessar nokkuð mismunandi skoðanir bjá nefndarmönnum 
á einstökum atriðum, telja þeir allir þetta frv. um stofnun landbúnaðarbanka 
eitt merkasta málið á þessu þingi og það best undirbúna og gera sjer von um, 
að landbúnaðarbankinn megi verða stórfeld Iyftistöng fyrir landbúnaðinn, ef 
sala bankavaxtabrjefanna tekst eins og vænta má.

Að visu mundi nefndin gjarnan vilja gera ýmsar smábreytingar á frv., 
en það varð þó ofan á, að nefndin í heild flytti engar breytingartill. við það.

Nefndin telur það mjög mikilsvert, að komið sje upp umboðsskrif- 
stofnm i sem flestum bjeruðum landsins, til að greiða fyrir viðskiftum þeirra 
við aðalbankann. Ættu þær i flestum tilfellum að geta sagt lánbeiðendum 
um lánskjör og um horfur með lánið, og veitt þeim fulla leiðbeining um 
undirbúning umsókna, og jafnvel annast sending þeirra o. s. frv., og binsvegar 
verið bankanum til mikilsverðrar aðstoðar, eins og bent er til i 65. gr.

Hyggur nefndin, að heppilegt mundi að semja við sparisjóði þá og 
kaupfjelög, sem almenns trausts njóta, um að taka slik störf að sjer, og að 
hvorumtveggja þeim stofnunum mundi ljúft að inna þau störf af hendi gegn 
litilli eða engri þóknun, þar sem það er i þeirra verkabring að greiða sem 
best fyrir peninga- og fjármálum bjeraðsbúa sinna.

Þrátt fyrir mismunandi skoðanir á einstökum atriðum frumvarpsins, 
eru nefndarmenn sammála um, að málið i heild sinni gangi fram.

Alþingi, 24. april 1929.

Jón Jónsson, Jón Baldvinsson, Jónas Kristjánsson. 
form., frsm. fundaskr.

Ed. 410. Breytingartlllögur

við frv. til laga um Búnaðarbanka íslands.

Frá Jóni Baldvinssyni.

I. Á eftir V. kafla kemur nýr kafli, sem verður VI. kafli og 11 nýjar grein- 
ar ásamt fyrirsögn:

1. Rikissjóður leggur fram 50 þúsund kr. á ári til lánadeildar til smábýla í 
nágrenni kaupstaða og kauptúna.

Alpt. 1929. A, (41. Iðgaiafarpingl 122
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2. Ríkisstjórninni skal beimilt að taka lán innanlands eða utan, alt að 2 
miljónum kr., banda lánadeildinni, til starfsemi þeirrar, er benni er ætlað j 
að vinna samkvæmt lögum þessum.

3. Ríkissjóður afhendir Búnaðarbankanum lánsfjeð, en deildin stendur attur 
ríkissjóði skil á vöxtum og afborgunum láns þess, er ríkissjóður hefir ! 
tekið i þessu skyni.

4. Lán samkvæmt þessum kafla skal aðeins veita til smábýla i grend við 
kaupstaði og kauptún, og skal það að jafnaði vera skilyrði fyrir láni, að ; 
land það, er býli fylgir, skuli fullræktað eða fullnotað geta veitt meðal- 
fjölskyldu að minsta kosti þriðjung þess, er þarf til framfærslu henni.

5. Lán úr lánadeild má veita gegn þessum tryggingum:
a. gegn hverju því fasteignaveði, er bankastjórnin tekur gilt.
b. gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sje býlið 

ekki veðsett með 1. veðrjetti.
c. gegn ábyrgð sýslu-, bæjar- eða breppsfjelaga.

6. Lán mega nema alt að */< af virðingarverði húseigna, mannvirkja og Iands 
eða afnotarjetti lands.

7. Hámark lánsfjárhæðar má vera 15000 krónur.
8. Lánin ávaxtast og endurborgast með jöfnum greiðslum, þannig að árlegt 

gjald af allri lánsfjárbæðinni sje 5°/o í 42 ár.
9. Ef árgreiðslur þær, er deildin fær, hrökkva eigi til greiðslu vaxta og af- 

borgana af Iáni rikissjóðs samkv. 42. gr. þessa kafla, skal greiða mismun- 
inn af tillagi rikissjóðs. Að öðru leyti má verja tillagi rikissjóðs til útlána. 
Verði árgreiðslur hærri en greiða þarf til rikissjóðs, má verja afgangin- 
um til nýrra lána.

10. Nú verða ábúenda- eða eigendaskifti, með sölu eða erfðum, að fasteign, 
sem stendur i skuld við lánadeild smábýla, og er þá enginn ábúðar- eða 
kaupsamningur gildur um eignina neraa með árituðu samþykki stjórnar 
Búnaðarbankans. Söluverð slikrar fasteignar má ekki vera bærra en siðasta 
fasleignamat sýnir, að viðbættu virðingarverði þeirra mannvirkja, er unnin 
hafa verið frá því er fasteignamat fór síðast fram. Sje um leiguábúð að 
ræða, má eftirgjald ekki vera hærra en sem svarar 4°/o landverðs, að við- 
bættum 2°/o húsaverðs, miðað við siðasta fasteignamat og virðingarverð 
umbóta, er siðar hafa verið gerðar.

Ef fasteign er seld eða Ieigð með öðrum hætti en hjer segir, fellur 
lán það, er hvilir á eigninni, i gjalddaga fyrirvaralaust; þá skal og endur- 
greiða lánadeildinni allar vaxtagjafir frá þvi lánið var tekið, ásamt vaxta- 
vöxtum. Þetta gildir þó eigi, þegar eigendaskifti verða fyrir fullkomna erfð.

11. Um innheimtu lána og heimild til þess að selja veð skulu gilda á- 
kvæði 35. gr. þessara laga, eftir þvi sem við á.

II. Fyrirsögn kaflans skal vera:
Lánadeild smábýla við kaupstaði og kauptún.

(Greinatala og kafla breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu).
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til laga um breyting á lögum um sáttatilraunir i vinnudeilum, nr.55, 27. júní 1925. 

Frá m:nni hluta allsherjarnefndar.

Nd. 411. Framvarp

1. gr.
Við 3. gr. Á eftir málsgr. komi ný málsgrein:
Skipunarnefnd sáttasemjara gerir tillögur til atvinnumálaráðherra um 

uppsagnarfrest á vinnusamningum vinnusala og vinnuþega, þar er þess þarf, 
svo og ef breyta skal viðurkendum kauptaxta. Fresti þeim, er ráðherra rkveður, 
skuln aðilar hlita.

2. gr.
Við 6. gr. Á eftir 1. málsl. komi: en hann ákveður hvar, hvernig og 

hvenær sú atkvæðagreiðsla fer fram.

3. gr.
Á eftir 6. gr. komi 2 nýjar greinar:
7. gr. Nú er endanleg tillaga sáttasemjara feld, enda telur hann sátta- 

tilraunum lokið, og gerir hann þá tillögu um, að aðiljar nefni menn til gerðar 
á sama hátt og i 3. gr. segir. Fallist þeir á tillöguna, skulu nefndir 2 menn til 
gerðar af hvors hálfu, en gerðarmenn nefna oddamann. Verði þeir eigi ásáttir 
um nefning oddamanns, skal sáttamaður nefna hann. Gerðardómurinn hefir 
rannsóknarvald samkv. 5. gr. Gerð, er þessir segja upp, er aðiljum skylt að hlita.

8. gr. Sáttatilraunum og gerð skal hraða, að þvi kostur er á. Nú riður 
vinnustöðvun að, og skal þá sáttasemjari, ef henta þykir, hafa vald til að fresta 
henni um 2 vikur. Fallist aðilar á tillögu um að leggja vinnudeilu i gerð, má 
sáttasemjari á sama hátt fresta vinnustöðvun, þó eigi lengar en 7 daga.

(8. og 9. gr. verði 10. og 11. gr.).

5- gr.
Lög. þessi öðlast gildi 1. júli 1929.

Greinargerð.

Frumvarp þetta ber að skoða sem sáttatilraun milli þeirra, sem hjer 
eiga hlut að. Nánar i framsögu.

Gunnar Sigurðsson, 
form,

Magnús Torfason, 
frsm.
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um frv. til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 13, frá 8. júni 1925, - 
um sektir.

Frá allsberjarnefnd.

Nefndin hefir atbugað frv. og mælir með þvi, að það nái fram að ganga. 
Einn nefndarmaður (M. G.) var ekki viðstaddur og hefir því óbundið j

atkvæði um málið.

Nd. 419. Nefndarill*

Alþingi, 24. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, 
form.

Hjeðinn Valdimarsson, 
frsm. og fundaskr. 

Hákon Kristófersson.

Magnús Torfason.

Ed. 413. Nefodarálit

um frv. til laga um einkasölu rikisins á tóbaki.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Frv. þetta fer tram á að taka upp aftur rikiseinkasölu á tóbaki i heildversl- 
un, með likri tilhögun og hjer var árin 1922—25. Tilgangur frv. er, að þvi er 
ráða má af greinargerðinni, sá, að afla rikissjóði aukinna tekna af tóbaki. En 
þar sem endurskoðun skattalöggjafarinnar er nú i höndum milliþinganefndar, er 
skipnð var á Atþingi 1928, þykir meiri hlutanum þegar af þeirri ástæðu ekki 
rjett að afgreiða eins og stendnr verulegar breytingar á þeirri löggjöf, og leggnr 
þvi til, að tii afgreiðslu á málinu verði samþykt svofeld

RÖKSTUDD DAGSKRÁ:

Með þvi að endurskoðun á skattalöggjöfinni er nú i höndum milliþinga- 
nefndar, telur þingdeildin ekki rjett að afgreiða einstaka breytingu á tekjnlóg- 
gjöfinni, svo sem þetta frv. fer fram á, og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. april 1924.

Jón Þorláksson, Páll Hermannsson. Björn Kristjánsson. 
frsm.
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um frv, til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan 
ellistyrk.

Frá meirí hluta fjárhagsnefndar.

Enda þótt vænta megi, að bráðlega verði sett lög um almenna elli- 
tryggingu, þá getur þó meiri hlutí nefndarinnar fallist á, að rjett sje að gera 
breytingar til bráðabirgða á ellistyrktarlögunum, er miða að þvi að efla til- 
gang þeirra. Enda má þá og teljast rjett, að breytingar þær komi í gildi þegar.

Hinsvegar vill nefndin ekki, að svo komnu, breyta grundvelii laganna 
um gjaldskylduaðild til ellistyrktarsjóðanna, og felst þvi ekki á þá breytingu, 
er gerð var við frv. i meðferð efri deildar um það atríði, og vill færa frv. 
að þvi leyti á grundvöll gildandi laga, eins og það var boríð fram af flutn- 
ingsmönnum.

Bæjarsjóðir og einkum sveitarsjóðir eru þegar flestir fullhlaðnir og 
sumir ofblaðnir gjöldum, enda hafa nær enga tekjustofna - fæstir þeirra — 
nema það, sem rikið hefir skilið þeim eftir af hinum upprunalega tekjustofni 
þeirra, efnum og ástæðum. En eins og kunnugt er, hefir rikissjóður með 
tekjuskatts- og eignarskattsiögunum 1921 ásælst þann tekjustofn sveitarfjelaganna 
meira en áður, án þess að eftirláta þeim nokkra tekjustofna i staðinn, en þó 
jafnframt lagt á sveitarfjelögin auknar byrðar.

Nefndin felst á, að rjettmælt sje, að nokkru stærrí hluta ársteknanna 
sje varið til úthlutunar en nú er. — Þörf samtiðarinnar er rikarí en þörf 
framtiðarinnar i þessu efni. — Þess vegna vill nefndin, að öll iðgjöldin komi 
til úthlutunar, ’/3 hlutar af tillagi ríkissjóðs og hálfir vextirnir.

Sjóðirnir eru nú orðnir að upphæð rúmlega 1 miljón króna. Hálfa 
vexti af þvi mun mega áætla nái. 30 þús. krónum. Og eftir tillögum nefnd- 
arinnar niá ætla ’/s rikissjóðstillagsins 22—23 þúsund. Verður þá vöxtur sjóð- 
anna yfir 50þúsund krónur. Getur veríð álitamál, hvort ekki værí forsvaran- 
legt að ganga nær vexti sjóðanna, þar sem vöxturinn næmi enn fullum inn- 
lánsvöxtum.

Eftir tillögum nefndarinnar myndu þær tekjur sjóðanna, sem kæmu 
til úthlutunar, verða álíka miklar og eftir frumvarpinu eins og það er nú.

Tveir nefndarmanna (H. J. og H. V.) hafa sjerstöðu um málið.
Samkvæmt framansögðu leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frv. 

verði samþykt með eftirfarandi

Wd. 414. Hefndaréllt

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með tillagi úr ríkissjóði, er nemi 1.50 

kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.
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2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef i 

verðugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthlutá öllu þvi gjaldi, er j 
gjaldskyldum mönnum ber að greiða það ár i kaupstaðnum eða hreppn- 
um, ennfremur ’/s af þeim styrk, er lagður er til styrktarsjóðsins úr ríkis- j 
sjóði á árinu, og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár ' 
á undan.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi ganga í gildi þegar.

Alþingi, 24. april 1929.

Halldór Stefánsson, Jón A. Jónsson. Sig. Eggerz.
form. og frsm.

Ásg. Ásgeirsson. ólafur Thors.

Nd. 415. Fnamvarp

til laga um rannsóknir i þarfir atvinnuveganna.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að setja á stofn rannsóknar- og tilrauna- 

stofu i þarfir atvinnuveganna, eftir þvi sem nánar er ákveðið i lögum þessum.

2. gr.
Stofan skal starfa á svo fullkominn visindalegan hátt sem auðið er, og 

skal verkefni hennar vera:
1. að reyna að finna orsakir þeirra sjúkdóma, sem mestu tjóni valda á bú- 

fje landsmanna, svo sem bráðapestar, lungnaormaveiki, Hvanneyrarveiki, 
fjöruskjögurs o. fl., og reyna að finna aðferðir til að lækna þessá sjúk- 
dóma og afstýra þeim.

2. rannsókn fóðurefna og fjörvirannsóknir (vitamina) i Iýsi og öðrum fóður- 
vörum og matvælum.

3. rannsókn verkunarskemda i kjöti, fiski og öðrum land- ogsjávarafurðum.
4. rannsókn þaragróðurs og jurta með tilliti til fóðurgildis, sem og jurta- 

sjúkdóma.
5. aðrar rannsóknir, sem atvinnumálaráðuneytið óskar.

Haga skal allri starfsemi stofnunarinnar eftir fyrirmælum atvinnu- 
málaráðuneytisins.

Eftir þvi sem við verður komið, skal rannsóknarstofan inna af hendi 
rannsóknir fyrir stjórn Búnaðarfjelags Islands og stjórn Fiskifjelags Islands,
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3. gr.
Dýralæknum, sem eru i þjónustu rikisins, starfsmönnum Búnaðarfje- 

lags íslands og Fiskifjelagsins og skólastjórum og kennurum búnaðarskólanna 
skal skylt að láta stofunni aðstoð sína i tje, hverjum á sinu sviði, eftir þvi 
sem atvinnumálaráðberra telur nauðsynlegt, gegn þeirri þóknun, sem ákveðin er 
í lögum eða i reglugerð, sem atvinnumálaráðherra getur sett um þetta efni.

Sömuleiðis skal efnarannsóknarstofu rikisins og rannsóknarstofu há- 
skólans skylt að inna af hendi fyrír stofuna þau störf, sem þessar stofnanir 
hafa tæki til, en hún ekki, en annars kveður atvinnumálaráðherra á i samráði 
við læknadeild háskólans, hversu sambandi þessara stofnana allra megi koma 
haganlegast fyrir.

4. gr.
Atvinnumálaráðherra getur i samráði við forstöðumann rannsóknar- 

stofunnar falið dýralæknum og skólastjórum búnaðarskólanna með samningi 
að gera tilraunir á búfje, með þvi markmiði, sem stofan starfar að, og enn- 
fremur getur atvinnumálaráðberra látið fram fara tilraunir á peningi búa, sem 
rekin eru fyrir reikning ríkissjóðs.

5- gr.
Atvinnumálarádherra ræður stofunni forstöðumann, sem hafi nægilega 

visindalega mentun til starfans, og fær honum nauðsynlega aðstoð. Laun for- 
stöðumanns rannsóknarstofunnar skulu ekki vera hærri en laun prófessora 
háskólans.

Stofan skal búin þeim áhöldum og henni fengið það húsnæði, sem 
þarf til þess að hún geti rækt start sitt með sem bestum árangri.

6. gr.
AUur kostnaður við stofnun og rekstur stofunnar skal greiddur úr 

rikissjóði, og skal í fjárlögum ákveða laun starfsmanna og nægilegt fje til ann- 
ars rekstrarkostnaðar.

7. gr.
Greitt skal fyrir starf, er stofan innir af bendi fyrir einstaka menn og 

atvinnufyrirtæki, samkv. gjaldskrá, sem atvinnumálaráðherra setur, að fengn- 
um tillögum forstöðumanns.

IWd. 416. FramYarp

til laga um ófriðun sels í ölfusá.
(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
í Ölfusá i Árnessýslu skulu vera ófriðuð selalátur og selalagnir.
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2. gr.
Fyrir missi seiveiðinytja í ánni, vegna ákvæða 1, gr., skuln koma fnliar , 

bætur, eftir mali óvilhalira dómkvaddra manna, og vera árgjald, sem metið er i ; 
eitt skifti fyrir öll, sbr. þó 4. gr. Baetur þessar sknln þeir, er iaxveiðirjett eiga á j 
hverjnm tima i Öifnsá (Hvítá) og ám þeim, er i bana renna, inna af hendi að ■ 
tiltöln eftir veiðimagni, samkvsemt hlnnnindaskýrslnm næsta árs á undan. Jafnar j 
sýslnmaðnr gjaldinn niðnr og innheimtir á manntalsþingi, og fylgir þvi lögtaksrjett- 
ur. Nú er laxveiðirjettnr leigðnr, og greiðir leigntaki þá bætnr i stað veiðieiganda.

3. gr.
Ef laxveiði jarða, er bætnr hafa hiotið fyrir nytjamissi af selveiði i ánni, - 

eykst frá þvi sem er, eítir að byrjað er á útrýmingn selsins, þá sknln hagsmnnir 
af þeirri aukningu metnir af dómkvöddnm mönnnm til frádráttar bótnnnm, enda ; 
geri 10 þeirra aðiija, er bætnr eiga að greiða, kröfn nm matið. Nú telja dóm- 
kvaddir menn, að laxveiði einhverrar eða allra þessara jarða hafi ankist svo, að 
aukningin gefi eins mikinn arð og selveiðin áður, og sknln þá bætnr fyrir sei- 
veiðimissinn niður falia.

4. gr.
Kostnað við mat samkvæmt lögnm þessnm skal greiða úr sýslusjóði.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 417. Kefndarállt

um frv. til laga utn breyting á lögum nr. 37, 19. júní 1922, um eftirlit með 
skipum og bátum og öryggi þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta i sambandi við giidandi lög og reglu- 
gerðir um þetta efni og komist að þeirri niðurstöðu, að nauðsyn beri til að 
tryggja, að skoðanir skipa og báta og alt eftirlit verði betur framkvæmt en 
raun hefir á orðið i ýmsum veiðistöðum. hingað tii. Getur nefndin eftir at- 
vikum fallíst á, að skipaður verði skipaskoðunarstjóri, svo sem frv. mælir 
fyrir um, og vill ætla, að með þvi náist meira samræmi i framkvæmd laganna.

Nefndin vili taka fram, i sambandi við samþykt þessa frv., að hún 
telur brýnustu nauðsyn á, að endurskoðuð verði hið alira fyrsta tilskipun frá 
20. nóv. 1922 um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra, sem og 
reglugerð frá 7. nóv. 1923 um þóknun til skoðunarmanna skipa o. fl.

Þá vill nefndin benda á, að bún hefir ekki getað fundið, að út hafi 
verið gefin reglugerð um eftirlit með öryggi þeirra fljótandi fara, sem lögin
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frá 19. júní 1922 ekki ná til, sem þó er heimilt samkvæmt 5. gr. nefndra 
laga. Telur nefndin, að slík reglugerð sje mjög nauðsynleg, því það mun 
óhætt að fullyrða, að þær fleytur skifta hundruðum á öllu landinu, sem fiski- 
veiðar stunda að meira eða minna leyti, en falla þó ekki undir ákvæði lag- 
anna, af því að þær annað tveggja stunda ekki fiskiveiðar heila vertíð, eða 
hafa færri en fjögra manna áhöfn. Virðist full ástæða til, að einnig sje haft 
eftirlit með öryggi slikra fara, enda gera lögin ráð fyrir því.

Lóks vill nefndin geta þess, að hún telur varhugavert ákvæði 9. gr. 
frv. um, að fela megi færri mönnum en lögin tiltaka að framkvæma skoðun 
skipa. En þar sem áliðið er þingtima, gæti breyting á frv. valdið þvi, að það 
dagaði uppi i þinginu að þessu sinni, og vill nefndin þvi ekki leggja til, að 9. 
gr. verði feld niður, en væntir, að treysta megi þvi, að skipaskoðunarstjóri 
beiti ákvæði þessu ekki, eða þá aðeins með fylstu varúð.

Að öllu athuguðu leggur nefndin þvi til, að frv. verði samþykt óbreytt. 

Alþingi, 24. apríl 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. frsm. og fundaskr.

Ed. 419. Nefndarillt

um frv. tii laga um lögreglustjóra á Akranesi.

Frá allsherjarnefnd.

Þó nefndarmenn sjeu ekki að öiiu leyti sammála um gagnsemi nýmselis 
þess, sem upp er tekið i frv. þessu, þá hefir niðurstaðan orðið sú, að öll nefndin 
leggur til, að frumvarpið verði samþykt. Einn nefndarmanna (Jóh. Jóh.) viil 
samþykkja það án breytinga, en tveir vilja samþykkja það með svofeldri

BREYTINGU:

Við 1. gr. 1 stað orðanna »samkvsemt tiiiögum* komi: að fengnum 
tillögum.

Alþingi, 23. aprii 1929.

Jón Baldvinsson, 
form.

Ingvar Pálmason, Jób. Jóhannesson. 
fundaskr.

Alþt. 1929. A. (41. tðggjafarping). 123
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Ed. 419. Netbdarállt

um frv. til laga um breyting á lögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907. 

Frá fjárhagsnefnd.

1 frumvarpinu er gert ráð fyrir, að rikisstjórnin skipi sjerstakan mann 
til að hafa yfir-eftirlit með þvi, að lögum um brunamál frá 1907 verði hlýtt, 
og til þess jafnframt að leiðbeina um framkvæmdir brunavarna, sem nú eru 
taldar ófullkomnar. Er ætlast til, að kostnaður, er af þessu leiðir, greiðist að 
bálfu úr rikissjóði, en hinn helminginn greiði Brunabótafjelag Islands.

Nefndinni þykir rjett, að ríkið taki þátt i kostnaðinum i fyrstu, á með- 
an verið er að koma brunavörnum i viðunandi horf, en heldur ekki lengur. 
Vill nefndin, að sem fyrst verði komið á löglegum og tryggilegum brunavörn- 
um, og telur, að til þess ættu *að nægja tvö ár.

Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Siðasti málsliður frv.greinarinnar orðist svo:
Tii ársloka 1931 greiðir rikissjóður kostnað við yfir-eftirlitið að 

bálfu og Brunabótafjelag íslands að hálfu. Brunabótafjelag íslands ann- 
ast um allan kostnaðinn úr þvi.

2. Á eftir frv.greininni, sem verður 1. gr., komi ný grein (2. gr.) svo 
hljóðandi:

Lög þessi öðlast þegar gildí.

Alþingi, 24. april 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Páll Hermannsson, 
form. fundaskr. frsm.

Björn Rristjánsson. Jón Porláksson.

Nd. 420. Nefndarállt

tím frv. til laga um innflutniogstoll af niðursoðinni mjólk.

Frá minni bl, fjárhagsnefndar.

Frv. miðar að þvi í senn:
1. að auka innlenda framleiðslu til eigin nota landsmanna,
2. að styðja að því, að iandið sje minna háð öðrum löndum um nauðsynjar 

sinar,



3. að styðja og efla iðnað í landinu úr innlendum hrávörum,
4. að efla ræktun landsins.

Virðist minni hl. fjárhagsn. því, að ekki sje áhorfsmál að samþykkja frv. 
— Hinsvegar er það vitanlega á valdi þingsins að gera þær breytingar á þeim 
ákvæðnm, er frv. setur, sem breyttar ástæðnr geta gefið tilefni til.

Alþingi, 24. apríl 1929.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson,
form. og frsm. fnndaskr.
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Nd. 421. Frnmvarp

til laga nm refarækt.

(Eftir 2. nmr. i Nd.)

1. gr.
Öll refabú skuln vera háð dýralækniseftirliti, en þar skal refabú talið, 

sem refir ern aldir árlangt, hvort sem færri ern eða fleiri.

2. gr.
Bannað er að geyma refi öðrnvisi en i fnlltryggum girðingnm eða annari 

örnggri vörsln. Atvinnnmálaráðnneytið setur með reglugerð ákvæði nm tilhög- 
nn refagirðinga, geymslu og flntning refa og rekstur refabúa.

Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar í kanpstöðum sknlu hafa sjer- 
stakar gætnr á því, að geymsla refa sje höfð svo örngg sem reglngerð 
ákveðnr.

3. gr.
Eigi má flytja út refi nema frá þeim refabúum, sem starfað hafa árlangt 

(12 mánnði) að minsta kosti, og þó því aðeins, að engin næm sýki hafí gengið 
á búinn siðastl. ár. Vottorð frá dýralækni nm heilbrigði dýranna skal fylgja 
hverri sendingn.

4. gr.
Brot gegn-lögum.þessum og reglugerð, sem sett verðnr samkvæmt þeim, 

varða sektnm til rikissjóðs, 20—5000 kr. Sknln mál út af brotnm sæta meðferð 
almennra lögreglnmála.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar giidi.
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Ákvæði um s t u n d a r s a k i r.

Akvæði 3. gr. koma ekki til framkvæmda á árinu 1929 að öðru leyti en 
þvi, að öllum þeim dýrum, sem út eru flutt, skal fylgja heilbrigðisvottorð dýra- 
læknis.

iid. 42«. Lög

um veiting ríkisborgararjettar.

(Afgreidd frá Nd. 24. apríl).

Hikisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Jens Severin Lange, málara í Reykjavík, fæddum í Danmörku.
2. Otto Gregers Nors Grundtvig, lyfjafræðingi á Akureyri, fæddum í 

Danmörku.
3. Nils Hagerup Jenssen á Seyðisfirði, fæddum i Noregi.
4. Jóhannesi Stefánssyni, fæddum á Islandi, er hefir mist íslenskan rikisborg- 

ararjett.

JNd, 423. Lög

um kirkjugarðsstæði i Reykjavík o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 24. april).

1. gr.
Reykjavikurbær leggur til úr óræktuðu landi bæjarins notbæft.kirkju- 

garðsstæði, er kirkjumálaráðherra tekur gilt, að fengnu áliti sóknarnéfndar.

2. gr.
Nu vill Reykjavikurbær taka að sjer kirkjugarðsmálefni bæjarins að 

öllu leyti, og getur þvi máli þá orðið framgengt með samningi við kirkju- 
málaráðherrann.

Ráðherranum er heimiit að gera samning um, að hið lögboðna leg- 
kaup til ríkissjóðs skuli falla til bæjarsjóðs Reykjavikur.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.
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Nd. 424. Lög

um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsíma og talsíma o. fl. 

(Afgreidd frá Nd. 24. april).

1. gr.
9. gr. laganna orðist þannig:
Hver landeigandi er skyldur að leyfa stjórn landssímans að ieggja 

nauðsynlegar virleiðslur fyrir hraðskeytatæki um land sitt, yfir það eða í 
jörðu, og að efni það, er þarf til lagningar þeirra og viðhalds, svo sem grjót, 
möl o. s. frv., sje tekið þar sem næst er; svo er og hver eigandi húss eða 
annars mannvirkis skyldur að leyfa, að vírar þessir sjeu lagðir yfir þau, á 
þeim, gegnum þau eða undir þeim. Verði þvi við komið, skal þó taka tillit 
til þess, hvar eigendur eða notendur mannvirkja æskja eftir, að virleiðslurnar 
sjeu lagðar, þar sem þær snerta eign þeirra, og það þótt þetta hefði nokkurn 
kostnaðarauka við leiðslurnar i för með sjer.

Mönnum, sem i þjónustu landssímans eru að starfa að þessum leiðsl- 
um eða hafa umsjón með þeim, skal heimilt tálmunarlaust að fara um land 
manna og hús, svo framarlega sem það er nauðsynlegt vegna þessara starfa. 
Um hús, sem búið er i, mega þeir þó ekki fara nema á daginn, og einungis 
þá Ieið, sem vísað er, og þvi aðeins að það sje óþægindalaust fyrir ibúana.

2. gr.
11. gr. laganna orðist þannig:
Nú vilja einstakir menn, bæjarfjelög eða sveitarfjelög leggja leiðslur 

fyrir hraðskeytasamband eða rafmagn til vinnu, lýsingar o. s. frv. í nánd við 
þá staði, þar sem eru fyrir leiðslur eða hraðskeytatæki, sem landssíminn hefir 
sett upp, þá skal hinum nýju leiðslum svo fyrir komið, að eigi geti af þeim 
hlotist bagi eða óregla á leiðslum eða tækjum þeim, sem fyrir voru. Gf samn- 
ingum verður eigi við komið um þetta, sker atvinnumálaráðherra úr. Ef ein- 
stakir menn, bæjar- eða sveitarfjelög hafa einhverskonar tæki eða leiðslur, sem 
geta bagað eða valdið óreglu á notkun hraðskeytatækja, skal stjórn landssím- 
ans heimilt að gera á kostnað eigenda nauðsynlegar ráðstafanir viðvikjandi 
tækjum þessum eða leiðslum, til þess að draga úr eða koma í veg fyrir baga 
þann, er af þeim getur hlotist.

Mönnum, sem i þjónustu landssimans eru að vinna að útrýmingu 
þessara truflana, skal heimilt tálmunarlaust að fara um land manna og hús, 
svo framarlega sem það er nauðsynlegt vegna þessa starfs, þó ekki eftir kl. 
10 á kvöldin eða fyrir kl. 8 á morgnana.
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við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá Magnúsi Guðmundssyni.

Aftan við frv. bsetist svo látandi

Ákvæðiumstundarsakir:

Til þeirrar byrjnnar á hafnargerðinni, að leggja garð út ( Spákonufells- 
eyjn, veg eftir eyjnnni og bryggjn út frá suðurenda hennar, má rikisstjórnin, 
þegar er hún telur ástæðnr rikissjóðs leyfa, verja alt að 50 þús. kr. úr rikissjóði, 
gegn tilsvarandi eða alt að 75 þús. kr. framlagi úr hafnarsjóði Skagastrandar. 
Svo er rikisstjórninni og heimilt að ábyrgjast alt að 75 þús. kr. lán handa hafn- 
arsjóðnnm i þessn skyni, gegn ábyrgð sýslnnefndar Austnr-Húnavatnssýsln, og 
tekur ákvæði annarar málsgr. ( 2. gr. þessara laga eigi til þeirrar ábyrgðar.

Að öðrn leyti gilda ákvæði 1.—19. gr. laganna einnig uro þennan hlnta 
verksins.

N<I. 435. Breytlnffavtlll«<«

Nd. 430. Nefndarillt

um frv. til laga nm rekstnr verksmiðjn til bræðslu sildar.

Frá meiri hlnta sjávarútvegsnefndar.

Um frv. þetta, sem komið er frá hv. efri deild, hefir sjávarútvegsnefnd 
eigi orðið sammála. Minni hl. (Jóh. Jósefsson og ÓI. Thors) vilja gera á frv. 
ýmsar breytingar, en meiri' hl., sem að visn getnr fallist á, að nokkrar breyt- 
ingar geti til bóta orðið, vill ekki tefla málinn i tvfsýnu svo seint á þingi með 
breytingum. Meiri hlutinn telnr líka sjálfsagt, þegar þessi sildariðja er á byrjun- 
arstigi, að búa svo um stofnunina, að starfhæfi hennar og fjárhagsleg afkoma 
sje sem tryggnst, eins þótt reynsla knnni sfðar að leiða i Ijós, að fyrningargjald 
eða varasjóðsfje mætti lægra vera.

Einn úr meiri hl. (S. Á. ó.) áskilnr sjer óbundið atkvæði gagnvart 
breytingartill., sem íram kunna að koma við nmr. um frv., en að öðrn leyti 
leggnr meiri hl. til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþiagi, 24. april 1929.

Sveinn Ólafsson, Magnús Torfason. Sigurjón A. Ólafsson. 
form., frsm.
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við frumvarp til laga um beimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja Siglufjarðar- 
kaupstað land prestssetursins Hvanneyrar.

Flutningsm.: Jón Jónsson, Guðm. Ólafsson, Jónas Jónsson.

1. Frumvarpsgr. verði 1. gr.
Á eftir orðunum »að undanskilinni* komi: kaupstaðarlóðinni (Siglu- 

fjarðareyri) og.
2. Á eftir 1. gr. komi 2 nýjar greinar, er orðist svo:

a. 2. gr.
Bæjarstjórninni er óheimilt að afbenda öðrum til eignar eða umráða 

það land, er hjer um ræðir, nema til leigu um ákveðinn tima.

b. 3. gr.
Reglur um leigu á landi bæjarins semur bæjarstjórn, og skulu þær 

staðfestar af atvinnumálaráðherra.

Ed. 42T. Breytlngartillögur

Nd. 498. Iittg

um viðauka og breyting á lógum nr. 1.3 frá 8. júni 1925, um sektir.

(Afgreidd frá Nd. 26. april).

1. gr.
Við 2. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Valdsmaður sá, er annast fullnustu sektardóms, heflr heimild til þess að 

láta afplána sekt, sem eigi er greidd, i fangelsi við venjulegt faugaviðurværi i 
belmingi skemri tima en ef um einfalt fangelsi er að ræða, ef hann telur það 
hentara og læknir telur dómfeldan þola þá fangelsisrefsingu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til allra sektarrefsinga, sem eigi eru 

greiddar eða afplánaðar þegar þau koma f gildi. Þó þarf samþykki dómfelda til 
þess að breyta afplánun frá þvi, sem dómur eða sætt ákveða, ef dómurinn er 
kveðinn upp eða sætt gerð áður en lög þessi öðlast gildi.
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við frumvarp til laga nm verkamannabústaði.

Frá atvinnumálaráðherra.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal byggingarsjóði í kaupstöðum, til þess að iána tii að reisa 

ibúðir handa verkafólki (almennum verkamönnum og sjómönnum og starfs- 
mönnum rikis- og bæjarfjelaga), enda hafi verið færð rök að þvf, að dómi 
atvinnumálaráðherra, að þörf sje slikrar opinberrar aðstoðar.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Nú er stofnaður byggingarsjóður samkvæmt 1. gr., og aflast bonum 

þá fje sem hjer segir;
1. Rikissjóður leggur i sjóðinn árlega upphæð, sem svarar til 2 króna fyrir 

hvern ibúa kaupstaðarins, i fyrsta skifti 1930.
2. Bæjarsjóður leggur i sjóðinn árlega upphæð, sem svarar til 2 króna fyrir 

hvern fbúa kaupst&ðarins, í fyrsta skifti 1930.
3. Ennfremur getur sjóðurinn tekið lán til útlánastarfsemi sinnar. Lánin 

ábyrgist rikissjóður og bæjarsjóður í jöfnum hlutföilum.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Byggingarsjóður veitir lán til fjelaga verkamanna í kaupstöðum, sem 
reist eru á samvinnugrundvelli, til þess að koma upp ibúðum fyrir verkamenn.

Lán þessi skulu veitt gegn 1. veðrjetti i húsum og trygð með veðskulda- 
brjefi fyrir hverja íbúð, er nemi í fyrstu alt að 85% af því verði, sem hún 
kostar uppkomin, og ávaxtist og endnrborgist með jöfnum greiðslum, þannig 
að árlegt gjald sje 5% af allri lánsupphæðinni i 42 ár.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Byggingarsjóðurinn skal jafnan vera í handbæru fje í banka eða spari- 

sjóði, þar sem ávaxta má fje ómyndugra, að svo miklu leyti sem honum er 
ekki varið til útlána.

5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Byggingarfjelög verkamanna hafa rjett til að fá lán úr byggingarsjóði 

samkv. 3. gr., ef þau fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. að byggingarfjelagið komi upp byggingum fyrir verkamenn.
2. að húsin sjeu gerð úr varanlegu efni, með tveggja og þriggja herbergja 

ibúðum auk eldhúss, með venjulegum nútímaþægindum og sjerstökum 
bletti handa hverri íbúð, en að öðru leyti sje fyrirkomulag bygginganna 
samþykt af atvinnumálaráðuneytinu.

3. að fjelagsmenn sjeu fjárráða verkafólk (sbr. 1. gr.) á sjó og landi, heim- 
ilisfast innan kaupstaðarins, og hafi eigi baft yfir 5000 króna árstekjur, 
miðað við meðaltal 3 siðustu ára, er þeir gerast fjelagsmenn, nje yfir 
5000 kr. eignir.

4. að ibúðirnar sjeu falar fjelagsmönnum til kaups fyrir það verð, sem þær

Nd, 429. Breytlngartillðgnr
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kosta byggingarfjelagið, gegn a. m. k. 15’/« útborgun, og með sömu láns- 
kjörum á eftirstöðvum kaupverðsins sem fjelagið nýtnr hjá byggingarsjóði.

5. að byggingarnar sjen reistar á lóðnm, sem kanpstaðirnir eða ríkið eiga að 
Ieigja, og sje ársleigan metin reglnlega á 5—10 ára fresti. Þegar um sam- 
byggingu er að ræða, skal lóðarleigunni jafnað niður eftir eignarblutföll- 
um i byggingunni.

6. að ákveðið sje i samþyktum fjelagsins, að enginn, sem keypt hefir ibúð 
af fjelaginu, megi selja hana, nema stjórn byggingarfjelagsins hafi áður 
hafnað forkaupsrjetti fjelagsins vegna, og ekki framleigja nema með 
leyfi stjórnar fjelagsins. Söluverð slikrar ibúðar má ekki vera bærra en 
siðasta kaupverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra endnrbóta, 
sem á hafa verið gerðar eftir að siðasta sala fór fram, en að frádreg- 
inni hæfilegri fyrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dósnkvaddra manna. 
Sje um framleigu að ræða, ákveður stjórn fjelagsins, hve há leigan megi 
vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkv. mati, af 
ibúðinni eða hluta hennar, sem leigður er.

7. að settar sjeu reglur i reglugerð, sem staðfest er af atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu, um viðhald búsanna, og skal stjórn fjelagsins hafa 
eftirlit með þvi. Þegar um sambyggingu er að ræða, skal kostnaður við 
viðhald húsanna hið ytra lagður á bygginguna i heild, en síðan jafnað 
niður á eigendur eftir eignarhlutföllum þeirra i byggingunni, en viðhald 
hið innra á hverri ibúð skal hún bera. Um sameiginleg tæki innanhúss 
í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir því, sem 
segir i reglugerðinni.

8. að stjórn byggingarsjóðsins hafi fallist á samþyktir fjelagsins og það full- 
nægi að öðru leyti skilyrðum þeim, sem atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið setur fyrir viðurkenningu slíkra fjelaga.

6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
f stjórn byggingarsjóðs hvers' kaupstaðar skulu vera 3 menn. Sjeu tveir 

þeirra kosnir með blutfallskosningu af hlutaðeigandi bæjarstjórn til 4 ára í 
senn, en einn skipaður af atvinnu- og samgðngumálaráðuneytinu til jafnlangs 
tima, og er hann formaður sjóðsstjórnarinnar. Stjórnin hefir á hendi allar 
fjárreiður sjóðsins, lántökur og lánveitingar úr honum samkvæmt reglugerð, 
er atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur. Greiðast laun hennar úr rík- 
issjóði og ákveður atvinnumálaráðherra þau.

7. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Ársreikningar byggingarfjelags skulu ætið lagðir fyrir stjórn byggingar- 

sjóðs til athugunar, og getur hún krafist allra skýrslna um hag og rekrtur 
fjelagsins, meðan nokkuð stendur eftir af láni þvi, er veitt hefir verið til 
bygginganna.

Rikisstjórnin úrskurðar reikninga byggingarsjóðs, en bæjarstjórn kýs tvo 
endurskoðendur þeirra með hlutfallskosningu til eins árs i senn.

8. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Nú er ekkert byggingarfjelag til i kaupstaðnum, sem lán fær úr bygg- 

ingarsjóði, og er þá bæjarstjórn heimilt að ákveða, að bæjarfjelagið komi
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarping). 124
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upp byggingunum, og befir það þá sömu rjettindi og skyldur sem bygg- 
ingarfjelög samkvæmt lögum þessum.

9. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Rfkisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum verkamanna, 

bæði sjerbyggingum og sambyggingum, til afnota fyrir byggingarfjelög, er 
starfa samkvæmt lögum þessum,

Ed. 430. Breytlngartillögur

við frv. til laga um Búnaðarbanka íslands.

Fiutningsm.: Björn Kristjánsson.

1. Við 3. gr. Fyrir orðið »fimm« komi: fjórum.
2. Við 3. gr. Orðið »Veðdeild« falli burt.
3. Við 8. gr. Fyrir »veðdeildarbrjefum Búnaðarbankans, Landsbankans* komi 

veðdeildarbrjefum Landsbankans, vaxtabrjefum bústofnsdeildar.
4. Við 12. gr. Orðið »erlendis« falli burt.
5. Við III. kafla. í staðinn fyrir allan kaflann komi ný 13. gr., svo hljóðandi:

Ríkisstjórnin skal annast um, að nýr veðdeildarflokkur eða flokkar verði 
stofnsettir samkvæmt veðdeildarlögunum, nr. 60, 7. mai 1928, og.skal hon- 
um eða þeim fengið það sjerstaka starfssvið að lána eingöngu gegn veði í 
jörðum, erfðafestulöndnm til ræktunar og hverskonar fasteignum, sem ætl- 
aðar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða, eða til almenningsnota í sveit- 
um landsins. Skal fara um skiftingu varasjóðs þeirra veðdeildarflokka, er lok- 
ið hafa skuldbindingum sínum, svo sem fyrir er mælt i 24. gr. nefndra laga.

Rlkisstjórninni er heimilt að taka lán til kaupa á alt að 3 miljónum 
króna í vaxtabrjefum flokks eða flokka þessara, með þeim kjörum, að rikis- 
sjóðurinn verði skaðlaus af.

Ákveða má með reglugerð nánar um fyrirkomulag flokka þessara.
(Greinatalan breytist samkvæmt þessu.)

6. Við 59. gr., sem verður 31. gr. 4. málsgr. orðist svo:
Aðalbankastjóri hefir að árslaunum 8000 krónur i byrjunailaun, en hækka 

um 500 krónur þriðja hvert ár npp i 10000 krónur.
Meðstjórnendur hafa 4000 króna árslaun hvor. Aðalbankastjóri og með- 

stjórnendur hans njóta þess utan dýrtiðaruppbótar á laun sin samkvæmt 
launalögum fyrir embættis- og sýslunarmenn rikisins.

7. Við 62. gr„ sem verður 34. gr. Orðin »nema veðdeild« falli burt.
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við frv. til fjórlaga fyrir árið 1930 og við brtt. á þskj. 408.

I. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við brtt. 408, XIII. Tillögana skal orða svo:
Við 13. gr. B. III. (Brúargerðir).
a. Fyrir »200000« kemnr ......................................................... 235000
b. Við liðinn kemnr athngasemd:

(Þar af 35000 kr. tii þess að brúa Vatnsdalsá og Vatt- 
ardalsá i Barðastrandarsýsln).

II. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Karlakórs Reykjavíkur, til þess að fá sjer kenslu bjá 
söngkennara ................................................................................. 2000

III. Frá fjárveitinganefnd.
Við 23. gr. VII. Nýr liðnr:

Að taka lán til húsbyggingar handa landssimanum og 
til nýrrar bæjarsimamiðstöðvar i Reykjavik, enda teljist 
vextir og afborganir af láninn til árlegra rekstrargjálda simans.

Ed. 439. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð.
(Eftir 2. umr. í Ed.).

Fyrri málsgr. 5. gr. laganna skal orða svo:
Stjórn útgáfudeildar Menningarsjóðs getur ráðið mann til að bafa á hendi 

hina daglegu vinnu við bókaútgáfu sjóðsins og verslun þá með bækur, er óhjá- 
kvæmilega leiðir af útgáfustarfsemi þessari, en sjálf ræður stjórn útgáfudeildar 
og ber ábyrgð á vali bóka, sem út eru gefnar, og frágangi þeirra, en leitar þó 
álits mentamálaráðsins áður en fullnaðarákvörðun er tekin um val bókanna.

!t'«l. 481. Breyttngartlllögur

Ed. 433. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfí.
(Eftir 2. umr. í Ed.) #

1. gr.
Læknar i Reykjavik skulu jafnan skila vikuskýrslum, sem af þeim eru 

beimtaðar, á pósthúsið eigi siðar en á mánudagskvöld í næstu viku.
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.Manaðarskýrslum skulu læknar utan Reykjavíkur skila á næstu póst- 
stöð eigi siðar en sjö nóttum eftir mánaðamót.

Ársskýrslum skal skila eigi síðar en i febrúarlok næsta ár.
Fyrirspurnum landlæknis um beilsufar i simskeytum skal svara sam- 

dægurs eða á næturfresti.
2. gr.

Nú ranrækir læknir að senda fyrirskipaðar skýrslur i tæka tíð, og get- 
ur þá dómsmálaráðherra, eftir tillögum landlæknis, látið þann lækni sæta 
dagsektum, 5 kr. fyrir hvern dag, er liður fram yfir settan frest, sbr. 1. gr.

Þessar sektir má taka lögtaki og skal sektartjeð renna i »Styrktarsjóð 
ekkna og munaðarlausra barna islenskra lækna«.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

K«1. 4341. Fmmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
1. gr. lagauna oröist svo:
Rjett til þess að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjar- 

fulltrúa og alla aðra starfsmenn í hreppum og kaupstöðum, er almenningur 
kýs, hafa allir, konur sem karlar, er þeir: l

1. Eru fullra 21 árs gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru íslenskir rikisborgarar eða hafa jafnan rjett við þá.
4. Hafa átt lögheimili i kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið fyrir 

kjördag.
ö. Haía óflekkað mannorð.

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 
manni sinum.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir.
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja sam- 

timis i hreppsnefnd^eða bæjarstjórn.

3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfam sjer ráðandi, yngri en 60
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ára og heilum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hafa i bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við 
kjöri fyr en jafnlangur tíini er liðinn síðan hann átti þar siðast sæti.

4. gr.
Orðin í 1. málsgrein 4. gr. laganna: nborgarstjóra (bæjarstjóra)« 

falli niður.

5. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
1 kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð.G—-15 bæjarfulltrúum. At- 

vinnumálaráðherra ákveður töluna í hverjum kaupstað samkvæmt tillögum 
bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúanna.

6. gr.
Bæjarfulltrúa og varafulltrúa þeirra skal kjósa leynilega með hlutfalls- 

kosningu til 4 ára. 1 janúarmánuði 1930 skal kjósa fulla tölu bæjarfulltrúa og 
varafulltrúa i öllum kaupstöðum landsins, og fellur þá jafnframt niður umboð 
hinna eldri fulltrúa. Kosningar fara siðan fram i janúarmánuði 4. hvert ár á 
öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum. Fráfarandi fulltrúa má endurkjósa.

Varafulltrúar taka sæti í bæjarstjórn í forföllum bæjarfulltrúa, eftir 
þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir á hverjum lista. Sá, sem er næstur að 
atkvæðamagni þeim, sem kosningu hlýtur á hverjum lista sem bæjarfulltrúi, 
skal vera fyrsti varafulltrúi þess lista um kjörtimabil það, sem listinn á við, 
svo hver af öðrum, sem næstur er að atkvæðamagni innan listans.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um, hvenær varafulltrúi 
skuli taka sæti í forföllum bæjarfulltrúa.

7. gr.
6. gr. laganna verður 7. gr. og siðari málsgrein fellur niður.

8. gr.
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhreppaskilaþingi. Þó 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður 
svo á. Ef hreppi er skift, skal kjósa hreppsnefnd í hinum nýju hreppum 
jafnskjótt og því verður við komið.

Nú fer maður úr hreppsnefnd áður en kjörtími hans er liðinn, og 
skal þá kjósa i stað hans fyrir þann tima, sem eftir er af kjörtimabili hans.

9. gr.
8. gr. laganna verður 9. grein.
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10. gr.
9. gr. laganna verður 10. gr. °g 1 stað 1. málsgreinar komi tvær máls- 

greinar, svo hljóðandi:
Hverju sinni, er kjósa skal bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmenn eða aðra 

starfsmenn i hreppum eða kaupstöðum, skal kjörstjórn skipuð 3 mönnum, er 
slýra kosningu. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með hlutfallskosningu. 
Kjörstjórn i kaupstöðum velur sjer sjálf oddvita.

1 hreppum er hreppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
hans eiga sæti i kjörstjórninni 2 menn, er hreppsnefnd kýs i hana.

III. kafli.
Um kosningarathöfn.

11- gr.
10. gr. laganna fellur niður.

12. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á, og 

skulu þau að jafnaði vera tvöfalt fleiri en kjósa á bæjarfulltrúa. Lista skal af- 
henda oddvita kjörstjórnar eigi síðar en á hádegi 14 dögum á undan kosn- 
ingu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum lista 
skulu vera skráð nöfn meðmælenda, ásamt stöðu þeirra og heimili. Skulu 
þeir eigi vera færri en 100 i Reykjavik og i öðrum kaupstöðum eigi færri en 20.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn fulltrúaefna en að ofan 
segir, en ógildur ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og 
heimili, skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur 
maður á lista eða eigi þykir örugt, við hvern er átt, og skal þá strika það 
nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun natns af lista eða um ógilding lista skal skrá 
i kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða meðmælanda i 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sínum bók- 
staf (A. B. C. o. s. frv.).

13. gr.
1. og 2. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Nú eru eigi fleiri menn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af kjörstjórn, af þeim, er koma fram i tæka tið, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en kjörstjórn lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjör- 
fundardag þá menn kosna, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem sjálfkjörnir 
voru, teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt, er tala þeirra hrekkur.
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Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá kjörstjórn tafarlanst láta gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu i kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaefna.

14. gr.
18. gr. laganna hijóði svo:
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafl náð kosningu sem bæjar- 

fulltrúar og varafulltrúar af hverjum lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers 
lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung 
þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve marga fulltrúa á að kjósa og hverjum 
lista getur mest hlotnast, og standi útkomutölur þessar i röð fyrir hvern lista. 
Siðan skal marka hæstu útkomutclurnar jafnmargar og kjósa á bæjarfulltrúa, 
og fær hver listi jafnmarga bæjarfulltrúa kosna sem hann á af tölum þessum. 
Gf eigi standa svo mörg nöfn á lista sem honum bera fulltrúar eftir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver bæjarfulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum 
lista, skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú 
skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með þvi að setja.tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins sett tölu 
við eitt nafnið. eða nokkur af þeim, telsf hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru i, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fuiitrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og ies upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir því. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar í 
röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jatnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Siðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem tii greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim lista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru 
kosnir bæjarfulltrúar og svo margir af hverjum lista sem honum ber sam- 
kvæmt því, sem áður greinir. Lýsir kjörstjórn þá kosna í þeirri röð, sem 
upphæð útkomutalnanna til segir.

15. gr.
19. gr. laganna hijóði svo;
Hver listi, sem hlotið hefir bæjárfulltrúa, hefir rjettlil jafnmargra vara- 

fuiltrúa, en sá listi, er ekki hefir hlotið bæjarfulltrúa, hetir ekki rjett til vara-
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fulltrúa, þó hann hefði atkvæðatölu til. Varafulltrúa á hverjum lista skal 
tilnefna á sama hátt og bæjarfulltrúana, þannig, að kjörstjórn lýsir þá vara- 
fulltrúa, sem hæstar atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim, sem hæjarfulltrúa- 
kjöri hafa náð.

Hafi tveir eða fleiri á einhverjum lista fengið jafnmörg atkvæði og þeir 
geta ekki báðir eða allir komist að sem bæjarfulltrúar eða varafulltrúar, þá 
skal hlutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
bókstaf þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn hafa atkvæði, á 
jafnstóra seðla, iætur seðlana samanbrotna i hylki, sem yfir er breitt, og 
kveður til einhvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hvikinu. Sá 
seðill, sem dreginn er, segir þá til, hvern skal taka.

16. gr.
‘21. gr. laganna orðist svo:
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd 

ákveður eða V* kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita kjör- 
stjórnar 2 vikum fyrir kjörfund.

.Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.

17. gr.
30. gr. laganna fellur niður, en 31. gr. verður 30. gr. og hljóði svo:
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriflega fyrir bæjarstjórn

i kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða, og skal kæran komin þeim í 
hendur innan 14 daga frá þvi er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita um- 
sagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í 
kaupstöðum og 14 daga i hreppum frá þvi að hún fjekk kæruna, og hrepps- 
nefnd kveða upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar 
frá. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar, og skal áfrýj- 
unin komin honum i hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins. 
Úrskurði bæjarstjórnar má skjóta til atvinnumálaráðherra, og skal tilkynning 
um áfrýjunina komin innan viku til atvinnumálaráðuneytisins og skjöl þau, 
er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett á póst innan sama tíma.

18. gr.
31. gr. laganna, sem er ný grein, hljóði svo:
í kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn eða verður kosinn sjerstakur 

bæjarstjóri (borgarstjóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar, í fyrsta sinni að afstöðnum bæjarstjórnarkosningum 
1930, og er kjörtimi hans hinn sami og kjörtimabil bæjarfulltrúa. Ekki hefir 
bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisijett i bæjarstjórn eða nefnd- 
um nema hann sje einnig bæjarfulltrúi. Þó hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) 
óbundið málfrelsi og tillögurjett i bæjarstjórn og nefndum hennar. Ekki má 
kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) í fastar nefndir bæjarstjórnar, nema hann sje 
jafnframt bæjarfulltrúi. Þó á hann sæti i föstum nefndum innan bæjarstjórn-
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ar sem aukamaður, og má kjósa bann formann nefnda, þótt ekki bati bann 
þar atkvæðisrjett.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með 
samþykt, staðfestri af atvinnumálaráðberra, ákvæði um starfsvið bans, laun 
og skrifstofufje, er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórnin kýs á sama fundi og tastar netndir eru kosnar tvo end- 
urskoðendur bæjarreikninganna og tvo til vara. Gildir kosning þeirra um eitt 
ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeim erindisbrjef.

Heimilt er bæjarstjórn Reykjavikur að ákveða með samþykt, stáðfestri 
af atvinnumálaráðherra, að íleiri en einn borgarstjóri skuli vera i Reykjavík, 
og setja jafnframt reglur um skiftingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþvkt ákveðið að setja sjerstakt bæjarráð, er 
bafí með höndum framkvæmd vissra málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfí fastra nefnda.
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19. gr.
Næst á eftir 35. gr. laganna bætist inn i ný gr„ er orðist svo: 
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram hlutfallskosningu við kosningar

til aukanefnda og annara starfa, er hún kýs menn til, eí þess er krafist, og 
fer þá um kosninguna eftir fyrirmælum 32. gr.

VI. kafli.
Niðurlagsákuœði.

20. gr.
1. málsgr. 37. greinar laganna fellur niður.
I stað siðustu málsgr. 37. gr. komi:
Ennfremur falla úr gildi þessi ákvæði:
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22, 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, 3. málsgr. 1. gr.
Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn í Vestmannaeyjum, 3. gr. 2. 

málsgr. og 1. málsgr. sömu greinar, að svo miklu leyti sem bún kemur i bág 
við lög þessi.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr. siðari 
málsliður 1. málsgr. og 2. málsgr.

Lög nr. 48, 7. mai 1928, um bæjarstjórn i Neskaupstað i Norð- 
firði, 7. gr.

Svo og öll önnur fyrirmæli i lögum, sem fara i bág við ákvæði 
laga þessara.

21. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Þá er þau bafa öðlast staðfest- 

ingu konungs, skal færa þau inn i meginmál laga nr. 43, 15. júni 1926, og gefa 
þau út svo breytt.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarping). 125
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um breyting á lögum nr. 35, 19. júní 1922, um breyting á lögum nr. 60, 
27. júní 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 26. april).
I

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:

Af hverri sildartunnu, 108—120 litra, skal greiða i rikissjóð ..........  kr. 1,50
Af hverjum 100 kg. af sfldarmjöli, fiskmjöli þurkuðu og fóður-

kökum........................................................................................................ — 1,00
Af hverjum 100 kg. af óþurkuðum fiskiúrgangi.................................. — 0,50
Af hverjum 100 kg. af sild, sem flutt er til útlanda óunnin til bræðslu — 0,25 
Af hverjum 100 kg. af fiskiúrgangi, hausum og beinum, þurkuðu og

óunnu ........................................................................................................ — 1,00

Ed. 435. 4<ög

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ifl. 436. Tlllaga

til þingsályktunar um hagskýrslur.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson, Haraldur Guðmundsson, Bernh. Stefánsson.

Neöri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, 
að hagstofan gefi út á þessu ári skýrslur um hag bæjarsjóða og sveitarsjóða.

Greinargerð.

Hvergi er aðgangur að skýrslum, er geti gefið yfirlit um hag sveitar- 
sjóðanna (og bæjarsjóðanna), en hinsvegar mikilsvert þjóðhagslegt atriði að 
geta vitað sem glegst um hag þeirra og fylgjast með þeim breytingum, sem 
verða á þvi sviði.

Skýrslurnar ættu að vera sem itarlegastar, svo að þær gæfu sem fylst- 
ar þjóðhagslegar upplýsingar. Tekjurnar ættu að vera flokkaðar eftir tegund- 
um tekjustofna, og gjöldin sömuleiðis eftir eðli gjaldstofna. Auk efnahags 
sveitarsjóðanna sjálfra ættu skýrslurnar einnig að sýna efnahagsástæður sveit- 
arfjelaganna, að svo miklu leyti sem skattaframtölin greina þau atriði. Loks 
ættu þær að sýna tölu sveitarsjóðsgjaldenda og tekjuskatts- og eignarskattsfram-



Þingskjal 436—438 995

teljenda og mannlal. Samanburð þyrfti og að sýna á yfirlitstölum skýrslunnar 
við samskonar yfírlitstölur nokkurra fyrri ára.

Hagstofan mun fá i hendur alla sveitarsjóðsreikninga og sömuleiðis 
tekjuskatts- og eignarskattsframtöl sveitarfjelaganna, og hefir þvi með böndum 
þær beimildir, sem þarf til samnings slikra skýrslna. Og et tillagan verður 
samþykt, þá má telja, að i benni felist heimild til þess aukakostnaðar, er af 
samningi og útgáfu skýrslnanna kynni að leiða.

Wd. 437. Wefndarillt

um frv. til laga um rekstur verksmidju til bræðslu sildar.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefir ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu þessa máls. 
Meiri hl. nefndarinnár vill samþ. frv. óbreytt, en minni bl. vill gera á þvi ýms- 
ar breytingar.

Málið hefir sama og ekkert verið rætt i nefndinni, og með þvi að at- 
vinnumálaráðh. leggur áherslu á, að það verði tekið á dagskrá næstk. mánudag, 
vinst minni hi. ekki timi til að semja breytingartill. fyrii* 2. umr. málsins og 
gera grein fyrir þeim i nefndaráliti, og mun þvi láta nægja að gera nánari grein 
fyrir aðstöðu sinni við 2. umræðu, en siðan leita samkomulags um breytingar á 
frv. og bera þær fram við 3. umr.

Alþingi, 27. april 1929.

ólafur Thors, Jóhann Þ. Jósefsson.
frsm.

Nd. 438. Breytingartillaga

við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 11. gr. 2. tölulið.

í stað orðanoa »i Höfðahólalandi« komi: i landi þeirra jarða, er að 
höfninni liggja.
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um frv. til laga um hafnargerð á Sauðárkróki.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er öll sammála um að leggja til, að frv. verði samþykt. Þó er 
nokkur ágreiningur um það, hve mikið rikissjóðsframlagið verði, og hafa þeir 
Sv. Ó. og S. Á. Ó. áskilið sjer rjetttil fyrirvara um það efni.

Alþingi, 26. april 1929.

Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Sigurjón Á. Ólafsson, 
form. Með fyrirvara. frsm. fundaskrif. Með fyrirvara.

Ólafur Thors. Magnús Torfason.

Nd. 439. Nefndar&llt

Nd. 440. Breytingartillögar

við frv. til laga um ófriðun sels i ölfúsá.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Á eftir orðunum nntesta ár á undan« í 2. málslið komi: sbr. þó
3. gr.

2. Á eftir 2. gr. komi ný grein (3. gr.), svo látandi:
Þegar næst verða prestaskifti i Arnarbæli, falla niður bætnr til ábúanda 

þeirrar jarðar fyrir missi selveiðinytja. En meðan núverandi prestur hefir ábúðar- 
rjett á jörðinni, skulu bætur til hans greiddar úr ríkissjóði.

Greinatalan breytist samkvæmt því.

Nd. 441. NefndaráHt

um frv. til laga um breyting á lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Laxafriðunarlögin voru sett fyrir rúmum 40 árum. Má af þvi ráða, a 
ýms ákvæði þeirra laga muni nú úrelt og þurfi því að takast til gagngerðrar 
rannsóknar. 1 frv. því, sem bjer liggur fyrir, er aðallega farið fram á eina 
breytingu, þ. e. lengingu friðunartímans, en það er aðeins eitt ákvæði af mörg- 
um, sem atbuga þyrfti, er lögin væru endurskoðuð.
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Nefndin hefir leitað umsagnar Bjarna Sæmundssonar fískifræðings um 
þetta frv., og leggur hann eindregið til, að frv. verði ekki afgreitt á þessu þingi, 
meðal annars vegna þess, að Pálmi Hannesson náttúrufræðingur hefði þegar 
gert talsverðar rannsóknir á þessu sviði og hefði í smíðum tillögur um breyt- 
ingar á laxveiðalöggjöfinni. Meiri hluti nefndarinnar telur heppilegast, að 
milliþinganefndin i landbúnaðarmálum taki með aðstoð Pálma Hannessonar 
laxveiðalöggjöfina til gagngerðrar endurskoðunar, og að þessari endurskoðun 
yrði hraðað svo, að frv. um breytingar á þessari löggjöf gæti legid fyrir 
næsta þingi.

Af framangreindum ástæðum leggur meiri hluti nefndarinnar til, að 
frv. verði afgreitt með svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

I trausti þess, að stjórnin hlutist til um, að laxveiðalöggjöfin verði end- 
urskoðuð hið allra fyrsta, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 26. aprii 1929.

Lárus Helgason, Jón Sigurðsson. Einar Jónsson. 
form. og frsm.

Enda þótt við viðurkennum fyllilega, að hin mesta nauðsyn beri til 
að endurskoða laxveiðalöggjöfina alla i heild og sjeum þvi samþykkir, að það 
verði gert miklu rækilegar en gert er með þessu frv., teljum við þó nokkrar 
þessar breytingar á laxveiðalöggjöfinni, er i frv. felast, ganga í rjetta átt, og 
mælum með því, að frv. gangi fram með nokkrum breytingum, er við höfum 
ákveðið að flytja við 3. umræðu málsins.

Jörundur Brynjólfsson. Bernh. Stefánsson.

Nd. 44S. Breytlngartlllaga

við frv. til fjárlaga fyrir áríð 1930.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Við 18. gr. II. j. (Ólafnr Rósenkranz).
Fyrir »1200« kemnr ............ .................................. ................... 2400
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um lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra.

(Afgreidd frá Nd. 27. april).

1- gr.
Hreppsnefndir i hreppum, er að sjó liggja, skulu safna greinilegum 

skýrslum um öll lendingar- og leiðarmerki fyrir verstöðvar innan breppsins 
og fyrir þá staði, sem opnir bátar leita lendingar á, þegar brim eða veður 
gerir þeim ókleift að lenda i verstöð sinni.

Verstöðvar, sem áður hefír verið stundað útræði frá, en nú eru niður 
lagðar eða útgerð ekki stunduð frá lengur, skulu taldar með i skýrslum þess- 
um, að svo miklu leyti sem lendingar eru þar notbæfar sem neyðarlendingar.

2. gr.
Skýrslur þessar skulu sendar vitamálastjóra svo fljótt sem auðið er, 

og i siðasfa lagi 6 mánuðum eftir að lög þessi öðlast gildi. Lendingar- og 
leiðarmerkjum má ekki breyta frá þvi, sem auglýst hefír verið, nema með 
samþykki vitamálastjóra.

3. gr.
Vitamálastjóri semur greinilega skrá yfir öll lendingar- og leiðarmerki 

eftir skýrslum þeim, sem honum berast. Skrá þessi skal prentuð i sambandi 
við »Skrá yfir vita og sjómerki á íslandia eða gefin út sjerstök eins oft og ástæða 
er til, en viðbætir árlega, ef einhver breyting verður á árinu.

4. gr-
Sje um verstöð að ræða, þar sem eigandi eða ábúandi tekur uppsát- 

urs- eða viðlegugjöld af bátum þeim, er þaðan stunda róðra, ber þeim, er 
uppsátursgjöldin taka, að annast uppsetningu og alt viðhald lendingar- og leið- 
armerkja. Sje ekki tekið uppsáturs- eða viðlegugjald,. kostar hreppssjóður 
uppsetningu og viðhald nauðsynlegra merkja.

5. gr.
Nú er verstöð lögð niður eða hætt að stunda útræði þaðan, og ber þá 

breppssjóði að annast alt viðhald merkjanna, að svo miklu leyti sem lend- 
ingarnar eru nothæfar sem neyðarlendingar. Sama gildir um verstöðvar eða 
lendingar, sem áður eru lagðar niður og þar sem merkin eru týnd eða hafa 
hrunið; — þar ber hreppsnefnd i samráði við vitamálastjóra að sjá um upp- 
setningu nýrra merkja á kostnað hreppsjóðs, að svo miklu leyti sem ástæða 
er til, að áliti vitamálastjóra.

6. gr.
Nú er eitthvað af leiðarmerkjunum hús eða búsgafl eða þvi um líkt, 

og er þá bannað að rifa það, breyta eða færa úr stað nema því aðeins, að 
annað greinilegt merki sje sett i staðinn i samráði við vitamálastjóra.

Ald. 443. Lög
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7. gr.
Bannað er að byggja hús eða mannvirki, er skyggi á leiðarmerki frá 

sjónum yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem þvi er ætlað að sýna lend- 
inguna eða innsiglinguna, og hæfilega langt til beggja banda, og getur hrepps- 
nefnd látið rifa húsið eða mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á 
móti þessu.

Ákvæði þessarar greinar ná þó ekki til eigenda eða umráðamanna 
verstöðva, sem annast viðhald merkjanna samkv. 4. gr., enda setji þeir upp 
önnur merki ekki ógreinilegri en þau, er fyrir voru, i samráði við vitamála- 
stjóra.

8. gr.
Vitamálastjóri hefir eftirlit með, að merkjum þeim, sem hjer um getur, 

sje rjett lýst og þeim sje haldið við. Nú vanrækirsá, er viðhaldsskylduna hefir, 
að halda merki í viðunandi standi, og er þá vitamálastjóra heimilt að láta, 
að undangenginni aðvörun með hæfilegum fresti, framkvæma það á kostnað 
hans. Slikan kostnað má taka lögtaki.

9. gr.
Þegar breyting á lendingar- og leiðarmerki hefir verið gerð, auglýsir 

vitamálastjóri hana á viðeigandi hátt, og tilkynnir hana sjerstaklega oddvit- 
um þeirra hreppa, sem næstir eru þeirri verstöð eða lendingarstað, er breyt- 
ingin er gerð á, ef búast má við, að bátar úr þeim hreppum kynnu að þurfa 
að leita þangað neyðarlendingar, og skal hver sá oddviti, er slika tilkynningu 
fær, tafarlaust láta birla hana á þeim stað í hreppnum, þar sem alment er 
venja að birta tilkynningar eða fundarboð, er almenning varða.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100—500 króna sektum.

11. gr.
Með brot á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

Nd. 444. Tillaga

til þingsályktunar utn dýpkunarskip.

Fim.: Jóhann Jósefsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa kaup 
á dýpkunarskipi sem hentugustu til notkunar við hafnarbætur landsmanna, leita 
samninga um þátttöku f kaupunum við þá kaupstaði, sem mesta þórf hafa fyrir 
afnot skipsius, og leggja siðan málið fyrir næsta þing.
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Nd. 445 Nefndarálit

nm frv. til laga um breytingar á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 
Alþingis.

Frá öðrnm minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum minnm um málið, 
heldur hygg jeg, að heppilegasti kjördagnr fyrir flesta landsmenn sje fyrsti vetr- 
ardagur, eins og nú er, og sje því engin ástæða til að skifta um til hins verra. 
Mundi færsla kjórdagsins til júlímánaðar gera mestöllum verkalýð landsins mjög 
erfitt um kosningasókn, og því bæta gráu ofan á svart um rangsleitni þá, sem 
nú er i kjördæmaskipuninni og mest geogur út yfir verkalýðinn í bæjunum.

Að óðru leyti visa jeg til nefndarálits mins 1927 um sama mál, þskj. 385, 
og legg til, að frumvarpið verði felt.

Alþingi, 27. april 1929.

Hjeðinn Valdimarsson.

Wd. 446. Nefndar&llt

nm frv. til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfjelög til að starfrækja lýð- 
skóla með skylduvinnu nemenda gegn skólarjettindum.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Minni hluti mentamálanefndar telur þá hugsun, sem fram kemur i 
þessu frv., svo athyglisverða, að ekki sje rjett að fella nú þetta frv., heldur beri 
að veita því frekari meðferð á þinginu. Þegnskylduvinnu-hugmyndin er engan 
veginn ný, og margir hafa litið svo á, að af henni rnætti margt gott leiða. Hjer 
er í raun og veru um þegnskylduvinnu að ræða, en því aukið við, að þeir, sem 
vinnuna inna af hendi, fá borgun fyrir hana i þvf, sem telja má þjóðfjelaginu 
til mikilla nytja, aukinni mentun og menning. Kostnaðurinn lendir þá á sýslu 
þeirri, sem í hlut á, i svipinn, en hún mun njóta þess siðar í betri starfs- 
kröftum og notameira starfi ibúa sinna.

Á hinn bóginn telur minni hl. óþarft að samþykkja almenna heimild 
um þetta efni. Virðist rjettara að byrja með þvi að veita þeim einum heimild- 
ina, sem óskað hafa eftir henni, og ganga aðalbrtt. út á það, að færa frv. i 
það form.

Þá þótti vissara að fá samþykki ’/s til þess að hefja þessa starfsemi, 
vegna þess að bjer er um allviðurhlutamikla ákvörðun að ræða. Þá er og 
rjett að hafa aidurstakmarkið rýmra en er i frv.

Þar sem rikið hefir ekki aðra trygging fyrir framlagi sinu en þá, að
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fá húsið sjálft með því landi, sem þvi fylgir, og það mun vera tilgangurinn 
að láta skólann fá jörð þá, sem húsið verður reist á, þá þykir rjettara að gera 
það beinlinis að skilyrði. Er þá nokkuð aukin sú trygging, sem rikið hefir, 
og þá jafnframt aukin hvöt sýslunnar til þess að láta ekki til þess koma, 
að skólinn verði ekki starfræktur.

Loks virðist sjálfsagt að undanþiggja þá menn ákvæðum 1. gr., sem 
kaupa nám i öðrum skólum.

Samkvæmt þessu leggur minni hl. til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM.

I. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Sýslunefnd Rangárvallasýslu skal heimilt að ákveða, að ungmenna- 

skóli skuli starfræktur i sýslunni með því fyrirkomulagi, að allir verk- 
færir menn innan sýslunnar vinni einhverntima á aldrinum 18—20 ára i 
þarfir sýslufjelagsins kauplaust 7 vikur að vorlagi, gegn ókeypis kenslu 
og húsnæði i ungmennaskóla sýslunnar um 6 mánaða tíma næsta vetur 
eftir að vinnan hefir farið fram, eftir þeim reglum og með þeim tak- 
mörkunum, sem um getur i eftirfarandi greinum.

II. Við 2. gr.
a. I stað »lýðskóla« kemur: ungmennaskóla.
b. Orðin »eða bæjarstjórnarc falla burt.

III. Við 3. gr.
a. 1 stað »meiri hluti* kemur: ’/».
b. I stað »lýðskóla« kemur: ungmennaskóla.
c. Orðin »eða bæjarfjelaginu« falla burt.
d. Við greinina bætist: enda leggi sýslan til ókeypis jarðnæði, þar sem 

skólinn á að standa.
IV. Við 4. gr.

a. I stað orðanna »sýslu- eða bæjarfjelag« kemur: sýslufjelagið.
b. I stað orðanna »að skólahúsiða kemur: er skólahúsið.
c. 1 stað ofðanna »með fyrirfram ákveðinni lóð eða landi* kemur: ásamt 

jörðinni, sem skólahúsið er reist á.
d. Aftan við 4. gr. kemur ný grein, er svo hljóðar:

Nú stundar maður nám við annan skóla, jafngildan eða fremri 
ungmennaskóla sýslunnar, og er hann þá undanþeginn ákvæðum 1. gr.

V. Við 5. gr.
a. 5. gr. verður 6. gr.
b. Fyrstu málsgr. skal orða svo:

Sýslunefnd Rangárvallasýslu semur reglugerð, sem yfirstjórn 
fræðslumála staðfestir, og skal i henni kveða á um tilhögun vinnunn- 
ar og skólahaldsins.

c. Orðin »eða bæjaisjóðt i 3. málsgr. falla burt.

Alþt, 1929. A, (41. löggjafarþing). 126
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VI. Fyrirsögn frv. verður: Frumvarp til laga um heimild fyrir Rangárvalla' 
sýslu til að starfrækja ungmennaskóla með þegnskylduvinnu.

Alþingi, 27. april 1929.

Magnús Jónsson, 
fundaskr.

Nd. 447. Nefndarálit

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1927.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og borið það saman við Iands- 
reikninginn.

Frnmvarpið er samhljóða tillögnm yfirskoðnnarmanna.
Nefndin leggnr til, að það verfli samþykt óbreytt.

Alþingi, 23. april 1929.

Halldór Stefánsson, Jón A. Jónsson, Hannes Jónsson,
form. frsm. fnndaskr.

Ásg. Ásgeirsson. Hjeðinn Valdimarsson. ólafnr Thors. Sig. Eggerz.

Wd. 448. Nefndarálit

um frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1927.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir borið frumv. þetta saman við landsreikninginn 1927 og 
fylgirit hans, og eftir að öðru leyti að hafa athugað landsreikninginn fyrir 
þetta ár og með skirskotun til athugasemda og tillagna yfirskoðunarmanna 
reikningsins leggur nefndin til, að það verði ssmþykt óbreytt.

Út af tillögum yfirskoðunarmanna vill nefndin taka þetta fram:
Sýslumanninum i Strandasýslu hefir verið greidd uppbót á skrifstofu- 

kostnað kr. 700,00. Af svari ráðberra sjest ekki, hver ástæða hefir verið til 
þessarar umframgreiðslu.

Eignir þær, sem rikissjóður hefir fengið sem greiðslu á skuld fyrver- 
andi sýslumanns Karls Einarssonar, hafa ekki verið færðar á eignaskýrslu 
ríkissjóðs. Nefndin telur rjett, að þessar eignir verði seldar sem allra fyrst.

Sama hefir fram farið um hestahald og veislukostnað Landhelgissjóðs.
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Nefndin vill taka það fram, að hún telur hestahald og bilakaup óviðkomandi 
þessum sjóði og leggur til, að slikur kostnaður verði ekki færður á þennan 
sjóð eftirleiðis.

Þá vill nefndin beina þvi til rikisstjórnarinnar, að atbuga, hvort ekki 
mnni rjett, að Alþingi taki að sjer ihlutunarrjett um skipun stjórnar Fiski- 
fjelags íslands, á svipuðum grundvelli og nú er gert um Búnaðarfjelag íslands.

Útistandandi skuldir steinoliueinkasölunnar hafa á árinu 1927 hækkað 
um nær 179 þús. króna. Þar af hefir skuld útibússtjórans á Seyðisfirði 
hækkað um frekar 35 þús. kr.

Nefndin vill leggja rika áherslu á, að gengið verði fastlega að þvi að 
innheimta bessar og aðrar verslunarskuldir rikisverslananna. Jafnframt, að 
felt verði úr ettirstöðvum það, sem fyrnt er af skuldunum eða sýnilega óiáanlegt.

Alþiogi, 23. april 1929.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson, ólafur Thors. 
form., fundaskr. ' frsm.

með fyrirvara.
Hjeðinn Valdimarsson. Ásgeir Ásgeirsson. Sig. Eggerz.

Nd. 440. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um hafnargerð á Sauðárkróki.

Frá Sigurjóni Á. ólafssyni og Sveini ólafssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Til hafnargerðar á Sauðárkróki veitist úr rikissjóði ’/» kostnaðar, 

eftir áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess í 
fjárlögum, alt að 210000 kr. — tvö hundruð og tíu þúsund krónur — 
gegn *l» hlutum frá hafnarsjóði Sauðárkróks.

2. Við 2. gr. Fyrri málsliður greinarinnar orðist svo:
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikis- 

sjóðs alt að 420000 kr. — fjögur hundruð og tuttugu þúsund króna — 
lán, er hafnarsjóður Sauðárkróks kann að fá til hatnargerðar, gegn ábyrgð 
sýslunefndar Skagafjarðarsýslu.

Nd. 450. Nefndarálit

um frv. tii laga um sóiu á jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs í landi Neskaup- 
staðar i Norðfirði.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Af nefndarmönnum hafa 4 af 5 orðið sammála um að leggja til, að frv.
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þetta verði samþykt óbreytt. Sá nefndarmanna (H. K.), sem ekki hefir viljað { 
mæla með frv., mnn gera grein fyrir sinn áliti.

Eins og nú er á rikissjóður ekki nema tiltölulega litinn hluta kaupstaðar- { 
landsins, og mnn kaupstaðurinn bafa í huga að kaupa alt kaupstaðarlandið jafn- > 
óðnm og færi gefst. Meiri hl. telur rjettmætt að styðja þessa viðleitni kaupstaðar- 
ins og eðlilegast, að eignarráðin sjeu á einni hendi. Nokkrn af landinn befir { 
kanpstaðurinn þegar fest kanp á.

1 framsógn verðnr nánari grein gerð fyrir málinu.

Alþingi, 27. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Guðmundsson,
form. fundaskr.

Magnús Torfason.
frsm.

Ed. 451. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Jóni Þorlákssyui.

1. Við 1. gr. Á eftir 5. lið komi nýr liður, er verði 6. liður, þannig:
Standa ekki i skuld fyrir þeginn sveitarstyrk vegna leti, óreglu eða 

hirðuleysis.
2. Við 2. gr. Greinin falli burt.
3. Við 4. gr. Greinin falli burt.
4. Við 6. gr. Aftan við 1. málsgrein bætist: nema þeir hafi i siðasta lagi 3 

dögum áður en framboðsfrestur er útrunninn tilkynt kjörstjórn, að þeir 
skorist undan endurkjöri samkvæmt heimildinni i 3. gr.

5. Við 17. gr. Fyrsta málsgrein orðist svo:
Á eftir 30. gr. komi ný grein, er verður 31. gr., og hljóði svo.

6. Við 18. gr. Greinin falli burt.
7. Við 20 gr. Fjórða, fimta og sjötta málsgr. falli burt.

»

Ed. 45». Breytingartillaga

við frnmvarp til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar 
i málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Erlingi Friðjónssyni.

Við 18. gr. 3. málsgrein.
í stað orðanna aGildir kosning þeirra um eitt ár« komi; Kosning nefnda 

og endurskoðenda gildir um eitt ár.
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®d. 453. I'rnmvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja SigluQarðarkaupstað 
land prestssetursins Hvanneyrar.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1.
Þegar prestssetriö Hvanneyri losnar úr ábúð, er rikisstjórninni heimilt 

að selja Siglufjarðarkaupstað land jarðarinnar, að undanskilinni nægilegri lóð 
undir prestssetrinu og umhverfis það, og hæfilegum lóðum undir aðrar opin- 
berar byggingar, eftir tillögum skipulagsnefndar.

2. gr.
Bæjarstjórninni er óheimilt að afbenda öðrum til eignar eða umráða 

það land, er hjer um ræðir, nema til leigu um ákveðinn tíma.

3. gr.
Reglur um leigu á landi bæjarins semur bæjarstjórn, og skulu þær 

staðfestar af atvinnumáiaráðherra.

£d. 454. FrnaBTarp

til laga um Búnaðarbanka Islands.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. KAFLI.
Stofnun og skipulag bankans.

L gr.
Banka skal stofna, er nefnist Búnaðarbanki íslands. Á Norðurlanda- 

málum er heiti hans Islands Landbrugsbank, á ensku The Rural Bank 
of Iceland.

2. gr.
Tilgangur bankans er að styðja landbúnaðinn og greiða fyrir fjár- 

málaviðskiftum þeirra, er stunda landbúnaðarframleiðslu.

3. gr.
Búnaðarbanki Islands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, 

undir sjerstakri stjórn, svo sem nánar er ákveðið í VIII. kafla laga þessara.
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Bankinn starfar í fimm deildum með aðgreindum fjárhag, og nefnast ; 
þær sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild, bústofnslánadeild, Ræktunar- j 
sjóður og Byggingar- og landnámssjóður. Skal halda algerlega aðgreindum j 
varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reiknings- | 
haldi hverrar deildar fyrir sig.

4. gr.
Rikissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess , 

að taka lán erlendis, án tryggingar i sjálfs sin eignum, þarf bankinn sjer- 
staka lagaheimild i hvert sinn, að undanteknu láni samkv. 11. gr. laga 
þessara.

5. gr.
Búnaðarbanki íslands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnar- ; 

þing i Reykjavik. En auk þess getur bankinn haft útibú eða umboðsskrif- 
stofur þar sem bankastjórn telur þörf á, að fengnu samþykki ráðherra.

II. KAFLI.
Sparisjóðs- og rekstrarlánadeild.

6. gr.
Sparisjóðsdeildin tekur við peningum sem innláni eða með sparí- 

sjóðskjörum.
7. gr.

Sparisjóðsdeildinni er heimilt, í samræmi við tilgang bankans 
(sbr. 2. gr.):
1. Að kaupa og selja víxla, tjekka og ávisanir.
2. Að veita lán rekstrarlánafjelögum eða kaupa vixla sparisjóða, sam- 

vinnukaupfjelaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að fjeð sje 
eingöngu notað til þess að lána það út aftur til rekstrarlánafjelaga, sem 
stofnuð kunna að verða og starfrækt samkvæmt sjerstökum lögum um 
slik fjelög.

3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga, að áskildu 
lögmæltu samþykki æðri stjórnarválda.

4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð.
5. Að annast að öðru leyti venjuleg sparisjóðsstörf.

8. gr.
Sparisjóðsdeild skal eiga að minsta kosti 15% af innlánsfje með spari- 

sjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbrjefum, svo sem ríkisskulda- 
brjefum, jarðræktarbrjefum, veðdeildarbrjefum Búnaðarbankans eða 
Landsbankans eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og ráðherra telja 
jafntrygg. I stað verðbrjefa má koma innieign í sparisjóðsdeild Landsbanka 
íslands.
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9. gr-
Allur tekjuafgangur rennur i varasjóð deildarinnar, enda ber hann 

töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum 
hennar.

10. gr.
Rikisstjórnin skal, ef ástæður leyfa, sjá um, að handbært fje opin- 

berra sjóða, sem ekki eru geymdir í Söfnunarsjóði, sjeu geymdir í sparisjóðs- 
deild bankans, að svo miklu leyti sem þörf er á fyrir útlánsstarfsemi deildar- 
innar, enda sjeu þeir ekki sjerstaklega ætlaðir til eflingar öðrum atvinnuvegi.

11. gr.
Nú þykir sparisjóðsdeild ekki hafa nægilegt fjármagn til þess að full- 

nægja lánsþörf, sjerstaklega til rekstrarlána samkv. 7. gr. 2, og er þá ríkis- 
stjórninni heimilt að veita ábyrgð rikissjóðs fyrir viðbótarláni erlendis, alt 
að 3 milj. kr.

12. gr.
Sparisjóðsdeildin nýtur allra hlunninda og lýtur öllum ákvæðum 

hinnar almennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvisi sje ákveðið i þess- 
um lögum.

III. KAFLI.
Veðdeild. bankans.

13. gr.
Rikissjóður leggur veðdeild bankans til stofnfje að upphæð minst 

1250000 króna. Stofnfje þetta greiðist þannig, að veðdeildin tekúr við því 
af skuldabrjefum viðlagasjóðs, sem ekki afhendist bústofnslánadeild 
samkv. 41. gr.

Kirkjujarðasjóðinn skal, að því leyti sem fje verður fyrir hendi vegna 
innlausnar bankavaxtabrjefa sjóðsins og ríkisstjórnin telur, að við verði 
komið, ávaxta i veðdeild Rúnaðarbankans.

14. gr.
Fyrst um sinn greiðist engir vextir af stofnfjenu. En er varasjóður 

veðdeildarinnar er orðinn 20% af stofnsjóðnum, greiðir hún ríkissjóði 4% 
ársvexti af því stofnfje, er ríkissjóður hefir lagt til, þó aldrei meira en helm- 
ing tekjuafgangs síns.

15. gr.
Tekjuafgangur hvers árs rennur i varasjóð. Nú verður veðdeildin 

fyrir tapi eða árstekjur hennar hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá 
það, er á vantar, úr varasjóði.
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Nú er varasjóður orðinn 30% af stofnsjóði veðdeildarinnar, og má þá 
Jeggja það, sem fram yfir er, við stofnsjóðinn.

16. gr.
Veðdeild Búnaðarbankans gefur út bankavaxtabrj^f, er hljóða 

á handhafa, en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn bankans kveður 
á um lögun, útlit og fjárhæð brjefanna, en fjármálaráðherra og bankastjórn 
undirskrifa þau.

Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum. Ákveður bankastjórn hvenær 
lokið skuli hverjum flokki, en það skal ætíð gert áður en liðin eru 8 ár frá 
því er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo eða fleiri flokka, með mismun- 
andi vöxtum, starfandi i senn.

Aldrei má vera meira i umferð af vaxtabrjefum en nemur áttfaldri 
upphæð stofnsjóðsins.

Ef meira er gefið út um stundarsakir af vaxtabrjefum en nemur þeirri 
fjárhæð, sem veðdeildin á í veðskuldabrjefum, er bera eins háa vexti og 
vaxtabrjefin, þá skal geyma andvirði mismunarins i Landsbankanum, uns 
þvi verður varið til útlána.

17. gr.
1 reglugerð, sem ráðherra setur fyrir veðdeildina alla eða einstaka 

flokka vaxtabrjefa, skal ákveða vexti brjefanna, gjalddaga þeirra, hvar þá 
skuli greiða og hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra. Þar skal 
og ákveðið timatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers flokks skal 
•'era lokið, og skal það aldrei vera síðar en 48 árum eftir að flokkur var 
opnaður.

Vaxtamiðar, sem k’omnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til rikissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
ríkisins innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í rikissjóð.

18. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum veðdeildarinnar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er veðdeildin fær frá lántakendum og geymt and- 
virði seldra brjefa samkv. siðustu málsgr. 16. gr.

2. Varasjóður veðdeildarinnar.
3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvörð- 

un reglugerðar, alt að 10% af því, sem lán þeirra námu á síðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.

4. Stofnsjóður veðdeildarinnar.
5. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan 
er greint.

19. gr.
Hlutverk veðdeildarinnar er:

1. Að veita lán gegn veði i jörðum og hverskonar fasteignum, sem ætlað-



ar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða eða til almenningsnota i 
sveitum landsins.

2. Að veita lán bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelögum, eða trygð með ábyrgð 
þeirra, að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda, enda sje 
lánið ætlað til jarðræktar, búrekstrar eða til einhvers fyrirtækis til al- 
menningsheilla i sveitum.

3. Að veita lán gegn afgjaldskvöð af fasteign, með forgangsrjetti fyrir 
samningsveði, enda hafi lög verið sett, er heimili að leggja slikar af- 
gjaldskvaðir á fasteignir. Lán þessi veitast löggiltum fjelögum fasteigna- 
eigenda, er hafa með höndum fjelagsmannvirki til umhóta á fasteign- 
um, svo sem raforkuveitur eða önnur slík mannvirki.

20. gr.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, skulu eigi tekin gild 

sem veð, nema vátrygð sjeu í vátryggingarstofnun, er stjórn bankans telur 
góða og gilda. Veðdeildin getur áskilið sjer að annast sjálf vátrygginguna 
og innheimta iðgjöldin með árgjöldum af láninu.

21. gr.
Að jafnaði má ekki lána nema gegn 1. veðrjetti og aldrei yfir % 

virðingarverðs fasteignar. Heimilt er þó að taka gildan 2. eða siðari veðrjett, 
ef opinberir sjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð eru innan % 
virðingarverðs. En af slíku láni má taka sjerstakt áhættugjald i varasjóðj 
eftir ákvörðun bankastjórnar. Minsta lán skal vera 300 kr., og skulu lán 
jafnan standa á hundraði króna.

Lánstiminn má aldrei vera yfir 40 ár, en nánari ákvæði um lánstima 
eftir þvi hverrar tegundar veðið er, má setja með reglugerð.

22. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð. Má þar meðal ann- 
ars ákveða, að stjórn Búnaðarbankans megi tilnefna virðingarmenn, 
Þar má og heimila, að gildandi fasteignamat komi i stað virðingar á veðinu, 
eftir tilteknum reglum og ákvörðun bankastjórnar.

Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef bankastjórnin 
krefst þess, sýna skilriki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir þvi, að veðið 
hafi eigi rýrnað í verði, svo að veðdeildinni geti verið hætta búin. Láti lán- 
takandi farast fyrir að senda slik skilríki, eða hafi bankastjórn orðið þess 
vör, að veðsett eign hafi rýrnað í verði, má láta skoðun og nýja virðingu fara 
fram á kostnað lántakanda.

23. gr.
1 virðingargerðum getur bankastjórn látið tilgreina sjerstaklega verð 

hverrar fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar 
eða landsins, og hinsvegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 127
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verið á landinu, svo sem jarðabóta, bygginga og annara umbóta. Getur 
bankastjórn ákveðið að veita eigi að jafnaði hærra lán út á neina fasteign 
en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu þvi aðeins 
svo hátt, að lánið verði ekki yfir % virðingarverðs allrar eignarinnar.

24. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, greiðir hún í vaxtabrjefum sinum 

eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð, sem hún 
getur fengið fyrir brjefin, að frádregnum sölukostnaði. Semja má um sölu 
vaxtabrjefa hvers flokks fyrirfram í einu eða fleiru lagi, enda samþykki 
ráðherra söluverðið.

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæð sinni í varasjóð veð- 
deildarinnar, um leið og hann tekur lánið. Þó er heimilt að ákveða í reglu- 
gerð, að lántökugjaldið greiðist i tvennu lagi.

25. gr.
Nú verða eigendaskifti að fasteign, sem er veðsett veðdeildinni, og 

getur bankastjórn þá heimtað lánið endurgreitt að öllu eða nokkru leyti, 
ef henni þykir ástæða til.

Vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má það verða, ef eignarheimild 
hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.

Þegar fasteign, sem veðdeildin hefir veð í, er seld, skal kaupandi til- 
kynna bankastjórn eigendaskiftin i síðasta lagi á næsta gjalddaga á afborg- 
un lánsins. Heimta má alt að 1% aukagjald af veðskuldinni, er rennur í vara- 
sjóð, ef skuldunautur veðdeildarinnar vanrækir að tilkynna bankastjórn þeg- 
ar i stað, ef verulegar breytingar eru gerðar á veðsettri eign, svo að eignin 
við það rýrni i verði.

26. gr.
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef 
ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga eða veðið gengur svo 
úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldu- 
nautur eigi vátrygðum húsum, sem að veði eru og talin eru með í matinu, 
eða falli á veðið skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfu veð- 
deildarinnar, eða brjóti lánþegi annars i verulegum atriðum skyldur sínar 
samkvæmt lögum og regfugerðum veðdeildarinnar eða lánssamningum, er 
bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga 
þegar, án uppsagnar.

27. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs í einu lagi, með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga.

Árlegt tillag til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs er 
%% af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga.
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Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar 
uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó eigi minna en 100 kr. 
í einu, eða að endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða 
með bankavaxtabrjefum þess flokks, er lán hans var veitt úr, eftir ákvæðis- 
verði þeirra. Á öðrum tima árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin 
samþykkir, þó þvi aðeins að það sje veðdeildinni að skaðlausu.

28. gr.
Samningsbundnum afborgunum, sem greiddar eru í peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks, er i 
blut á, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fer fram 
i viðurvist tveggja manna. Annan kveður ráðherra til þess, hinn banka- 
stjórnin. Þá er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 6 mánaða fyrir- 
vara tölu- og bókstafsmerki bankavaxtabrjefa þeirra, er upp hafa komið til 
innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Auglýsing þessi 
skal birt i Lögbirtingablaðinu og í samsvarandi blöðum erlendis, þar sem 
ætla má, að brjefin sjeu í umferð.

Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru í peningum, 
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist innan þess 
tima, er önnur lán sama flokks eiga öll að vera greidd. Ella skal þessu fje 
varið til að innleysa bankavaxtabrjef flokksins eftir hlutkesti, eins og áður 
segir, eða kaupa brjef til innlausnar.

Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er segir i 1. máls- 
grein þessarar greinar, innleysa bankavaxtabrjef í stærri stil.

29. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, 

gcta, gegn þvi að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið út- 
borgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða 
vexti af höfuðstólnum upp frá þvi.

30. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar, 

rennur í varasjóð veðdeildarinnar, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, 
en vaxta innan 5 ára, hvorttveggja talið frá gjalddaga.

31. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum veðdeildar- 

mnar, og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mán- 
aða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i Lög- 
birtingablaðinu og i samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, þar sem ætla 
má, að brjefin sjeu i umferð. Ef enginn gefur sig fram með brjefið í tæka 
tíð, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt 
bankavaxtabrjef, með sömu upphæð og það, er glataðist, án þess að nokkur
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annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa veríð afsalað, getí þar fyrir búið 
kröfu á hendur bankanum. Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftír 
almennum reglum.

32. gr.
Bankavaxtabrjef þau, sem innleyst hafa veríð, eða hafa verið notuð til 

að borga eða afborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur skal ónýta 
þau undir eins, á þann hátt að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til 
geymslu í fjárhirslu veðdeildarinnar. Skal svo við lok næsta reikningsárs 
brenna þau i viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum þeim, er inn- 
leystir hafa verið það reikningsár.

33. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru i gjalddaga, skal borga út 

i afgreiðslu bankans i Reykjavík. 1 reglugerð veðdeildarinnar má ákveða, 
að útborganir þessar fari einnig fram erlendis, þár sem ætla má, að brjefin 
sjeu í umferð.

34. gr.
Fje varasjóðs og stofnsjóðs skal ávaxta í bankavaxtabrjefum veð- 

deildarinnar eða á annan tryggan hátt, er reglugerð ákveður.
Varasjóðurinn er óskiftur til tryggingar útgefnum bankavaxtabrjef- 

um allra flokka veðdeildarinnar, en i bókum bankans má sundurgreina 
hann í deildir, eftir þvi sem ástæða þykir til.

Nú hefir veðdeildin orðið fyrir tapi og varasjóður, að viðbættri sam- 
ábyrgð lántakenda, hrekkur eigi til greiðslu þess, og greiðist þá tapið úr 
stofnsjóði. En stofnsjóður á þennan hátt lækkar um 15%, má veðdeildin eigi 
halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán, nema Alþingi 
ákveði á ný, að hún skuli halda áfram störfum, og með hvaða skilyrðum.

35. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir veðdeildin heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sátta eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 
10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. Veðdeild- 
in þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal þar 
ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stððva eða ónýta uppboðið með 
neinskonar dómskoti.

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
komin i gjalddaga, og skuldunaut er rjett að höfða mál, til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu

Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.
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36. gr.
Nú hefir veðdeildin orðið að láta leggja sjer út veðsetta eign (sbr. 35. 

gr.) og eignin hefir eigi selst innan árs frá því er veðdeildin tók við henni, 
og skal þá greiða veðskuldina úr varasjóði, eða að minsta kosti svo mikinn 
hluta hennar, að eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðj- 
ungur virðingarverðs hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst
1 eignina á uppboði. Skal eignin síðan seld svo fljótt sem unt er og sýnt 
þykir, að eigi sje ávinningur að bíða lengur með söluna, og getur kaupandi 
þá tekið að sjer eftirstöðvar lánsins.

Á meðan veðdeildin hefir slíka eign með höndum, skal eigi að siður 
árlega greiða tilskildar afborganir og vexti af láninu, er greiðist úr vara- 
sjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi til þess.

1 ársreikningum veðdeildar skal gera sjerstaklega grein fyrir þeim 
eignum, sem þannig er ástatt um.

37. gr.
Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 

kaupa bankavaxtabrjef veðdeildarinnar, en þó eigi hærra verði en skráðu 
tða almennu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. Alt það 
geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum gildum 
ákvæðum má verja til útlána gegn fasteignaveði, má i stað þess geyma i 
bankavaxtabrjefum veðdeildarinnar.

38. gr.
Ákveða má i reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn rikisins eða 

bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri 
þóknun, er veðdeildin greiðir, veita bankastjórn upplýsingar og aðstoð, svo 
sem að láta i ljós álit sitt um verð fasteigna, að hafa eftirlit með viðhaldi 
veðsettra eigna, að annast innheimtu árgjalda af lánum eða sölu banka- 
vaxtabrjefa, eða að inna af hendi önnur álika störf fyrir veðdeildina.

39. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að

2 miljónum króna i vaxtabrjefum veðdeildarinnar, með þeim kjörum, að 
ríkissjóður verði að líkindum skaðlaus af.

IV. KAFLI.
Bústofnslánadeild.

40. gr.
Rikissjóður leggur bústofnslánadeild bankans til tryggingarfje að upp- 

hæði 1 miljón kr., þar af 700 þús. kr. í skuldabrjefum Viðlagasjóðs en 300 
þús. kr. greiðist með 50 þús. kr. árlegu tillagi úr ríkissjóði um næstu 6 ár.
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41. gr.
Bústofnslánadeild hefir sjerstakan varasjóð og rennur i hann allur 

tekjuafgangur deildarinnar.
42. gr.

Bústofnslánadeildin gefur út bankavaxtabrjef, alt að sexfaldri upphæð 
tryggingarsjóðsins. Skal hverjum flokki bankavaxtabrjefanna lokað innan 
5 ára frá því er flokkurinn var opnaður, og innlausn allra brjefa hvers 
flokks lokið innan 15 ára frá sama tíma.

Að öðru leyti gilda ákvæði 16. og 17. gr. laga þessara einnig um banka- 
vaxtabrjef bústofnslánadeildar.

43. gr. .
Til tryggingar vaxtabrjefum bústofnslánadeiLdar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er deildin fær frá lántakendum, og geymt andvirði 
seldra brjefa.

2. Varasjóður bústofnslánadeildar.
3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvæð- 

um reglugerðar, alt að 10% af því, sem lán þeirra námu á siðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.

4. Tryggingarsjóður bústofnslánadeildar.
5. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan 
greinir.

44. gr.
Af fje bústofnslánadeildar skal eingöngu veita bændum og öðrum 

þeim, er kvikfjárrækt stunda, lán til þess að auka bústofn sinn eða koma 
upp bústofni. Ennfremur má veita sömu mönnum lán til að kaupa verkfæri 
til jarðyrkju og heyvinnu.

Lán deildarinnar skulu jafnan trygð með 1. veðrjetti i búfje lántak- 
anda og mega ekki hærri vera en helmingur verðs hins veðsetta búfjár eftir 
verðlagsskrá.

Ekkert lán má veita gegn veði í búfje, öðru en kúm, nema eigandi 
fjárins setji auk þess hreppsábyrgð sem viðbótartryggingu, eða aðra trygg- 
ingu, sem bankastjórn tekur gilda.

Nú tekur deildin veð í búfje, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og 
slysahættu í vátryggingarsjóðum sveitarfjelaga eða á annan hátt, og skal þá 
jafnan krefjast slíkrar tryggingar.

45. gr.
Hverri lánbeiðni skal fylgja:

1. Vottorð hreppstjóra um, að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er að 
veði, og að það sje ekki veðsett öðrum.
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2. Vottorð hreppsnefndar um, að lánþegi hafi ekki lent í fóðurþröng síð- 
ustu 5 ár, eða þau ár, sem hann hefir húið, ef skemmra er.

3. Vottorð forðagæslumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og 
fóðurbirgðir eigandans.

4. Skýrsla hreppstjóra samkvæmt framtalsbókum hreppsins um búpen- 
ingseign lánbeiðanda síðustu 5 ár, eða þann tima, er hann hefir búið, 
ef skemmra er.

Þau skilríki, sem tilgreind eru i 1. og 3. lið, skal lántakandi senda 
bankastjórn árlega, meðan lánið stendur. Ef lán hefir verið fengið til verk- 
færakaupa, skal lántakandi senda bankastjórn innan 12 mánaða vottorð 
hreppstjóra um, að verkfærin hafi verið keypt og sjeu i eigu lántakanda.

Nánari ákvæði um virðing búfjár til lántöku og um viðhald veðs má 
setja með reglugerð.

46. gr.
Ef bankastjórn krefst, er hreppstjóri hver skyldur til að senda henni 

árlega nákvæma skýrslu yfir búfjáreign allra eða tiltekinna búenda i 
hreppnum.

Nú kemur það i ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars 
en aukningar á bústofni sínum, eða hann hefir fargað aftur af bústofnin- 
um, og er lánið þá þegar afturkræft. Auk þess skal lántakandi sæta sekt- 
um, frá 20—200 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum 
lögum. Sama gildir um lán, sem fengin eru til verkfærakaupa samkv. 45. gr.

47. gr.
Um útborgun lána, sölu vaxtabrjefa og varasjóðsgjald við lántöku 

gilda ákvæði 24. gr. laga þessara.

48. gr.
Lánin skulu eigi veitt til lengri tíma en 10 ára. Fyrstu 2 árin mega 

þau standa afborgunarlaus, en vextir greiðast árlega og varasjóðsgjald ■%% 
af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjalddagi vaxta 
og afborgana skal vera 1. nóvember ár hvert.

Nú flytur skuldunautur bústofnslánadeildar búferlum, og skal hann 
þá þegar tilkynna það bankastjórninni. Flytji skuldunautur, er fengið hefir 
bústofnslán gegn hreppsábyrgð, úr þeim hreppi, án þess að hafa fengið 
ábyrgð hreppsnefndar framlengda, skal lánið þegar fallið í gjalddaga, enda 
hafi hann ekki sett aðra tryggingu í hennar stað, er bankastjórn tekur gilda.

Um rjett og skyldur lánþega gilda að öðru leyti ákvæði 26. og 27. gr. 
laga þessara, svo sem við á.

49. gr.
Um vaxtabrjef og innlausn þeirra, greiðslu vaxta, um varasjóð 

deildarinnar og um skyldur embættismanna til aðstoðar gilda ákvæði 28.— 
34. gr. og 38.—39. gr. (um veðdeild bankans) einnig um bústofnslána- 
deildina.
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50. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð 4. nóv. 1887 er lántakanda rjett 

að veðsetja hústofnslánadeildinni einu nafni tiltekna flokka búfjár sins, er 
iiann á eða eignast kann, og gengur veð deildarinnar fyrir öllum siðari 
veðsetningum búfjár eða einstakra gripa innan sama flokks. Sama gildir 
um veðsetning fóðurbirgða, sem veðsali kann að eiga á hverjum tima handa 
veðsettu búfje.

8. gr. sömu laga gildir eigi um veðsetning búfjár og fóðurbirgða til 
bústofnslánadeildar, og eigi tapar deildin heldur veði sinu, þótt veðbrjef sje 
ekki þinglesið á ný á fyrsta manntalsþingi eftir flutning veðsala i aðra 
þinghá, nema bankastjórn hafi í tæka tíð verið kunnugt um flutninginn.

Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 
kaupa bankavaxtabrjef bústofnslánadeildar.

51. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

1% milj. kr. i vaxtabrjefum bústofnslánadeildar, með þeim kjörum, að ríkis- 
sjóður verði að líkindum skaðlaus af.

V. KAFLI.
Ræktunarsjóður.

52. gr.
Um Ræktunarsjóð gilda sjerstök lög (sbr. lög um Ræktunarsjóð Is- 

lands, nr. 17, 13. júní 1925) eins og þau eru nú eða þeim kann siðar að verða 
breytt, svo og sjerstakar reglugerðir um sjóðinn og starfsemi hans. Þó falla 
niður sjerákvæði þeirra laga um skipun stjórnar sjóðsins, laun stjórnenda 
og endurskoðun reikninga hans, eftir að Búnaðarbanki Islands hefir 
tekið til starfa og tekið við stjórn Ræktunarsjóðs.

■ . t ' . I
VI. KAFLI.

Lánadeild smábýla við kaupstaði og kauptún.

53. gr.
Rikissjóður leggur fram 50 þúsund kr. á ári til lánadeildar til smá- 

býla í nágrenni kaupstaða og kauptúna.

54. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán innanlands eða utan, alt að 2 

miljónum kr., handa lánadeildinni, til starfsemi þeirrar, er henni er ætlað 
að vinna samkvæmt lögum þessum.
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55. gr.
Rikissjóður afhendir Búnaðarbankanum lánsfjeð, en deildin stendur 

aftur rikissjóði skil á vöxtum og áfborgunum láns þess, er ríkissjóður hefir 
tekið i þessu. skyni,

56. gr.
Lán samkvæmt þessum kafla skal aðeins veita til smábýla i grend 

við kaupstaði og kauptún, og skal það að jafnaði vera skilyrði fyrir láni, 
að land það, er býli fylgir, skuli fullræktað eða fullnotað geta veitt meðal- 
fjölskyldu að minsta kosti þriðjung þess, er þarf til framfærslu henni.

57. gr.
Lán úr lánadeild má veita gegn þessum tryggingum:

a. gegn hverju þvi fasteignaveði, er bankastjórnin tekur gilt.
b. gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sje býlið 

ekki veðsett með 1. veðrjetti.
c. gegn ábyrgð sýslu-, bæjar- eða hreppsfjelaga.

58. gr.
Lán mega nema alt að % af virðingarverði húseigna, mannvirkja 

og lands eða afnotarjetti lands.
59. gr.

Hámark lánsfjárhæðar má vera 15000 krónur.

VII. KAFLI.
Byggingar- og landnámssjóður.

60. gr.
Um þessa deild bankans gilda sjerstök lög (sbr. lög um Byggingar- og 

landnámssjóð, nr. 35, 7. mai 1928) og reglugerðir, er samkvæmt þeim verða 
settar.

Vni. KAFLI.
Sjerrjettindi bankans.

61. gr.
Bankinn er undanþeginn tekjuskatti, útsvari og öðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnist, til ríkissjóðs eða sveitar- 
sjóða, eða til annara stofnana.

Bækur bankans, ávisanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bank- 
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 128
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anum og í nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum hand- 
veðsrjett, arðmiðar af skuldabrjefum hankans og framsöl þeirra skulu und- 
anþegin stimpilgjaldi.

62. gr.
Fje það, sem lagt hefir verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er und- 

anþegjð kyrsetning eða löghaldi, meðan það stendur þar.

63. gr.
Bankinn er undanþeginn almennum ákvæðum laga um hámarksvexti 

af útlánum gegn fasteignaveði.

64. gr.
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskifti og 

ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Búnaðar- 
bankanum og geta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum 
gert viðvart svo tímanlega að hægt sje að láta mæta við uppboðið.

IX. KAFLI.
Stjórn bankans, reikningsskil o. fl.

65. gr?
Bankastjórar eru 3, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur.
Ráðherra sá, er fer með mál landbúnaðarins, skipar bankastjórnina 

og hefir yfirumsjón bankans.
Ráðherra getur sagt bankastjóra upp með 12 mánaða uppsagnarfresti, 

enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðu sinni með sama fyrirvara. Þó getur ráð- 
berra vikið bankastjóra frá fyrirvaralaust, gegn því að greiða honum 6 
mánaða laun, ef ekki er um slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem 
heimili frávikning hans án nokkurrar launagreiðslu. Fráviknum bankastjóra 
skal skýrt frá ástæðum fyrir frávikningunni.

Aðalbankastjóri hefir að árslaunum 12000 krónur og auk þess dýr- 
tíðaruppbót, sem ráðherra ákveður, þó svo, að hann aldrei hafi hærri laun 
og dýrtíðaruppbót samanlagt en bankastjórar Landsbanka Islands. Með- 
stjórnendur hafa 4000 kr. árslaun hvor og dýrtíðaruppbót eftir ákvörðun 
ráðherra, þó ekki yfir þriðjung af dýrtíðaruppbót aðalbankastjóra.

Ráðherra getur um stundarsakir veitt fráförnum bankastjóra eða 
ekkju hans eftirlaun, alt að 50% af laununum handa bankastjóranum og 25% 
af launum handa ekkju hans, en eigi til frambúðar nema samþykki Al- 
þingis komi til.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, 
ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað i bili.
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66. gr.
Ráðherra skipar bókara og fjehirði bankans, ákveður laun þeirra og 

vikur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.
Aðra starfsmenn bankans velur bankastjórn eftir þörfum og ákveður 

laun þeirra.
67. gr.

Bankastjórar annast dagleg störf bankans. Tveir bankastjórar skulu 
nndirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða framselja vixla, 
verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er bankastjórn heimilt að 
veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bank- 
ann i þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra, svo og 
að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda 
bankann með undirskrift sinni i tilteknum málefnum. í reglugerð má setja 
ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir banka- 
stjórar, og eigi aðrir, svo gilt sje.

Kvittanir bankans eru því aðeins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað 
undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær sjeu athugaðar. Fje- 
hirðir má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki banka- 
stjórnar þarf til, nema með samþykki tveggja bankastjóra, eða aðalbanka- 
sfjóra og starfsmanns, sem umboð hefir samkv. 1. málsgrein þessarar greinar.

68. gr.
Aðalbankastjóri má eigi hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálf- 

ur atvinnu eða vera i stjórn atvinnufyrirtækja.
Eigi mega bankastjórar nje starfsmenn vera skuldskeyttir bank- 

anum, nema veðdeild, hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.
Bankastjórar og starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um alt það, er 

snertir hagi viðskiftamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um vegna starf- 
semi sinnar við bankann.

69. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn bankans, skipaðir af ráðherra 

til tveggja ára i senn, eftir tillögu sameinaðra landbúnaðarnefnda beggja 
deilda Alþingis, að viðhafðri hlutfallskosningu. Skulu þeir hafa stöðugt 
eftirlit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans i hverju einstöku 
atriði og bera þá saman við bækur bankans, verðbrjefaeign og heima- 
fje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bank- 
ans og eignir sjeu fyrir hendi.

Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðs méð ársreikn- 
ingum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til. Árslaun endur- 
skoðendanna skulu ákveðin i reglugerð.
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70. gr.
Bankastjórnin skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt 

yfirlit yfír hag bankans, er birta skal i B-deild Stjórnartiðindanna, og við 
árslok fullkominn, endurskoðaðan ársreikning og skýrslu um hag og starf- 
semi bankans á árinu. Ráðherra úrskurðar ársreikninginn, og skal því næst 
birta útdrátt úr honum í B-deild Stjórnartíðindanna.

71. gr.
Heimilt er bankanum að koma upp umboðsskrifstofum úti um land, 

þar sem bankastjórn og ráðherra telja þörf á. Umboðsskrifstofur bankans 
geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu vera að taka við um- 
sóknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar til undirbúnings lán- 
tökunni, að borga út lán, er bankinn veitir, ef fje til þess er fyrir hendi i 
skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu bankavaxtabrjefa og eftir- 
lit með veðsettum eignum, hver i sinu umdæmi.

Ráðherra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður 
þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.

72. gr.
Deildir bankans taka hver um sig þátt i sameiginlegum kostnaði við 

stjórn, rekstur og húsnæði bankans. Skifting kostnaðarins ákveður banka- 
stjórn með samþykki ráðherra.

73. gr.
Með reglugerð fyrir bankann má setja þau ákvæði um stjórn hans og 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sje gert sjerstaklega ráð fyrir 
þeim í þessum lögum, enda fari þau eigi i bág við nein ákvæði í lögunum.

X. KAFLl.
Niðurlagsákvsp.Öi.

74. gr.
Lög um stofnun Rikisveðbanka Islands, nr. 64, 27. júni 1921, eru úr 

gildi numin.
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E<t. 455. Fvumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1930.

(Eftir 3. nmr. i Nd.).

I. KAFLI.

Tekj ur.

1. gr.
Árið 1930 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

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

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

1. Fasteignaskattur....................
2. Tekjnskattur og eignarskattur
3. Lestagjald af skipnm................

4. Aukatekjur..................................
5. Erfðafjárskattur....................
6. Vitagjald..................................
7. Leyfisbrjefagjóld... .............
8. Stimpilgjald............................. ,
9. Skólagjöld ............................. .

10. Bifreiðaskattur ................... ,

kr. kr.

250000
1100000

40000
1390000

450000
30000

350000
10000

325000
15000
60000

1240000

Fiyt ... 2630000
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1
kr. kr.

Flutt ... 2630000
11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 350000

1075000

13. Tóbakstollur.............................................................................. 950000
14. Kaffi- og sykurtollur................. ............................................. 850000
15. Annað aðflutningsgjald ..................................................... 200000
16. Vörutollur ................................................................................ 1350000
17. Verðtollur ................................................................................ 1500000

5200000
18, Gjald af sætinda- (konfek(-) og brjóstsyknrgerð 35000
19. Pósttekjur ................................................................................ 450000
20. Simatekjur................................................................................ 1580000

2030000
2J. Víneinkasala.............................................................................. 450000

Samtals ... ........... 11420000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs ern taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi...................................................... 1000
4. Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar.......................... 3500

Samtals ... ............ 34600
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4. gr.
Tekjnr af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................................... 15000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909 .............................................. 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................ 24000

47000
4. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................... 8000
5. Vextir af viðlagasjóði.......................................... .......... 60000
6. Aðiir vextir................................................................................ 75000

Samlals ... ............ 205000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjur ... ... .. ... ...................................... 50000
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.................... 20000
4. Skemtanaskattur.......... ....................................................... 75000
5. Tekjur Menningarsjóðs ...................................................... 15000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI.

G j ö 1 d .

6. gr.
Árið 1930 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i 

20. gr.
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7. gr.

Greiðslnr af lánnm rtkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 145054
2. Dðnsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50............ 220162
3. Gnska lánið frá 1921, hlnti ríkissjóðs £8213*18-8 180714

Afborganir:
1. Innlend lán........................................................................ 164617

545930

2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50............ 432364
3. Enska lánið 1921, £ 2396 -12 á 22.00 .................... 52625

Pramlag til Landsbankans, 17. greiðsla..........................
649606
100000

Samtals ... ............ 1295536

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins..

9- gr-
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar.........................
2. Til yfirskoðnnar landsreikninga ••• ••• ••• •••

225000
4350

229350

Samtals ... ............ 229350
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl. 
1. Til ráðherra:

a. Laun....................................
b. Til risnu...........................

36000
8000

kr. kr.

Til utanferða ráðherra.................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins ... .
Annar kostnaður...........................................
Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum .. .
Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. il
b. Til pappirs og prentunar .................
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum

900
12000

1000

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

II. Hagstofan: '
1. Laun ......................................................
2. Pappir, prentun og hefting hagskýrslna
3. Prentun eyðublaða..................................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður
6. Til að gefa út manntalið 1703...........

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra ............................. .. 20000
b. Húsaleiga............................................ .......... 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.......................... .......... 17000

Fyrir meðferð utanríkismála .....................................
Rikisráðskostnaður .......................................................
Kostnaður við sambandslaganefnd.............................
Gengismunur af upphæðunum í 8. gr. 10. gr. III 1 —3

Samtais ...

Alpt. 1929. A. (41. lóggjafarþing)

44000
6000

70000
40000
26200

13900

10000
210100

62000
12000
4000

500
25000

129

55500

103500

369100
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11. gr.
Til dómgæslu, lögreglnstjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæsla og lögreglnstjórn.

1. Hæstirjettnr:
a. Lann.............................................................................
b. Annar kostnaðnr, alt aö ....................................

2. Lann bæjarfógeta, sýsluinanna og lögreglnstjóra,
3. Lann hreppstjóra............................................................

4. Skrifstofnkostnaðnr lögmannsins i Reykjavik:
a. Lann 2 fulltrúa og 3 skrifara............................

c.
Húsaleiga, biti, ljós og ræsting 
Ýms gjöld, alt að........................

Skrifstofnkostnaðnr tollstjórans í Reykjavfk:
a. Lann 4 skrifara ...
b. Lann 6 tollvarða...
c. Hnsaleiga.......... ...
d. Hiti og Ijós............
e. Innheimtnkostnaðnr
f. Ýms gjöld, ait að..

Skrifstofnkostnaðnr lögregiustjórans i Reykjavik
a. Laun fnlltrúa og 3 skrifara ..........................
b. Húsaleiga..................................................................
c. Hiti og ljós............................................................
d. Ýms gjöld ............................................................

kr.

30500
5000

22000
4200
2400

15120
30380
4500
2000

16000
18000

17100
3600
2400
1900

kr.

35500
132500
27600

28600

86000

25000

7.
8.

Pastir starfsmenn í skrifstofnm lögmannsins, toll- 
stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavfk njóta dýrtiðar- 
nppbótar eftir reglnm lannalaganna.

Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta............
Póknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endnrskoð-
nn skipamælinga ...............................................................
Til landhelgisgæsln, gegn 200000 kr. framlagi úr 
landhelgissjóði .......................................................................

100000

500

200000

Flyt 635700
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kr. kr.

Flutt ...
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
11. Til begningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostn-

aðnr fangelsa .......................................................................
12. Til vinnuhælisin? í Litla-Hrauni.....................................
13. Annar sakamálakostnaðnr og lögreglumála m. m. ...
14. Borgun til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgun til setu- og varadómara .....................................

635700
20000

12000
12000
15000
2000
5000

Samtals A.......... ............ 701700

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

30000
40000

70000

25000
6000

80000
11000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir.......................................................................

3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og

fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

Samtals B.......... ............ 192000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbtigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ........................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn..............................................

253000
2000

8450

Flyt ... « • • • • • 263450
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kr. kr.

Flntt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. til ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklabolts- 
hreppa i Hnappadalssýsln, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Pingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Ping- 
eyjarsýsln 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestnr- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettn-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps í 
Norður-Múlasýsln 300 kr. — 18. Til Ranðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, 300 kr. — 19. 
Til Fjallahrepps 1 Norður-Þingeyjarsýslu og Jöknldals- 
hrepps i Norður-Múlasýslu, vegna bygðar i Möðrn- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr.
— 20. Viðbótarstyrkur til Ólafsfjarðarbna, gegn eigi 
minna tillagi frá þeim sjálfnm en 1600 kr., ef þeir 
ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra-
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir tazta hjeraðslækna ......................................................

5. Til angnlækninga:
a. Styrkur til angnlæknis í Reykjavík.............................
b. Styrkur til angnlæknis á Aknreyri.............................
c. Styrknr til lækningaferða kringnm landið ............

Ferðastyrknrinn skiftist að jöfnn milli angnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og Isafjarðar, að báðnm stöðum meðtöldum, 
og angnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim í hverri sýsln.

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...

7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Porsteinssonar i
Reykjavík ................................................................................

8. Til nuddlæknis Jóns Kristjánssonar i Reykjavik
Styrknrinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna

Vilh. Bernhöfts, Ólafs Þorsteinssonar og Jóns Krist- 
jánssonar er bnndinn þvi skilyrði, að þeir, hver nm sig,

Flyt ...

263450

1500

1000
1200
1000

3200
1000

1000

1200

271350
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kr. kr;

Flutt ... 271350
segi stúdentnnum í læknadeild háskólans til i sinni
sjerfræði og veiti fátækn fólki ókeypis læknishjálp á

9.
tilteknnm stað, ekki sjaldnar en 3 sinnnm á 
Til geislalækningastofu rikisins...........................

mánnði.
13000

10. Til radiumsjóðs lslands, styrknr til að reka radium-
lækningar ............................................................... ............ 2500

11. Styrknr til hjeraðslækna til ntanferða, i þvi skyni að
afla sjer nýrrar læknisþekkingar.................... ... ... 2000

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram nr 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

250 kr.

12. Holdsveikraspftalinn..............................................
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann læknis......................................................
B. Annar kostnaðnr -

............ 7650

70600

1. Lann starfsmanna.................................... 13000
2. Viðnrværi 48 manna (ca. 140 a. á dag) 25000
3. Klæðnaðnr .............................................. 1700
4. Lyf og sáranmbúðir ............................. 1500
5. Eldsneyti.................................................... 6000
6. Ljósmeti...................................................... 2500
7. Húsbúnaðnr og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsnm..................................... 2500
9. Þvottnr og ræsting................................... 1800

10. Greftrnnarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir..................................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 4350
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500 62950

70600
13. Geðveikrahælið á Kleppi.....................................

Sá kostnaður snndnrliðast þannig:
A. Laun læknis......................................................
B. önnur gjöld:

............ 6700

109525

1. Kaup starfsmanna................................... 13500
2. Viðnrværi 94 manna (ca. 140 a. á dag)
3. Klæðnaðnr 70 sjúklinga á 50 kr.

48000

handa hverjnm ..................................... 3500
4. Lyf og sáranmbúðir ............................. 500

Flyt ... 65500 6700 468975
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14.

Ljós og hiti..........
Flutt ... 65500

............................. 10000
Viðhald og áhöld ... ............................. 10000
Þvottur og ræsting ............................. 3000
Skemtanir ............ ... .................... 750
Skattar m. m........... ............................. 2500
Óviss gjöld ............ ............................. 1400

C. Aukinn rekstrarkostnaður, sakir viðbótar við bæl- 
ið, að frádreginni meðgjöf með sjúklingum............

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum, kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

Mismunur ...

Heilsuhælið & Vífilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður snndurliðast þannig:
A. Lann læknis........................................................................
B. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna........................ .......... 33000
2. Viðurværi.................. ................ .......... 126000
3. Lyf og bjúkrunargögn................. .......... 11500
4> Ljós og hiti.................................. .......... 25000
5. Þvottur og ræsting........................ .......... 5500
6. Viðhald húsa.................................. .......... 4800
7. Viðhald vjela................................. .......... 4700
8. Húsbúnaður og áhöld................. .......... 11000
9. Flutningskostnaður........................ .......... 4000

10. Óviss gjöld .................................. .......... 2640

í*ar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af búinu............................. 1000

Mismunur ...

kr. kr.

6700 468975

93150

50000

149850

40325

109525

1700

6700

228140
234840

233140

1700

•«• «• • 470675Flyt ...
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kr. kr.

Flutt
15. Heilsahælið i Kristnesi:

A. Rekstrarkostnaðnr ............ ....................................
B. Til aðgerða og nmbóta ..............................................

16. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspftala i Reykjavik....................
b. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að

Styrknrinn veitist eftir fjölda legndaga, þó eigi 
meira en 70 anrar fyrir hvern legndag, gegn þvi að 
hjerað það, sem sjnkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknnm nemnr, og að þvi tilskildn, að sjúk- 
lingar, sem ríkissjóðnr greiðir sjúkrahúsunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem. innanhjeraðssjúklingar.

e. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði ..
d. Bólnsetningarkostnaðnr ............................................ .
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, nm

varnir gegn útbreiðsla næmra sjúkdóma ............
f. Gjöld samkv. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, nm 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til lslands
g. Gjöld samkv. lögam nr. 16 1923, nm varnir gegn

kynsjúkdómnm ...............................................................
h. Kostnaðnr við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðnskólnm.......................................................................
i. Til hjálparstöðvar hjúkrnnarfjelagsins Liknar, gegn 

að minsta kosti jafnmikln frá bæjarsjóði Reykjavíknr
j. Til hjálparstöðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar

fyrir berklaveika, gegn jafnmikln frá bæjarsjóði 
Aknreyrar ........................................................................

k. Til fjelags islenskra hjúkrnnarkvenna ....................
l. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/» ann-

arsstaðar að........................................................................
m. Til styrktar mönnnm, er þnrfa að fá sjer gervilimi
n. Til Ólafs Stefánssonar á ísafirði, npp i kostnað við

að leita sjer lækninga í Paris við krabbameini i 
vjelinda................................................................................

o. Viðbótarlann yfirsetukonn i Grímsey, gegn jafn-
mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá ....................

p. Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs ............
r. Til Unnar Vilhjálmsdóttnr, sjúkrastyrknr ............
s. Til Porgils Þorgilssonar i Vestmannaeyjnm, til

þess að leita sjer lækningar erlendis ....................

17. Hluti rikissjóðs af lannnm yfirsetnkvenna....................

3000
7500

100000
18000

18000
3500

20000

3000

4500

1500

4000

1000
700

1000
4000

3000

300
2200
1200

3500

470675

10500

189400
36000

Samtais ... 706575
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Gftir launalögum...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur ....................
c. Brjefhirðingamenn ......................................................

2. Póstflutningur .......................................................................
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-
. ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ......................................................

d. önnur gjöld........................................................................

Samtals A. ...
B.

Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að ......................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

it. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

Kjalarnesvegur, gegn þvi að hlutað-
eigendur greiði */* kostnaðar............ 25000
Stykkishólmsvegur ............................. 30000
Holtavörðuheiðarvegur .................... 70000
Vesturlandsvegur ............................. 30000
Hrutafjarðarvegur ............ ............ 10000
Langadalsvegur..................................... 10000
Blönduhlíðarvegur ............................. 30000
Öxnadalsvegur ..................................... 15000
Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000

kr. kr.

105000
80000
22000

207000
180000

15000

24000

16500
67000

122500

........... 509500

7800
5600

5000
20000

8000
46400

Flyt ... 270000 46400
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III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

kr. kr.

Flntt ... 270000
10. Jöknlsárhlíðarvegnr.............. 10000
11. Biskupstnngnabrant ........................ 30000
12. Til vegar á Hólmahálsi, gegn ]/‘

annarsstaðar að..................... 10000
13. Til vegar um nýja eldhraunið í V.-

Skaftafellssýslu ..................................... 15000
14. VopnafjaTÖarvegur ........................ 10000

345000

46400

b. Viðhald og umbætur .............................................. 240000
585000

Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
Til nýrrar dragferju á Hólsá hjá Artúnum í Rangár-

200000

vallasýslu, helmingur kostnaðar, alt að ....................
enda verði leið þessi í tölu sýsluvega.

7500

Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur).................... 60000
Fjallvegir................................................................................

20000
25000

1. Til áhalda, alt að ......................................................
2. Til bókasafns verkamanna .....................................
Til sýsluvega:

300
20300

1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnnmálaráðherra setur.

45000

2. Til sýsluvegasjóða- eftir lögum nr. 10 1923 . ... 65000 110000Til dragferjuhalds: —
1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300
2. - Skjálfandafljóli .............................' ..................... 300
3. - Blöndu ...................................................... ............ 300

900
Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá ....................................
Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum

250

yfir Hellisheiði.....................................................................
Styrkur til Sigurðar Danielssonar, tii byggingar á

5000

Kolviðarhóli, fyrri greiðsla..............................................
endá hvílisú kvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar uppi gistingu oggreiðasölu fyrir ferðamenn, nndir 
eftirliti og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellur niður árlegt rikissjóðs-
tillag til gistihússins.
Styrkur til að halda uppi bygð og gistingu fyrir

6000

ferðamenn.............................................................................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum

á afskektum bæjum við þjóðbraut.
Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

3000

um nr. 44, 27. júni 1925 ........................................... . 4000

Samtals B. ... 1073350
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c.
Samgöngnr á sjó. kr. kr.

1. Til strandferða:
a. Rfkissjóðs ........................................................................ 200000
b. Eimskipafjelags lslands .............................................. 60000
c. H/f Skaftfellings ............................................................... 24000

2. Til bátaferða á flóum, fjörðnm og vötnum....................
284000

91500

Samtals C. ...
D.

Hraðskeyta- og talsfmasamband.
I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-

............ 375500

ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl............................. 40000
II. Til loftskeytastöðvar i Papey, að þvi tilskildu, að 

samningar takist milli landssimastjórnar og búand-
ans í eynni um hóflegt starfsrækslugjald, alt að ... 10000

III. Til nýrra simalagninga, með þvi skilyrði, að sam-
komulag náist við hlutaðeigandi hjeruð.................... 350000

Par af 33 þús. krónur til simalinu frá ögri um 
Æðey að Snæfjöllum.

IV. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 340000
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna 15000
3. Ritsimastöðin i Reykjavik ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin í Reykjavik.................................. 11000
5. Bæjarsíminn i Reykjavik ..................................... 250000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsfmastöðin á Akureyri ..................................... 13000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði..................................... 15000
9. Ritsimastöðin á lsafirði.............................................. 8000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Simastöðin ( Hafnarfirði........................................... 7500
12. Simastöðin i Vestmannaeyjum............................. 8000
13. Simastöðin á Siglufirði............................................. 7500
14. Til aukaritsimaþjónustu ..................................... 5000
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva........... 105000
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann i
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, alt að ........... 14100

b. Simritara o. 'fl. eftir sömu reglum
og 1927..................................................... 9500

Flyt ... 23600 810000 400000



Þingskjal 455 1035

■
kr. kr.

Flntt ... 23600 830000 400000
c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara

o. fl............................................................ 3600
27200

17. Tii Steindórs Björnssonar ..................................... 1200
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg lannaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
859000

V. Eyðnblöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 50000

VII. Kostnaðnr við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ............................................................... 10000

VIII. Viðhald landssimanna...................................................... 180000
IX. Áframhaldsgjald ...................................................... 25000
X. Til kenslu fyrir sfmamenn.............................................. 3000

XI. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar I Bern .................... 1500
XII. Ýms gjöld ........................................................................ 7000

Samtals D. ... ............ 1575500

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Lann vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðnnautur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................

II. Laun vitavarða.......................................................................
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nn-

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaðnr vitanna............................. ............
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til að reisa nýja vita........................................................

7800

10000
4000

2500
24300
27000

110000
10000
80000

Flyt 251300
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kr. kr.

FJutt ... 251300
VI. Ýmislegt................................................................................ 60000

VII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, alt að ’/» kostn- 
aðar, gegn V1 annarsstaðar að, enda sje það fje
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 25500

VIII. Til lendingarbóta í Gerðum i Garði, helmingur
kostnaðar, siðari fjárveiting, alt að............................. 7000

IX. Til að dýpka Snepilrás, helmingur kostnaðar (loka-
veiting), alt að .................................... .................... 3500

Samtals E. ... ........... 347300

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

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

Biskupsdæmið:
1. Laun biskups ............................................................... 8600
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

önnur gjöld:

2000
10600

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. tebr. 1880, 1. gr.
2. Hluti ríkissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögum nr. 49 1907 ......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 7000
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu-

275000

gerðir ................................................................................ 1000
6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju 400
7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

greinir i fjárlögum 1924................................................... 20000
304050

Samtals A. ... • • • • « » 314650
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I.
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g-
h.
i.
j-
k.
l.

m.

B.
Kenslumál.

Háskólinn:
Laun ........................................................................
Til hjeraðslæknisins í Reykjavik fyrir kenslu
við háskólann...............................................................
Til kennara í lagalæknisfræði .............................
Til kenslu í söng.......................................................
Til kenslu i bókhaldi..........  .............................
Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er- 
lendra vísindamanna, er hjer halda fyrirlestra
i háskólanum, alt að ..............................................
Námsstyrkur...............................................................
Húsaleigustyrkur ......................................................
Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
Til kensluáhalda læknadeildar.............................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði
Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla...................
önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörður hefir 
áður notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000

n. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
o. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði i Paris, önnur greiðsla af fjórum ...........

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenskra stúdenta i erlendum háskólum ...
b. Til læknaefna, til að Ijúka námi i sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að
c. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mentamáia-

ráðs................................................................................
d. Til Kristins læknis Björnssonar, til sjerfræði-

náms í París...............................................................

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun..............................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans ..... 700
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3000

Flyt ... 9700

kr. kr.

93000

1500
500

1000
400

2000
15000
9000
2500
1000
2800
4000

9000
750

2500
144950

24000

2500

8000

1000
35500

74200

74200 180450
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Fiutt ... 9700
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

enda, alt að ..................................... 25000
5. Húsaleigustyrkur banda 36 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 2700
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót ..................................... 2900
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Til visindalegra áhalda.................... 1500
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 100
11. Aðgerð á skólahúsinu ... .......... 20000
12. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

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

kr. kr.

74200 180450

67900
142100

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun....................................
b. önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakenslu . 12000
2. Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
3. Til bóka og kensluáhalda • • • 2000
4. Til eldiviðar og ljósa ............ • •• 6500
5. Námsstyrkur ............................. ... 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

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

900
7. Aðgerð á skólahúsinu ............ • «• 10000
8. Til ýmislegra gjalda ............ ... 3000

29000

37100
---------- 66100

Flyt ... 388650
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kr. kr.

Flntt ... 388650
Kennaraskólinn:
a. Lann................................... ... • • • 19000
b. önnnr gjöld:

1. Stnndakensla ............ ................... 3000
2. Eldiviðnr og ljós ................... 2500
3. Bókakanp og áhöld ................... 500
4. Námsstyrkur ............ ................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendnm,
að öðrn jöfnn.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara ............................. .................... 1500

6. Til viðhalds ............ .................... 10000
7. Ýmisleg gjöld ............ ... ............ 2500

22500
41500

Stýrimannaskólinn:
a. Lann................................... .................... ............ 13500
b. önnur gjöld:

1. Til stnndakenslu. ... ... ... ... 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa .................... 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra............................. .................... 300
4. Ýmisleg gjöld ............ .................... 2500

6300
19800

Vjelstjóraskólinn:
a. Lann................................... .......... . ... ... • •• 8800
b. Önnnr gjöld:

1. Til stnndakenslu .................... 1000
2. Húsnæði .................... .................... 5400
3. Ljós og hiti ............ .................... 1300
4. Ræsting .................... .................... 700
5. Til prófbalda ............ .................... 800
6. Ýms gjöld.................... .................... 500

9700
18500

Við skólana nndir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern

Flyt ... • • • • • • 468450
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kr. kr.

Flutt ...
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

468450

VIII. Bændakensla:
Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun............................................... ♦. • 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu............................................., • • • 1450
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2500
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800

Til bændaskólans á Hvanneyri: 
a. Laun............................................. 8550
b. Til smiða- og leikfimikenslu
c. Önnur gjöld:

... 1300

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluáhalda........... 800
3. Til eldiviðar ogijósa... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

----------- 9200

20900

3. Til steinsteypukenslu ..................... ....................
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana 

á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
stunda verknám samkvæmt samningi, eigi skemur 
en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum 
um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendum fyrir ókeypis fæði og kenslu. 
Nemi styrkurinn aldrei bærri upphæð á hvern 
nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku námstimans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sje i benni getið, hve háan 
vikustyrk hver nemandi skal fá.

19050
4000

43950

Flyt ... 512400
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kr. kr.

Flntt ...
Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess 

að reka iðnskóla i Reykjavík, undir yfirum-

............ 512400

sjón landsstjórnarinnar ..................................... 6000
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

kvöldskólabalds ... ..............................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til skóla-

1200

halds ........................................................................
Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki

fara yfir */s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra. 
d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,

1200

til verklegs framhaidsnáms erlendis....................

Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands-

4000
12400

stjórnarinnar, þó ekki yfir */< kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 

haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s/< kostnaðar ..

Yfirsetukvennaskólinn:

6000
12000

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

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvík 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 1000

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-

1000

1900

uppbót, alt að ............ ................... 6700
4. Húsaleiga og hiti, ijós og ræsting ....................

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000

1500
11100

Flyt ... 5000 ............ 547900
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kr. kr.

Flutt ... 5000 547900
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

kosti 1800 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr rikissjóði .......... 21000 • '

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000
31000

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

kosti 1000 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 2000

16000
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 

stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 5600
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt 

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

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
3. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót....................
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið befir, alt að............
5. Til prófdómara við barnapróf.............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

samkvæmt skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, 
alt að .......................................................................

7. Til fræðslumálarits......................................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennurum............

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun............................. ................... 10500

Flyt ... 10500

47000

7800
266000

25650

7000
10000

40000
800

3000
360250

955150
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kr. kr.

Flutt ... 10500
Til hannyrða, Ieikfimi og smiða-
kenslu................................... .................. 2000
1. Til kensluáhalda.. 800
2. Til eldiviðar og ljósa .. 4000
3. Ýmisleg gjöld .......... 3000
4. Til þess að mála skóla

húsið ........................... 3500
----------- 11300

2. Til gagnfræðaskóla Reykjavikur.............................
3. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,

Akureyrar og Hafnarfjarðar, alt að....................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minui styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

4. Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum,
alt að helmingi kostnaðar.....................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.

5. Til rafmagnsveitu við Núpsskóla, helmingur
kostnaðar, alt að.......................................................

6. Til þess að reisa unglingaskóla i kaupstöðum,
’/« kostnaðar, alt að ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeitn skilyrðum, að 
áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

7. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg

Flyt ...

955150

23800
2000

60000

30000

15000

20000

16000

166800 955150
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

kr. kr.

Flntt ... 166800 955150
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að innan- 

bæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu reglu 
og i liðunum III.—VII., og renni það i skólasjóð.

8. Til bókasafna við unglingaskóla .................... 2000
9. Til þess að gefa út kenslubækur handa skólum 2500

Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Ping- 

eyinga ........................................................................ 5000

171300

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að at- 
vinnumálaráðherra samþykki reglugerð skólans.

2. Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 6000

Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

3. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsmæðra- 
fræðslu í Mjóanesi...................................................... 1500

4. Til húsmæðrafræðslu i Vik í Mýrdal ........... 1500

Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
14000
24000

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr. 
Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 1000
Til Málfríðar Jónasdóttur frá Kolmúla, til blindra- 
náms í Reykjavik ....................................................... 500
Sundkensla o. fl.:
1. Til sundkenshi i Reykjavik ............................. 300

Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonai fyrir 
sundkenslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ... 3000

Flyt ... 3300 1165950
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3.

4.

Flutt ...
Til sundkenslu ö. £1. annarsstaðar en í Rvík ...

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýsln- 
nefndum meö þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík-
issjóðsstyrknum nemur.
Til þess að gera nýjar, steins'eyptar sundlaugar 
og snndskýli, enda sjeu þær Itl afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, alt að

XX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að haida uppi 
kenslu i teikningu og trjeskurði i þjóðlegum stil

XXI. Ýmsar íþróttir:
1. Til lþróttasambands íslands .............................
2. Til Bandalags islenskra skáta .............................
3. Til Björns Jakobssonar, til íþróttakenslu
4. Til glimufjelagsins »Ármanns«, til að sýna is-

lenska glimn i Þýskalandi.....................................
5. Til Geirs Gigju kennara, til þess að fullnuma

sig i skólasmiði og lesa náttúrufræði i Kaup- 
mannahöfn ...............................................................

6. Til Skáksambands íslands.....................................

kr.

3309
3000

20000

6000
500

4000

4000

1500
1500

kr.

1165950

26300

1800

17500

Samtals B. ... 1211550

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

kr. kr.

Landsbókasafnið
a. Laun
b. Launauppbót 

2. bókavarðar
til í. bókavarðar, 500 kr. og til 
1000 kr............................ ....................

18300

1500

Flyt ... 19800
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kr. kr.

Flutt ... 19800
c. Til aðstoðar........................................................................ 4500
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 12000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............ 3000
g. Til ritaukaskrár ............................................................... 800
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
i. Húsaleiga ........................................................................ 500
j. Ýmisleg gjöld ............................................................... 1100

2. Þjóðskjalasafnið: 43060
a. Laun ................................................................................ 6200
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 5500
c. Ýms gjöld . ... ............................................................... 1000

12700
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ........... 7150
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................... 1500
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 1000
f. Til umbóta Hóladómkirkju ..................................... 1000

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifjelagið: 14700
a. Tillag ................................................................................ 2000
b. Til aðstoðarmanns ...................................................... 1400

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki
sjaldnar en einu sinni á viku.

3400
5. Landsbókasafnsbúsið:

a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... .................... 6500
b. Til viðhalds og áhalda ............................................ 2000

8500
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði...................................................... 2000
7. Aukastyrkur til tveggja bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu.
að Davíö skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörslu

Flyt ... • • • • • • 84360
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

b.

Fiutt ...
með a. m. k. 2000 kr. launum aúk verðstuðuls-
uppbótar................................................................................
Til bókasafnsins á Isafirði, að því tilskildu, að 
Guðmundur Gíslason Hagalin rithófundur hafi þar 
bókavörslu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar .....................................................

Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............
Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
Til Hins islenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfu bins íslenska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafjelagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að fjelagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...
Til Fornleifafjelagsins ......................................................
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl..................................................................
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns .....................................
Til Þorkels Jóbannessonar, til að safna drögum að at- 
vinnusögu lslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að 
Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,
alt að.........................................................................................
Til Færeyjafjelagsins Grims Kambans.............................
Til Leikfjelags Reykjavfkur, gegn að minsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............
Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
Til Leikfjelags Isafjarðar, gegn að minsta kosti 300
kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað .............................
Til Ingibjargar Steinsdóttur, tii leiknáms erlendis 
Tit Páls Isólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 
urum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis 
kenslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum
og bárnaskólum........................................................................
Til Karlakórs Reykjavikur, til þess að fá sjer kenslu 
hjá söngkennara.....................................................................

kr.

3000

3000

kr.

84360

6000

1000
200

3400

6800
800

2700

2000

1200

5000
300

6000

1000

1000
2000

2500

2000

Flyt ... 128260
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kr. kr.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

Flutt ...
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. lil hvers ...............................................................
Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds .............................
Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrkur heim til fslands 
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ...........
Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót.........................................................................................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfísögur 
lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje
bandritið eign ríkisins að honum látnum ....................
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .......................................................................
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga úr er-
lendum málum........................................................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fískirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók um eðliseinkenni fslendinga .............................
Til Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum 
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 
Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sinu .........................................................................................
Til Sighvats Borgfírðings, til þess að vinna að Presta-
æfum sinum .......................................................................
Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita íslandssögu ... 
Til Guðbrands Jónssonar, til að semja íslenska mið-
aldamenningarsögu ...............................................................
Til Samúels Eggertssonar, til þess að semja og gefa
út hlutfallanppdrátt af sögu fslands .............................
Til landskjálítarannsókna ..............................................

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið 
og skýrslur gefnar.
Til íþróttafjelags stúdenta, til þess að senda glímu- 
menn á samkomu í Kiel (nordisch-deutsche Woche)
Til norræns stúdentamóts i Reykjavík...........................
Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................

128260

8000
1000

600

2400

6800

2000

2800

1500

6800
1200
-------- 8000

2000

800

1000

800
800

1200

2000
800

1000
10000
4000

Flyt ... 185760
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kr. kr.

Flutt ... 185760
44. a. Til Ginars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót............................................ ............ 6800
enda hafl hann forstöðu og umsjón listasafns

sins, er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1200
8000

45. Til frjeltastofu blaðamannafjelagsins ............................. 2000
46. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... 6000
47. Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4)............................. 75000
48. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5) .................... 15000

Samtals .. ............ 291760

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags Islands, enda samþykki atvinqn-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins...........

2. Til tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu,
alt að.........................................................................................

Styrkur veitist af þessum lið eflir ákvötðún at- 
vinnumálaráðuneytisins i samráði við Búnaðarfjelag 
íslands.

3. Til sandgræðslu.......................................................................
Þar af skal verja 12000 kr. til sandgræðslugirðingar 

um Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllum, og 
1500 krónum til vegagerðar um sandgræðslusvæðið í 
Bolungarvik i Hólshreppi, gegn jafnháu tillagi annars- 
staðar að.

4. Til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi ....................
5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
6. Til búfjártryggingarsjóðs íslands .....................................

kr. kr.

240000

10000

53500

5000
375000

15000

I ............ 698500
132Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing).

Flyt ...



1050 Þingskjal 455

kr. kr.

Flntt ... 698500
7. Til byggingar- og landnámssjóðs..................................... 200000
8. Vegná ráðstafana um tilbúinn áburð ............................. 10000
9. Til að rannsaka og gera tillögur nm raforkuveitur til

almenningsþarfa ntan kaupstaða, gegn fímtungs fram-
lagi frá hlutaðeigandi hjeruðum, alt að .................... 15000

10. Til Skeiðaáveitunnar upp i vexti og afborganir af
veðdeildarlánum áveitunnar, fímti hluti ríkissjóðstil-
lags, siðasta greiðsla............................................................... 6000

11. Til Garðyrkjufjelags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ...................................................... 4000

12. Til skógræktar:
a. Laun ..................................... . ... 11910

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Ginars Sæ-
mundsens.

b. Til skóggræðslu ............................................................... 20000
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms...................................................... 1200
33110

13. Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýralæknum ..................................... 17000
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 900
c. Til að rannsaka búfjársjúkdóma, enda sjeu skýrsl-

ur birtar um árangurinn.............................................. 4000
» 21900

14. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 6000
15. Til þess að búa til bráðapestarbóluefni .................... 5000
16. Til eftirlits með útflutningi á brossum .................... 1000
17. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiðaruppbót 4800

b. Til aðstoðar..................................... ............................. 5600
c. Húsaleiga ....................................................................... 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til ábaldakaupa............................................................... 500

15100
18. Til veðurstofu íslands:

a. Lapn forstöðumanns og fulltrúa ............................. 14900
b. Til aðstoðar........................................................................ 12350

Flyt ... 27250 1015610
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kr. kr.

Flntt ... 27250 1015610
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 8000
d. Til veðurskeyta o. fl.............. ..................................... 11150
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 800
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............................ 3000
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl. ........... 1400
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 3500
i. Vegna flugferða ............................................................... 3000

58100
19. Til landmælinga..................................................................... 45000
20. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
21. Tii Fiskifjelagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins .................... 75000
Enda sjái það um á sjnn kostnað útgáfu fiskimanna-

almanaks.
22. Laun yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í
Reykjavík, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavik
1000 kr. í ritfje.

c. Laun 4 sildarmatsmanna.............................................. 8800
d. — 4 nllarmatsmanna .............................................. 2200
e. — 5 kjötmatsmanna .............................................. 4100
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

— 47900
23. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 8000
24. Til markaðsleitar erlendis .............................................. 20000
25. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að.................................... 10000
26. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg-

arfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir),
sem hún framleiðir, alt að .............................................. 6000

27. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
28. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............ 6000
29. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosda), til að halda uppi

kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði 1000

Flyt ... • • • «. • 1300610
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kr. kr.

Flntt ... 1300610
30. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út- 

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800
31. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til 

þess að halda uppi kenslu í handavinnu kvenna ... 600
32. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 450
33. Til sambands austfirskra kvenna..................................... 300
34. Tii Bandalags kvenna ...................................................... 450
35. Til kvenrjettindafjelags íslands ..................................... 500
36. Til landsfundar kvenna 1930.............................................. 1000
37.- Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 2000
38. Handa Ungmennafjelagi íslands, tii eflingar iþrótta 

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.

7500

39. Til Dýraverndunarfjelags íslands, til dýraverndunar- 
starfsemi ................................................................................ 1800

40. Laun húsagerðarmeistara.............................................. 7250
41. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg- 

ingar- og landnámssjóði....................................................... 4000
enda greiðist engin borgun fyrir leiðbeiningarnar.

42. Til Hjálpræðishersins í Reykjavik, byggingarstyrkur 
til gistihúss, fyrri greiðsla .............................................. 5000

43. Til Álftveringa, til þess að verja engjar í sveitinni fyr- 
ir spjöllum af jökulánni Skálm, alt að .................... 6600

44. Til mælÍDga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og 
Markarfljóts................................................... .................... 10000

45. Til framræslu á Eyrarbakka, kostnaðar, alt að 4000
Styikurinn er veittnr með því skilyrði, að Búnaðar- 

fjelag lslands hafi yfírumsjón með verkinu.
46. Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum, fyrri greiðsla 6000
47. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa- 

og silungaklak ........................................................................ 1800
48. Til Magnúsar Jónssonar, Torfustöðum í Vestur-Húna- 

vatnssýslu, til eflingar laxa- og silungaklaki ............ 1200
49. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss í 

Norðnrá í Mýrasýslu, ’/s kostnaðar (endurveiting), alt að 1000
50. Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til vjelfræði- 

náms I Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar 1500
51. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 8000

Flyt ... •.« • » » 1373360
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kr. kr.

Flyt ... 1373360
52. Til vatnsrenslismælinga ...................................................... 2000
53. Til ræktunarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . ........................... 10000
c. Hluti af útflutningsgjaldi .............................................. 65000

105000
54. Til undirbúnings flugferða, alt að..................................... 8000
55. Til innflutnings sauðnauta, eftir ráðstöfun rikisstjórn-

arinnar......................................................................................... 20000
56. Til Jakobs Gislasonar cand. polyt., til framhaldsnáms

i rafmagnsfræði...................................................................... 1200
57. Til Kristjáns Jónssonar i Auraseli, i viðurkenningar-

skyni fyrir leiðsögu yfír jökulvötn I Rangárvallasýslu
um langt skeið....................................................................... 500

Samtals ... ............ 1510060

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 600000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ............ ............................. 7000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafjelags styrk I samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannaQelaganna
i Reykjavík... 3500

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000

Flyt ... • • • < • • 681000
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kr. kr.

Flutt ... 681000
7. Til slysavarna, alt að ...................................................... 18000

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. til vegar, er
fiytja megi eftir björgunarbát milli Sandgerðis og
Stafness.

8. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
9. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða............................. ............ 45000
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ........... 10000
12. Til Rauðakrossfjelags íslands.............................................. 2000
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til Minningarsjóðs frú Mariu Össursdóttur, Flateyri,

til berklavarnastarfsemi ...................................................... 2000
15. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200
16. Tii sjúkrasjóðs Hofsbrepps .............................................. 400
17. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsókn« í Reykjavik...................................................... 500
18, Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmiðanema í Reykjavík« 200
19. Til styrktarsjóðs Sjómannaíjelags Vestmannaeyja 600
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafjelagsins Drífanda í Vest-

mannaeyjum ........................................................................ 600
21. Til styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvik,

til hjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanna í
Gerða- og Keflavíkurhreppum ..................................... 800

22. Til gamalmennahælis ísfirðinga ..................................... 1000
23. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relief Union) ... ............................................................ 1000

Samtals ... .......... 788800

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt

kr.

27417,42
17795,97

kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...........................
b. Embættismannaekkjur og börn

Flyt ... 45213,39
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kr. kr.

Flutt ... 45213,39
c. Uppgjafaprestar.............................................. .......... 635.28
d. Prestsekkjur .............................................. .......... 5710,17
Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 .......... 2500,00

— — — — 51 1921 ... .. ... 250,00
— 54308,84

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600.00
2. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960.00
3. — Siguiðar Kvarans bjeraðslæknis 405,00

1965
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Magneu Ásgeirsson............................. 200
2. — Ólivu Guðmundsson .................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .................... 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttur .................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur .......... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju 450
7. — Sigríðar Finnbogadóttur.................... 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur .................... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.................. 600

10. — Önnu Gunnlaugsson........................... 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............ 1200
12. — Kiistínar Jacobson ............................. 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur .................... 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal .................... 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
16. — 3 barna hennar ............................. 300’
17. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
18. — Jenny Forberg..................................... 600
19. — Ástu Haligrímsson ............................. 600
20. — Ástu Einarson..................................... 600
21. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
22. — Dómhildar Jóbannsdóttur ............ 1200
23. — öanu Þorgrfmsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með bverju 
barni hennar i ómegð .................... 1200

24. — Soffiu Johnsen læknisekkjn ........... 500
16325

Flyt ... 18290 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 18290 54308,84
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáus M. Jónssonar.................... 325,00
2. Til Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00 !
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600 00
6. — Björns Porlákssonar .................... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Porsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ............................. 445 00

10. — Til Jens V. Hjaltalín.................... 435,00
4715,25

d. Prestsekkjur:
1. Til Ástu Pórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gísladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ' ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ... ... 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur.................... 300,00

10. — Hlifar Bogadóltur, 300 kr. auk
100 kr. með hverju barni hennar,
sem er í ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóltur ........... 300,00
12. — Kirstínar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristínar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóltur ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Ey vind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300.00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Ingibjargar Magnúsdóttur........... 157,90
20. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
22. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
23. — Pórnnnar Bjarnadóttur ............ 155,56
24. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00

Flyt ... 6648,47 23005,25 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 6648,4? 23005,25 54308,84
25. Til önnn Stefánsdóttur .................... 200,00
26. — Helgu Skúladóttur .................... 230,00
27. — Guðríðar Ólafsdóttur....................
28. — Elfnar Helgadóttur, ekkju Jóh.

164,26

L. L. Jóhannssonar, 132 kr., auk 
100 kr. með hverju barni hennar 
f ómegð.............................................. 432.00

-

29. — Arndísar Pjetursdóttur.................. 137,93
30. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur ...........
31. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

173,56

Grenivfk ..................................... 135,37
8121,59

Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til önnu Ásmundsdóttnr ............ 300,00
2. — Guðlaugar Zakarfasdóttur 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elinar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frimannsdóttur 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttur ... 400,00

' 7. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00
8. — Jóns Strandfelds............................. 150,00
9. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00
11. — Páls J. Árdals ............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonur ............
13. — Til Ásdísar Porgrímsdóttur 300

1800,00

kr., auk 100 kr. með hverju barni 
hennar f ómegð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar............ 200,00
6810,00

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ................. 300
2. — Bóðvars Jónssonar.......................... . 300
3. — Hallgrfms Krákssonar................. 400
4. — Jóhanns Jónssonar ................. . 200
5. — Póru Matthiasdóttur ................. 300
6. — Vigdfsar Steingrfmsdóttur ... . . 300
7. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekk; u

Halldórs Bjarnasonar pósts... .. 200

Fiyt . .. 2000 37936,84 54308,84
133Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing).
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kr. kr.

, Flutt ... 2000 37936,84 54308,84
8. Til Jens Þórðarsonar ............................. 300
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200
11. — Eliesers Eirikssonar .................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum .............................................. 300
13. — Jóbannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskifiröi ... 600
16. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
17. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
18. — Böövars Sigurðssonar pósts 300
19. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200
20. — Steindórs Hinrikssonar pósts 300
21. — Ólafs Ólafssonar pósts.................... 200
22. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
23. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju 

Þorleifs Jónssonar............................. 400
24. — Friðriks Jónssonar pósts ........... 450
25. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300

10750,00
g. Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gíslasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ........... 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................ 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

10. — Stefáns frá Hvitadal .................... 2000
22400,00

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. - Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur.................... 300,00

Fiyt ... 1400,00 71086,84 54308,84
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kr. kr.

Fiutt
6. Til 2 barna hennar ....................
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur
8. — Eieanor Sveinbjörnsson

1400,00
200,00
600.00

1200,00

71086,84

3400,00

54308,84

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

400forstöðukonu .....................................
2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að 

auki 100 kr. með hverju barni 
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristínár Sigurðardóttur júbil- 
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Porkelsdóttur júbil- 
ljósmóður.............................................. 500

5. — Pórdísar Símonardóttur júbilijós- 
móður .............................................. 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós- 
móður .............................................. 500

7. — Pórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 500
8. — Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður... 300
9. — Sigurfljóðar Einarsdóttur Ijósmóður 300

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljós- 
móður ............................. 300

11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
12. — Kristínar Guðmundsdóttur Ijósm. 200
13. — Til Hólmfríðar Friðflnnsdóttur 

ljósmóður.............................................. 200
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
15. — Ingibjargar Jónsdóttur Ijósmóður 300
16. — Jakobinu Jensdóttur .................... 300
17. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
18. — Til Sigurveigar Jónatansdóttur ljós- 

móður ..................................... 300
19. — Til Guðrúnar Guðmundsdóttur ijós- 

móður .............................................. 300
20. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaitasonar............................. 300
21. — Páls Eriingssonar ............................. 1200
22. — Erlends Zakariassonar....................

Flyt ...

300

8500 74486,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 8500
23. Til Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
24. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
25. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
26. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
27. — Gests Guðmundssonar, fyrrutn vita-

varðar .............................................. 400
28. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar........................................... 300
29. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 500
30. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
31. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Pórðarsonar ............ 300
32. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
33. — Halldóru Pjetursdóttur Briem ... 600
34. — Kristjönu Benediktsdóttur .......... 400
35. — Bjargar Guðmundsdóltur .................400
36. — Guðbjargar A. Porleifsdóttur í

Múlakoti .............................................. 400
37. — Henriette Kjær..........    600
38. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

karíassonar ..................................... 400
39. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni bennar í 
ómegð .............................................. 2500

40. — Guðjóns Guðlaugssonar................... 1200
41. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar ....................   300
42. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrísey..................................... 300
43. — Halldóru Pórðardóttur................... 600
44. — Sigriðar Magnúsdóttur bjúkrunar-

konu ....................................................... 500

74486,84 | 54308,

20300,00

Flyt 94786,84 54308,
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kr. kr.

Flutt ...
Á styrkveitingar í II. a,—i. greiðist dýrtiðar- 

uppbót eftir reglum launalaganna.

94786,84 54308,84

j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ... 2400,00
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............ 1000,00
I. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli . .................... 3000,00

101186,84
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a,—i. ... 59638,27

Samtals ... 215133,95

19. gr.
Tii óvissra gjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 10000 kr.

21. gr.
Til gjalda árið 1930 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. ... ........... .................... 1295536,0Q
— 8. — .................... ................. .. 60000,00
— 9. — • « ... • • • ... ... ... ... 229350,00
— 10. — .................... .................... 369100,00
— 11. — A. .................... 701700,00
— 11. — B. .................... 192000,00

893700,00
— 12. — . . .................... 706575,00
— 13. — A. ........... 509500,00
— 13. — B. .................... 1073350,00
— 13. — C. .................... 375500.00
— 13. — D. ............ ,.. 1575500,00
— 13. — E. •:................. 347300,00

3881150,00
— 14. gr- A. .................... 314650,00
— 14. — B. .................... 1211550,00

1526200,00

Flyt ... kr. 8961611,00
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Flntt
Samkvæmt 115. gr.

— 16. —
— 17. —
— 18. —
— 19. —
— 20. —

. kr. 8961611,00 
291760,00

1510060,00
788800,00
215133,95
100000,00

10000,00
------- --------------- kr. 11877364,95

En tekjur eru áætlaðar: 
Samkvæmt 2. gr..........................

— 3. — ....................
— 4. — ...................
— 5. — ....................

11420000,00
34600,00

205000,00
170000,00

kr. 11829600,00

Tekjnballi kr. 47764,95

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrirhendi i honnm:

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútQntningshöfnnm, með 
þessum skilyrðnm:
a. Lánin eru veitt sýslnfjelögnm eða samvinnufjelögnm bænda, gegn trygg- 

ingnm þeim, er landsstjórnin teknr gildar, þó ekki hærri en ’/* kostnaðar.
b. íshúsin sjen reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er 

best fallin til að vera miðstöð til útQutnings á frystu kjöti i hjeraðinu, en 
atvinnnmálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilriki liggja fyrir nm, að vel og tryggilega sje frá ölln gengið nm 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætiun og teikningar.

d. Vextir ern 5°/o, lánin alborgnnarlans fyrsta árið, en sknlu svo greidd með 
jöfnnm afborgnnnm á 30 árnm.

2. Til þess að koma á stofn osta- og smjörbúnm alt að helmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar. Búin sjeu rekin á samvinnu- 
grnndvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi íslands telst hentng- 
astnr fyrir hlutaðeigandi hjerað. Vextir sjen 6%, lánin afborgnnarlans fyrsta 
árið, en greiðist. svo með jöfnnm afborgunnm á 25 árum.

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændnm og samgirðingafjelögnm, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndnm, gegn 
ábyrgð sýslnnefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6% vöxtnm, sjeu af- 
borgnnarlans fyrstp 4 árin, en greiðast siðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendnr á þjóðjörðnm og kirkjnjörðnm greiði höfuðstól og vexti slikra 
lána með 8°/o á ári í 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þnrrabúðarmönnum ntan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslnfjelaga, eftir
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tillögnm hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6’/o vöxtnm og endnrgreiðslu á 20 árum, að liðnnm 4 fyrstu árnnnm.

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingn, er ríkis- 
stjórnin metnr gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/o vöxtnm og endnrgreiðslu á 20 árnm, að liðnnm fjórnm fyrstn árunnm.

6. Til símalagninga:
a. t Anstnr-Skaftafellssýsln 4000 kr.
b. í Vestnr-Skaftafellssýsln 6000 —
c. I Skagafjarðasýslu 2000 kr.

Vextir af lánum þessnm sjeu 6*/0 og lánin endnrgreiðist á 10 árnm.
7. Til Sigfusar Vigfnssonar og Guðmnndar Einarssonar, til þess að koma npp 

verkstæðnm vegna rafstöðvabygginga i sveitnm, 5000 kr. til hvors. Lánin eru 
þvi skilyrði bnndin, að þeir leiðbeini og aðstoði við rafstöðvabyggingar í 
sveitnm, annar á Austfjörðnm, hinn á Vestfjörðum. Tryggingu fyrir lánnnnm 
metur rikisstjórnin og sknlu þan vaxtalans, en endurgreiðist með jöfnum af- 
borgnnum á 15 árnm.

Stjórninni er heimiit að veita Gerðahreppi, Innri-Akraneshreppi, Grnnna- 
viknrhreppi, Árneshreppi, Patrekshreppi, Suðurfjarðahreppi og Ostagerðafjelagi 
Önfirðinga nppgjöf vaxta og greiðslnfrest afborgana fyrir árið 1929 af sknldnm 
þeirra við ríkissjóð, enda kynni stjórnin sjer til hlitar hag þessara skuldnnanta 
og geri tillögnr um endanlega samninga um lán þessi og Ieggi fyrir næsta 
Alþingi..

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringnm var veitt 
úr viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegna tjóns af stórbruna 9. des. 1926.

Viðlagasjóðsián það, er Tómasi Kristjánssyni, bónda á Höskuldsstöðnm i 
Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar erlendis, skal eftir gefið.

Stjórninni er heimilt að veita Jóhannesi Jósefssyni gjaldfrest i 3 ár á 
tollum af nanðsynlegnm innanstokksmnnnm og áhöldnm ti) gistihúss hans i 
Reykjavik.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi lslands alt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

ísl. samvinnnfjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilrannin sje fram-
kvæmd í samráði við landsstjórnina.

III. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Skeiðaáveitunnar og fjárhagsgetu 
bænda á áveitnsvæðinn til að standa stranm af áveitnkostnaðinum. í*að af 
áveitnkostnaðinnm, sem bændum að þeirri athugun lokinni telst um megn 
að bera, er rikisstjórninni heimilt að Ijetta af þeim, með því að rikissjóðnr 
taki að sjer að þeim hlnta lán þan, er á áveitunni hvíla.

IV. Að veita styrk í eitt skifti fyrir öli til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búnm (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að V* stofnkostnaðar. Styrknrinn sje því 
aðeins greiddnr, að fyrirtækið sje fullbúið til starfrækslu.



V. Að lána Auðkúlnhreppi i Vestur-Isafjarðarsýslu 10 þús. kr. til 20 ára með 
6°/« ársvöxtum.

VI. Að láta reisa byggingu á Arnarhólstúni fyrir ýmsar skrifstofur landsins, ef 
sýnt þykir, að með þvi megi lækka til muna kostnað við skrifstofuhald i 
Reykjavik, og taka i þvi skyni lán, alt að 225 þús. kr.

VII. Að kaupa til handa rikinu jarðirnar Kross, Velli og Reyki með Reykjahjá- 
leigu og Reykjakoti, allar i Ölfusi, fyrir 100 þús. kr., og taka til þess lán, 
alt að sömu fjárhæð.

VIII. Að kaupa eftir mati úttektarmanna peningsbús þau á Eiðum, sem eru eign 
fyrverandi skólastjóra, Ásmundar dócents Guðmundssonar.

IX. Að ábyrgjast alt að 450 þús. króna lán fyrir Isafjarðarkanpstað og Eyr- 
arhrepp, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

X. Að ábyrgjast alt að 170 þús. króna lán fyrir Hólshrepp i ísafjarðarsýslu, 
til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

XI. Að ábyrgjast alt að 60 þús. króna lán fyrir Hvammshrepp i Vestur-Skafta- 
fellssýslu, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

XII. Að ábyrgjast alt að 90000 króna lán fyrir Reyðarfjarðarhrepp til rafvirkjun- 
ar, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.

XIII. Að taka lán til búsbyggingar handa landssfmanum og til nýrrar bæjarsima- 
miðstöðvar i Reykjavik, enda teljist vextir og afborganir af Iáninu til árlegra 
rekstrargjalda simans.

XIV. Að greiða Magnúsi Helgasyni skólastjóra full laun, ef hann lætur af embætti.
XV. Að endurgreiða ekkju Bjarna Jónssonar frá Vogi úr lifeyrissjóði embættis- 

manna það, sem hann hafði i sjóðinn greitt.
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24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Stejnunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1929 og hafa i 

för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda að- 
eins fyrir fjárhagstimabilið.
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Ed. 450. INefhdar&llt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 42, 31. mai 1927, um breyting á lög- 
um nr. 43, 27. júni 1921, um varnir gegn berklaveiki.

Frá allsherjaruefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um að 'leggja til, að frv. þetta verði sam- 
þykt með nokkrum breytingum.

Við 1. lið frumvarpsgreinarinnar leggur nefndin aðeins til litilsháttar 
breytingu.

Við 2. lið hefir nefndin ekkert að athuga.
3. liðinn vill nefndin orða á annan veg en í frv. og fella hann inn i 

gildandi lög á tveim stöðum, i stað þess að i frv. er gert ráð fyrir, að liðurinn 
myndi nýja málsgrein i lögunum. Loks leggur nefndin til, að við frv. sje bætt 
tveim nýjum greinum, er ekki virðast þurfa skýringa við.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. 2. Liðurinn verði 1. Iiður og skal orðast svo:
5. málsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
Stjórnarráðið getur ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að 

framan greinir, ef ástæða þykir til. Það skal og semja fyrirfram fyrir hálft 
eða heilt ár í senn við Ijóslækningastofur og sjúkrahús um kostnað allan við 
dvöl og lækningu styrkhæfra sjúklinga. Stjórnarráðinu er og rjett að setja 
reglur um sundurliðun þeirra reikninga, er rikissjóður greiðir.

2. Við 1. gr. 1., sem verður 2. Á eftir orðunum sfyrir slik störfa komi: með 
hliðsjón af kaupgjaldi i því bjeraði.

3. Við 1. gr. 3. Liðurinn orðist þannig:
6. málsgrein laganna skal orða svo:
Það er skilyrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orðið að- 

njótandi styrks úr rikissjóði, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn og skattanefnd 
dvalarsveitar sjúklings sendi stjórnarráðinu skýrsln um efnahag hans. Skal 
hjeraðslæknir meta og gefa vottorð um það, hvort sjúklingur þarfnist sjúkra- 
húss- eða hælisvistar og sje styrkhæfur vegna sjúkdóms sins. Gefi aðrir 
læknar slik vottorð, skulu þau þó tekin gild, en ekki skal af opinberu fje 
greiða hærra gjald fyrir þau eða meðferð þessara lækna á sjúklingum en 
eftir gjaldskrá hjeraðslækna. Nú á sjúklingur ekki lögheimili hjer á landi, 
og skal þá efnahagsskýrsla hans gefin út af hreppsnefnd eða bæjarstjórn og 
skattanefnd þeirrar sveitar, sem hann dvelur i, þegar hann verður styrkþegi.

4. Frumvarpsgreinin verði 1. gr. og á eftir henni komi tvær nýjar greinar, svo 
hljóðandi:
a. Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiug). 134
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b. Pá er lög þessi bafa öðiast staðfestingu, skal fella texta þeirra og iaga nr. 
42, 31. mai 1927,1.—2. gr., inn i meginmál laga nr. 43, 27. júni 1921, og 
gefa þau út svo breytt sem lög um varnir gegn berklaveiki.

Alþingi, 29. aprii 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 457. Nelndarálit

um frv. til laga um ibúð i jarðhúsum.

Frá allsherjarnefnd.

Allir nefndarmenn eru sammála um það, að ýms ákvæði frv. þessa 
verði til bóta, ef það verður að lögum, og að rjett sje og nauðsynlegt að hefj- 
ast nú þegar handa um löggjöf, er miðar til þess að bæta eða útrýma hinum 
ljelegustu íbúðum, sem nú eru notaðar. Að vísu er heilbrigðisnefndum fengið 
i hendur nokkurt vald í þessu efni i heilbrigðissamþyktum kaupstaðanna, en 
'hvergi nærri nógu víðtækt, eins og reynslan sýnir, því óhætt er að fullyrða, að 
búið sje a. m. k. i Reykjavik i íbúðum, og þá sjerstaklega kjallaraibúðum, 
sem ekki ættu að vera mannabústaðir.

Formanni nefndarinnar (J. Bald.) þykir þó frv. ekki ganga nógu langt 
og vill með öllu banna, að kjallaraibúðir verði í húsum, sem hjer eftír verða 
reist. Mun hann bera fram brtt. við frv., er fara í þá átt.

Hinum nefndarmönnunum þykir varhugavert að fara lengra en frv. þetta 
gerir, óttast sjerstaklega, að það myndi verða til þess, að húsaleiga, að minsta 
kosti hjer í Reykjavík, myndi hækka að miklum mun, ef lengra væri gengið.

Nefndin fellir sig ekki við orðið »jarðhús«, vill heldur nota orðið 
»kjallari«, sem búið er að fá festu i málinu.

Þá telur nefndin það og rjett að setja í frv. ákvæði um það, að glugg- 
ar i kjallaraibúðum nái ekki niður að jörð, svo ekki renni vatn inn um þá 
og hægara sje að opna þá. Hinsvegar þykir, eins og aðalflutningsm. benti til 
við 1. umr. málsins, gerlegt að mjókka svæði það, sem ræðir um i 3. tölul.
1. gr., niður i 3 m.

Meiri bl. allsberjarnefndar ræður háttv. deild til þess að samþykkja 
frv. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. 1 stað orðanna »jarðhúsum (kjöllurum)« i 1. málsgr. komi: kjöllur- 
um (jarðhúsum).
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b. 1. lölol. orðist svo:
Að kjallarinn sje ekki grafinn dýpra í jörð en 1 m. á þeim 

hluta, sem íbúðarherbergin eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm. 
frá jörðu.

c. 1 stað »6 m.« i 3 tölul. komi: 3 m.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Bæjarstjórnum i kaupstöðum og hreppsnefodum í öllum kaup- 
túnum, sem hafa yfir 100 ibúa, er heimilt að banna ibúð i kjöllurum, ef 
þeir fullnægja ekki þeim skilyrðum, sem talin eru i 1. gr.

3. Við 3. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd skal halda sjerstaka skrá yfir allar 

kjallaraibúðir i kaupstaðnum eða kauptúninu.
4. Við 4. gr.

a. 1 stað orðanna »velja úr . . . jarðhúsaibúðum« komi: og hreppsnefnd 
velja úr þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru, og aldrei færri en V*® at 
öllum kjallaraibúðum kaupstaðarins eða.

b. I stað orðsins »jarðhúsaibúðir« síðar í sömu gr. komi: kjallaraíbúðir.
5. Við 5. gr. í stað orðsins »jarðhúsi« komi: kjallara.
6. Við fyrirsögn. 1 stað orðsins »jarðhúsum« komi: kjöllurum.

Alþingi, 29. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson,
form. Með fyrirvara. fundaskr. frsm.

Ed. 458. Nefndarálit

um frv. til iaga um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með, að frv þetla verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 29. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 459. Breytlngartillögur

við frv. til laga um ibúð i jarðhúsum.

Frá Jóni Baldvinssyni.
1. 1. grein skal orða svo:

í kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa yfir 100 ibúa, má ekki taka
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kjallara til íbuðar i húsum þeim, sem bygð eru hjer eftir. Eigi má heldur ! 
gera kjallaraibúðir i húsum, sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. í stað 2. til 5. gr. komi 4 nýjar greinar, svo hljóöandi:
a. í janúarmánuði ár hvert skal bæjarstjórn i kaupstað og hreppsnefnd i 

kauptúni velja úr þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru, og aldrei færri en ; 
’/so af öllum kjallaraibúðum kaupstaðarins og kauptúnsins, og banna ibúð ! 
i þeim frá næstu fardögum. Skriflega tilkynningu um bannið skal senda 
húseiganda og leigjanda bverrar ibúðar, sem bönnuð er. Sknlu þannig 
allar kjallaraibúðir i kaupstöðum og kauptúnum borfnar á 20 árum.

b. Skaðabóta verður ekki krafist, þótt bönnuð sje ibúð i kjallara.
c. Nú verður ágreiningur um það, hvað skuli teljast kjaliaraibúð eftir lögu'm 

þessum, og sker þá stjórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum tillög- 
um blutaðeigandi hjeraðslæknis.

d. Lög þessi öðlast giídi 1. janúar 1930.
3. Fyrirsögn frv. skal vera:

Frumvarp til laga um ibúð í kjöllurum.

Nd. 460. Breytlngartlllðgur

við frv. til laga um refarækt.

Frá Magnúsi Jónssyni.

I. Við 1. gr. Greinin fellur burt.
II. Við 2. gr. Greinin verður 1. gr.
III. Við 3. og 4. gr. í stað 3. og 4. gr. kemur ein grein, er svo hljóðar:

Nú eru refir fluttir úr landi lifandi, og skal þá fylgja hverri sendingu 
vottorð dýralæknis um beilbrigði dýranna.

IV. Við 5. gr. Greinin verður 4. grein.

Ed. 461» Breytlngarttllögur

við frv. til laga um Búnaðarbanka íslands.

Frá Jóni Þorlákssyni.

1. Við 13. gr. Fyrri málsgr. orðisl svo:
Rikissjóður leggur til tryggingarfje fyrir skuldbindingum veðdeildarinnar, 

að upphæð 1250000 kr., i skuldabrjefum viðlagasjóðs, eða öðrum skulda- 
brjefum eigi ótryggari.

2. 14. gr. Greinin falli burt.
3. Við 16. gr. Fyrir »stofnsjóðsins« í 3. málsgr. komi: tryggingarfjárins.
4. Við 18. gr. Fyrir »stofnsjóður« komi: tryggingaríje.
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5. Við 34. gr. Orðin »og stofnsjóðs« falli burt.
6. Við sömu gr. Fyrir »úr stofnsjóði« komi: af tryggingarfje — og fyrir »stofn- 

sjóður« komi: tryggingarfje.
7. Við 40. gr. Greinin orðist svo:

Rikissjóður leggur til tryggingarfje fyrir skuldbindingum bústofuslána- 
deildar, að upphæð 700 þús. kr., i skuldabrjefum viðlagasjóðs, eða öðrum 
skuldabrjefum eigi ótryggari. Ennfremur leggur ríkissjóður deildinni til 
stofnsjóð, að upphæð 300 þús. kr., er greiðist með 50 þús. kr. árlegu 
tillagi úr ríkissjóði um næstu 6 ár.

8. Við 42. gr. Fyrir »tryggingarsjóðsins« komi: tryggingarfjár og stofnsjóðs.
9. Við 43. gr. Fyrir »tryggingarsjóður« komi: tryggingarfje og stofnsjóður.

Hd. 403. Frumvarp

til laga um gjaldþrotaskifti.

(Ettir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Bú einstaklings, firma eða fjelags er skylt að taka til gjaldþrotaskifta:

1. Ef þess er krafist af þeim, er telur sig ekki geta að fullu staðið i skilum 
við lánardrotna sína og á ekki nægilegt fje tii greiðslu skulda sinna.

2. Eftir kröfu láuardrottins um bú manns, er strokið hefír af landi 
brott eða felur sig, að því er ætla má sökum skulda, enda sje hætta á 
þvi, að dráttur á gjaldþrotaskiftum baki lánardrotnum tjón.

3. Eftir kröfu lánardrottins, ef bann sannar með árangurslausri aðför eða 
löghaldsgerð, eða með játningu skuldunauts, að bú hans hrökkvi eigi 
fyrir skuldum.

Hver sá atvinnurekandi eða kaupmaður — þar með talin fjelög, firmu 
eða einstakir menn, er reka verslun, útgerð, siglingar, verksmiðjuiðnað eða 
einhvern slikan atvinnurekstur —, sem stöðvað befír greiðslu á skuldum sín- 
um, enda sjái hann fram á það, að bann geti ekki greitt þær að fullu, og 
fjárbagur bans versnað siðasta reikningsár, er skyldur til þess að gefa bú sitt 
upp til gjaldþrotaskifta.

2. gr.
Sá, er krefst þess, að bú sitt verði tekið til gjaldþrotaskifta, skal senda 

skiftaráðanda um það skriflega beiðni og telja þar fram ástæður sínar fyrir 
beiðninni, láta fylgja lista yfír eignir og skuldir og skrá yfir verslunarbækur 
þær, er hann befír haldið.

Komi krafan um gjaldþrotaskiftin frá lánardrotni, skal henni fylgja 
rökstuðningur og skilríki, svo sem útskrift af árangurslausri aðför eða lög- 
haldsgerð.
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3. gr.
Þegar skiftaráðandi heflr tekið við kröfu um gjaldþrotaskifti, hvort 

heldur er frá skuldunaut eða lánardrotni, skal hann tafarlaust rannsaka, hvort 
krafan sje á rökum reist, og getur hann í þvi skyni kallað á fund sinn lánar- 
drotna eða skuldunaut eða hvoratveggju, og krafíst skiliikja og ástæðna af 
þeim. Neiti skuldunautur að svara spurningum skiftaráðanda og gefa upplýs- 
ingar, eða ef hann sækir ekki boðaðan skiflafund án þess að lögleg forföll 
hamli, er rjett að lita svo á, að skuldunaulur samþykki skýrslur lánardrotna. 
Þegar skiftaráðandi hefir fengið þær skýrslur og upplýsingar, er hann telur 
þörf á, skal hann kveða upp rökstuddan úrskurð um það, hvort krafan um 
gjaldþrotaskifti skuli tekin til greina eða eigi.

4. gr.
Áfrýjun úrskurðar um það, að bú skuli tekið til gjaldþrotaskifta, frestar 

ekki skiftum. Þó skal, er svo stendur á, eigi ráðstafa eða selja muni búsins, 
nema með samþykki þrotamanns, fyr en fullnaðardómur er genginn, nema 
þvi aðeins, að eignir liggi undir skemdum.

5. gr.
Gjaldþrotaskifti teljast byrjuð, þegar skiftaráðandi hefir fengið í sínar 

hendur beiðni skuldunauts, eða kveðið upp úrskurð um skifti að beiðni 
lánardrottins.

Þegar gjaldþrotaskifti eru byrjuð, getur lánardrottinn, sem gert hefir 
kröfu um skiftin, eigi afturkallað þau. Hinsvegar getur skuldunautur, hafi 
hann einn gert kröfu um skiftin, afturkallað beiðni sína, ef hann gerir það 
sennilegt, áður en innköllun er útgefin, að hann geti staðið í skilum við lán- 
ardrotna sina, enda komi ekki fram mótmæli frá þeim, er gefið hafa sig fram 
með kröfur á búið. Skiftaráðandi fellir úrskurð um það, hvort afturköllun á 
beiðni skuldunauts skuli til greina tekin.

6. gr.
Skiftaráðandi skal tafarlaust auglýsa gjaldþrotaskiftin i Lögbirtinga- 

blaðinu og gefa út áskorun (proclama) til lánardrotna, með þeim kröfulýs- 
ingarfresti, sem til er tekinn i 2. gr. laga nr. 19 frá 4. júní 1924.

Skylt er skiftaráðanda að auglýsa með sama hætti, ef gjaldþrotaskifti 
talla niður, og einnig þegár þeim lýkur, sbr. 37. gr.

7. gr.
Þegar skiftaráðandi befir úrskurðað gjaldþrotaskifti, skal þrotamaður 

tafarlaust leiddur fyrir lögreglurjett og þar skýra frá ástæðunum til gjaldþrot- 
anna, gera grein fyrir tekjum sínum og gjöldum á siðastliðnum missirum 
og hvernig fjenu hafi verið varið. Hafi þrotamaður verið bókhalds- 
skyldur, skal hann og gera grein fyrir bókhaldi sínu og efnahagsreikningi, og 
virðist dómara vera ástæða til, skal hann láta sjerfróða menn endurskoða



bókhald ásamt eigna- og skuldaframtali þrotamanns, svo fljótt sem verða má, 
á kostnað búsins.

Sje um fjelag eða firma að ræða, er gjaldþrota hefir orðið, skal fram- 
kvæmdarstjóri þess, forráðamenn eða stjórnendur, svo og endurskoðendur 
reikninga þess, mæta fyrir lögreglurjetti og gera grein fyrir ástaeðunum til 
gjaldþrotanna.
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8. gr.
Dómara ber að rannsaka fyrir lögreglurjettinum, að bætti almennra 

lögreglumála, hvort þrotamaður hafi með framferði sínu gert sig sekan um brot 
á lögum þessum, eða öðrum lagaákvæðum, sem sett eru til verndar almennu 
lánstrausti.

Virðist dómara það koma i ljós við rannsóknina, að eigi sje ástæða 
til þess að ætla, að þrotamaður eða aðrir bafi með sviksamlegum bætti átt sök 
á gjaldþrotinu, og eigi að neinu leyti brotið sett lög og reglur i sambandi við 
gjaldþrotin, skal dómara þó altaf skylt að senda dómsmálaráðuneytinu út- 
skrift af prófum málsins, og ákveður það, bvort f/ekari rannsókn skuli fram 
fara og hvort böfða skuli mál gegn einhverjum út af gjaldþrotunum.

Ef dómara binsvegar finst það bert af lögreglurjettarrannsókninni, að 
þrotamaður eða einhver anuar hafi gerst sekur um sviksamlegt atferli i sam- 
bandi við gjaldþrotin, með þvi t. d. að skjóta undan einbverju af eignum 
búsins, eða með ráðstöfunum til þess að firra búið einhverjum munum þess 
eða rjettindum, eða á einhvern annan hátt brotið gildandi lagaákvæði til 
verndar almennu lánstrausti, svo sem með því að halda ekki lögboðnar versl- 
unarbækur eða bafa bókbald þeirra í ólagi, gera vísvitandi rangt upp efna- 
bag sinn, taka vörur að láni, án þess að ætla sjer að greiða þær, sóa fje sínu 
með eyðslusömum lifnaði, eða á annan hátt brotið gildandi refsiákvæði, þá 
skal dómari, án þess hann þurfi að leita til dómsmálaráðuneytisins, að und- 
angenginni frekari rannsókn, ef ástæða þykir til, höfða mál til refsingar gegn 
þrotamanni, stjórn eða framkvæmdarstjóra gjaldþrota fjelags eða firma, eða 
öðrum þeim, er ætla má að eigi sök á afbrotunum.

Reynist þrotamaður eða stjórnendur gjaldþrota fyrirtækis sannir að sök- 
um um sviksamlegt atferli í sambandi við gjaldþrotið, skal dæma þá til þess 
að hafa fyrirgert rjetti til þess að reka eða stjórna verslun eða atvinnufyrirtæki 
um tiltekið árabil, þó ckki skemur en 5 ár, og æfilangt, ef miklar sakir eru.

9. gr.
Dómari getur úrskurðað, að þrotamaður eða forráðamenn gjaldþrota 

fyrirtækis sjeu settir í einfalt fangélsi, ef þeir gera ekki grein fyrir eignum og 
skuldum búsins, án þess að hafa gildar ástæður fyrir sig að bera, eða ef þeir 
þrjóskast við að láta í tje upplýsingar við uppskrift á eignum búsins eða 
gefa skýrslur um ástæður og hag búsins, svo og ef þeir reyna að fara úr Iög- 
sagnarumdæminu án leyfis dómara. Lengd fangelsistimans skal bverju sinni 
ákveðin af dómara, eftir því, sem honum virðast ástæður til, þó eigi lengur 
en 6 mánuði.
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10. gr.
Heimilt er skiftaráðanda, með samþykki skifiafundar, að veita þrota- : 

manni ókeypis afnot húsgagna, húsnæðis, jarðnæðis, búsmuna og búsmala, ef ; 
ætla má, að þrotamanni eða fjölskyldu hans sje örðugt án þess að vera í bili. \ 
Einnig má veita þrotamanni styrk af fje búsins, sjer og sínum til framfæris, í 
ef ætla má, að yfir bonum vofi neyð. Styrk og afnot búsmuna má ekki leng- 
ur veita en eitt ár, nema allir lánardrotnar verði á það sáttir, en þó aldrei 
eftir að skiftum búsins er lokið.

11- gr.
Þegar gjaldþrot byrja, skal þrotamaður tafarlaust sviftur umráðum yfir 

öllu þvi, er talið verður til eigna hans, svo og þvi, sem hann eignast meðan 
á skiftum stendur, og skal eignum bans varið til þess að fullnægja öllum 
þeim löglegum kröfum, er voru á hendur þrotamanni, er skifti byrjuðu, svo 
og til greiðslu kostnaðar þess, er af skifiunum leiðir. Undanþegin eru þó 
gjaldþroti þau verðmæti eða munir, er ekki má gera fjárnám i samkvæmt 
fyrirmælum einstakra manna, lagaákvæða eða annara sjerstakra heimilda og 
undantekninga laga þessara.

12. gr.
Eftir að gjaldþrotaskifti byrja, getur enginn öðlast rjett á hendur bú- 

inu með samningum við þrotamann, nje losast undan skyldum, er á honum 
hvíla gagnvart þvi. Undantekning er þó, ef samið er við þrotamann áður en 
skifiin eru auglýst, enda bafi þá viðsemjanda verið ókunnugt um, að skiftin 
voru byrjuð.

13. gr.
Tæmist þrotamanni arfur meðan á skiftum stendur, rennur arfurinn 

til þrotabúsins. Sama er um dánargjafir og aðrar gjafir, er þrotamanni hlotnast 
á þvi timabili. Ákvæði þessi koma þó því aðeins til framkvæmda, að lögmætar 
ákvarðanir arfleifanda eða gefanda sjeu því ekki til fyrirstöðu.

14. gr.
Ef gjaldþrotabúi berast peningar, vörur, farmskrár, vixlar eða annað 

þess báttar, sem sent hefir verið þrotamanni til þess að hann greiddi andvirði 
fyrir, þá getur búið orðið eigandi að slikum munum, þótt þeir hefðu ekki 
verið orðnir eign þrotamanns áður, ef búið greiðir andvirðið á rjettum 
gjalddaga.

15. gr.
Pað, sem þrotamaður vinnur sjer inn meðan á skiftum búsins stendur, 

rennur ekki til búsins.
16. gr.

Allar lögmætar kröfur, er lánardrotnar hafa á bendur þrotamanni, sem . 
fullnægja á með eignum búsins, verður að meta til peningaverðs, og sje mið- 
að við, bvað miklu það varði lánardrotna að fá kröfurnar greiddar.

Allar kröfur á hendur þrotamanni, sem búinu ber að greiða, eru i
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gjalddaga fallnar, þegar skifti byrja, og getur búið greitt þær þegar i stað, án 
tillits til gjalddaga þess, sem þrotamaður kann að hafa samið um.

17. gr.
Hver sá, er skuldar þrotabúi, getur dregið frá það, er hann á hjá því, 

hvernig sem skuld og gagnkröfu er varið, en þó því aðeins, að lánardrottinn 
sjálfur, eða sá, er hann hefir erft skuldakröfuna eftir, hafi fengið hana áður 
en skiftin byrjuðu, enda hafi lánardrotni þá eigi verið kunnugt um, að þrota- 
maður átti ekki fyrir skuldum, nje lánardrottinn fengið framsal kröfunnar með 
það fyrir augum að skuldjafna við kröfu væntanlegs þrotabús við kröfu þess 
á hendur sjer. Skiftaráðandi skal gera gangskör að þvi að upplýsa og stað- 
reyna, hvernig krafa sú er tilkomin, er lánardrottinn vill skuldjafna viðkröfu 
búsins á bendur sjer, og gæta þess sem auðið er, að til skuldjafnaðar geti 
ekki komið, ef lánardrottinn hefir fengið gagnkröfu sina með þeim hætti, er 
að framan greinir, og getur skiftaráðandi látið kröfuhafa staðfesta framburð 
sinn með eiði, ef honum virðist ástæða til.

Eigi má framselja skuldabrjef búsins, áður en liðinn sje innköllunar- 
frestur, nje heldur siðar, ef mótkröfu er lýst á þann hátt, að fyrirgert sje 
með þvi gagnkröfurjetti.

18. gr.
Hafi þrotamaður tekið fasteign á leigu, kemur búið i hans stað frá þvi 

að gjaldþrotaskifti hefjast, nema öðruvísi hafi verið um samið. En búið og 
leigusali geta sagt upp leigumálanum með venjulegum uppsagnarfresti raiðað 
við tardaga eða flutningsdag, þó samið hafi verið um lengri leigutima eða 
lengri uppsagnarfrestur tilskilinn. En bæta verður þá sá, er leigumálanum 
segir upp, halla þann, sem gagnaðili kann að biða af þvi, að leigumálanum 
var ekki haldið áfram.

19. gr.
Hafi þrotamaður á síðustu 6 mánuðum áður en hann varð gjaldþrota 

greitt skuld, hvort sem hún var fallin i gjalddaga eða eigi, með því að láta 
af hendi við lánardrottin fasteign, skip eða aðra þá muni, er telja verður 
óvanalegan gjaldeyri, eftir öllum ástæðum, eða hann hefir greitt skuld, er 
eigi var fallin i gjalddaga, þó með vanalegum gjaldeyri sje greitt, þá getur 
búið riftað greiðslunni og krafist þess, að lánardrottinn skili aftur því, sem 
hann hefir fengið, eða andvirði þess.

20. gr.
Veðskuldbindingar þær, er þrotamaður hefir gengist undir á tímabili 

þvi, er ræðir um i 19. gr., tii tryggingar kröfum á bendur honum, sem ekki 
eru stofnaðar á sama tima, eru ógildar að þvi er búið snertir.

21. gr.
Ákvæði 19. og 20. gr. eiga þó ekki við, ef þrotamaður sannar, að hann 

hafi átt fyrir skuldum, þegar greiðslan eða veðsetningin fór fram. Það sama 
gildir og, ef sá, er þrotamaður hefir skift við, færir fram sönnur fyrir þvi, að
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hann hafi haft fulla ástæðu til að ætla, að þrotamaður ætti fyrir skuldum, þegar 
svo stendur á, er í áðurnefndum greinum segir.

22. gr.
Hafi farið fram ijárnám til sölu við uppboð eða löggeymslu, eftir sætt 

um greiðslu skuldar, er þrotamaður hefir gengið að, á timabili þvi, sem um er i 
að ræða í 19. gr., eða eftir dómi í máli, er höfðað hefir verið á sama tímabili, 
þá falla i burtu sjerrjettindi þau í búinu, er af fjárnáminu eða löggeymslunni t 
leiða, nema því aðeins, að sannað verði, að þrotamaður hafi enn átt fyrir skuld- 
um, þegar sættin var gerð eða mál höfðað, eða ef lánardrottinn sannar, að : 
hann hafi haft fulla ástæðu til þess að ætla, að þrotamaður ætti þá fyrir skuldum.

23. gr.
Hafi þrotamaður á undan gjaldþroti sinu og þegar hann hlaut að sjá, 

að það mundi bráðlega að höndum bera, ivilnað sumum lánardrotnum sin- 
um, hinum til tjóns, þannig að saknæmt sje, þá getur búið krafist þess, að 
greiðslunni eða ráðstöfuninni sje rift og að lánardrottinn skili aftur þvi, er hann 
hefir þannig fengið, eða andvirði þess, sjeu likur til þess, að lánardrotni hafi 
verið kunnugt um ástæður þrotamanns, þegar greiðslan eða ráðstöfunin fór fram.

24. gr.
Þegar einhverjum ber að skila búinu- þvi, er hann hefir tekið við, eða 

verði þess, eftir ákvæðum næstu greina hjer á undan, á hann rjett á því, að 
honum sje greitt aftur það, er hann hefir látið af hendi við þrotamann, um- 
fram það, er hann fjekk greiðslu fyrir. Og þegar greiðslu er skilað aftur, er 
afstaða hans til búsins að þessu leyti sú sama og ef engin greiðsla hefði 
fram farið.

Sje eindagaður vixill greiddur með vanalegum gjaldeyri, er ekki unt 
að krefjast þess, að sá skili aftur greiðslunni, sem hefði haft rjett til þess að 
krefjast greiðslu á vixlinum hjá öðrum, ef bú skuldunauts yrði tekið til gjald- 
þrotaskifta, en hafi mist þennan rjett við greiðsluna. Hinsvegar má krefjast 
upphæðar þeirrar, er víxillinn var greiddur með, af þeim, sem að lokum hefði 
haft hag af greiðslunni, ef hann hefði ekki áður verið greiddur, enda hafi 
honum, þegar hann gaf út eða framseldi vixilinn, verið kunnugt um, að svo 
var ástatt fyrir skuldunaut eins og segir i 25. gr.

25. gr.
Hver sá, er á hinu siðasta ári áður en gjaldþrotaskiftin byrjuðu, et 

þrotamaður átti þá ekki fyrir skuldum, hefir þegið af honum gjöf, er skyldur 
að skila gjöfinni aftur eða andvirði hennar, ef ástæða er til þess að ætla, að 
gjafþega hafi þá verið knnnugt um, að þrotamaður átti þá ekki nægilegt fje 
fyrir skuldum. Ef það hefir bakað gjafþega fjárútlát að taka á móti gjöf- 
inni, ber búinu að greiða það að fullu. Hið sama gildir, þótt ráðstöfun þrota- 
manns liti út sem sala, makaskifti, leigumáli eða annar slikur viðskiftagerningur, ; 
ef ætla má af öllum atvikum, að ráðstöfunin hafi i raun og veru verið gjöf.
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26. gr.
Hafi þrotamaður á síðustu tveim árunum áður en gjaldþrotaskiftin 

byrjuðu varið meiru fje en svo, að samsvari efnabag hans, til þess að kaupa 
lifeyri eða lifsábyrgð eða þesskonar tekjur handa sjer, konu sinni eða lögerf- 
ingjum, eða til þess að gefa öðrum, þá getur búið hagnýtt sjer þann rjett.'er 
þrotamaður hefir sjálfur, til þess að slíta samningnum og kretjast endurgreiðslu, 
ef búinu bætast tekjur við það.

27. gr.
Allar afhendingar, bvort sem eru gjafir, kaup eða önnur afsöl á milli 

hjóna, þar með talinn kaupmáli, svo og aðrir slikir löggerningar á milli for- 
eldra og barna, tengdaforeldra og tengdabarna, arfleifanda og erfingja, skulu 
ógildir vera, ef þær bafa farið fram eftir að þrotamaður átti ekki nægilegt fje 
fyrir skuldum, geri einhver lánardrottinn i búi þrotamanns kröfu um ógildingu. 
Sönnunarbyrði þess, að þrotamaður bafi átt nægilegt fje fyrir skuldum, þegar 
löggerningar þessir fóru fram, hvílir á þrotamanni.

Hafi þrotamaður gert kaupmála tveim árum eða skemri tíma fyrir 
gjaldþrot sin, er hann ógildur, þótt þrotamaður bafi þá átt nægilegt fje fyrir 
skuldum.

Þó skal kaupmáli halda gildi, þótt skemri tími sje liðinn en 2 ár, ef 
hann er gerður fyrir giftingu, enda hafi eign sú, sem kaupmáli er gerður um, 
áður verið i eigu þess hjóna, sem sjereign öðlast samkvæmt kaupmálanum.

Hafi þrotamaður afsalað sjer arfi, er hann átti i vændum, á árinu næsta 
áður en hann \arð gjaldþrota, er það afsal ógilt gagnvart þrotabúinu, nema 
þrotamaður sanni, að hann hafi þá átt nægilegt fje fyrir skuldum.

28. gr.
Hafi sá, er haft hefir viðskifti þau við þrotamann, er ræðir um i 

19.—27. gr., afhent öðrum hluti þá eða rjettindi, er hann hefir fengið, hefir 
búið þá einnig gagnvart þeim rjett á að krefjast munanna eða. rjettindanna, 
eða andvirði þeirra, ef ætla má, að þeim hafi verið kunnugt um, að tilgang- 
urinn með framsalinu væri sá, að hindra búið i þvi að njóta rjettar sins.

29. gr.
Hafi þrotamaður á mánuðinum næsta áður en bú hans var tekið til 

gjaldþrotaskifta keypt vörur eða muni, sem hann hefir ekki greitt, og vör- 
urnar eða munirnir eru óskertir í vörslum hans, þegar skiftin byrja, 
getur sá, er selt hefir vörurnar eða munina, krafist þeirra úr búinn aftur, 
nema liklegt þyki, að honum hafi verið kunnugt, þegar bann geiði kaupin 
við þrotamann, að hann ætti ekki lengur fyrir skuldum og að gjaldþrot væru 
yfirvofandi.

Geri lánardrottinn slika kröfu á hendur búinu, skal skiftaráðandi Iáta 
hann leggja fram sannanir fyrir kröfu sinni, og kveða síðan upp rökstuddan 
úrskurð um það, hvort krafan verði tekin til greina eða ekki. Þeim úrskurði 
má áfrýja með venjulegum hætti.
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30. gr.
Mál þau, sem höfðuð eru til þess að rifta ráðstöfunum samkvæmt 

19.—28. gr., skal sá fara með fyrir hönd lánardrotna, sem til þess verður 
kjörinn á skiftafundi. Með mál þessi skal fara sem gestarjettarmál, og er 
varnarþing málsins heimili þrotamanns. Mál skal höfða tafarlaust, þegar skifta- 
fundur hefir tekið ákvörðun um það, og reka með hæfilegum hraða, svo það 
tefji ekki fyrir skiftum * búsins.

31. gr.
Hver lánardrottinn getur heimtað gjaldþrotaskifti eftir ákvæðum laga 

þessara í dánarbúum, sem eigi hrökkva fyrir skuldum, sbr. 81. gr. skiftalag- 
anna frá 12. april 1878. Þegar skiftaráðandi skiftir búi milli hjóna, sem bæði 
eru á lifi, eða búi milli þess bjóna, er eftir lifir og ábyrgist skuldir búsins, 
og erfingja hins látna, getur einnig hver lánardrottinn krafist gjaldþrotaskifta 
á búinu, ef svo er ástatt fyrir þvi hjóna, er i hlut á, að krefja megi gjald- 
þrotaskifti á búi þess eftir lögum þessum. 1 búum þeim, er ræðir um i þess- 
ari grein, skal reikna fresti þá, er getur um í 19., 20., 22., 25. og 26. gr., frá 
þeim tima, að búið var tekið til skiftameðferðar.

32. gr.
Skiftaráðanda skal skylt, þar sem þvi verður við komið og máli skiftir, 

að ávaxta i banka eða sparisjóði fje gjaldþrotabúa og annara þeirra búa, sem 
undir opinberum skiftum eru, þannig að lánardrotnar eða erfingjar njóti vaxta 
af inneign búanna. Skal skiftaráðandi að jafnaði hafa sjerstaka sparisjóðsbók 
fyrir hvert bú, er hann hefir undir skiftum, og leggja þar inn jafnóðum það 
fje, er búunum berst.

33. gr.
Komi það i ljós meðan á gjaldþrotaskiftum stendur, að búið hrökkvi 

eigi fyrir kostnaði við skiftin, skal þegar lúka skiftum, enda ber sá, er gjald- 
þrotanna hefir krafist, ábyrgð á greiðslu þess kostnaðar, er ekki fæst greiddur 
af eigum búsins. Þó getur lánardrottinn sá, er krafist hefir gjaldþrotaskifta 
og er í vafa um ástand búsins, komist bjá frekari ábyrgð, ef hann lýsir yfir 
þvi og lætur bóka i skiftabók, að hann áliti, að búið hrökkvi ekki fyrir 
kostnaði við framhald skiftanna, og að þann kostnað vilji hann ekki greiða, 
er framhald skiftanna hefir i för með sjer, og getur hann þá krafist þess, að 
skiftunum skuli þegar lokið.

34. gr.
Að liðnum innköllunarfresti til lánardrotna, má hvenær sem vill af- 

henda þrotamanni bú hans i hendur til frjálsra umráða, ef hann sýnir 
skiftaráðanda skriflegt samþykki til þess frá öllum þeim lánardrotnum, sem 
hafa gefið sig fram með kröfur á búið. Sönnun fyrir því, að skuld sje greidd 
að fullu, sem lýst hefir verið i þrotabúið, er jafngild samþykki hlutaðeigandi 
lánardrottins.
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35. gr.
Þegar öðruvisi er ástatt, lýkur gjaldþrotaskiftum með úthlutun skifta- 

ráðanda til lánardrotna.

36. gr.
Skylt er skiftaráðanda að lúka skiftum á gjaldþrotabúum og öðrum 

búum, sem undir opinberum skiftum eru, svo fljótt sem verða má, en þó 
aldrei siðar en 18 mánuðum eftir siðustu birtingu innköllunar, nema lög- 
mætur skiftafundur samþykki, að skifti dragist lengur.

37. gr.
Þegar úthlutunargerð gjaldþrotabús heflr veriö samþykt á skiftafundi 

og skiftum búsins að öðru leyti lokið, skal skiftaráðandi auglýsa i Lögbirt- 
ingablaðinu, að skiftum búsins sje lokið, hvenær þau hafi byrjað, bve háa 
hundraðstölu af kröfum sinum lánardrotnar hafí fengið úr búinu, og hversu 
háar upphæðir það eru, er lánardrotnar bafa ekki fengið greiddar.

Á sama bátt og eftir sömu reglum skal auglýsa nauðasamninga, sem 
gerðir eru samkvæmt lögum nr. 19, 4. júni 1924.

Ef bankar, sparisjóðir og opinberar Iánstofnanir veita skuldunautum 
sinum eftirgjafir á skuldum þeirra að einhverju eða öllu leyti, skulu þessar 
lánstofnanir skyldar að auglýsa eftirgjafirnar i Lögbirtingablaðinu, eftir sömu 
reglu sem um getur i fyrstu málsgrein þessarar greinar.

Dómsmálaráðuneytið semur reglugerð til leiðbeiningar skiftaráðenduin 
um efni og form þessara auglýsinga. Auglýsingakostnaður greiðist af almannafje.

38. gr.
Þrotamaður ber ábyrgð á þeim hluta skulda sinna, er ekki fást greiddar 

við gjaldþrotaskiftin, 10 ár eftir að skiftum lýkur.

39. gr.
Brot gegn ákvæðum 5. málsgreinar 1. gr. varða sektum eða fangelsi.
Ef skiftaráðandi brýtur i bága við ákvæði 32. og 36. gr. laga þessara, 

varðar það hann sektum, eða embættismissi, ef miklar sakir eru.

40. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929, og skal beita þeim við þau gjald- 

þrotaskifti og önnur skifti, að svo miklu leyti, sem lögin snerta þau, við þau 
bú, sem tekin eru til opinberra skifta eftir að lög þessi öðlast gildi. Þau bú, 
sem tekin eru til skifta fyrir gildistöku laga þessara, blita ákvæðum eldri 
laga. Þó skal beita ákvæðum 36. og 37. gr. laga þessara við þau bú, sem eru 
undir skittum, þegar lög þessi öðlast gildi. Skylt skal og að lúka skiftum á 
öllum þeim búum, sem undir opinberum skiftum standa, þegar lög þessi 
öðlast gildi, eigi síðar en 18 mánuðum eftir gildistöku laga þessara, með und- 
antekningu þeirri, er getur um i niðurlagi 36. gr.
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41. gr.
Með lögnm þessum eru úr gildi numin lög nr. 7, frá 13. april 1894, 

um ýmisleg atriði, er snerta gjaldþrotaskifti, 8. gr. laga 4. nóv. 1887, um veð, 
og öll önnur lagaákvæði, er brjóta i bága við lög þessi.

Ed. 463. Frumvarp

til laga um lögreglustjóra á Akranesi.
(Gftir 2. umr. i Ed.)

1. gr.
Ríkisstjórnin skipar, að fengnum tillögum hreppsnefndar Ytri-Akranes- 

hrepps, embættisgengan Iögfræðing til þess að bafa á bendi breppstjórastörf 
i Ytri-Akranesbreppi, innheimtu tolla og gjalda til rikissjóðs, lögreglustjórn og 
dómsvald i lögreglumálum. Kallast bann lögreglustjóri.

2. gr.
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störf- 

um breppsnefndaroddvita, enda sje bann þá sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður 
með atkvæðisrjetti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjórinn skal hafa að launum 2000 kr. á ári úr rikissjóði. Hafi 

lögreglustjóri á hendi störf þau, er 2. gr. tiltekur, fær bann að auki laun 
fyrir þau úr sveitarsjóði, samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og ríkis- 
stjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfssvið lögreglustjórans og annað, er starf bans 

snertir, skulu settar i reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengn- 
um tillögum breppsnefndar Ytri-Akraneshrepps og sýslumannsins i Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslu.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bd. 464, Frumvsrp

til laga nm breyting á lögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907.
(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Aftan við 34. gr. laganna komi ný málsgrein, svo bljóðandi: 
Rfkisstjórninni er rjett að skipa sjerstakan mann til að bafa vfir-eftir
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lit með þvi, að lögum þessum sje hlýtt. Skal hann og leiðbeina bæjar- og 
sveitarstjórnum um alt það, er við kemur verklegum og skipulegum framkvæmd- 
um til brunavarna. Til ársloka 1931 greiðir ríkissjóður kostnað við yfir-eftir- 
litið að hálfu og Brunabótafjelag íslands að hálfu. Brunabótafjelag íslands 
annast um allan kostnaðinn úr þvi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 465. Ltfg

um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna.

(Afgreidd frá Ed. 29. apríl).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að setja á stofn rannsóknar- og tilrauna ■ 

stofu i þarfir atvinnuveganna, eftir því sem nánar er ákveðið i lögum þessum.

2. gr.
Stofan skal starfa á svo fullkominn visindalegan hátt sem auðið er, og 

skal verkefni hennar vera:
1. að reyna að finna orsakir þeirra sjúkdóma, sem mestu tjóni valda á bú- 

fje landsmanna, svo sem bráðapestar, lungnaormaveiki, Hvanneyrarveiki, 
fjöruskjögurs o. fl„ og reyna að finna aðferðir til að lækna þessa sjúk- 
dóma og afstýra þeim.

2. rannsókn fóðurefna og fjörvirannsóknir (vitamina) í lýsi og öðrum fóður- 
vörum og matvælum.

3. rannsókn verkunarskemda i kjöti, fiski og öðrum land- og sjávarafurðum.
4. rannsókn þaragróðurs og jurta með tilliti til fóðurgildis, sem og jurtar 

sjúkdóma.
5. aðrar rannsóknir, sem atvinnumálaráðuneytið óskar.

Haga skal allri starfsemi stofnunarinnar eftir fyrirmælum atvinnu- 
málaráðuneytisins.

Eftir því sem við verður komið, skal rannsóknarstofan inna af hendi 
rannsóknir fyrir stjórn Búnaðarfjelags Islands og stjórn Fiskifjelags Islands.

3. gr.
Dýralæknum, sem eru í þjónustu rikisins, starfsmönnum Búpaðarfje- 

lags íslands og Fiskifjelagsins og skólastjórum og kennurum búnaðarskólanna 
skal skylt að láta stofunni aðstoð sina i tje, hverjum á sinu sviði, eftir þvi 
sem atvinnumálaráðherra telur nauðsynlegt, gegn þeirri þóknun, sem ákveðin er 
i lögum eða i reglugerð, sem atvinnumálaráðherra getur sett um þetta efni.

Sömuleiðis skal efuarannsóknarsfofu rikisins og rannsóknarstofu há-
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skólans skylt að inna af hendi fyrir stofuna þau störf, sem þessar stofnanir 
hafa tæki til, en hún ekki, en annars kveður atvinnumálaráðherra á í samráði 
við læknadeild háskólans, hversu sambandi þessara stofnana allra megi koma 
haganlegast fyrir.

4. gr.
Atvinnumálaráðherra getur i samráði við forstöðumann rannsóknar- 

stofunnar falið dýralæknum og skólastjórum búnaðarskólanna með samningi 
að gera tilraunir á búfje, með þvi markmiði, sem stofan starfar að, og enn- 
fremur getur atvinnumálaráðherra látið fram fara tilraunir á peningi búa, sem 
rekin eru fyrir reikning ríkissjóðs.

5. gr.
Atvinnumálaráðherra ræður stofunni forstöðumann, sem hafí nægilega 

visindalega mentun til starfans, og fær honum nauðsynlega aðstoð. Laun for- 
stöðumanns rannsóknarstofunnar skulu ekki vera hærri en laun prófessora 
háskólans.

Stofan skal búin þeim áhöldum og henni fengið það húsnæði, sem 
þarf til þess að hún geti rækt starf sitt með sem bestum árangri.

.6. gr.
Allur kostnaður við stofnun og rekstur stofunnar skal greiddur úr 

rikissjóði, og skal i fjárlögum ákveða laun starfsmanna og nægilegt fje til ann- 
ars rekstrarkostnaðar.

7. gr.
Greitt skal fyrir starf, er stofan innir af hendi fyrir einstaka menn og 

atvinnufyrirtæki, samkv. gjaldskrá, sem atvinnumálaráðherra setur, að fengn- 
um tillögum forstöðumanns.

Nd. 460. BreytlngartiUÖgur

við frv. til laga um ófriðun sels i Ölfusá.
Frá Magnúsi Toriasyni.

1. Við 2. gr. Aftan við 2. málslið bætist: sbr. þó 3. gr.
2. Á eftir 2. gr. komi ný grein, er verði 3. gr., svo látandi:

Þegar næst verða prestaskifti i Arnarbæli, falla niður bætur til ábú- 
anda þeirrar jarðar fyrir missi selveiðinytja. En meðan núverandi prestur 
hefir ábúðarrjett á jörðinni, skulu bætur til hans greiddar úr rikissjóði.

(Greinatalan breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.)

Greinargerð.
Með breytingum þessum er frv. fært í samt lag og það fór hjeðan úr 

deildinni. Þess misskilnings hefir orðið vart, að bjer sje um bætur að ræða
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til veiðieiganda úr rikissjóði. Svo er alls ekki. Hjer ræðir um það eitt, að rík- 
issjóður hætti að hafa tekjur af friðun sels i einhverri bestu laxá landsins, 
bændum til óþurftar og landinu til lítils sóma. Nú er laxklak stundað af 
kappi af laxveiðieigendum, en það er ofraun að ætlast til, að það sje gert til 
að fóðra ríkisselinn fyrir Arnarbælislandi.

Nd. 407. Brey<ingaríllla<o

við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá Hjeðni Valdimarssyni og Haraldi Guðmundssyni.

Aftan við 6. gr. komi:
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðuneytisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir einstakra manna, sem liggja að höfninni og 
nauðsynleg kynnu að verða til hagnýtingar hennar og fyrir kauptún, er þar 
kynni að koma upp.

II d. 469. MefndarálK

um frv. til laga um loftferöir.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin telur mikla nauösyn á að setja lög um loftferðir, þvi gera má 
ráð fyrir, að flogiö verði á íslandi og yfir ísland framvegis. Á þessu sumri hafa 
ekki færri en fjórir erlendir menn tilkynt væntanlega komu slna, á leið milli 
Gvrópu og Ameriku, og má af þessu ráða, að nanðsynlegt sje þegar á þessu þingi 
að setja svipuð lög og fleslar Evrópuþjóðir hafa þegar komið á hjá sjer.

Nefndin telur rjettara að fyrirbyggja alveg, sjerstaklega með tilliti til er- 
lendra flugmanna, er hingað kunna að koma, einkum ef ófrið bæri að höndum, 
að flytja megi sprengiefni, hernaðarvopn eða hernaðartæki i loftförum, og Ieggur 
þvi til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 26. gr. Greinin orðist svo:
Loftförum er ekki heimilt að flytja sprengiefni, hernaðatvopn eða 

hernaðartæki.
2. Við 31. gr. í siðustu málsgrein falli burt orðin »og sje hann miðaður við 

lifskjör hins dána«.
Alþingi, 29. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson,
form. og frsm. fundaskr.

Sigurjón Á. Ólafsson. Jón A. Jónsson. Hákon J. Kristófersson.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafrþing). 136
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Ed. 409. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitast úr ríkissjóði ’/s kostnaðar, þeg- 

ar fje er veitt til þess í fjárlögum, alt að kr. 285000 — tvö hundruð áttatíu 
og fimm þúsund krónur — gegn því að frá hafnarsjóði Skagastrandar komi 
*/• kostnaðarins.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist beimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að kr. 320000 -- þrjú hundruð og tuttugu þúsund króna — lán, er hafnar- 
sjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar 
Austur- Húnavatnssýsl u.

Skal ábyrgð sýslunnar vera samþykt á tveim aðalfundum i röð, með 
minst ’/' atkvæða allra sýslunefndarmanna, enda sjé slík samþykt eigi eldri 
en tveggja ára, þá er rikissjóðsábyrgðin er veitt.

Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikisins er bundin þvi skilyrði, að 
yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje falið manni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi i þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði i landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir i för með sjer, alt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10’/„ at 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
SkagaStrandar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lina til suðurs i Djúpsker 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins í Hrafnárós.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera i sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi
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nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
íshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, 
ef með þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. 
Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar,

Sá, sem fengið hefir slíkt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20 —500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðuneytisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir einstakra manna, sem liggja að höfninni 
og nauðsynleg kynnu að verða til hagnýtingar hennar og fyrir kauptún, er 
þar kynni að koma upp.
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7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd, 

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælishrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima i Skagastrandarkauptúni, eða i nágrenni þess.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn- 
arinnar.

9. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tima en aö þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
í hönd, nje endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki beldur 
gera nein þau mannvirki við hötnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.

11. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 

arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:
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1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Helming hækkunar lóðarleigu i landi þeirra jarða, er að höfninni liggja, 

og alt að ’/» hluta lóðargjalds nýrra lóða. Þar til núgildandi leigumálar 
eru fallnir úr gildi, skulu, þegar höfnin er nothæf, dómkvaddir menn meta 
sanngjarna lóðarleigu á 5 ára fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða i 
hafnarsjóð alt að l/t af þeirri upphæð, sem matið er hærra en núverandi 
leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig í Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Alt að 'h hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlutfalls- 

lega af sildveiðiskipum og togurum, en alt að */« hlutar af smærri vjel- 
bátum en 8 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot at öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin i reglugerð, sem hreppsnefnd Vindhælishrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta. Heimilt er að innheimta hafnargjöld jafnskjótt 
og byrjað er á hafnarmannvirkjunum.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum tii hafnarinnar 
samkv. tölulið 3 a, b og c.

12. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru i 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör- 
ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4% af tolli þeim, er greiða ber í rikis- 
sjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

14. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frnmvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal bafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.
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15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhverjar noeiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu^um það 
efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjer.

16- gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
bæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tíð. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18- gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. 1 reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sera settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

Ákvæði um stundarsakir.

Til þeirrar byrjunar á hafnargerðinni, að leggja garð út i Spákonu- 
fellseyju, veg eftir eyjunni og bryggju út frá suðurenda hennar, má rikisstjórn- 
in, þegar hún telur ástæður rikissjóðs leyfa, verja alt að 50 þús. kr. úr ríkis- 
sjóði, gegn tilsvarandi eða alt að 75 þús. kr. framlagi úr hafnarsjóði Skaga- 
strandar. Svo er rikisstjórninni og heimilt að ábyrgjast alt að 75 þús. kr. lán 
handa hafnarsjóðnum i þessu skyni, gegn ábyrgð sýslunefndar Austur-Húna- 
vatnssýslu, og tekur ákvæði annarar málsgr. i 2. gr. þessara laga eigi til þeirr- 
ar ábyrgðar.

Að öðru leyti gilda ákvæði 1.—19. gr. laganna einnig um þennan hluta
verksins.
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Hd. 470, Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr-
í stað orðanna »hinn 1. vetrardagur« í 23. gr. laganna komi: hinn 

1. laugardagur i júlímánuði.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

lid. 471. Frumvarp

til laga um lendingarbætur i Þorlákshöfn.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Til lendingarbóta i Þorlákshöfn skal úr ríkissjóði veittur helmingur 

kostnaðar, eftir áætlun, sem atvinnumálaráðuneytið hefir samþykt, þegar fje 
er til þess veitt í fjárlögum, alt að 80000 kr., gegn jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að. Fjárbæð þessi greiðist sýslunefnd Árnessýslu að jafnri tiltölu og 
sýslusjóður Árnessýslu leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 

alt að 80000 kr. lán, er sýslusjóður Árnessýslu kann að taka til lendingar- 
bótanna. Lánið veitist til 40 ára, með 5°/o vöxtum og jöfnum afborgunum, 
en sje vaxta- og afborgunarlaust þangað til lendingin er nothæf. Lánsábyrgðin 
skal bundin þvi skilyrði, að yfirumsjón verksins og reiknicgsbald sje falið 
manni, er atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Eigendur Þorlákshafnar leggi fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land 

til lendingarbótanna, uppsáturs-, íveru- og fiskhúsa, alt að 15000 m’, svo og 
land undir brautir og vegi, er nauðsynlegir kunna að þykja, ennfremur grjót, 
möl og önnur jarðefni, og þoli bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða tak- 
mörkun á afnotarjetti, sem lendingarbæturnar hafa i för með sjer.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða nálægt lendingarbótunum má ekki gera
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neitt mannvirki til lendingarbóta, nje heldur balda þar út bátum til útgerðar, 
nema samþykki sýslunefndar Árnessýslu komi til.

Brot gegn þessu varða sektum, 1000—10000 kr.

5. gr.
Framkvæmd lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa 3 menn, 

er sýslunefnd Árnessýslu kýs. Skulu þeir kosnir til þriggja ára, og gengur 
1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

6- gr.
Eignum iendingarsjóðs má aðeins verja í þarfir lendingarinnar. Sýslu- 

sjóður Árnessýslu ábyrgist skuldir sjóðsins og sýslunefnd er ábyrg fyrir eign- 
um lendingarinnar.

7. gr.
Sýslunefnd má ekki án ieyfis atvinnumálaráðuneytisins selja eða veð- 

setja fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir nje taka lán til lengri 
tima en svo, að þau verði greidd af tekjum næsta árs, nje endurnýja slik lán, 
og ekki heldur gera mannvirki við lendinguna svo stórvaxin, að árstekjur 
brökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

8. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald lend- 

ingarvirkjanna og til árlegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að 
innheimta í lendingarsjóð Þorlákshafnar alt að 6% af brúttóverði afla bvers 
báts, er haldið er út til fiskiveiða í Þorlákshöfn, svo og önnur gjöld, er ákveð- 
in kunna að verða i regiugerð samkv. 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyrir sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er aimanaksárið.

10. gr.
Fyrir 1. desember ár hvert ber stjórn lendingarsjóðsins að semja áætl- 

un um tekjur og gjöld sjóðsins næsta ár og senda hann atvinnumálaráðu- 
neytinu til samþykkis.

11. gr.
Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skal stjórn iendingarsjóðs gera 

reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins á umliðnu ári. Reikninginn skal endur- 
skoða og úrskurða á sama bátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sem sýslunefnd Árnessýslu semur og atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, skal kveða á um alt það, er lýtur að stjórn lendíngarsjóðs, 
viðbaldi lendingarbóta, umferð og góðri reglu i lendingunni, og fleira, er 
þurfa þykir.
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1 reglugerð má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr. 
Sektir renna i lendingarsjóð.

13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, er 

settar kunna að verða samkvæmt þeim, skal fara sem altnenn lögreglumál.

Kd. 472. líreytinjfartillajfa

við frv. til laga um lendingarbæfur i Þorlákshöfn.

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við 2. gr. Annar málsl. falli niður.

Ed. 473. Breytlng-artillag^a

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar i 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Páli Hermannssyni.

Við 18. gr. Á eftir frv.greininni komi ný grein, svo hljóðandi:
33. gr. laganna skal orða svo:
1 hreppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann til 6 ára og einn 

varamann til sama tima. Sýslumaður er oddviti kjörstjórnar, og skipa hana með 
honum 2 hreppsbúar, er sýslunefnd kýs.

Nú ganga sýslunefndarmaður og varasýslunefndarmaður báðir úr nefnd- 
inni á sama ári, áður en kjörtímabil þeirra er útrunnið, og skal þá hrepps- 
nefnd láta kjósa i stað þeirra og gildir sú kosning til næsta manntalsþings. Til 
kjörfundar skal þá boða skriflega, með að minsta kosti 8 daga fyrirvara.

Kosningu til sýslunefnda skal haga eins og segir f 20. gr., enda má 
leynilega kosningu hafa samkvæmt 21.—27. gr.

Kæra má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

Wd. 474. Nefhdarállt

nm frv. til laga um sjerstakar dómþinghár i óspakseyrar- og Fellshreppum í 
Strandasýslu.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er flutt samkvæmt beiðni sýslunefndar Strandasýslu, og sjer



nefnd'iD ekkert á móti þvi að taka beiðni þessa til greina, cg leggur því til, að 
frv. verði samþykt.

Alþingi, 30. april 1929.

Gunnar 'Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
form. og frsm. fundaskr.

Hákon Kristófersson. Magnús Guðmundsson.
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Nd. 475. Nefndirállt

um frv. til laga um verkamannabústaði.

Frá meirj hluta allsherjarnefndar.

Nefndin er klofin um málið. Minni hlutinn (M. G. og H. K.) er á móti 
frumvarpinu og gerir grein fyrir skoðun sinni í sjerstóku áliti, en meiri hlutinn 
(M. T., Gunn. S. og H. V.) vill Ijá málinu stuðning sinn.

Meiri hlutinn er sammála um, að nauðsyn beri til styrks af hálfu hins 
opinbera til að bæta húsakynni verkafólksins í kaupstöðum og hefir til samkomu- 
lags fallist á breytingartiilögur þær við frumvarpið, sem atvinnumálaráðherra hefir 
fiutt á þskj. 429. Eru með þeim gerðar allmiklar breytingar á frumvarpinu, og 
eru þær helstar, að samvinnufjelögum verkamanna er ætlað að koma upp bygg- 
ÍDgunum, að rikissjóðsstyrkurinn er einungis ætlaður til þess að greiða árlegan 
vaxtamun, en greiðist ekki í eitt skifti fyrir öll, og að byggingarsjóðir kaupstað- 
anna eru gerðir sjálfstæðari heldur en eftir frumvarpinu.

Að öðru leyti verður nánari grein gerð fyrir frumvarpinu og breytingar- 
tillögunum i framsögu.

Einn nefndarmaður (H. V.) áskilur sjer rjett til að koma með nokkrar 
breytingartillögur við 3. umræðu málsins.

Alþingi, 30. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason.
form. frsm. og fundaskr.

Með fyrirvara.

Ed. 476. Breytingartlllögur

við frv. til laga um Búnaðarbanka Islands.
Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Á ettir 39. gr. skal koma ný grein, svo hljóðandi:
Rkisstjórninni er heimilt að fresta fyrst um sinn framkvæmd þessa 

(III.) kafla laganna um veðdeild bankans.
Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 137
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2. Aftan við 52. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Ennfremur heimilast ríkisstjórninni að fella úr gildi samning þann, er 

gerðnr var við stjórn Landsbanka lslands um kaup á verðbrjefum sjóðs- 
ins, samkvæmt 27. gr. laga nr. 17, 18. júní 1925, um Ræktunarsjóð íslands.

3. Á eftir 54. gr. skulu koma 4 nýjar greinar, svo bljóðandi:
a. Lánin ávaxtast og endurborgast með jöfnum greiðslum, þannig að ár- 

legt gjald af allri lánsfjárbæðinni sje 5% i 42 ár.
b. Ef árgreiðslur þær, er deildin fær, brökkva eigi til greiðslu vaxta og af- 

borgana af lani rikissjóðs samkv. 42. gr. þessa kafla, skal greiða mis- 
muninn af tillagi rikissjóðs. Að öðru leyti má verja tillagi rikissjóðs til 
útlána. Verði árgreiðslur hærri en greiða þarf til rikissjóðs, má verja 
afganginum til nýrra lána.

c. Nu verða ábúenda- eða eigendaskifti, með sölu eða erfðum, að fasteign, 
sem stendur i skuld við lánadeild smábýla, og er þá enginn ábúðar- 
eða kaupsamningur gildur um eignina nema með árituðu samþykki 
stjórnar Búnaðarbankans. Söluverð slíkrar fasteignar má ekki vera 
hærra en siðasta fasteignamat sýnir, að viðbættu virðingarverði þeirra 
mannvirkja, er unnin hafa 'veriö frá því er fasteignamat fór siðast fram. 
Sje um leiguábúð að ræða, má eftirgjald ekki vera bærra en sem svar- 
ar 4°/« landverðs, að viðbættum 2°/0 búsaverðs, miðað við siðasta fast- 
eignamat og virðingarverð umbóta, er siðar hafa verið gerðar.

Ef fasteign er seld eða leigð með öðrum hætti en bjer segir, fellur 
lán það, er hvilir á eigninni, í gjalddaga fyrirvaralaust; þá skal og 
endurgreiða lánadeildinni allar vaxtagjafir frá þvi lánið var tekið, á- 
samt vaxtavöxtum. Þetta gildir þó eigi, þegar eigendaskifti verða tyrir 
fullkomna erfð. Um innheimtu lána og heimild til þess að selja veð 
skulu gilda ákvæði 35. gr. þessara laga, eftir þvi sem við á.

d. Að öðru leyli setur ráðberra nánari reglur um stærð lands, fyrirkomu- 
lag bygginga og um annað, er þurfa þykir til þess að tryggja það, að 
lánsfjenu sje varið samkvæmt tilgangi lánadeildar og til þess, að það 
komi að tilætluðum notum fyrir lántakendur.

4. Greinatalan breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Ed. 477. Nefndar&llt

mn frv. til laga utn hjeraðsskóla.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin felst á, að frumvarp þetta nái fram að ganga, en leggur þó til 
að gerðar sjeu við það svofeldar

BREYTINGAR:
1. Við 10. gr. Á eftir orðinn >íþróttnm« bætist inn i greinina: eigi skemur en 

sex vikur.
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2. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla um þriðjung eða meira frá meðal- 

tali siðustu 3 ára fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru ekki þess eðlis, að ástæða 
sje til að leggja skólann niður, og má þá greiða skólanum styrk úr rikissjóði 
eftir mati fræðslumálastjórnarinnar, alt að því, sem nemur meðaltali þeirra 
ára. Þessi undanþága gildir þó eigi lengur en 2 ár.

3. Við 13. gr. Siðari málsliður oiðist svo:
Skal * annar valinn af fjelagi stofnenda til 3 ára i senn, en hinn til- 

nefndur af fræðslumálastjórninni til sama tfma.

Alþingi, 30. april 1929.

Jón Jónsson, Jón Þorláksson. Erlingur Friðjónsson,
form. og frsm. fundaskrifari.

Ed. 478. BreytlngartlIIÖgur

við frv. til laga um Búnaðarbanka íslands.

Frá Halldóri Steinssyni.

1. Við 53. gr. Á eftir orðunum »50 þúsund kr. á ári« komi: í 6 ár.
2. Á eftir 59. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

í reglugerð bankans skal setja nánari ákvæði um starfsemi þess- 
arar deildar.

Ed. 479. Breytlngartlllögur

við frumvarp til laga um lánsfjelög.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

1. Við 2. gr. Orðið »samvinnukaupfjelaga« falli burt.
2. Við 3. gr. Greinin falli burt.
3. Við 4. gr. a. Áftan við liðinn bætist: Eigi geta þeir menn orðið fjelagar, 

sem standa beint eða óbeint i sjálfskuldarábyrgð fyrir önnur fjelög eða 
fjelagssambönd.

4. Við 4. gr. d. Aftan við liðinn bætist: Skal varasjóðurinn jafnan vera eign 
fjelagsins og fjelagsmanna, einnig við fjelagsslit.

5. Við 4. gr. e. Liðurinn orðist svo:
Fjelagsmaður getur sagt sig úr fjelaginu, en gera skal hann það 

skriflega, að minsta kosti 6 mánuðum áður en aðalfundur er haldinn, og 
gildir þá úrsögn hans frá aðalfundardegi.
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Uppgerð úrsegjanda við fjelagið miðast við efnahag þess og tólu 
fjelagsmanna við þess árs lok, er hann segir sig úr fjelaginu, og skal inn- 
eign úrsegjanda greiðast honum innan 6 mánaða eftir aðalfundinn, en 
ekkert ber honum af varasjóði eða ððrum eignuni fjelagsins. Hrökkvi 
eignir fjelagsins, að meðtöldum varasjóði, ekki fyrir skuldum, skal úr- 
segjandi greiða sinn hlut af því, sem á vantar. Hiutur hans skal ákveð- 
ast á þann hátt, að deila summunni, sem eignir eru ekki til fyrir, með 
tölu fjelagsmanna.

6. Við 4. gr. f. Á undan f-lið komi nýr f-Iiður, svo hljóðandi:
Heimilt er lánsfjelögum innan takmarka hverrar sýslu að mynda 

samband til að annast innkaup á vörum, vörusölu, lántökur og endur- 
skoðun hjá fjelögum þeim, sem í sambandinu eru. En eigi mega láns- 
fjelögin ganga i neinskonar ábyrgð fyrir samband sitt nje önnur fjelög.

7. f-liður verði g-liður.
8. Á eftir 5. gr. komi ný 6. gr., svo bljóðandi:

Á fjelagsfundum og i allri fjelagsstarfseminni skulu útilokaðar allar 
umræður eða ráðstafanir trúarbragðalegs eða stjórnmálaeðlis.

9. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Meðlimir lánsfjelaga skulu aðeins greiða helming lögákveðinna 

þinglestrargjalda og stimpilgjalda. Svo eru lánsfjelögin undanþegin lög- 
skráningargjöldum.

Md. 480. Mefndarálit

um frv. til laga um verkamannabústaði.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Við undirritaðir höfum ekki getað fallist á að mæla með framgangi 
þessa máls, hvorki í þeim búningi, sem það hefir frá hendi hv. flm. (H. V.), 
nje þeim, sem það hefir eftir brtt. hæstv. atvinnumálaráðherra (Tr. Þ.).

Frv. og brtt. virðist eiga að vinna að svipuðu marki í kaupstöðum 
og vakti fyrir að þvi er sveitir snertir, þegar lögin um Byggingar- og land- 
námssjóð voru sett. En bjer er að öðru leyti ólíku saman að jafna. Fólk 
þyrpist úr sveitum til kaupstaðanna, svo að til vandræða horfir víða i sveit- 
um. Ef frv. þetta verður samþykt, hlýtur það að örva enn meir brottflutn- 
inginn úr sveitunum, en það teljum við bæði rangt og i ósamræmi við gerðir 
þingsins áður. Fyrir sjónum þeirra, sem vilja halda við bygðunum i sveitum, 
hlýtur það að vera rangt að teygja fóik i kaupstaðina með loforðum um ó- 
dýrar ibúðir með öllum nútímaþægindum, loforðum, sem ekki nema tiltölu- 
lega fáir geta notið góðs af, en gint fjölda manna.

Það sýnist rangt að gera þá ekki kauptúnum landsins sömu skil og 
kaupstöðum.

Búast má við, að frv. þetta, ef að lögum verður, baki ríkissjóði árleg
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útgjöld, er nema 70—100 þús. kr., og kaupstöðunum annað eins. Við teljum 
varhugavert að leggja svo mikil föst útgjöld á i því augnamiði, sem hjer ræð- 
ir um. Við sjáum ekki eins og stendur, að rikið geti tekið á sig aðbyggja upp 
kaupstaðina; teljum það því um megn, jafnvel þótt rjett þætti að öðru leyti.

Ennfremur má benda á, að ábyrgð ríkissjóðs fyrir lánum til verka- 
mannabústaðanna getur orðið mikil og alls ekki bættulaus.

Alþingi, 30. april 1929.

Hákon J. Rristófersson, Magnús Guðmundsson.
frsm.

Ed. 481. Frumvarp

til laga um ófriðun sels i ölfnsá.

(Eftir eina umr. i Nd.).

1. gr.
1 ölfusá i Árnessýslu skulu vera ófriðuð selalátur ug selalagnir.

2. gr.
Fyrir missi selveiðinytja í ánni, vegna ákvæða 1. gr., skulu koma fullar 

bætur, eftir mati óvilhallra dómkvaddra manna, og vera árgjald, sem metið er i 
eitt skifti fyrir öll, sbr. þó 4. gr. Bætur þessar skulu þeir, er laxveiðirjett eiga á 
hverjum tima i Ölfusá (Hvitá) og ám þeim, er í hana renna, inna af bendi að 
tiltölu eftir veiðimágni, samkvæmt hlunnindaskýrslum næsta árs á undan, sbr. þó
3. gr. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og innheimtir á manntalsþingi, og fylgir 
því lögtaksrjettur. Nú er laxveiðirjettur leigður, og greiðir leigutaki þá bætnr i 
stað veiðieiganda.

3. gr.
Þegar næst verða prestaskifti í Arnarbæli, falla niður bætur til ábúanda 

þeirrar jarðar fyrir missi selveiðinytja. En meðan núverandi prestur hefir ábúð- 
arrjett á jörðinni, sknlu bætur til bans greiddar úr rikissjóði.

4. gr.
Ef laxveiði jarða, er bætur hafa hlotið fyrir nytjamissi af selveiði i ánni, 

eykst frá þvi sem er, eítir að byrjaö er á útrýmingu selsins, þá skulu hagsmunir 
at þeirri aukningu metnir af dómkvöddum mönnum til frádráttar bótunnm, enda 
geri 10 þeirra aðilja, er bætur eiga að greiða, kröfu um matið. Nú telja dóm- 
kvaddir menn, að laxveiði einhverrar eða allra þessara jarða hafi aukist svo, að 
aúkningin gefi eins mikinn aiö og selveiðin áður, og skulu þá bætur fyrir sel- 
veiðimissinn niður falla.
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5. gr.
Kostnað við mat samkvæmt lögum þessum skal greiða úr sýslusjóði.

6. gr.
Lðg þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 482. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júlí 1911, um vita, sjómerki o. fl.

(Eftir eina umr. í Nd.).

7. gr. laganna orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 

vrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við hafnir nauðsynleg 
leiðarmerki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje kröfum um það hagað eftir tekj- 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður faraitálmi, t. d. sekkur skip á löggiltri höfn eða á almennri 
siglingal'eið, skal þá hafnarnefnd eða, ef hún er engin, hreppstjóri gera þær ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi 
að tilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema farartálmann burt 
eða gera hann óskaðlegan. Skal þetta fram fara eins fljótt og unt er. Staðinn , 
skal merkja í samræmi við allsherjarreglur og i samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartálminn er á , 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, svo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd að merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs. }

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, ! 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um framkvæmdina l samráði við ; 
ráðuneytið.

Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nema i burt farartálma, greiðir s 
hafnarsjóður að þvi leyti, sem hann ekki fæst greiddur af eiganda þess, er farar- ; 
tálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, er um það kunna að gilda á hverjum : 
tíma, þó ekki hærri upphæð en 500 kr. Verði nettó-kostnaður meiri en þeirri 
upphæð nemur, greiðist það, sem umfram er, að ’/b hlutum úr rikissjóði og ; 
*/» hluta úr hafnarsjóði. Þó má kostnaðarhluti hafnarsjóðs aldrei nema meiru 
en ’/* hluta af þess árs tekjum hans. Reynist svo, greiðist það,. sem þar er 
fram yfir, úr rikissjóði, enda hafi verkið verið framkvæmt með samþykki 
ríkisstjórnarinnar og undir eftirliti trúnaðarmanns af hennar hendi.

Nú vanrækir bafnarnefnd að eyða farartálmanum, og lætur þá ráðu- ; 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl-s
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um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst tii bafnar 
eða hafnarleiða, sker ráðuneytið úr.

Nd. 483. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingis- 
hátiðarinnar 1930.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:

I. Að láta slá sjerstaka minnispeninga i tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis 
1930. Má með konungsúrskurði ákveða, að peningar þessir skuli vera 
skiítimynt, er gjaldgeng sje hjer á landi, og sje gildi þeirra 10 kr., 5 kr. 
og 2 kr. .

II. Að taka i sinar hendur umráð yfir leigubifreiðum, sem notaðar verða til 
þess að flytja hátiðargesti 1930 um Þingvallavegina og aðra vegi nærlend- 
is, og ákveða hámark bifreiðataxta.

III. Að taka i sinar hendur umráð herbergja í gistihúsum í Reykjavik og á 
Þingvöllum um alt að þriggja vikna skeið á sumrinu 1930, eftir því sem 
rikisstjórnin tiltekur nánar, og ákveða hámarksverð á þeim.

Heimilda þeirra, sem getur i II. og III. lið, skal þó ekki neyta nema 
nauðsyn krefji að dómi undirbúningsnefndar hátiðarinnar.

2. gr.
Brot gegn ráðstöfunum þeim, er gerðar kunna að verða samkvæmt

II. og III. lið 1. gr., varða sektum, alt að 2000 kr., er renna i rikissjóð. Skulu 
mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála.

Ed. 4S4. Lög

um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett.

(Afgreidd frá Ed. 30. april).

Fyrir orðin »enda hafi þeir leyst« i 52. gr. laganna komi: enda leysi þeir. 
Orðin »innan 3 ára frá þvi er bæstirjettur tók til starfa« i niðurlagi

sömu greinar lagannafalliburt.
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Ed. 485. Eög

um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi i Reykhólahreppi i Barðastrandarsýslu. 

(Afgreidd frá Ed. 30. april).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals- 

hreppum i Barðastrandarsýslu jörðina Laugaland i Reykhólahreppi.

2. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 

50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.

Ed. 486. Wefndar&lit

um frv. til Iaga um breyting á lögum nr. 19, 15. júni 1926, um kynbætur hesta. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Landbúnaðarnefnd Nd. hefir flutt frv. þetta að ósk atvinnumálaráð- 
herra. Hefir það komið í ljós við framkvæmd laga um kynbætur hesta, að 
ýms ákvæði laganna eru ekki alstaðar skilin á sama veg. Hafa af þvi spunnist 
þrætur og eftirgrenslanir um rjetlan skilning laganna.

Frv. þetta er þvf að mestu leyti viðbót við nefnd Iög, þar sem farið 
er fram á, að atvinnumálaráðherra sje gefin heimild til að ákveða með reglu- 
gerð um þessi vafa-atriði.

Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 30. apríl 1929.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson, 
form. frsm. ' fundaskr.

Ed. 487. Breyilngartillagra

við brtt. 1. á þskj. 451 [Kosniugar í sveitamálum og kaupstaða].

Frá Jóni Þorlákssyni.

Aftan við málsgreinina bætist orðin: sjálfs sin.
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Ed. 488. Breytlngartlllaga

við breytingartillögur á þingskjali 451 [Kosniúgar i sveitamálum og kaupstaða]. 

Frá Jóni Baldvinssyni og Ingibjörgu H. Bjarnason.

Aftan við 1. breytingartillöguna bætist:
enda verið sviftir fjárforráðum fyrir þessar sakir. Þetta tekur þó ekki til 

maka þess, er þannig er sviftur fjárforræði.

Ed. 489. Breytlngartlllaga

við brtt. á þskj. 473 [Kosningar í sveitamálum og kaupstaða].

Frá Guðm. Ólafssyni.

2. málsgrein breytingartillögunnar orðist svo:
Nú fara sýslunefndarmaður og varasýslunefndarmaður báðir úr nefndinni 

áður en kjörtimabil þeirra er liðið, og skal þá þegar kjósa í þeirra stað fyrir 
þann tíma, sem eftir er af kjörtímabilinu. Til kjörfundar skal boða skriQega, 
með að minsta kosti 8 daga fyrirvara.

®d. 490. Frumvarp

til laga um breyting á iögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i málefnum 
sveita og kaupstaða.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Rjett til þess að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjar- 

fulltrúa og alla aðra starfsmenn i hreppum og kaupstöðum, er almenningur 
kýs, hafa allir, konur sem karlar, er þeir:

1. Eru fullra 21 árs gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár síns ráðandi.
3. Eru islenskir rikisborgarar eða hafa jafnan rjett við þá.
4. Hafa átt lögheimili í kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið fyrir 

kjördag.
5. Hata óflekkað mannorð.

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing). 138



6. Standa ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk vegna leti, óreglu eða hirðu- 
leysis sjálfs sin.

Gift kona telst fjár sins ráðandi, þótt bún eigi óskilið fjárlag með 
manni sinum.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir. 
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja sam-

tímis í hreppsnefnd eða bæjarstjórn.
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3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heilum og braustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið bafa i bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við 
kjöri fyr 6n jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar siðast sæti.

4. gr.
Orðin i 1. málsgrein 4. gr. laganna: sborgarstjóra (bæjarstjóra)< 

falli niður.
5. gr.

5. gr. laganna orðist svo:
1 kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum. At- 

vinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum kaupstað samkvæmt tillögum 
bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúanna.

6. gr.
Bæjarfulltrúa og varafulltrúa þeirra skal kjósa leynilega með hlutfalls- 

kosningu til 4 ára. 1 janúarmánuði 1930 skal kjósa fulla tölu bæjarfulltrúa og 
varafulltrúa i öllum kaupstöðum landsins, og fellur þá jafnframt niður umboð 
hinna eldri fulltrúa. Kosningar fara siðan fram í janúarmánuði 4. bvert ár á 
öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum. Fráfarandi fulltrúa má endurkjósa, 
nema þeir hafi í siðasta lagi 3 dögum áður en framboðsfrestur er útrunninn 
tilkynt kjörstjórn, að þeir skorist undan endurkjöri samkvæmt heimildinni i3. gr.

Varafulltrúar taka sæti i bæjarstjórn í forföllum bæjarfulltrúa eftir 
þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir á hverjum lista. Sá, sem er næstur að 
atkvæðamagni þeim, sem kosningu hlýtur á hverjum lista sem bæjarfulltrúi, 
skal vera fyrsti varafulltrúi þess lista um kjörtimabil það, sem listinn á við, 
svo hver af öðrum, sem næstur er að atkvæðamagni innan listans.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um, hvenær varafulltrúi 
skuli taka sæti i forföllum bæjarfulltrúa.

7. gr.
6. gr. laganna verður 7. gr. og siðari málsgrein fellur niður.
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8. gr.
7. gr. laganna verður 8. gr. og oiðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhreppaskilaþingi. Þó 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður 
svo á. Ef hreppi er skift, skal kjósa hreppsnefnd í hinum nýju hreppum 
jafnskjótt og þvi verður við komið.

Nú fer maður úr breppsnefnd áðnr en kjörtimi hans er liðinn, og 
skal þá kjósa í stað hans fyrir þann tima, sem eftir er af kjörtimabili hans.

9. gr.
8. gr. laganna verður 9. grein.

10. gr.
9. gr. laganna verður 10. gr. og i stað 1. málsgreinar komi tvær máls- 

greinar, svo bljóðandi:
Hverju sinni, er kjósa skal bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmenn eða aðra 

starfsmenn i hreppum eða kaupstöðum, skal kjörstjórn skipuð 3 mönnum, er 
stýra kosningu. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með hlutfallskosningu. 
Kjörstjórn í kaupstöðum veiur sjer sjáif oddvita.

1 hreppum er hreppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
hans eiga sæti í kjörstjórninni 2 menn, er hreppsnefnd kýs i hana.

III. kafli.
Um kosningaralhöfn.

11. gr.
10. gr. laganna fellur niður.

12. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á, og 

skulu þau að jafnaði vera tvöfalt fleiri en kjósa á bæjarfulltrúa. Lista skal af- 
henda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á undan kosn- 
ingu, og skal oddviti gefa vottorö um móttöku listans. Undir hverjum lista 
skulu vera skráð nöfn meðmælenda, ásamt stöðu þeirra og heimili. Skuiu 
þeir eigi vera færri en 100 i Reykjavik og i öðrum kaupstöðum eigi færri en 20.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn fulltrúaefna enað ofan 
segir, en ógildur ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og 
heimili, skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nu er ókjörgengur 
maður á Iista eða eigi þykir örugt, við hvern er átt, og skal þá strika það 
naín af lista.

Úrskurð um útstrikun natns af lista eða um ógilding lista skal skrá
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i kjörbók. Kjörsfjórn er skylt að Iáta fulltrúaefni listans eöa meðmælanda í 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er bún tekur gilda, hvern með sínum bók- 
staf (A. B. C. o. s. frv.).

13. gr.
1. og 2. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo.
Nú eru eigi fleiri menn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af kjörstjórn, af þeim, er koma fram i tæka tið, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en kjörstjórn lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjör- 
fundardag þá menn kosna, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem sjálfkjörnir 
voru, teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt, er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá kjörstjórn tafarlaust láta gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu i kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaefna.

14. gr.
18. gr. laganna hljóði svo:
Til þess að fínna, hve mörg fulltrúaefni hafí náð kosningu sem bæjar- 

fulltrúar og varafulltrúar af hverjum lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers 
lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung 
þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir þvi hve marga fulltrúa á að kjósa og hverjum 
lista getur mest hlotnast, og standi útkomutölur þessar i röð fyrir hvern lista. 
Siðan skal marka hæstu útkomutclurnar jafnmargar og kjósa á bæjarfulltrúa, 
og fær bver listi jafnmarga bæjarfulltrúa kosna sem hann á af tölum þessum. 
Ef eigi standa svo mörg nöfn á lista sem honum bera fulltrúar eftir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver bæjarfulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum 
lista, skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú 
skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefír eigi breytt henni 
með þvi að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefír aðeins sett tölu 
við eitt nafnið eða nokkur af þeira, telst hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru í, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bankanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir því. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar í 
röðinni, fá bver um sig brot úr atkvæði, er sje jatnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Síðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefír fengið atkvæði á fleirum en einum lista,
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sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal Ieggja hinar lægri atkvæða- 
tölur bans við atkvæðatölu þá, er bann hefir fengið á þeim lista, er bann hefir 
mest á, og telst sú samaniagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af binum listunum. Þeir, sem hæstar bafa atkvæðatölur, eru 
kosnir bæjarfulltrúar, og svo margir af hverjum lista sem bonum ber sam- 
kvæmt því, sem áður greinir. Lýsir kjörstjórn þá kosna í þeirri röð, sem 
uppbæð útkomutalnanna til segir.
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15. gr.
19. gr. laganna hljóði svo:
Hver listi, sem blotið befir bæjarfulltrúa, befir rjett til jafnmargra vara- 

fulltrúa, en sá listi, er ekki befir hlotið bæjarfulltrúa, hetir ekki rjett til vara- 
fulltrúa, þó hann befði atkvæðatölu til. Varafulltrúa á hverjom lista skal 
tilnefna á sama hátt og bæjarfulltrúana, þannig, að kjörstjórn lýsir þá vara- 
fulltrúa, sem hæstar atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim, sem bæjarfulltrúa- 
kjöri bafa náð.

Hafi tveir eða fleiri á einhverjum lista fengið jafnmörg atkvæði og þeir 
geta ekki báðir eða allir komist að sem bæjarfulltrúar eða varafulltrúar, þá 
skal hlutkesti ráða. Kjörsljórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
bókstaf þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn hafa atkvæði, á 
jafnstóra seðla, lætur seðlana samanbrotna í hylki, sem yfir er breitt, og 
kveður til einhvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hylkinu. Sá 
seðill, sem dreginn er, segir þá til, hvern skal taka.

16. gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd 

ákveður eða 1je kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita kjör- 
stjórnar 2 vikum fyrir kjörfund.

Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.

17. gr.
30. gr. laganna fellur niður, en 31. gr. verður 30. gr. og hljóði svo:
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriflega fyrir bæjarstjórn 

i kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða, og skal kæran komin þeim i 
hendur innan 14 daga frá þvi er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita um- 
sagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í 
kaupstöðum og 14 daga i hreppum frá þvi að bún fjekk kæruna, og hrepps- 
nefnd kveða upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar 
frá. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar, og skal áfrýj- 
unin komin honum i hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins. 
Úrskurði bæjarstjórnar má skjóta til atvinnumálaráðherra, og skal tilkynning 
um áfrýjunina komin innan viku til atvinnumálaráðuneytisins og skjöl þau, 
er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett á póst innan sama tíma.



1102 Piugskjal 490

18. gr.
31. gr. laganna, sem er ný grein, bljóði svo:
I kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn eða verður kosinn sjerstakur 

bæjarstjóri (borgarstjóri), skal bann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar, í fyrsta sinni að afstöðnum bæjarstjórnarkosningum 
1930, og er kjörtimi bans binn sami og kjörtimabil bæjarfulltrúa. Ekki heSr 
bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrjett í bæjarstjórn eða nefnd- 
um nema bann sje einnig bæjarfulltrúi. Þó hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) 
óbundið málfrelsi og tillögurjett i bæjarstjórn og nefndum hennar. Ekki má 
kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) i fastar nefndir bæjarstjórnar, nema hann sje 
jafnframt bæjarfulltrúi. Þó á bann sæti i föstum nefndum innan bæjarstjórn- 
ar sem aukamaður, og má kjósa hann formann nefnda, þótt ekki hafi hann 
þar atkvæðisrjett.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn méð 
samþykt, staðfestri af atvinnumálaráðberra, ákvæði um starfsvið bans, laun 
og skrifstofufje, er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórnin kýs á sama fundi og fastar netndir eru kosnar tvo end- 
urskoðendur bæjarreikninganna og tvo til vara. Kosning nefnda og endur- 
skoðenda gildir um eitt ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur 
þeim erindisbrjef.

Heimilt er bæjarstjórn Reykjavikur að ákveða með samþykt, staðfestri 
af atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn borgarstjóri skuli vera í Reykjavík, 
og setja jafnframt reglur um skiftingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykt ákveðið að setja sjerstakt bæjarráð, er 
hafi með höndum framkvæmd vissra málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfi fastra nefnda.

19. gr.
33. gr. laganna skal orða svo:
I breppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann til 6 ára og einn 

varamann til sama tíma. Sýslumaður er oddviti kjörstjórnar, og skipa hana 
með honum 2 hreppsbúar, er sýslunefnd kýs.

Nú fara sýslunefndarmaður og varasýslunefndarmaður báðir úr nefndinni 
áður en kjörtimabil þeirra er liðið, og skal þá þegar kjósa i þeirra stað fyrir 
þann tima, sem eftir er af kjörtimabilinu. Til kjörfundar skal boða skriflega, 
með að minsta kosti 8 daga fyrirvara.

Kosningu til sýslunefnda skal baga eins og segir í 20. gr„ enda má 
leynilega kosningu hafa samkvæmt 21.—27. gr.

Kæra má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

20. gr.
Næst á eftir 35. gr. laganna bætisl inn í ný gr„ er orðist svo:
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram hlutfallskosningu við kosningar
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til aukanefnda og annara starfa, er hún kýs menn tií, ef þess er krafist, og 
fer þá um kosninguna eftir fyrirmælum 32. gr.
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VI. kafli.
Niðurlagsákuœði.

21. gr.
1. málsgr. 37. greinar laganna fellur niður.
I stað siðustu málsgr. 37. gr. komi:
Ennfremur falla úr gildi þessi ákvæði:
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22, 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, 3. málsgr. 1. gr.
Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn i Vestmannaeyjum, 3. gr. 2. 

málsgr. og 1. málsgr. sömu greinar, að svo miklu leyti sem hún kemur i bág 
við lög þessi.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr. siðari 
málsliður 1. málsgr. og 2. málsgr.

Lög nr. 48, 7. mai 1928, um bæjarstjórn i Neskaupstað i Norð- 
firði, 7. gr.

Svo og öll önnur fyrirmæli i lögum, sem fara i bág við ákvæði 
laga þessara.

22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Þá er þau hafa öðlast staðfest- 

ingu konungs, skal færa þau inn i meginmál laga nr. 43, 15. júni 1926, og gefa 
þau út svo breytt.

líd. 491. Tillaga

til þingsályktunar um geymslurúm fyrir innlendar kartöflur, vátrygging á þeim 
o. fl.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson og Pjetur Ottesen.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að rannsaka:
1. Á hvern bátt best verði komið á innlendri vátryggingu á kartöflum, svo 

að þær verði bæði trygg og veðhæf ^eign.
2. Hvernig best verði greitt fyrir því, að landsmenn geti sem fyrst fullnægt 

eigin þörfum um notkun þessarar nytjajurtar.
Að loknum þessum rannsóknum leggi' stjórnin fyrir næsta þing laga- 

frumvarp um þessi mál, og sje þar einnig ákveðið, að úr ríkissjóði skuli 
veittur styrkur og lán til þess að koma upp bæfilega stórri og öruggri kart- 
öflugeymslu í Reykjavík og viðar á landinu, þar sem svipuð skilyrði eru fyr-



ir bendi. Er ætlast til þess, að styrkur þessi og lán verði veitt fjelagsskap 
kartöfluframleiðenda, þeirra, er hlut eiga að máli á hverjum stað, eða öðrum 
þeim fjelagsskap, sem þeir kynnu að fela framkvæmdir i þessu efni.
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líd. 402. Kefndarállt

um frv. til laga um dóm i vinnudeilum.

Frá ððrum minni hl. allsherjarnefndar.

Þar sem itarleg greinargerð fylgdi ekki frv. til laga um breyting á lög- 
um um sáttatilrannir i vinnudeilum, nr. 55, 27. júni 1925, sem 2. þm. Árnes- 
ioga og jeg fluttum, þykir mjer rjettara að gera nokkra grein fyrir sjerstöðu 
minni i þessu máli.

Þegar við komum okkur saman um að flytja sjerstakt frv., var tilætlun 
min sú, að reyna samkomulagsleið þá, er báöir aðiljar gætu unað við í þessu 
viðkvæma máli. Eins og kunnugt er, hafa lögin um sáttatilraunir í vinnudeilum 
orðið að allverulegu gagni þann stutta tima,- er þau hafa staðið, og má gera ráð 
fyrir, að i framtiðinni muni einnig oft takast að ráða kaupdeilum til lykta með 
þessu fyrirkomutagi. En fari svo, eins og kom fram í siðustu kaupdeilu, að 
sáttasemjara takist ekki að miðla málum, er i frv. gert ráð fyrir gerðardómi með 
samkomulagi beggja aðilja. Gerðardómur þessi hefir raunar þann ágalla, að hann 
getur þvi aðeins starfað, að báðir aðiljar sanþykki hann, en hefir hinsvegar 
þann kost, að sá aðili, sem hafnar geiðardómnum, hlýtur að tara á mis við þann 
stuðning almenningsálitsins, sem nauðsynlegur er til að leiða hverja kaupdeilu far- 
sællega til lykta. Jeg hefi þá trú á náttúrugreind og heilbrigðum hugsunarbætti 
fslensku þjóðarinnar, að jeg vænti þess, að frjálsir gerðardómar i kaupdeilumál- 
um mundu verða að gagni hjer á landi.

Eins og kunnugt er, hafa fáar menningarþjóðir reynt að leysa vinnu- 
deilnmál með þvinguflum vinnudómi, enda gefist mi'jafnlega bjá þeim, sem reynt 
hafa, þótt þær hafi getað notið stuðnings bæði hervalds og lögregluvalds.

Hjer á landi vantar i raun og veru bæði hervald og lógregluvald, og 
ræður þvi af likum, hverjir örðugleikar yrðu á framkvæmd þvingaðra gerðardóma.

Vort viðfræga, forna lýðveldi leið undir lok aðallega af því, að það skorti 
vald til framkvæmdar dómum. Vjer íslendingar ættum þvi að hafa lært af þvi 
að setja ekki dóma, sem við höfum ekki framkvæmdarvald til að framfylgja.

Þótt jeg þvi af framanskráðum orsöknm muni að þessu sinni greiða at- 
kvæði á móti vinnudómi þeim, sem nú liggur fyrir Alþingi, þá er engan veginn 
sagt, að jeg muni greiða atkvæði gegn honnm siðar, ef kaupkröfur verkalýðsins 
aukast alment og verkföllin magnast.

Mjer er það Ijóst, að rikið þolir það ekki til lengdar, að greitt sje hærra 
kanp bjer en hjá nágrannaþjóðunum, og jeg tel rjettara að bæta kjór íslensks 
verkalýds, sem alls góðs er maklegur, á annan bátt, svo sem t. d. með lækkun 
á húsaleigu og lækkun á tollum á nauðsynjavörum.
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Fari dú svo, að aðiljar vilji ekki hlíta frjálsum gerðardómi, mun jeg 
leggja til, að borið verði undir þjóðaratkvæði, hvort komið skuli ft þviuguðum 
vinnudómi, og sýni atkvæðagreiðsla þessi, að verulegur meiri hluti þjóðarinnar 
fylgi honum, verður ríkið að koma ft fót svo öflugu lögregluliði, að það geti 
framfylgt dómum þeim, er vinnudómur kveður upp, að minsta kosti að þvi leyti, 
að veita þeim vernd, er vilja vinna.

Alþingi, 30. april 1929.

Gunoar Sigurðsson, 
form.

Ed. 493. Wefndar&llt

um frumvarp til hafnarlaga fyrir Hafnarfjarðarkaupstað.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Þetta frumvarp er komið frá neðri deild og hefir verið samþykt þar 
óbreytt eins og það var lagt fyrir þá deild. Nefndin er sammála um, að frv. 
nái fram að ganga. Einn nefndarmaður, Ingvar Pálmason, hefir þó sjerstöðu 
til málsins að því leyti, að hann vill gera á frv. nokkrar breytingar.

Af ofantöldu leggur öll nefndin til, að frumvarpið nái fram að ganga. 
Tveir nefndarmenn, Erlingur Friðjónsson og Halldór Steinsson, fylgja frum- 
varpinu óbreyltu, en einn nefndarmaður, Ingvar Pálmason, mun flytja við 
það nokkrar breytingar.

Alþingi, 1. maí 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson. 
form. og frsm. fundaskr.

Með fyrirvara.

Nd. 494. Tlllagra

til þingsályktunar um Borgarnesbát.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta gera 
teikningu af skipi, er hentugt sje til ferða á milli Borgarness og Reykjavíkur, 
og leita tilboða i byggingu þess, hvorttveggja fyrir næsta þing.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 139



1106 Þingskjal 195—496

Ed. 495. Neíndsrállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á 
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Við teljum hækkun þá á launum yfirsetukvenna, sem frv. fer fram á, 
vera meiri en svo, ad með því haldist nauðsynlegt samræmi milli þeirra launa 
og launakjara ýmsra annara starfsraanna, sem nú hafa á hendi launuð auka- 
stötf i þjóöfjelaginu. Verðum við því að leggja á móti því, að frv. verði sam- 
þykt eins og það liggur fyrir, en mundum þó til samkomulags geta gengið 
inn á nokkra launahækkun, ef tillaga um það kærni fram.

Alþingi, 1. mai 1929.

Jón Þorláksson, Páll Hermannsson. 
frsm. minni bl.

Nd. 496. Nefndarállt

um frumvarp til laga um dóm i vinnudeilum.

Frá þriðja minni hluta allsherjarnefndar.

Frumvarp þetta er augsýnilega fram borið i þeim tilgangi að halda 
með löggjöf niðri kröfum og samtökum veikalýðsins um að bæta hag sinn, 
en reyna að halda við, með aðstoð dóms og laga, ofurvaldi yfirstjettarinnar á 
atvinnumálum þjóðarinnar. Ætlast er til, að tekjur verkalýðsins og afkoma 
hans verði ákveðin af dómstóli, sem sjálfur ákveður mælikvarðann, er hann 
dæmir eftir, og hlýtur eftir eðli sínu að vera á bandi yfirstjettarinnar. Slík 
kúgun á fjölmennustu og nauðsynlegustu stjett þjóðfjelagsins mun aldrei þol- 
ast, og er ekki að ófyrirsynju, aö frumvarpið er af alþýðu manna nefnt wþræla- 
lögin«. Jeg legg til, að frumvarpið verði íelt, eins og tveir samnefndarmenn 
minir, þó að forsendur minar muni vera nokkuð aðrar en þeirra.

Alþingi, 1. mai 1929.

Hjeðinn Valdimarsson.

/



Þingskjal 497 1107

Nd. 497. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 56, 15. júlí 1926, um notkun bifreiða, og á 
lögum nr. 23, 31. mai 1927, um breyting á þeim lögum.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
3 fyrstu málsgreinar 17. gr. laga nr. 56, 15. júlí 1926, skal orða þannig:
Sjerhverjum bifreiðaeiganda er skylt að kaupa i tryggingarfjelagi, sem 

viðurkent er af rikisstjórninni, og halda við tryggingu lyrir bifreið sina, að 
upphæð 10000 kr. fyrir hverja bifreið Skal með því trygð greiðsla, að því 
leyti, sem til hrekkur, á hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann að verða 
gert að greiða, sem ábyn.ð ber á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að 
böndum. Tvihjóla bifreiðir og þær þrihjóla, sem ætlaðar eru einum manni, 
skulu á sama hátt trygðar fyrir 5000 kr.

Undanþegnar tryggingarskyldunni eru þær bifreiðir, sem eru islensk 
rikiseign eða rikisstofnana eða bæjar- og sveitarfjelaga.

Bifreiðaeigandi skal undanþeginn tryggingarskyldu þeirri, er um ræðir 
i 1. málsgr., ef hann afhendir lögreglustjóra verðbrjef eða aðra tryggingu, er 
gild verður tekin, er nemi 10000 kr. fyrir fyrstu bifreið og siðan 3500 kr. 
fyrir hverja, ef um fleiri bifreiðir er að ræða bjá sama eiganda.

2. gr.
Heimilt er að setja i reglugerð um tryggingarskylduna ákvæði um, að 

undanþegið sje tryggingarskyldu smátjón eða slys, þar sem bætur eru innan 
við 200 kr.

3. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 23, 31. mai 1927, 

um breyting á lögum nr. 56, frá 15. júlí 1926, um notkun bifreiða.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Vegamálastjóri hefir óskað þess, að samgöngumálanefnd flytti þetta frum- 
varp, og hefir hún orðið við þeim tilmælum hans.

Vegamálastjóri skýrir ástæðurnar fyrir nauðsyn frumvarpsins með brjefi, 
sem er svo hljóðandi:

»Það hefir komið i ljós, að núgildandi ákvæði um tryggingarskyldu eru 
óheppileg, svo erfitt er eða ógerlegt að fá bifreiðir trygðar á þann hátt, sem gert 
er ráð fyrir f lögunum. Er talið nauðsynlegt, að sama tryggingarupphæð verði



1108

ákveðin fyrir hverja bifreið, en ekki hærri upphæð af fyrstu bifreið, ef um fleiri 
bifreiðir er að ræða hjá sama eiganda. Slikt ákvæði er aðeins eðlilegt, ef eigandi 
kýs heldur þann kost, sem lögin og hafa heimilað, að setja verðmæti að trygg- 
ingu, en ekki tryggingarskirteini frá vátryggingarfjelagi.

Að öðru leyti er bjer ekki lögð til hækkun á tryggingarskylduupphæð- 
inni frá þvi, sem er f lögnm frá 1927.

1 reyndinni er mjög lftill munur á iðgjöldum fyrir 10 þús. kr. tryggingu 
og 3500 kr. vegna þess, áð stórslysin eru tiltölulega fátíðari. Af þessari ástæðu 
þykir og rjett að heimila, að eigandi bifreiðar þurfi ekki að vátryggja fyrir smá- 
slysum, þar sem koma fyrir bætur innan við 200 kr., enda beri hann þá sjálfur 
ábyrgð á þeim. Er það ákvæði sett með því að upplýst er, að 20®/» afsláttur 
fæst á iðgjöldum.

1 Danmörku hefir lágmark skyldutryggingar verið hækkað i 30 þús. kr. 
og er iðgjaldið fyrir þá tryggingarupphæð frá kr. 70—240 kr. á ári, lægst fyrir 
bifreiðir til eigin nota, en bæst fyrir litlar leigubifreiðir í Kaupmannahófn. Fyrir 
40 þús. kr. tryggingu hækkar iðgjaldið um 15—20 kr. og siðan nemur hækknn 
iðgjaldsins enn lægri upphæð fyrir hverjar 10 þús. kr. sem tryggingin hækkar, 
alt niður i 3 — 15 kr.

í Noregi er lágmark skyldutryggingar nú 20 þús. kr. og er iðgjaldið 
kr. 45—150 kr. á ári, og hækkar þar líkt að tiltölu og i Danmörku*.

Þingskjal 497—498

Ed. 408. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á 
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá fjármálaráðherra.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
1 stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
4. gr. yfirsetukvennalaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svo:
Laun yfirsetukvenna í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en í

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveim þriðju hlutum úr rik- 
issjóði. Utan kaupstaða skulu launin greidd á manntalsþiogi, en mánaðarlega 
i kaupstöðum.

Launin skal miða við manntal umdæmisins við siðustu áramót á 
þennan hátt:

1. í þeim umdæmum, þar sera fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 
vera 300 kr.

2. í umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manns, skulu árslaunin vera 300 kr., 
að viöbættum 10 kr. fyrir hverja fulla 5 tugi manna, sem fram yfir eru 
300, þó svo, að byrjunarlaun fari aldrei fram úr 1000 kr.
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3. í kaupstöðum, þar sem eru tvær eða fleiri yfirsetukonur, skal deila ibúa- 
tölu jafnt milli þeirra og þvi næst reikna þeim laun á sama hátt og öðr- 
um yfirsetukonum, þó aldrei yfir 1000 kr. byrjunarlaun.

Laun allra yfirsetukvenna skulu hækka eftir 5 ár um 50 kr. og eftir 
önnur 5 ár um 50 kr.

Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót af aðiljum, eftir þeim reglum, 
sem gilda um starfsmenn ríkisins. Yfirsetukonur, sem skipaðar hafa verið 
áður en lög þessi öðlast gildi, taka launabót eftir þjónustualdri.

Þingskjal 498—499

Ed. 499. Tillaga

til þingsályktunar um húsrúm fyrir listaverk landsins.

Flm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að taka til ihugun- 
ar, á hvern hátt verði best sjeð fyrir húsrúmi til þess að geyma i og sýna úrval 
þeirra listaverka, er landið á og mun eignast framvegis, og leggja tillögur sin- 
ar i því máli fyrir næsta þing.

Greinargerð

fyrir tillögu þessari felst i brjefi því frá Mentamálaráði Islands, sem prentað 
er bjer á eftir.

Fylgl«kj*b

Með lögum frá Alþingi 1928, um Menningarsjóð og Menntamálaráð, var 
sú ráðstöfun gerð, að Menntamálaráð skyldi annast kaup á listaverkum rikinu 
til handa og verja til þess einum þriðjungi af tekjum Menningarsjóðs. Jafn- 
framt var svo ráð fyrir gert, að þegar þær tekjur færi fram úr meðallagi, 
skyldi afgangur af þessum þriðjungi lagður i húsbyggingarsjóð, er ávaxta skyldi 
i Landsbankanum, unz hafið væri að reisa hús yfir listasafn rikisins.

Núverandi stjórn og Menntamálaráð hafa þegar keypt allmikið af lista- 
verkum, málverk, teikningar o. fl., fyrir fje Menningarsjóðs, og er það ber- 
sýnilegt, að vöxtur listasafns verður nú miklu örari en fyrr hefur verið. En 
eins og hinu háa alþingi er fullkunnugt, en nú svo á skipað á veggjum al- 
þingishúss, sem fram að þessu hefur haft að geyma málverk landsins, að þar 
verða varla fleiri myndir upp festar, svo að vel fari. Jafnvel þó að talsvert 
af myndum hafi verið tekið til geymslu i skólum og öðrum rikisstofnunum, 
er þegar svo komið, að fjölda mynda (m. a. safn andlitsmynda eftir Jóhannes
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Kjarval, 50 að tölu) hefur orðið að hlaða upp i köstu i loftherbergi í þing- 
húsinu, þar sem enginn getur skoðað þær og þær geta varla talizt óhultar 
fyrir skemmdum.

Dm leið óg vér viljum leiða athygli hins háa alþingis að þessu hús- 
næðisleysi fyrir listaverk rikisins, viljum vér láta i Ijós þá skoðun vora, 
að hér sé um brýnni nauðsyn að ræða en svo, að vænta megi, að úr henni 
verði bætt með úrræði þvi, sem gert er ráð fyrir i lögum um Menningarsjóð. 
Vér viljum þvi eindregið mælast til þess, að hið háa alþingi geri nú þegar 
einhverjar ráðstafanir til þess, að úrvali þeirra listaverka, sem landið nú á og 
mun eignast framvegis, verði séð fyrir húsnæði, þar sem þau bæði eru vel 
geymd og geta komið almenningi að notura.

Reykjavik, 30. april 1929.

Fyrir hönd Menntamálaráðs.

Sigurður Nordal, Stefán Jóh. Stefánsson,
formaður. ritari.

Til alþingis.

níd 500. Wefndar&llt

um frumvarp til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað, að Reykjavíkurbær og Mosfellssveit hafa komið 
sjer saman um, að jarðirnar Ártún og Árbær i Mosfellssveit skyldu lagðar 
undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Reykjavikur, með skilyrðum þeim, sem 
i frumvarpinu getur. Sýslunefnd Kjósarsýslu hefir samþykt þetta fyrir sitt 
leyti á fundi 27. f. m. Nefndin er sammála um að mæla með þvi, að frum- 
varpið nái fram að ganga.

Alþingi, 1. mai 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
formaður. fundaskrifari.

Magnús Guðmundsson, Hákon Kristófersson.
frsm.
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Ed. 501. Löff

unl breyting á lögum nr. 37, 19. júnt 1922, um eftirlit með skipum og bátum 
og ^öryggi þeirra.

(Afgreidd frá Ed. 1. mai).

1- gr.
4. gr. laganna orðist þannig:
Ef Iíkur eru á, að skip eða bátur, sem ferðbúið er frá íslenskri höfn, 

sje óhafiært, má lögreglustjóri, eða skipaskoðunarmaður, er skipaskoðunarstjóri 
hefir sjerstaklega veitt heimild til þess, hefta brottför þess til bráðabirgða.

Sama gildir, ef skipstjóri, útgerðarmaður eða sá maður, sem í þeirra 
stað kemur, tálma því, að skipaskoðunarmenn geti framkvæmt til hlitar skoð- 
un, er þeir telja nauðsynlega.

Sá, sem brottför skipa heftir, skal taf irlaust tilkynna skipstjóra eða út- 
gerðarmanni, með brjefi eða símskeyti, ástæðurnar til þess, að brottför skips- 
ins var heft, og hvað gera þurfi til þess, að þvi verði leyfð brottför. Skipið, 
sem heft hefir verið, má eigi leggja úr höfn, fyr en bætt hefir verið úr göll- 
um þeim, sem á þvi voru, og það sannað með skoðunargerð.

Ákvæði greinar þessarar gilda og um erlend skip, þó með þeim tak- 
mörkunum, sem leiða kunna af gildandi þjóðasamningum.

2. gr.
1. málsgr. 5. gr. laganna orðist þannig:
Þar sem -ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara um ettirlit 

með öryggi skipa til allra skipa, sem stærri eru en 12 rúmlestir og gerð eru 
út hjer á landi, svo og til allra vjelbáta og róðrarbáta fjórróinna eða stærri, 
sem stunda fiskiveiðar hjer við land eina vertið á ári eða lengur, og til allra 
vjelbáta, er flytja farþega eða vörur að staðaldri. Fjórróinn er sá bátur, 
sem róið er af fjórum mönnum.

3. gr.
1 stað 6. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi, og breytist 

eftirfarandi greinatala laganna samkvæmt þvi:
6. gr. Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirstjórn atvinnumálaráðu- 

neytisins.
Ráðuneytið skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þess- 

ara mála, og skal honum fengin nauðsynleg aðstoð við starfið. Hefir hann 
á hendi eftirlit með öllum skipaskoðunarmálum, rannsakar skoðunarskýrslur 
skipaskodunarmanna og fer eftirlitsferðir um landið eftir fyrirsögn ráðherra, 
til að lita eftir framkvæmd laganna, semur skrá ylir islensk skip og aðstoðar 
fjármálaráðuneytið við framkvæmd laga um skrásetning skipa. Skipaskoðun- 
arstjóri má engin launuð aukastörf hafa á hendi, nema ráðherra leyfi.

Skipaskoðunarstjóri hefir að launum 5000 kr. á ári, er hækka uni 
200 kr. annaðhvert ár upp i 6000 kr.; dýrtiðaruppbótar skal hann njóta
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eftir fyrirmælum almennra launalaga. Skrifstofukostnaður skipaskoðunarstjóra, 
sem og kostnaður vegna aðstoðar og eftirlitsferða, skal ákveðinn i fjárlögum.

7. gr. Atvinnumálaráðnneytið skiftir landinu i skipaskoðunarumdæmi 
og skipar, eftir tillögum skipaskoðunarstjóra, til framkvæmdar eftirlitinu i 
hverju umdæmi svo marga skipaskoðunarmenn sem þurfa þykir. Skulu þeir 
skipaðir til 4 ára i senn, Þeir skulu vera valinkunnir og óvilhallir menn og 
að öðru Ieyti svo vel til starfsins fallnir sem frekast eru föng á. Áður en þeir 
taka til starfa, skulu þeir undirrita drengskaparheit um, að þeir skuli vinna 
starf sitt samviskusamlega.

Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, þær, er ræðir um i 
lögum þessum eða i tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt 
þeim og gerðar skulu innan umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett 
eða eigi. Ef þess er þörf, getur skipaskoðunarstjóri kvatt menn til skoðunar- 
gerðar utan umdæmis sins.

Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að 
fullnægt sje kröfum þeim, er gerðar eru i lögum þessum eða i tilskipunum eða 
reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa, þeirrar teg- 
undar, sem það skip er, sem þeir skoða, og í þeim ferðum, er þvi eru ætlaðar. 
Þeim er og skylt endranær að hafa eítir föngum vakandi auga með því, að 
hlýtt sje fyrirmælum þeim, sem sett eru um öryggi skipa, og skulu þeir tafar- 
laust tilkynna lögreglustjóra, ef þeir verða þess vísari, að misbrestur sje á því.

Skipaskoðunarmenn eiga rjett á þóknun fyrir starfa sinn samkvæmt 
gjaldskrá, er atvinnumálaráðuneytið setur. Þóknunina greiðir eigandi skips, og 
má taka hana lögtaki. Þurfí skipaskoðunarmenn að takast ferð á hendur vegna 
skoðunar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr rikissjóði.

4. gr.
1. setning 10. gr. laganna orðist þannig:
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglu- 

stjóra vottorð um skoðunina og tillögur sínar um það, hvort skipinu skuli 
gefið hafíærisskirteini eða eigi, en skipaskoðunarstjóra senda þeir skýrslu um 
skoðunina, og skal þetta hvorttveggja ritað ettir lyrirmynd, er atvinnumála- 
ráðuneytið setur.

1 stað orðanna »og skal það ávalt sýnt bæði við tollafgreiðsluc í 3. 
málsgr. 10. gr. laganna komi: og skal það ávalt sýnt við tollafgreiðslu skips- 
ins, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja.

5. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætist:
Fyrir útgáfu eða áritun hafíærisskírteinis, sbr. 16. gr., skal skipseig- 

andi greiða i stimpilgjald:
Fyrir skip og báta upp að 30 rúmlesta stærð 2 kr.
Fyrir skip frá 30—100 rúmlesta 5 kr.
Fyrir 100 rúmlesta skip og stærri 10 kr.
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6- gr.
Aftan við 13. gr. laganna bætist:
Þó má botnskoðun gera á öðrum tíma, enda sje þá eigi ár liðið frá 

siðustu botnskoðun.

7. gr.
16. gr. laganna orðist þannig:
Að lokinni aukaskoðun á skipi skulu skipaskoðunarmenn senda lög- 

reglustjóra vottoið um skoðunina og álit sitt um það, hvort þeir telji skipið 
hafiært, svo og skipaskoðunarstjóra skýrslu um skoðunina, og skal hvorttveggja 
þetta ritað eftir fyrirmynd, er atvinnumálaráðuneytið setur.

Telji skoðunarmenn skipið hafiært, ritar lögreglustjóri á bafiærisskir- 
teini þess athugasemd um, að aukaskoðun hafi verið gerð og að hún hafi 
eigi leitt neitt það i Ijós, er geri skipið óhafiært. Fyrir áritun þessa greiði 
skipseigandi sama stimpilgjald sem fyrir útgáfu hafiærisskirteinis.

8. gr.
17. gr. laganna orðist þannig:
Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða sam- 

kvæmt 92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, og ákveður þá skipaskoðunar- 
stjóri, eða lögreglustjóri i forföllum hans, hvort skoðunin skuli vera aðal- 
skoðun eða aukaskoðun.

9. gr.
Aftan við 3. málsgr. 18. laganna komi ný málsgr., svo hljóðapdi:
Með samþykki skipaskoðunarstjóra má fela færri mönnum en að

framan segir skoðun skips, enda sjeu þeir nægilega sjerfróðir.

10. gr.
Á eftir orðinu >Lögreglustjóri« i upphafi 21. gr. laganna komi: 
Skipaskoðunarstjóri.

11- gr.
í stað >100 kr.« i fyrri málsgrein 30. gr. laganna komi: 50 kr.

12. gr.
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn i meg 

inmál laga nr. 37, 19. júní 1922, og gefa þau út svo breytt.

13. gr.
Lög þessi öðlasf gildi 1. janúar 1930. 
Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 140
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Nd. 502. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum um hlutafjelög, nr. 77, 27. júní 1921. 

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir athugað frv. og sent það lögreglustjóranum i Reykjavik 
til athugunar. Telur hann, að skynsamlegt sje að endurskoða hlutafjelagalögin : 
gaumgaefilega. Meiri hluti nefndarinnar er sömu skoðunar um þetta efni, en 
sjer hinsvegar fram á, að ekki verði hægt að koma slikri endurskoðun fram 
á þessu þingi, og leggur því til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.

I trausti þess, að rikisstjórnin láti undirbúa nauðsynlegar breytingar á 
hlutafjelagalöggjöfinni og beri fram frumvarp þar að lútandi á næsta þingi, 
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 1. mai 1929.

Gunnar Sigurðsson, Magnús Torfason.
form. og frsm.

Hjeðinn Valdimarsson, 
fundaskrifari.

!¥<]. 503. Frumvarp

til laga um Búnaðarbanka lslands.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

I. KAFLI.
Stofnun og skipulag bankans.

1. gr.
Banka skal stofna, er nefnist Búnaðarbanki íslands. Á Norðurlanda- 

málum er heiti hans Islands Landbrugsbank, á ensku The Rural Bank 
of Iceland.

2. gr.
Tilgangur bankans er að styðja landbúnaðinn og greiða fyrir fjár- 

ir.alaviðskiftum þeirra, er stunda landbúnaðarframleiðslu.
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3. gr.
Búnaðarbanki íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign rikisins, 

undir sjerstakri stjórn, svo sem nánar er ákveðið í VIII. kafla laga þessara.
Bankinn starfar í fimm deildum með aðgreindum fjárhag, og nefnast 

þær sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild, bústofnslánadeild, Ræktunar- 
sjóður og Byggingar- og landnámssjóður. Skal halda algerlega aðgreindum 
varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reiknings- 
haldi hverrar deildar fyrir sig.

4. gr.
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess 

að taka lán erlendis, án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sjer- 
staka lagaheimild i hvert sinn, að undanteknu láni samkv. 11. gr. laga 
þessara.

5. gr.
Búnaðarbanki íslands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnar- 

þing i Reykjavik. En auk þess getur bankinn haft útibú eða umboðsskrif- 
stofur þar sem bankastjórn telur þörf á, að fengnu samþykki ráðherra.

II. KAFLI.
SparisjóBs- og rekstrarlánadeild.

6- gr.
Sparisjóðsdeildin tekur við peningum sem innláni eða með spari- 

sjóðskjörum.
7. gr.

Sparisjóðsdeildinni er heimilt, i samræmi við tilgang bankans
(sbr. 2. gr.):
1. Að kaupa og selja víxla, tjekka og ávisanir.
2. Að veita lán rekstrarlánafjelögum eða kaupa víxla sparisjóða, sam- 

vinnukaupfjelaga, banka eða bankaútibúa, með því skilyrði, að fjeð sje 
eingöngu notað til þess að lána það út aftur til rekstrarlánafjelaga, sem 
stofnuð kunna að verða og starfrækt samkvæmt sjerstökum lögum um 
slík fjelög.

3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga, að áskildu 
lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda.

4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð.
5. Að annast að öðru leyti venjuleg sparisjóðsstörf.

8. gr.
Sparisjóðsdeild skal eiga að minsta kosti 15% &f innlánsfje með spari-

•jóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbrjefum, svo sem ríkisskulda-



1116 Þingskjal 503

brjefum, jarðræktarbrjefum, veðdeildarbrjefum Búnaðarbankans eða 
Landsbankans eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og ráðherra telja 
jafntrygg. 1 stað verðbrjefa má koma innieign í sparisjóðsdeild Landsbanka 
íslands.

9. gr.
Allur tekjuafgangur rennur í varasjóð deildarinnar, enda ber hann 

töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum 
hennar.

10. gr.
Ríkisstjórnin skal, ef ástæður leyfa, sjá um, að handbært fje opin- 

berra sjóða, sem ekki eru geymdir í Söfnunarsjóði, sjeu geymdir í sparisjóðs- 
deild bankans, að svo miklu leyti sem þörf er á fyrir útlánsstarfsemi deildar- 
innar, enda sjeu þeir ekki sjerstaklega ætlaðir til eflingar öðrum atvinnuvegi.

11. gr.
Nú þykir sparisjóðsdeild ekki hafa nægilegt fjármagn til þess að full- 

nægja lánsþörf, sjerstaklega til rekstrarlána samkv. 7. gr. 2, og er þá ríkis- 
stjórninni heimilt að veita ábyrgð ríkissjóðs fyrir viðbótarláni erlendis, alt 
að 3 milj. kr.

12. gr.
Sparisjóðsdeildin nýtur allra hlunninda og lýtur öllum ákvæðum 

hinnar almennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvisi sje ákveðið i þess- 
um lögum.

III. KAFLI.
Veðdeild bankans.

13. gr.
Ríkissjóður leggur veðdeild bankans til stofnfje að upphæð minst 

1250000 króna. Stofnfje þetta greiðist þannig, að veðdeildin tekur við þvi 
af skuldabrjefum viðlagasjóðs, sem ekki afhendist bústofnslánadeild 
samkv. 41. gr.

Kirkjujarðasjóðinn skal, að því leyti sem fje verður fyrir hendi vegna 
mnlausnar bankavaxtabrjefa sjóðsins og ríkisstjórnin telur, að við verði 
komið, ávaxta í veðdeild Búnaðarbankans.

14. gr.
Fyrst um sinn greiðist engir vextir af stofnfjenu. En er varasjóður 

veðdeildarinnar er orðinn 20% af stofnsjóðnum, greiðir hún ríkissjóði 4% 
ársvexti af því stofnfje, er rikissjóður hefir lagt til, þó aldrei meira en helm- 
ing tekjuafgangs síns.

15. gr.
Tekjuafgangur hvers árs rennur í varasjóð. Nú verður veðdeildin
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fvrir tapi eða árstekjur hennar hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá 
það, er á vantar, úr varasjóði.

Nú er varasjóður orðinn 30% af stofnsjóði veðdeildarinnar, og má þá 
Jeggja það, sem fram yfir er, við stofnsjóðinn.

16. gr.
Veðdeild Búnaðarbankans gefur út bankavaxtabrjef, er hljóða 

á handhafa, en nafnskrá má þau í bókum bankans. Stjórn bankans kveður 
á um lögun, útlit og fjárhæð brjefanna, en fjármálaráðherra og bankastjórn 
undirskrifa þau.

Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum. Ákveður bankastjórn hvenær 
lokið skuli hverjum flokki, en það skal ætíð gert áður en liðin eru 8 ár frá 
því er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo eða fleiri flokka, með mismun- 
andi vöxtum, starfandi í senn.

Aldrei má vera meira í umferð af vaxtabrjefum en nemur áttfaldri 
upphæð stofnsjóðsins.

Ef meira er gefið út um stundarsakir af vaxtabrjefum en nemur þeirri 
fjárhæð, sem veðdeildin á í veðskuldabrjefum, er bera eins háa vexti og 
vaxtabrjefin, þá skal geyma andvirði mismunarins i Landsbankanum, uns 
því verður varið til útlána.

17. gr.
1 reglugerð, sem ráðherra setur fyrir veðdeildina alla eða einstaka 

flokka vaxtabrjefa, skal ákveða vexti brjefanna, gjalddaga þeirra, hvar þá 
skuli greiða og hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra. Þar skal 
og ákveðið tímatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers flokks skal 
■jera lokið, og skal það aldrei vera síðar en 48 árum eftir að flokkur var 
opnaður.

Vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
rlkisins innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í rikissjóð.

18. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum veðdeildarinnar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er veðdeildin fær frá lántakendum og geymt and- 
virði seldra brjefa samkv. síðustu málsgr. 16. gr.

2. Varasjóður veðdeildarinnar.
3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvörð- 

un reglugerðar, alt að 10% af því, sem lán þeirra námu á siðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til áhyrgðarinnar.

4. Stofnsjóður veðdeildarinnar.
5. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert i þeirri röð, sem að ofan 
pr greint
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19- gr-
Hlutverk veðdeildariunar er:

1. Að veita lán gegn veði i jörðum og hverskonar fasteignum, sem ætlað- 
ar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða eða til almenningsnota í 
sveitum landsins.

2. Að veita lán bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelögum, eða trygð með ábyrgð 
þeirra, að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda, enda sje 
lánið ætlað til jarðræktar, búrekstrar eða til einhvers fyrirtækis til al- 
menningsheilla í sveitum.

3. Að veita lán gegn afgjaldskvöð af fasteign, með forgangsrjetti fyrir 
samningsveði, enda hafi lög verið sett, er heimili að leggja slíkar af- 
gjaldskvaðir á fasteignir. Lán þessi veitast löggiltum fjelögum fasteigna- 
eigenda, er hafa með höndum fjelagsmannvirki til umbóta á fasteign- 
um, svo sem raforkuveitur eða önnur slik mannvirki.

20. gr.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, skulu eigi tekin gild 

sem veð, nema vátrygð sjeu i vátryggingarstofnun, er stjórn bankans telur 
góða og gilda. Veðdeildin getur áskilið sjer að annast sjálf vátrygginguna 
og innheimta iðgjöldin með árgjöldum af láninu.

21. gr.
Að jafnaði. má ekki lána nema gegn 1. veðrjetti og aldrei yfir % 

virðingarverðs fasteignar. Heimilt er þó að taka gildan 2. eða síðari veðrjett, 
ef opinberir sjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð eru innan % 
virðingarverðs. En af slíku láni má taka sjerstakt áhættugjald i varasjóð, 
eftir ákvörðun bankastjórnar. Minsta lán skal vera 300 kr., og skulu lán 
jafnan standa á hundraði króna.

Lánstiminn má aldrei vera yfir 40 ár, en nánari ákvæði um lánstíma 
eftir því hverrar tegundar veðið er, má setja með reglugerð.

22. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð. Má þar meðal ann- 
ars ákveða, að stjórn Búnaðarbankans megi tilnefna virðingarmenn. 
Þar má og lieimila, að gildandi fasteignamat komi í stað virðingar á veðinu, 
eftir tilteknum reglum og ákvörðun bankastjórnar.

Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef bankastjórnin 
krefst þess, sýna skilríki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir þvi, að veðið 
hafi eigi rýrnað í verði, svo að vcðdeildinni geti verið hætta búin. Láti lán- 
lakandi farast fyrir að senda slík skilríki, eða hafi bankastjórn orðið þess 
vör, að veðsett eign háfi rýrnað i verði. má láta skoðun og nýja virðingu fara 
fram á kostnað lántakanda.
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23. gr.
í virðingargerðum getur bankastjórn látið tilgreina sjerstaklega verð 

hverrar fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar 
eða landsins, og hinsvegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa 
verið á landinu, svo sem jarðabóta, bygginga og annara umbóta. Getur 
bankastjórn ákveðið að veita eigi að jafnaði hærra lán út á neina fasteign 
en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu þvi aðeins 
svo hátt, að lánið verði ekki yfir % virðingarverðs allrar eignarinnar.

24. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, greiðir hún i vaxtabrjefum sinuni 

eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð, sem hún 
getur fengið fyrir brjefin, að frádregnum sölukostnaði. Semja má um sölu 
vaxtabrjefa hvers flokks fyrirfram i einu eða fleiru lagi, enda samþykki 
ráðherra söluverðið.

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæð sinni i varasjóð veð- 
deildarinnar, um leið og hann tekur lánið. Þó er heimilt að ákveða i reglu- 
gerð, að lántökugjaldið greiðist i tvennu lagi.

25. gr.
Nú verða eigendaskifti að fasteign, sem er veðsett veðdeildinni, og 

getur bankastjórn þá heimtað lánið endurgreitt að öllu eða nokkru leyti, 
ef henni þykir ástæða til.

Vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má það verða, ef eignarheimild 
hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.

Þegar fasteign, sem veðdeildin hefir veð i, er seld, skal kaupandi til- 
kynna bankastjórn eigendaskiftin í síðasta lagi á næsta gjalddaga á afborg- 
un lánsins. Heimta má alt að 1% aukagjald af veðskuldinni, er rennur i vara- 
sjóð, ef skuldunautur veðdeildarinnar vanrækir að tilkynna bankastjórn þeg- 
ar i stað, ef verulegar breytingar eru gerðar á veðsettri eign, svo að eignin 
við það rýrni i verði.

26. gr.
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má liún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef 
ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga eða veðið gengur svo 
úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldu- 
nautur eigi vátrygðum húsum, sem að veði eru og talin eru með i matinu, 
eða falli á veðið skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfu veð- 
deildarinnar, eða brjóti lánþegi annars i verulegum atriðum skyldur sínar 
samkvæmt lögum og reglugerðum veðdeildarinnar eða lánssamningum, er 
bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga 
þegar, án uppsagnar.
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27. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillðg í 

til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs í einu lagi, með jafnri s 
upphæð samtals hvern gjalddaga.

Árlegt tillag til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs er í 
V‘2% af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga.

Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar • 
uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó eigi minna en 100 kr. \ 
i einu, eða að endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða : 
með hankavaxtabrjefum þess flokks, er lán hans var veitt úr, eftir ákvæðis- ; 
verði þeirra. Á öðrum tíma árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin 1 
samþykkir, þó þvi aðeins að það sje veðdeildinni að skaðlausu.

. - ... i
28. gr.

Samningsbundnum afborgunum, sem greiddar eru í peningum á 
hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks, er i 
blut á, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fer fram 
i viðurvist tveggia manna. Annan kveður ráðherra til þess, hinn banka- 
stjórnin. Þá er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 6 mánaða fyrir- 
vara tölu- og bókstafsmerki bankavaxtabrjefa þeirra, er upp hafa komið til 
iunlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Auglýsing þessi 
ðkal birt í Lögbirtingablaðinu og i samsvarandi blöðum erlendis, þar sem 
ætla má, að brjefin sjeu i umferð.

Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru i peningum, 
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist innan þess 
tima, er önnur lán sama flokks eiga öll að vera greidd. Eila skal þessu fje 
varið til að innleysa bankavaxtabrjef flokksins eftir hlutkesti, eins og áður 
segir, eða kaupa brjef til innlausnar.

Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er segir i 1. máls- 
grein þessarar greinar, innleysa bankavaxtabrjef i stærri stil.

29. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, 

gcta, gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið út- 
borgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða 
vcxti af höfuðstólnum upp frá þvi.

• 30. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar,

rennur í varasjóð veðdeildarinnar, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, 
en vaxta innan 5 ára, hvorttveggja talið frá gjalddaga.
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31. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum veðdeildar- 

ínnar, og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mán- 
aða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i Lög- 
birtingahlaðinu og i samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, þar sem setla 
má, að brjefin sjeu í umferð. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka 
tið, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt 
bankavaxtabrjef, með sömu upphæð og það, er glataðist, án þess að nokkur 
annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið 
kröfu á hendur bankanum. Um ógilding annara bankavaxtahrjefa fer eftir 
almennum reglum.

32. gr.
Bankavaxtahrjef þau, sem innleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til 

að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta 
þau undir eins, á þann hátt að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til 
geymslu i fjárhirslu veðdeildarinnar. Skal svo við lok næsta reikningsárs 
brenna þau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum þeim, er inn- 
Ieystir hafa verið það reikningsár.

33. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem kornin eru i gjalddaga, skal borga út 

i afgreiðslu bankans i Reykjavik. 1 reglugerð veðdeildarinnar má ákveða, 
að útborganir þessar fari einnig fram erlendis, þar sem ætla má, að brjefin 
sjeu í umferð.

34. gr.
Fje varasjóðs og stofnsjóðs skal ávaxta í bankavaxtabrjefum veð- 

deildarinnar eða á annan tryggan hátt, er reglugerð ákveður.
Varasjóðurinn er óskiftur til tryggingar útgefnum bankavaxtabrjef- 

um allra flokka veðdeildarinnar, en i bókum bankans má sundurgreina 
liann í deildir, eftir því sem ástæða þykir til.

Nú hefir veðdeildin orðið fyrir tapi og varasjóður, að viðbættri sam- 
ábyrgð lántakenda, hrekkur eigi til greiðslu þess, og greiðist þá tapið úr 
stofnsjóði. En stofnsjóður á þennan hátt lækkar um 15%, má veðdeildin eigi 
halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán, nema Alþingi 
ákveði á ný, að hún skuli halda áfram störfum, og með hvaða skilyrðum.

35. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga, hefir veðdeildin heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sátta eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 
10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. Veðdeild- 
in þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við uppboðið, og skal þar 
ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 141
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rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með 
neinskonar dómskoti.

Veðdeildin hefir aftur á móti áhyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
komin í gjalddaga, og skuldunaut er rjett að höfða mál, til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.

36. gr.
Nú hefir veðdeildin orðið að láta leggja sjer út veðsetta eign (sbr. 33. 

gr.) og eignin hefir eigi selst innan árs frá því er veðdeildin tók við henni, j 
og skal þá greiða veðskuldina úr varasjóði, eða að minsta kosti svo mikinn 
hluta hennar, að eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðj- 
ungur virðingarverðs hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst í
1 eignina á uppboði. Skal eignin síðan seld svo fljótt sem unt er og sýnt 
þykir, að eigi sje ávinningur að biða lengur með söluna, og getur kaupandi 
þá tekið að sjer eftirstöðvar lánsins.

Á meðan veðdeildin hefir slika eign með höndum, skal eigi að síður 
árlega greiða tilskildar afborganir og vexti af láninu, er greiðist úr vara- 
sjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi til þess.

I ársreikningum veðdeildar skal gera sjerstaklega grein fyrir þeim 
eignum, sem þannig er ástatt um.

37. gr.
Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 

kaupa bankavaxtabrjef veðdeildarinnar, en þó eigi hærra verði en skráðu 
eða almennu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. Alt það 
geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum gildum 
ákvæðum má verja til útlána gegn fasteignaveði, má í stað þess geyma í 
bankavaxtabrjefum veðdeildarinnar.

38. gr.
Ákveða má í reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn rikisins eða 

bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri 
þóknun, er veðdeildin greiðir, veita bankastjórn upplýsingar og aðstoð, svo 
sem að láta i ljós álit sitt um verð fasteigna, að hafa eftirlit með viðhaldi 
veðsettra eigna, að annast innheimtu árgjalda af lánum eða sölu banka- 
vaxtabrjefa, eða að inna af hendi önnur álika störf fyrir veðdeildina.

39. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að

2 miljónum króna i vaxtabrjefum veðdeildarinnar, með þeim kjörum, að 
ríkissjóður verði að likindum skaðlaus af.
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40. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að fresta fyrst um sinn framkvæmd þessa 

(III.) kafla laganna um veðdeild bankans.

IV. KAFLI.
Bústofnslánadeild.

41. gr.
Rikissjóður leggur til tryggingarfje fyrir skuldbindingum bústofns- 

lánadeildar, að upphæð 700 þús. kr., i skuldabrjefum viðlagasjóðs, eða öðr- 
um skuldabrjefum eigi ótryggari. Ennfremur leggur rikissjóður deildinni til 
stofnsjóð, að ’upphæð 300 þús. kr., er greiðist með 50 þús. kr. árlegu tillagi 
úr rikissjóði um næstu 6 ár.

42. gr.
Bústofnslánadeild hefir sjerstakan varasjóð og rennur i hann allur 

tekjuafgangur deildarinnar.
43. gr.

Bústofnslánadeildin gefur út bankavaxtabrjef, alt að sexfaldri upphæð 
tryggingarfjár og stofnsjóðs. Skal hverjum flokki bankavaxtabrjefanna lok- 
að innan 5 ára frá þvi er flokkurinn var opnaður, og innlausn allra brjefa 
hvers flokks lokið innan 15 ára frá sama tima.

Að öðru leyti gilda ákvæði 16. og 17. gr. laga þessara einnig um banka- 
vaxtabrjef bústofnslánadeildar.

44. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum bústofnslánadeildar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er deildin fær frá lántakendum, og geymt andvirði 
seldra brjefa.

2. Varasjóður bústofnslánadeildar.
3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvæð- 

um reglugerðar, alt að 10% af þvi, sem lán þeirra námu á siðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.

4. Tryggingarfje og stofnsjóður bústofnslánadeildar.
5. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan 
greinir.

45. gr.
Af fje bústofnslánadeildar skal eingöngu veita bændum og öðrum 

þeim, er kvikfjárrækt stunda, lán til þess að auka bústofn sinn eða koma 
upp bústofni. Ennfremur má veita sömu mönnum lán til að kaupa verkfæri 
til jarðyrkju og heyvinnu.

Lán deildarinnar skulu jafnan trygð með 1. veðrjetti i búfje lántak-



anda og mega ekki hærri vera en helmingur verðs hins veðsetta búfjár eftir 
verðlagsskrá.

Ekkert lán má veita gegn veði í búfje, öðru en kúm, nema eigandi 
fjárins setji auk- þess hreppsábyrgð sem viðbótartryggingu, eða aðra trygg- 
íngu, sem bankastjórn tekur gilda.

Nú tekur deildin veð í búfje, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og 
slysahættu í vátryggingarsjóðum sveitarfjelaga eða á annan hátt, og skal þá 
jafnan krefjast slíkrar tryggingar.
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46. gr.
Hverri lánbeiðni skal fylgja:

1. Vottorð hreppstjóra um, að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er að 
veði, og að það sje ekki veðsett öðrum.

2. Vottorð hreppsnefndar um, að lánþegi hafi ekki lent í fóðurþröng sið- 
ustu 5 ár, eða þau ár, sem hann hefir búið, ef skemmra er.

' 3. Vottorð forðagæslumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og 
fóðurbirgðir eigandans.

4. Skýrsla hreppstjóra samkvæmt framtalsbókum hreppsins um búpen- 
ingseign lánbeiðanda síðustu 5 ár, eða þann tima, er hann hefir búið, 
ef skemmra er.

Þau skilriki, sem tilgreind eru i 1. og 3. lið, skal lántakandi senda 
bankastjórn árlega, meðan lánið stendur. Ef lán hefir verið fengið til verk- 
færakaupa, skal lántakandi senda bankastjórn innan 12 mánaða vottorð 
hreppstjóra um, að verkfærin hafi verið keypt og sjeu í eigu lántakanda.

Nánari ákvæði um virðing búfjár til lántöku og um viðhald veðs má 
setja með reglugerð.

47. gr.
Ef bankastjórn krefst, er hreppstjóri hver skyldur til að senda henni 

órlega nákvæma skýrslu yfir búfjáreign allra eða tiltekinna búenda i 
hreppnum.

Nú kemur það í ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars 
en aukningar á bústofni sínum, eða hann hefir fargað aftur af bústofnin- 
um, og er lánið þá þegar afturkræft. Auk þess skal lántakandi sæta sekt- 
um, frá 20—200 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum 
lögum. Sama gildir um lán, sem fengin eru til verkfærakaupa samkv. 45. gr.

48. gr.
Um útborgun lána, sölu vaxtabrjefa og varasjóðsgjald við lántöku 

gilda ákvæði 24. gr. laga þessara.

49. gr.
Lánin skulu eigi veitt til lengri tima en 10 ára. Fyrstu 2 árin mega 

þau standa afborgunarlaus, en vextir greiðast árlega og varasjóðsgjald %%
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af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjalddagi vaxta 
og afborgana skal vera 1. nóvember ár hvert.

Nú flytur skuldunautur bústofnslánadeildar búferlum, og skal hann 
þá þegar tilkynna það bankastjórninni. Flytji skuldunautur, er fengið hefir 
bústofnslán gegn hreppsábyrgð, úr þeim hreppi, án þess að hafa fengið 
ábyrgð hreppsnefndar framlengda, skal lánið þegar fallið i gjalddaga, enda 
hafi hann ekki sett aðra tryggingu i hennar stað, er bankastjórn tekur gilda.

Um rjett og skyldur lánþega gilda að öðru leyti ákvæði 26. og 27. gr. 
laga þessara, svo sem við á.

50. gr.
Um vaxtabrjef og innlausn þeirra, greiðslu vaxta, um varasjóð 

deildarinnar og um skyldur embættismanna til aðstoðar gilda ákvæði 28.— 
34. gr. og 38.—39. gr. (um veðdeild bankans) einnig um bústofnslána- 
deildina.

51. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð 4. nóv. 1887 er lántakanda rjett 

að veðsetja bústofnslánadeildinni einu nafni tiltekna flokka búfjár síns, er 
liann á eða eignast kann, og gengur veð deildarinnar fyrir öllum síðari 
veðsetningum búfjár eða einstakra gripa innan sama flokks. Sama gildir 
um veðsetning fóðurbifgða, sem veðsali kann að eiga á hverjum tima handa 
veðsettu búfje.

8. gr. sömu laga gildir eigi um veðsetning búfjár og fóðurbirgða til 
bústofnslánadeildar, og eigi tapar deildin heldur veði sínu, þótt veðbrjef sje 
ekki þinglesið á ný á fyrsta manntalsþingi eftir flutning veðsala í aðra 
þinghá, nema bankastjórn hafi i tæka tíð verið kunnugt um flutninginn.

Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 
kaupa bankavaxtabrjef bústofnslánadeildar.

52. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

1% milj. kr. í vaxtabrjefum bústofnslánadeildar, með þeim kjörum, að ríkis- 
sjóður verði að líkindum skaðlaus af.

V. KAFLI.
Ræktunarsjóður.

53. gr.
Um Ræktunarsjóð gilda sjerstök lög (sbr. lög um Ræktunarsjóð Is- 

lands, nr. 17,13. júní 1925) eins og þau eru nú eða þeim kann síðar að verða 
breytt, svo og sjerstakar reglugerðir um sjóðinn og starfsemi hans. Þó falla 
niður sjerákvæði þeirra laga um skipun stjórnar sjóðsins, laun stjórnenda
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og endurskoðun reikninga hans, eftir að Búnaðarbanki íslands hefir 
tekið til starfa og tekið við stjórn Ræktunarsjóðs.

Ennfremur heimilast rikisstjórninni að fella úr gildi samning þann, er 
gerður var við stjórn Landsbanka Islands um kaup á verðbrjefum sjóðsins, 
samkvæmt 27. gr. laga nr. 17, 18. júni 1925, um Ræktunarsjóð Islands.

VI. KAFLI.
Lánadeild smábýla við kaupstaði og kauptún.

54. gr.
Rikissjóður leggur fram 50 þús. kr. á ári i 6 ár til lánadeildar til smá- 

býla í nágrenni kaupstaða og kauptúna.

55. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán innanlands eða utan, alt að 2 

miljónum kr., handa lánadeildinni, til starfsemi þeirrar, er henni er ætlað 
að vinna sámkvæmt lögum þessum.

56. gr.
Rikissjóður afhendir Búnaðarbankanum lánsfjeð, en deildin stendur 

aftur ríkissjóði skil á vöxtum og afborgunum láns þess, er ríkissjóður hefir 
tekið i þessu skyni.

57. gr.
Lán samkvæmt þessum kafla skal aðeins veita til smábýla í grend 

við kaupstaði og kauptún, og skal það að jafnaði vera skilyrði fyrir láni, 
að land það, er býli fylgir, skuli fullræktað eða fullnotað geta veitt meðal- 
fjölskyldu að minsta kosti þriðjung þess, er þarf til framfærslu henni.

58. gr.
Lán úr lánadeild má veita gegn þessum tryggingum:

a. gegn hverju þvi fasteignaveði, er bankastjórnin tekur gilt.
b. gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sje býlið 

ekki veðsett með 1. veðrjetti.
c. gegn ábyrgð sýslu-, bæjar- eða hreppsfjelaga.

59. gr.
Lán mega nema alt að % af virðingarverði húseigna, mannvirkja 

og lands eða afnotarjetti lands.

60. gr.
Hámark lánsfjárhæðar má vera 15000 krónur.
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61. gr.
1 reglugerð bankans skal setja nánari ákvæði um starfsemi þess- 

arar deildar.

VII. KAFLI.
Byggingar- og landnámssjóður.

62. gr.
Um þessa deild bankans gilda sjerstök lög (sbr. lög um Byggingar- og 

landnámssjóð, nr. 35, 7. mai 1928) og reglugerðir, er samkvæmt þeim verða 
settar.

Vm. KAFLI. 

Sjerrjettindi bankans.

63. gr.
Bankinn er undanþeginn tekjuskatti, útsvari og öðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnist, til rikissjóðs eða sveitar- 
sjóða, eða til annara stofnana.

Bækur bankans, ávisanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bank- 
anum og í nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum hand- 
veðsrjett, arðmiðar af skuldabrjefum bankans og framsöl þeirra skulu und- 
anþegin stimpilgjaldi.

64. gr.
Fje það, sem lagt hefir verið i bankann, ásamt vöxtum þess, er und- 

anþegið kyrsetning eða löghaldi, meðan það stendur þar.

65. gr.
Bankinn er undanþeginn almennum ákvæðum laga um hámarksvexti 

af útlánum gegn fasteignaveði.

66. gr.
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskifti og 

ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Búnaðar- 
bankanum og geta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum 
gert viðvart svo timanlega að hægt sje að láta mæta við uppboðið.
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IX. KAFLI.
Stjórn bankans, reikningsskil o. fl.

67. gr.
Bankastjórar eru 3, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur.
Ráðherra sá, er fer með mál landbúnaðarins, skipar bankastjórnina 

og hefir yfirumsjón bankans.
Ráðherra getur sagt bankastjóra upp með 12 mánaða uppsagnarfresti, 

enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðu sinni með sama fyrirvara. Þó getur ráð- 
herra vikið bankastjóra frá fyrirvaralaust, gegn þvi að greiða honum 6 
mánaða laun, ef ekki er um slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem 
heimili frávikning hans án nokkurrar launagreiðslu. Fráviknum bankastjóra 
skal skýrt frá ástæðum fyrir frávikningunni.

Aðalbankastjóri hefir að árslaunum 12000 krónur og auk þess dýr- 
tíðaruppbót, sem ráðherra ákveður, þó svo, að hann aldrei hafi hærri laun 
og dýrtíðaruppbót samanlagt en bankastjórar Landsbanka íslands. Með- 
stjórnendur hafa 4000 kr. árslaun hvor og dýrtiðaruppbót eftir ákvörðun 
ráðherra, þó ekki yfir þriðjung af dýrtíðaruppbót aðalbankastjóra.

Ráðherra getur um stundarsakir veitt fráförnum bankastjóra eða 
ekkju hans eftirlaun, alt að 50% af laununum handa bankastjóranum og 25% 
af launum handa ekkju hans, en eigi til frambúðar nema samþykki Al- 
þingis komi til.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, 
ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað í bili.

68. gr.
Ráðherra skipar bókara og fjehirði bankans, ákveður laun þeirra og 

víkur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.
Aðra starfsmenn bankans velur bankastjórn eftir þörfum og ákveður 

laun þeirra.
69. gr.

Bankastjórar annast dagleg störf bankans. Tveir bankastjórar skulu 
undirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða framselja vixla, 
verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er bankastjórn heimilt að 
veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bank- 
ann i þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra, svo og 
að veita ákveðnuin starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda 
bankann með undirskrift sinni i tilteknum málefnum. I reglugerð má setja 
ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir banka- 
stjórar, og eigi aðrir, svo gilt sje.

Kvittanir bankans eru þvi aðeins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað 
undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær sjeu athugaðar. Fje- 
hirðir má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki banka-
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stjórnar þarf til, nema með samþykki tveggja bankastjóra, eða aðalbanka- 
stjóra og starfsmanns, sem umboð hefir samkv. 1. málsgrein þessarar greinar.

70. gr.
Aðalbankastjóri niá eigi hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálf- 

ur atvinnu eða vera í stjórn atvinnufyrirtækja.
Eigi mega bankastjórar nje starfsmenn vera skuldskeyttir bank- 

anum, nema veðdeild, hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.
Bankastjórar og starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um alt það, er 

snertir hagi viðskiftamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um vegna starf- 
semi sinnar við bankann.

71. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn bankans, skipaðir af ráðherra 

til tveggja ára i senn, eftir tillögu sameinaðra landbúnaðarnefnda beggja 
deilda Alþingis, að viðhafðri hlutfallskosningu. Skulu þeir hafa stöðugt 
eftirlit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans i hverju einstöku 
atriði og bera þá sainan við bækur bankans, verðbrjefaeign og heima- 
fje. Þeir skulu að minsta kosti tvigvar á ári sannreyna, hvort heimafje bank- 
ans og eignir sjeu fyrir hendi.

Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðs með ársreikn- 
ingum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til. Árslaun endur- 
skoðendanna skulu ákveðin i reglugerð.

72. gr.
Bankastjórnin skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt 

yfirlit yfir hag bankans, er birta skal í B-deild Stjórnartíðindanna, og við 
árslok fullkominn, endurskoðaðan ársreikning og skýrslu um hag og starf- 
semi bankans á árinu. Ráðherra úrskurðar ársreikninginn, og skal því næst 
birta útdrátt úr honum í B-deild Stjórnartíðindanna.

73. gr.
Heimilt er bankanum að koma upp umboðsskrifstofum úti um land, 

þar sem bankastjórn og ráðherra telja þörf á. Umboðsskrifstofur bankans 
geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu vera að taka við um- 
sóknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar til undirbúnings lán- 
lökunni, að borga út lán, er bankinn veitir, ef fje til þess er fyrir hendi í 
skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu bankavaxtabrjefa og eftir- 
lit með veðsettum eignum, hver í sinu umdæmi.

Ráðherra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður 
þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.

74. gr.
Ðeildir bankans taka hver um sig þátt i sameiginlegum kostnaði við 

Alpt. 1929. A. (41, löggjafarping). 142



1130 Þingskjal 503—505

stjórn, rekstur og húsnæði bankans. Skifting kostnaðarins ákveður banka 
stjórn með samþykki ráðherra.

75. gr.
Með reglugerð fyrir bankann má setja þau ákvæði um stjórn hans og 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sje gert sjerstaklega ráð fyrir 
þeim i þessum lögum, enda fari þau eigi i bág við nein ákvæði i lögunum.

X. KAFLI.
Niðurlagsákvæði.

76. gr.
Lög um slofnun Rikisveðbanka IslandS, nr. 64, 27. júni 1921, eru úr 

gildi numin.

Ed. 504. Tlllaga

tii þingsályktunar um rannsókn brúarstæðis á Lagarfljóti.

Flm.: Páll Hermannsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta rannsaka 
á næsta sumri brúarstæði á Lagarfljóti.

Greinargerð.

Tillaga þessi er flutt i tilefni af áskorun frá sýslunefnd Norður-Múla- 
sýslu um möguleika til nýrrar brúar á Lagarfljóti. Nánar verður gerð grein 
fyrir tillögunni við umræður.

Md. 505. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipnn barna- 
kennara og laun þeirra.

Frá meiri hlnta fjárhagsnefndar.

Launakjör farkennara eru svo bág, að til vandræöa horfir um að útvega 
hæfa menn til farkensln. Leggnr meiri hlntinn þvi til, að frv. verði samþykt.
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enda lagast þar með að nokkru misrjetti, sem sveitirnar bafa hingað til búið við 
nm kostnað af barnafneðsln, samanborið við fasta skóla I kanptúnnm og kanp- 
stöðnm.

Alþingi, 1. ma{ 1929.

H. Stefánsson, Ásg. Ásgeirsson,
form., með fyrirvara. frsm.

Hjeðinn Valdimarsson. Ólafnr Tbors,

Jón A. Jónsson, 
með fyrirvara.

Sig. Eggerz.

Nd. 506. Nafndarálit

um tillögu til þingsályktunar um dýrtiðaruppbót á laun embættis- og starfs 
manna ríkisins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin befir klofnað um málið, og er minni hlutinn (H. Stef. og H. J.) 
mótfallinn tillögunni, en mun gera grein fyrir skoðun sinni i sjerstökn áliti.

Meiri hlutinn er hinsvegar þeirrar skoðunar, að ekki verði lengur 
dregið að bæta embættis- og starfsmönnum að nokkru upp laun þeirra, sem 
orðin eru yfirleitt of lág. Þar sem nefndin litur svo á, að launamálið i heild 
sinni muni verða bráðlega undirbúið af hálfu ríkisstjórnarinnar, virðist þessi 
leið, að halda dýrtiðaruppbótinni óbreyttri, vera eðlileg. Leggur meiri hlutinn 
þvi með þvi, að tillagan verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 1. mai 1929.

ólafur Thors, Ásgeir Ásgeirsson. Jón A. Jónsson. 
m. fyrirv.

Hjeðinn Valdimarsson, Sig. Eggerz. 
frsm.

ISd. 507. Frpmvarp

til laga um lendingarbætur i Þorlákshöfn.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Til lendingarbóta i Þorláksböfn skal úr rikissjóði veittur helmingur 

kostnaðar, eftir áætlun, sem atvinnumálaráðuneytið hefir samþykt, þegar fje
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er til þess veitt í fjárlögum, alt að 80000 kr., gegn jafnraiklu tillagi annars- 
slaðar að. Fjárhæð þessi greiðist sýslunefnd Árnessýslu að jafnri tiltölu og 
sýslusjóður Árnessýslu leggur frám til lendingarbótanna.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs 

alt að 80000 kr. lán, er sýslusjóður Árnessýslu kann að taka til lendingar- 
bótanna. Lánsábyrgðin skal bundin þvi skilyrði, að yfirumsjón verksins og 
reikningshald sje falið manni, er atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Eigendur Þorlákshafnar leggi fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land 

til lendingarbótanna, uppsáturs-, iveru- og fiskhúsa, alt að 15000 m’, svo og 
land undir brautir og vegi, er nauðsynlegir kunna að þykja, ennfremur grjót, 
möl og önnur jarðefni, og þoli bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða tak- 
mörkun á afnotarjetti, sem lendingarbæturnar hafa í för með sjer.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða nálægt lendingarbótunum má ekki gera 

neitt mannvirki til lendingarbóta, nje heldur halda þar út bátum til útgerðar, 
nema samþykki sýslunefndar Árnessýslu komi til.

Brot gegn þessu varða sektum, 1000—10000 kr.

5. gr.
Framkvæmd lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa 3 menn, 

er sýslunefnd Árnessýslu kýs. Skulu þeir kosnir til þriggja ára, og gengur 
1 úr arlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

0- gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja i þarfir lendingarinnar. Sýslu- 

sjóður Árnessýslu ábyrgist skuldir sjóðsins og sýslunefnd er ábyrg fyrir eign- 
um lendingarinnar.

7. gr.
Sýslunefnd má ekki án leyfis atvinnumálaráðuneytisins selja eða veð- 

setja fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir nje taka lán til lengri 
tima en svo, að þau verði greidd af tekjum næsta ars, nje endurnýja slík lán, 
og ekki heldur gera mannvirki við’lendinguna svo stórvaxin, ao árstekjur 
hrökkvi ekki til að koma þeim í framkvæmd.

8. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald lend- 

ingarvirkjanna og til árlegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að . 
innheimta i Iendiqgarsjóð Þorlákshafnar alt að 6% af bruttóverði aíla bvers ■
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báts, er baldift er út til fiskiveiða í Þorlákshöfn, svo og önnur gjöld, er ákveð- 
in kunna að verða i reglugerð samkv. 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyrir sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
Fyrir 1. desember ár hvert ber stjórn lendingarsjóðsins að semja áætl- 

un um tekjur og gjöld sjóðsins næsta ár og senda hann atvinnumálaráðu- 
neytinu til samþykkis.

11- gr.
Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skal stjórn lendingarsjóðs gera 

reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins á umliðnu ári. Reikninginn skal endur- 
skoða og úrskurða á sama batt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
1 reglugerð, sem sýslunefnd Árnessýslu semur og atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, skal kveða á um alt það, er lýtur að stjórn lendingarsjóðs, 
viðbaldi lendingarbóta, umferð og góðri reglu i lendingunni, og fleira, er 
þurfa þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.
Sektir renna í lendingarsjóð.

Þiugskjal 507 —508

13. gr.
Með mál út ai brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, er 

settar kunna að verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

Nd. 508. Frnmvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðberra til að veita sjerleyfi til virkj- 
unar Urriðafoss i Þjórsá.

Flutningsm.: Jón ólafsson, Lárus Helgason.

1. gr-
Átvinnumálaráðberra skal vera beimilt að veita hlutafjelaginu »Titan« 

sjerleyfi til:
1. Að virkja Urriðafoss i Þjórsá, til þess að fullnægja raforkuþörf Reykjavik- 

ur og annara bæjar- og sveitarfjelaga eða orkuveitufjelaga.
2. Leyfið felur í sjer beimild til þess að gera uppistöðu i ánni ofan við foss- 

inn i vissa hæð, sem ákveðin verður í sjerleyfi, hækka eða lækka vatns-
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borð eða farveg, gera vatnsrásir ofanjarðar eða neðan eftir þörfym, þar á 
meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, og yfir höfuð að fara með vatn- 
ið eftir því, sem nauðsyn krefur til þess að ná úr því orku þess, svo 
sem samrýmast má landslögum. Ennfremur að framkvæma miðlun i 
Fiskivötnum, Stórasjó og Þórisvatni, eftir þvi sem þurfa þykir til þess að 
tryggja jafnt rensli að orkuverinu.

3. Að reisa orkuver við Urriðafoss í þvi skyni að breyta vatnsorku þeirri, 
sem i 2. tölul. segir, i raforku og starfrækja það.

4. Að leiða raforku frá orkuverinu til Reykjavikur og á þá aðra staði, sem 
orka verður afhent neytendum samkvæmt 1. lið, með þeim bætti, er henta 
þykir og nánar skal fram tekið i sjerleyfi.

5. Að reisa spennistöðvar og gera önnur mannvirki til þess að veita orkunni 
til neytenda samkv. 1. lið.

6. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki, sem nauðsynleg eru að áliti ráð- 
herra vegna virkjunarinnar, orkuvinslunnar eða orkuveitunnar.

7. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi, svo og að leggja kvaðir á land, 
að þvi leyti sem nauðsynlegt er til þess að koma fyrirtækjum þeim i 
framkvæmd, sem 1.—6. tölul. greinir.

2. gr.
Sjerleyfisbafi skal hafa varnarþing á Islandi, enda hafi hann bjer bú- 

settan umboðsmann, er birta megi stefnu og svari til sakar fyrir dómi i máí- 
um á bendur leyfishafa, en að minsta kosti */» hlutar stjórnarmanna skulu 
vera búsettir á íslandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi samkvæmt iögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi öllum settum skilyrðum sjer- 
leyfisins.

Þó skal h/f Titan beimilt að stofna sjerstætt fjelag, er tekur að sjer 
virkjun Urriðafoss með þeim rjettindum og skyldum, sem lög þessi ákveða, 
enda verði fjelag þetta stofnað áður en sjerleyfið er veitt.

4. gr.
Sjerleyfistiminn skal vera 70 ár.

5. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til rikis- 

sjóðs og útsvari til sveitar- eða bæjarfjelaga, eða öðrum slikum skatti, sem 
kann að verða lagður á.

6. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn verðtolli á innfluttu efni eða vjel- 

um, er hann sjálfur flytur inn i sinu nafni, svo og öðrum slikum tolli, er 
kann að verða lagður á siðar.

7. gr.
Um verðlsg á raforku fer eftir sjerleyfislögunum. Önnur bæjar- og
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sveitarfjelög en Reykjavik og orkuveituijelög skulu þó njóta ekki lakari kjara 
um verðlag á raforku en um semst við Reykjavík.

8- gr.
Nú losnar ratorka, sem seld hefir verið samkvæmt 1. gr. 1. lið og 

verður að dómi ráðherra ekki notuð til almenningsþarfa, og skai þá sjerleyfis- 
hafa beimilt, að féngnu leyfi ráðberra, að selja þessa orku til annara þarfa. 
Fyrir þessa raforku skal hann greiða 3 kr. árlega af hverju seldu hestafli 
fyrstu 10 árin, en siðan 5 kr. árlega. Gjald þetta skiftist þannig milli rikis- 
sjóðs og sveitarsjóðs, að rikissjóður hlýtur */» hluta, en sveitarsjóður x/» hluta. 
Sveitarsjóðshlutinn skiftist eftir ákvörðun ráðherra milli sveita þeirra, er hlut 
eiga að máli.

Sama gjald skal greiða af þeirri raforku, sem seld verður til einstakra 
neytenda samkv. 1. gr. 1. lið og notuð verður til iðnaðar.

9. gr.
Byrjað skal á virkjun Urriðafoss ekki siðar en 1. júli 1930 og skal 

fyrsta stigi virkjunar lokið ekki siðar en 1. okt. 1933.

10. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifti hans og rikisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti sem ekki 
er mælt um i lögum þessum.

Nú skilur aðilja á um þad, hvort atriði skuli sæta úrlausn ettir þess- 
um lögum eða öðrum landslögum, og skal þá hæstirjettur einn dæma um 
það. Sjerleyfisdómur samkvæmt sjerleyfislögum sker annars úr, ef ágreiningur 
verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins með þeim hætti, sem segir i sjer- 
leyfislögum.

lt gr.
Lög nr. 26, 31. mai 1928, um heimild handa atvinnumálaráðherra til 

að veita sjerleyfi til járnbrautarlagningar milli Reykjavikur og Þjórsár og til 
að virkja Urriðafoss, eru numin úr gildi.

Greinargerð.

Eftir að eigi hefir orðið úr framkvæmdum samkvæmt lögum nr. 26, 
31. maí 1927, viðvikjandi sjerleyfi handa hlutafjelaginu »Titan« til járnbrautar- 
lagningar milli Reykjavikur og Þjórsár og til að virkja Urriðafoss, þar sem 
gert var ráð fyrir stóriðnaði með virkjun alt að 160000 hestafla, hefir tjeð 
hlutafjelag snúið sjer að þeim möguleika að virkja Urriðafoss i eigi stærri stil 
en svo,að fullnægði raforkuþörf Reykjavikur og annara bæjar- og sveitarfjelaga 
eða orkuveitufjelaga. Út af þessu kom aðalforgöngumaður h/f Titan, hæsta- 
rjettarmálaflutningsmaður Oluf Aall i Oslo, hingað til Reykjavikur fyrir bálf- 
um mánuði siðan ásamt verkfræðingi Hartvig Irgens í Oslo, sem er sjerfræð-
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ingur á þessu sviði. Hafa þeir síðan átt tal við borgarstjóra og rafmagnsstjóra 
Reykjavíkur um málið og hefir það leitt til þess, að þeir borgarstjóri og raf- 
magnsstjóri telja, að Reykjavíkurkaupstaður gæti haft hagnað af þvi að gera 
bjer að lútandi samninga við h/f Titan, og telja þeir því æskilegt, að heimild 
lægi fyrir til þess, að fjelagið gæti fengið slíkt sjerleyfi til virkjunar á Urriða- 
fossi, sem nauðsynlegt væri, ef bæjarstjórn Reykjavíkur vildi semja við fjelagið, 
þegar málið hefir verið athugað í öllum einstökum atriðum. Hjer virðist því 
vera um að ræða mikið hagsmunamál fyrir Reykjavíkurkaupstað.

En auk þess virðist mál þetta geta haft mikla þýðingu fvrir alt ná- 
grenni Reykjavíkur og alt Suðurland, því raforka frá Urriðafossi mundi verða 
nothæf alla leið til Vestmannaeyja og austur í Mýrdal, og í 7. gr. frumvarps- 
ins er ákveðið, að önnur bæjar- og sveitarfjelög en Reykjavik og orkuveitu- 
fjelög skuli njóta ekki lakari kjara um verðlag á raforku en um semt við 
Reykjavík.

Hjer er um algerlega nýtt mál að ræða, sem ekki á neitt skylt við þær 
fyrirætlanir, er lágu til grundvallar fyrir fyrgreindum heimildarlögum frá 1927, 
og engin af þeim mótbárum, sem komu fram gegn þeim lögum, virðist geta 
átt við gagnvart þessu frumvarpi.

En í sambandi við þelta skal þess getið, að h/f Titan hefir lagt fram 
sönnun fyrir því, að það hafi nægilegt fjármagn til þess að framkvæma þau 
verk, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir.

Vegna þess, hversu rafmagnsþörf Reykjavikur er aðkallandi, er nauð- 
synlegt, að frumvarpið geti orðið að lögum á þessu þingi, svo að eigi verði 
óþarfur dráttur á framkvæmdum hjer að lútandi, ef svo fer, að Reykjavik 
telur sjer hagkvæmast að semja um raforku frá Urriðafossi. En í því efni er 
ekki aðeins á það að lita, að raforkan þaðan gæti fengist með hagkvæmu 
verði, heldur einnig á það, að bjer gæti orðið komist hjá þvi, að Reykjavikur- 
kaupstaður tæki margra miljóna kr. lán og rikissjóður komist hjá þvi að taka 
á sig ábyrgð fyrir slíkum lánum.

Frumvarpið er í öllu verulegu samið samkvæmt fyrirmyndum fyrri 
lagasetningar í slíkum málum. Mun í framsögu málsins verða gerð grein fyrir 
binum ýmsu ákvæðum frumvarpsins, eftir því sem þurfa þykir.

Nd. 509. Breytingartillögar

við brtt. á þskj. 429 [Verkamannabústaðirj.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 1. brtt. Á eftir »kaupstöðum« komi: og kauptúnum.
2. Við 2. brtt.

a. Fyrir »2 króna« í 1. og 2. tölulið komi: einnar krónu.
b. Á eftir »Bæjarsjóður« í 2. tölul. komi: og sveitarsjóður. — Á eflir 

»kaupstaðarins« i sama tölul. komi: eða kauptúnsins.
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c. Á eftir »bæjarsjóðura i 3. tölulið komi: eða sveitarsjóður.
3. Við 3. brtt. •

a. Fyrir »fjelaga verkamauna i kaupstöðuma komi: byggingarfjelaga.
b. Fyrir »verkamennc komi: fjelagsmenn sina.
c. Fyrir »5%« komi: 6’/o-

4. Við 5. brtt.
a. Fyrir sByggingarfjelög verkamanna« komi: Byggingarfjelög.
b. Fyrir »verkamenn« i fyrsta tölulið komi: fjelagsmenn sína.
c. Á eftir »eldhúss« i 2. tölulið komi: og geymslu.
d. Orðin »verkafólk (sbr. 1. gr.) á sjó og landia i 3. lið falli burt.
e. Fyrir »heimilisfastc í sama lið komi: heimilisfastir.
f. Á eftir »kaupstaðarins« komi: eða kauptúnsins.

5. Við 6. brtt.
a. Á eftir »kaupstaðar« komi: eða kauptúns.
b. Á eftir »bæjarstjórn« komi: eða sveitarstjórn.

6. Við 7. brtt. Á eftir »bæjarstjórn« í siðari málsgr. komi: eða sveitarstjórn.
7. Við 8. brtt.

a. Á eftir »kaupstaðnum« komi: eða kauptúninu.
b. Á eftir »bæjarstjórn« komi: eða sveitarsljórn.
c. Á eftir »bæjarfjelagið« komi: eða sveitarfjelagið.

8. Við 9. brtt. Orðið »verkamanna« falli burt.

t*ingskjaI 509 — 513

Ed. 510. Breytingartillögur

viö frv. til hafnarlaga fyrir Hafnarfjörð.

Frá Ingvari Pálmasyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Rikisstjórninni er heimilt, þegar fje er fyrir hendi, að leggja fram 

úr rikissjóði alt að 250000 — tvö hundruð og flmtíu þúsund — krónur til 
hafnarbyggingar í Hafnarfirði, gegn þreföldu fjárframlagi úr hafnarsjóði kaup- 
staðarins. Framlag rikissjóðs er bundið því skilyrði, að yfirumsjón með 
verkinu og reikningshaldinu sje falin manni, sem rikisstjórnin samþykkir.

2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Heimilt er ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt að 

700000 — sjö hundruð þúsund — króna lán, er bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
kann að taka til hafnargerðarinnar.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 143
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Bíd. 511. Aiefndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfjelög til að starfrækja lýð- 
skóla með skylduvinnu nemenda gegn skólarjettindum.

Frá meiri hluta mentamáíanefndar.

Frumvarp til laga um bjeraðsskóla, ungmennaskóla i sveitum, befir 
verið afgreitt frá þessari deild til efri deildar, og er sýnt, að það muni verða 
afgreitt sem lög frá Alþingi. Meiri hluti mentamálanefndar telur það skipulag, 
sem þar er sett um ungmennafræðslu i sveitum, beppilegt og fráleitt að setja 
á sama þingi upp annað kerfi, þar sem sýslu- og bæjarfjelögum sje beimilað 
að gera samþyktir, sem leiði til, að rikið eitt verði að byggja fyrir þau skóla. 
Er og engin trygging fyrir þvi eða líkur til þess, að slikir skólar yrðu kost- 
aðir af sýslu- eða bæjarfjelögunum einum til frambúðar. Einn meiri bluta 
nefndarmaður hefði að vísu verið fús til að fylgja þegnskylduvinnuheimild 
fyrir sýslu- og bæjarfjelög, og væri þeim þá i frjálst vald sett að veita þeim 
unglingum, sem skylduvinnuna intu af bendi, ókeypis skólavist i einhverjum 
þeim ungmennaskólum, sem til eru, en þar sem aðalbvatamaður þessa máls 
telur sig engu bættari, þó slik heimild fengist, þá verður benni ekki haldið 
frekar fram i þessu sambandi. Lægi þvi næst að leggja til, að frv. verði felt, 
en þar sem nokkur ágreiningur er innan meiri hlutans um afgreiðslu málsins, 
þá befir það orðið að samkomulagi að leggja til, að málinu verði visað til 
sljórnarinnar til nánari athugunar og ráðagerða við aðalbvatamann málsins.

Alþingi, 1. mai 1929.

Ásgeir Ásgeirsson, Jón ólafsson, Sveinn ólafsson. 
form. frsm.

Bernharð Stefánsson.

Ed. 512. Löff

um hafnargerð á Skagaströnd.
(Afgreidd frá Ed. 2. mai).

1- fir.
Til bafnargerðar á Skagaströnd veitast úr rikissjóði */» kostnaðar, þeg- 

ar fje er veitt til þess í fjárlögum, alt að kr. 285000 — tvö bundruð áttatiu 
og fimm þúsund krónur — gegn þvf að frá bafnarsjóði Skagastrandar komi 
*/t kostnaðarins.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist beimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að kr. 320000 — þrjú hundruð og tuttugu þúsund króna — lán, er hafnar-



sjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargérðar, gegn ábyrgð sýslunefndar 
Austur-Húnavatnssýslu.

Skal ábyrgð sýslunnar vera samþykt á tveim aðalfundum i röð, með 
minst ’/s atkvæða allra sýslunefndarmanna, enda sje slík samþykt eigi eldri 
en tveggja ára, þá er rikissjóðsábyrgðin er veitt.

Tillagið úr ríkissjóði og ábyrgð rikisins er bundin þvi skilyrði, að 
yfirumsjón með verkinu og reikningshald sje falið raanni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sjerbver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði i landi bans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir í för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð; ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Skagastrandar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lína til suðurs í Djúpsker 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins i Hrafnárós.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera i sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
ishrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur, 
ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. 
Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slíkt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu 
svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Vindbælisbrepps befir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðuneytisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir einstakra manna, sem liggja að höfninni
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og nauðsynleg kynnu að verða til hagnýtingar hennar og fyrir kauptún, er 
þar kynni að koma upp.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 

í hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælishrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima í Skagastrandarkauptúni, eða i nágrenni þess.

8. gr.
Gigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafn- 
arinnar.

9. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða 
lán til lengri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
i hönd, nje endurnýja slík lán eða fresta borgunartimanum, og ekki beldur 
gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Helming hækkunar lóðarleigu i landi þeirra jarða, er að böfninni liggja, 

og alt að V* hluta lóðargjalds nýrra lóða. Par til núgildandi leigumálar 
eru fallnir úr gildi, skulu, þegar höfnin er nothæf, dómkvaddir menn meta 
sanngjarna lóðarleigu á 5 ára fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða i 
hafnarsjóð alt að V’ af þeirri upphæð, sem matið er hærra en núverandi 
leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig i Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki 
settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Alt að V» hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlutfalls-



Þingskjal 512 1141

lega af sildveiðiskipum og togurum, en alt að V* hlutar af smærri vjel- 
bátum en 8 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot at öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Vindbælisbrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta. Heimill er að innbeimta hafnargjöld jafnskjótt 
og byrjað er á hainarmannvirkjunum.

Herskip og skemtiskip skulu undanþégin gjöldum til bafnarinnar 
samkv. tölulið 3 a, b og c.

12. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstoínum þeim, sem beimilaðir eru i 11. 

gr., brökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá brepps- 
nefndin, með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör- 
ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram ur 4% af tolli þeim, er greiða ber i rikis- 
sjóð. Gjald þetta innbeimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

14. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber bafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo tímanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjer.

16- gr.
Komi það í ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
hæðum, ber bafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári



og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. 1 reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Seklir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sera settai verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.
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Ákvæði um stundarsakir.
Til þeirrar byrjunar á hafnargerðinni, að leggja garð út i Spákonu- 

fellseyju, veg eftir eyjunni og bryggju út frá suðurenda hennar, má ríkisstjórn- 
in, þegar hún telur ástæður rikissjóðs leyfa, verja alt að 50 þús. kr. úr ríkis- 
sjóði, gegn tilsvarandi eða alt að 75 þús. kr. framlagi úr hafnarsjóði Skaga- 
strandar. Svo er rikisstjórninni og heimilt að ábyrgjast alt að 75 þús. kr. lán 
handa hafnarsjóðnum i þessu skyni, gegn ábyrgð sýslunefndar Austur-Húna- 
vatnssýslu, og tekur ákvæði annarar málsgr. i 2. gr. þessara laga eigi til þeirr- 
ar ábyrgðar.

Að öðru leyti gilda ákvæði 1,—19. gr. laganna einnig um þennan hluta 
verksins.

Ed. 513. Nefndarálit

um frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. 
nóv. 1913.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndinni er að vísu ljóst, að til hafnarbóta i Vestmannaeyjum hefir á 
siðari árum verið varið miklu meira fje úr rikissjóði en til annara hafnargerða 
á landinu og að fyrirsjáanlegt er, að á næstu árum verður að halda áfram um- 
bótum á höfninni, ef hún á að koma að fullum notum. Hinsvegar er hjer' að 
ræða um einhverja mestu fiskveiðistöð landsins, sem því aðeins getur þrifist, að 
sæmileg hafnar- og lendingarskilyrði sjeu fyrir hendí. Nefndin lítur svo á, að 
ekki. verði hjá því komist að gera nauðsynlegar umbætur á höfninni og leggur 
því til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 2. maí 1929.
Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, Halldór Steinsson, 

form. fundaskr. frsm.
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Nd. 514. FramTarp

til laga um laganefnd.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr-
Forsætisráðherra er heimilt að skipa þriggja manna nefnd, er nefnist 

laganefnd. Nefndarmenn skulu skipaðir til 4 ára i senn. Þeir skulu vera 
heimilisfastir i Reykjavik og tveir þeirra hið fæsta hafa lokið embættisprófi 
i lögfræði.

2. gr.
Laganefnd skal skylt að vera rikisstjórninni, alþingismönnum, þing- 

nefndum og milliþinganefndum til aðstoðar um samningu lagafrumvarpa, 
samræmd laga og annan undirbúning löggjafarmála.

3. gr.
Laganefnd skal gefa út safn af gildandi lögum landsins, i útgáfu, sem 

handhæg er fyrir almenning. Lögunum skal i útgáfu þessari raðað i bálka 
eftir efni, svo sem föng eru á, og skulu handhægar skrár yfir lögin, eftir efni 
og aldri, fylgja útgáfunni.

Lagasafn þetta skal gefið út að nýju að minsta kosti á 10 ára fresti, 
og þá gæta þeirra breytinga, sem orðið hafa á löggjöfinni.

4. gr.
Laganefnd er heimilt, með samþykki forsætisráðherra, að ráða sjer 

aðstoðarmenn við afgreiðslu einstakra mála, eftir þvi sem þörf krefur.

5. gr.
Kostnaður við störf laganefndar og útgáfu lagasafns þess, er ræðir um 

i 3. gr., greiðist úr rikissjóði. Tekjur af sölu lagasafnsins renna i rikissjóð.

Nd. 515. Frnmvarp

til laga um loftferðir.
(Eftir 2. umr. i Nd.).

Samhljóða þingskjali 342, með þessum breytingum : *

26. gr. hljóðar svo :
Loftföium er ekki heimilt að flytja sprengiefni, hernaðarvopn eða 

hernaðartæki.
31. gr. hljóðar svo:

Ef fólk eða varningur, sem ekki er i loftfari, verður fyrir meiðslum



eða fjóni við rekstur þess, er eigandinn eða sá, sem ber ábyrgð á rekstrinum, 
skaðabótaskyldur.

Skaðabótaskyldan hverfur, ef sannað verður, að sá, sem verður fyrir 
meiðslum eða tjóni, hati sjálfur viljandi eða af vangá valdið tjóninu.

Ef sá, sem verður fyrir meiðslum eða tjóni, hefir aðeins að nokkru 
leyti sjálfur valdið tjóninu, fara skaðabæturnar eftir atvikum þeim, sem lágu 
að, einkum eftir þvi, að hve miklu Ieyti hver aðili fyrir sig hefir valdið tjóninu,

Ef um líkamsmeiðsl eða heilsutjón er að ræða, ná skaðabæturnar til 
læknisbjálpar og eignatjóns þess, er hinn særði varð fyrir og olli þvi, að hann 
um stundarsakir eða um lifstið misti starfskratta sina að fullu eða að nokkru 
leyti eða átti erfiðar uppdráttar eða lifsþarfir hans jukust við áfallið.

Ef um dauða er að ræða, getur sá, er greiddi útfararkostnað, krafist 
hans aftur. Ef sá, er bana beið, hafði á þeim tima, er slysið varð, framfærslu- 
skyldu samkvæmt lögum og framfæringur misti við dauða hins rjett sinn til 
framfærslu, ber hinum skaðabótaskylda að greiða honum skaðabætur um 
þann tima, er ætla má, að hinn dáni hefði orðið að greiða framfærslueyri. 
Skaðabótaskyldan hvilir einnig á, þótt framfæringur sje ekki i heiminn borinn; 
þegar slysið varð, en aðeins i vændum.
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Kd. 516. í'rumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 42, 31. mai 1927, um breyting á lögum nr. 
43, 27. júni 1921, um varnir gegn berklaveiki.

(Eftir 2. umr. i Ed.). 

t gr-
1. 5. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:

Stjórnarráðið getur ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er 
að framan greinir, ef ástæða þykir til. Það skal og semja fyrirfram fyrir 
hálft eða heilt ár i senn við ljóslækningastofur og sjúkrahús um kostnað 
allan við dvöl og lækningu styrkhæfra sjúklinga. Stjórnarráðinu er og 
rjett að setja reglur um sundurliðun þeirra reikninga, er rikissjóður greiðir.

2. Á eftir 5. málsgrein sömu greinar komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þeir sjúklingar, sem eru að einhverju leyti vinnufærir, skulu skyldir 

til að taka þátt i þeim störfum á heilsuhælum, hressingarhælum og sjúkra-
, húsum, sem þeir að dómi læknis eru færir um að inna af hendi. Yfir- 

læknir ákveður borgun fyrir slík störf, með hliðsjón af kaupgjaldi i því 
hjeraði, enda gangi sú greiðsla að einhverju eða öllu leyti upp i dvalar- 
kostnað sjúklingsins. Verði ágreiningur um kaup eða annað, þá sker 
stjórnarráðið úr.

3. 6. raálsgrein sömu greinar skal orða svo:
Það er skilyrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orðið að-
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njótandi styrks úr rikissjóði, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn og skattanefnd 
dvalarsveitar sjúklings sendi stjórnarráðinu skýrslu um efnahag bans. Skal 
bjeraðslæknir meta og gefa vottorð um það, bvort sjúklingur þarfnist 
sjúkrabúss* eða hælisvistar og sje styrkbæfur vegna sjúkdóms sins. Gefi 
aðrir læknar slík vottorð, skulu þau þó tekin gild, en ekki skal af opin- 
beru fje greiða hærra gjald fyrir þau eða meðferð þessara lækna á sjúk- 
lingum en eftir gjaldskrá hjeraðslækna. Nú á sjúklingur ekki lögbeimiii 
bjer á landi, og skal þá efnahagsskýrsla hans gefin út af hreppsnefnd eða 
bæjarstjórn og skattanefnd þeirrar sveitar, sem liann dvelur i, þegar hann 
verður styrkþegi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal fella texta þeirra og laga 

nr. 42, 31. mai 1927, 1.—2. gr., inn i meginmál laga nr. 43, 27. júni 1921, og 
gefa þau út svo breytt sem lög um varnir gegn berklaveiki.

Ed. 517. FruniTarp

til laga um bjeraðsskóla.
(Gftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Hjeraðsskólar skulu vera að Núpi i Dýrafirði, Laugum 1 Reykjadal, Hvít- 

árbakka i Borgarfirði og Laugarvatoi i Árnessýslu. Skólar þessir skulu vera 
sjálfseignarstofnanir og öðlast ekki skyldur og rjettindi þessara laga nema sam- 
þykki stofnenda komi til.

Heimilt er að flytja hjeraðsskóla úr stað fyrir forgöngu skólanefndar og 
með samþykki fræðslumálastjórnarinnar, og erfir þá hinn nýi skóli skyldur og 
rjettindi eldri skólans eftir þvi sem fyrir er raælt i lögum þessum.

2. gr.
Hjeraðsskólar eru samskólar pilta og stúlkna. Ársdeiidir mega ekki vera 

færri en tvær nje fleiri en þrjár. Námsgreinar og kenslufyrirkomulag skal 
ákveða i reglugerð.

3. gr.
Tilgangur hjeraðsskólanna er að búa nemendur undir athaínalif við is- 

lensk lifskjör með bóknámi, vinnukenslu og iþróttum. Skal i yngri deild meir lögð 
áhersla á ýms fræði, leikni og tækni, sem nauðsynleg er til sjálfsnáms, en í eldri 
deild á sjálfsnám og iðju, eftir því sem hæfileikar og áhugi bendir til. Undanþágu

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 144
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m& veita nemendum i einstökum greinum, enda leggi þeir þvi meiri stund á 
aðrar greinar. Útivist skulu nemendur hafa og fþróttaiðkanir daglega.

4. gr.
Námstiminn i aðaldeildum hjeraðsskóla má ekki vera skemmri en 6 

mánuðir ár hvert og kenslustundir hvers reglulegs nemanda eigi færri en 6 á 
degi hverjum, eða sem þvi svarar, þegar um ræðir nemendur, sem meir starfa á 
eigin bönd. Próf skal halda i lok hvers skólaárs. Tveir prófdómendur sknlu 
vera við hvern skóla, skipaðir af fræðslumálastjórninni.

5. gr-
Frá 1. janúar 1930 skal þriggja eða fimm manna skólanetnd hafa um- 

sjón og stjórn hvers hjeraðsskóla undir yfirumsjón fræðslumálastjórnarinnar. 
Fræðslumálastjórnin skipar formann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða fjóra skóla- 
nefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda öðlast rjett til kosninga og neytir 
hans. Pá skulu fjelög stofnenda og gamalla nemenda, hvort um sig, kjósa jafn- 
marga skólanefndarmenn. Rjett til að kjósa skólanefndarmenn öðlast íjelag gam- 
alla nemenda, þegar hjeraðsskóli hefir starfað i sex ár, enda sje i fjelaginu að 
minsta kosti þriðjungur þeirra nemenda, sem lokið hafa námi í skólanum sið- 
ustu fjögur árin. Árgjald í fjelagi gamalla nemenda má ekki vera lægra en fimm 
krónur. Skólanefndarmenn skulu skipaðir og kosnir til þriggja ára i senn. Nanari 
fyrirmæli um fjelög stofnenda og gamalla nemenda og um kosningu í skólanefnd 
skulu sett i reglugerð. Nú leikur vafi á um rjelt manns eða fjelags til að vera i 
fjelagi stofnenda, og sker þá fræðslumálastjórnin úr.

6. gr.
Nú legst fjelag gamalla namenda niður um lengri eða skemmri tfma, og 

kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarmenn nema formann, en ef fjelag stofn- 
enda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýslunefndar þeirrar sýslu, 
þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa að skólan- 
um. Fræðslumálastjórnin úrskurðar um rjett sýslunefnda til þátttöku i skóla- 
nefndarkosningum og setur reglur um þær.

7. gr.
Hlutverk skólanefndar eru þessi:

1. Að ráða skólastjóra, og skal hann ráðinn með eins árs gagnkvæmum upp- 
sagnarfresti,

2. að ákveða tölu kennara eftir þörfum og getu skólans. Skólastjóri skal hafa 
frumkvæði um val kennara, en til ráðningar þarf samþykki skólanefndar. 
Skólastjóri getur og með samþykki skólanefndar sagt kennara upp með 6 
mánaða fyrirvara,

3. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að hafa á hendi yfirstjórn allra fjármála skólans,
5. að gera ásamt skólastjóra tillögur um reglugerð skólans, er fræðslumála- 

stjórnin samþykkir,
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6. að sjá nm samningu skýrslna nm kenslu og próf, er fræðslumálastjórnin 
fyrirskipar,

7. að ákveða um önnur efni, er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.

8. gr.
Rfkissjóðnr greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til hvers hjeraðsskóla 

fyrir fyrstn 15—20 reglulega nemendur i skólanum, og sfðan 250 kr. vegna 
hvers nemanda, þar til komnir ern 40, en 200 kr. nr því.

9. gr.
Kenslngjald hvers nemanda skal vera 60 krónnr vetrarlangt.

10. gr.
Nú ern haldin námsskeið við hjeraðsskóla i bóklegnm og verklegnm efn- 

nm eða iþróttnm eigi skemnr en sex viknr og kensla sex stnndir á dag eða 
meira, og skal þá greiða úr rikissjóði 10 krónnr fyrir nemanda fyrir viknkensln 
hvers nemanda, enda greiði hann i kenslugjald fyrir sama tima að minsta kosti 
2 krónnr.

11. gr.
Rikisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en rekstrar skólans.

12. gr.
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla nm þriðjung eða meira frá meðal- 

tali sfðustu 3 ára fyrir ósjálfráð atvik, sem þó ern ekki þess eðlis, að ástæða 
sje til að leggja skólann niður, og má þá greiða skólanum styrk úr rikissjóð 
eftir mati fræðslnmálastjórnarinnar, alt að þvf, sem nemnr meðaltali þeirra ára. 
Þessi nndanþága gildir þó eigi lengnr en 2 ár.

13. gr.
Reikningar hvers hjeraðsskóla sknlu árlega sannprófaðir af tveim endur- 

skoðendum. Skal annar v'alinn af fjelagi stofnenda til 3 ára i senn, en hinn til- 
nefndnr af fræðslnmálastjórninni til sama tima.

14. gr.
Árlega skal birta skýrsln nm starf og rekstnr hvers hjeraðsskóla, svo og 

um efnahag skólans, undirritaðar af endurskoðendnm.

15- gr.
Stofnkostnaöur hjeraðsskóla greiðist að hálfu úr rikissjóði, eftir þvi sem 

fje er veitt i fjárlögunnm, enda sje trygt framlag á móti.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929.
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Ed. 518. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um ibúð í jarðhúsnm.

Frá Jóni Baldvinssyni og Jóni Þorlákssyni.

1. Á undan 1. gr. komi ný grein, sem verður 1. grein, svo hljóðandi:
I kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa yfir 100 ibúa, má ekki taka 

kjallara til ibúðar i húsum þeim, sem bygð ern hjer eftir. Eigi má heidur 
gera kjallaraibúðir í húsum, sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. Við 1. gr., sem verður 2. grein:
a. í stað »gera« i 1. málsgrein komi: nota.
b. 3. tölnlið skal orða þannig:

3. Að forgarðnr, ekki mjórri en 3 m, greini húsið frá götunni, ef 
giuggar á íbúðarherbergjnm kjallaraíbúðar vita út að götu.

3. 2. grein, sem verðnr 3. grein, skal orða svo:
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd er heimilt að leyfa nm stnndarsakir 

notkun kjallaraibúða, sem fyrir ern, þótt ekki fullnægi skilyrðum 2. gr. 
Yfir þessar ibúðir skal halda sjerstaka skrá. Skoða skal ibúðirnar árlega og 
ieiðrjetta skrána samkvæmt þvi.

4. 3. grein falli niðnr.
5. 4. grein skal orða svo:

í janúarmánuði ár hvert skal bæjarstjórn og hreppsnefnd velja úr 
þær kjallaraíbúðir, sem lakastar eru og leyfðar eru nm stundarsakir, og 
aidrei færri en ‘/jo þeirra, og banna íbúð í þeim frá næstu fardógum. 
Skriflega tilkynningu um bannið skal senda jiúseiganda og leigjanda hverrar 
ibúðar, sem bönnuð er, fyrir 14. febrúar. Skaðabóta verður ekki krafist 
fyrir slikt bann.

6. í stað 5. greinar komi ný grein, svo hljóðandi:
Nú verður ágreiningur um það, hvað teljast skuli kjaliaraibúð eftir 

lögum þessum, og sker þá stjórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum 
tillögum hlutaðeigandi hjeraðslæknis og byggingarnefndar, ef til er.

7. Á eftir 5. grein komi ný grein, svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

8. Fyrirsögn frv. skal vera:
Frumvarp til laga um ibúð i kjöllurum.

Nd. * 519. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 429 [Verkamannabústaðir].

Frá Halldóri Stefánssyni.

Á eftir 2. brtt. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú er kauptún aðeins hluti úr hreppi, og skal þá tillagi sveitarsjóðs
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til byggingarsjóðs jafnað niður á ibúa kauptúnsins, þá sem gjaldskyldir eru 
til sveitarsjóðs, eftir sömu reglum og útsvör.

Míil. 530. Breytlngartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907. 

Frá Halldóri Stefánssyni.

Við 1. gr. Fyrir »Brunabótafjelag íslands — úr því« komi: Eftir það 
fer um kostnaðinn við eitirlitið eftir samkomulagi á milli rikisstjórnarinnar 
og Brunabótafjelagsins.

Wd. 531. Wefndarállt

um tillögu til þingsályktunar um innflutning á lifandi dýrum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin felst á, að rjett sje að leyfa innflutning á silfurrefum til lands- 
ins. Pað hefir komið i ljós, að i Noregi hefir ræktun þessarar refategundar 
gefið góðan arð. Þar er.u nú um 300 refabú. Hjer ættu silfurrefir engu síður 
að geta þrifist en í Noregi.

Áð sjálfsögðu er landsstjórninni ætlað að hlutast til um, að aðeins 
verði flutt inn góð dýr til undaneldis, að svo miklu leyti sem unt er, og að 
þau verði geymd í tryggum girðingum, sbr. frumvarp til laga um refarækt, 
sem nú er til meðferðar í háttv. Álþingi og væntanlega verður að lögum á 
þessu þiugi.

Nefndin er einnig samþykk því, að leyfður verði innflutningur á sauð- 
nautum til landsins. En henni er það ijóst, að miklir erfiðleikar eru á að 
koma slíkri tilraun í framkvæmd. Dýr þessi yrði að fá frá Norður-Ámeríku 
eða Grænlandi. Talið er, að þeim fari óðum fækkandi og að þau sjeu nú 
styggari en áður. Pað hlýtur því altaf að kosta mikla fyrirhöfn og talsvert fjár- 
framlag að koma þessu i verk, enda mun vera i ráði að ætla nokkra fjár- 
hæð til þessa i fjárlögum 1930.

Innflutningi á loðkanínum til landsins Ieggur nefndin á móti, þar sem 
henni er ókunnugt um arðsvon af ræktun þefrra dýra.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að tillagan verði samþykt með 
svofeldri
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BREYTINGU:
TillögugreinÍD orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikísstjórnina að leyfa inn- 

flutning á silfurrefum og sauðnautum.

Alþingi, 3. raai 1929.

Lárus Helgason, 
form. og frsm.

Bernh

Jón Sigurðsson. Jörundur Brynjólfsson, 
fundaskrifari.

Stefánsson. Einar Jónsson.

Md. 522. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar í 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Hjeðni Valdimarssyni.

Við 1. gr. 6. Aftan við málsliðinn komi: enda verið sviftir fjárforræði 
fyrir þessar sakir.

IKd. 533. Breytingartillögur

við frv. til laga um laganefnd.

Frá Magnúsi Jónssyni.

I. Viö 1. gr. 1 stad »4 ára« komi: eins árs.
II. Við 3. gr. Síðari málsliður fyrstu málsgreinar orðist svo:

Skal leggja áherslu á að láta sem fullkomnastar og handhægastar efnis- 
skrár fylgja útgáfunni.

III. Við 4. gr. Greinin fellur burt.

£d. 534. Frumvarp

til laga um breyting á lögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907.

(Eftir eina umr. i Nd.).

1. gr.
Aftan við 34. gr. laganna komi ný málsgrein, svo bljóðandi: 
Ríkisstjórninni er rjett að skipa sjerstakan mann til að hafa yfir-eftir-

lit með því, að lögum þessum sje hlýtt. Skal hann og Ieiðbeina bæjar- og
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sveitarstjórnum um alt það, er við kemur verklegum og skipulegum framkvæmd- 
um til brunavarna. Til ársloka 1931 greiðir rikissjóður kostnað við yfir-eftir- 
litið að hálfu og Brunabótafjelag Islands að hálfu. Eftir það fer um kostnað- 
inn við eftirlitið eftir samkomulagi á milli ríkisstjórnarinnar og Brunabóta- 
fjelagsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Kd. 525. Dög

um lögreglustjóra á Akranesi.
(Afgreidd frá Nd. 3. mai).

1- gr.
R'kisstjórnin skipar, að fengnum tillögum hreppsnefndar Ytri-Akranes- 

hrepps, embættisgengan lögfræðing til þess að hafa á hendi hreppstjórastörf 
i Ytri-Akraneshreppi, innheimtu tolla og gjalda til rikissjóðs, lögreglustjórn og 
dómsvald i lögreglumálum. Kallast hann lögreglusljóri.

2. gr.
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störf- 

um hreppsnefndaroddvita, enda sje hann þá sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður 
með atkvæðisrjetti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjórinn skal hafa að launum 2000 kr. á ári úr rikissjóði. Hafi 

lögreglustjóri á hendi störf þau, er 2. gr. tiltekur, fær hann að auki laun 
fyrir þau' úr sveitarsjóði, samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og rikis- 
stjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfssvið lögreglustjórans og annað, er starf hans 

snertir, skulu settar i reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengn- 
um tillögum breppsnefndar Ytri-Akraneshrepps og sýslumannsins i Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslu.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

lid. 520. BreytlngartUIaga
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 45, 15. júni 1926, um kosningar í 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 1. gr.: 6. töluliður falli niður.



1152 Þingskjal 527—528

Nd. 527« Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk. 

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 

1,50 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í sjóðinn 3 kr. á ári, en kven- 

maður 1 kr. 50 aur.
3. gr.

12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verð- 

ugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu því gjaldi, er gjaldskyld- 
um mönnum ber að greiða það ár í kaupstaðnum eða hreppnum, enufremur 
*/» af þeim styrk, sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, og 
hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.

4. gr.
Lög þessi ganga í gildi þegar.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 

breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

’*d. 528. Netndarállt

um frv. til laga um bæjarstjórn í Hafnarfirði.

Frá allsherjarnefnd.

I frv. þessu eru dregin saman úr þrennum lögum ákvæði þau, sem nú 
gilda um bæjarstjórn í Hafnarfirði, þó þannig, að úr eru feld þau ákvæði, sem 
komin eru inn í önnur lög, t. d. lög um útsvör og um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða. Þá eru og brott feld þau ákvæði, sem ekki eru í samræmi 
við lagabreytingar, sem gerðar bafa verið siðan 1907, er Hafnarfjörður fjekk
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kanpstaðarrjettindi. Að ððrn leyti ern breytingar þær, sem frv. ráðgerir, mjög ó- 
vernlegar og sýnast ekki athngaverðar að neinu leyti.

Nefndin leggnr þvi til, að frv. sje samþykt óbreytt.

Alþingi, 3. maí 1929.

Gnnnar Signrðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Gnðmundsson, 
form. fundaskrifari. frsm.

Magnus Torfason. Hákon J. Kristófersson.

Nd. 529. Eög

um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar í málefnum sveita 
og kaupstaða.

(Afgreidd frá Nd. 3. maí).

1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Rjett til þess að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjar- 

fulitrúa og alla a.ðra starfsmenn i hreppum og kaupstöðum, er almenningur 
kýs, hafa allir, konur sem karlar, er þeir:

1. Eru fulls 21 árs gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru islenskir rikisborgarar eða hafa jafnan rjett við þá.
4. Hafa átt lögheimili í kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið fyrir 

kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð.
6. Standa ekki i skuld fyrir þeginn sveitarstyrk vegna leti, óreglu eða hirðu- 

leysis sjálfs sin.
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 

manni sinum.
2. gr.

2. gr. laganna orðist svo:
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir.
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja sam- 

ttmis i hreppsnefnd eða bæjarstjórn.

3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heilum og hraustum, að taka við kjöri í hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hafa í bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við 
kjöri fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar siðast sæti.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiag). 145
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4. gr.
Orðin í 1. málsgrein 4. gr. laganna: »borgarstjóra (bæjarstjóra)« 

falli niður.
5. gr.

5. gr. laganna orðist svo:
I kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum. At- 

vinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum kaupstað samkvæmt tillögum 
bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúanna.

6. gr.
Bæjarfulltrúa og varafulltrúa þeirra skal kjósa leynilega með hlutfalls- 

kosningu til 4 ára. 1 janúarmánuði 1930 skal kjósa fulla tölu bæjarfulltrúa og 
varafulltrúa i öllum kaupstöðum landsins, og fellur þá jafnframt niður nmboð 
hinna eldri fulltrúa. Kosningar fara siðan fram í janúarmánuði 4. hvert ár á 
öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum. Fráfarandi fulltrúa má endurkjósa, 
nema þeir hafi i siðasta lagi 3 dögum áður en framboðsfrestur er útrunninn 
tilkynt kjörstjórn, að þeir skorist undan endurkjöri samkvæmt heimildinni 13. gr.

Varafulltrúar taka sæti í bæjarstjórn í forföllum bæjarfulltrúa eftir 
þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir á hverjum lisla. Sá, sem er næstar að 
atkvæðamagni þeim, sem kosningu hlýtur á hverjum lista sem bæjarfulltrúi, 
skal vera fyrsti varafulltrúi þess lista um kjörtimabil það, sem listinn á við, 
og svo hver af öðrum, sem næstur er að atkvæðamagni innan listans.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um, hvenær varafulltrúi 
skuli taka sæti i fortöllum bæjarfulltrúa.

7. gr.
6. gr. laganna verður 7. gr. og siðari málsgrein fellur niður.

8. gr.
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhreppaskilaþingi. Þó 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður 
svo á. Ef hreppi er skift, skal kjósa hreppsnefnd i hinutn nýju hreppum 
jafnskjótt og því verður við komið.

Nú fer maður úr hreppsnefnd áður en kjörtimi bans er liðinn, og 
skal þá kjósa i stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtimabili hans.

9. gr.
8. gr. laganna verður 9. grein.

10. gr.
9. gr. laganna verður 10. gr. og i stað 1. málsgreinar komi tvær máls- 

greinar, svo hljóðandi:
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Hverju sinni, er kjósa skal bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmenn eða aðra 
starfsmenn í breppum eða kaupstöðum, skal kjörstjórn skipuð 3 mönnum, er 
stýra kosningu. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með blutfaliskosningu. 
Kjörstjórn í kaupstöðum velur sjer sjálf oddvita.

1 hreppum er breppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
bans eiga sæti i kjörstjórninni 2 menn, er breppsnefnd kýs i hana.

III. kafli.
Um kosningarathöfn.

11. gr.
10. gr. laganna feilur niður.

12. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Skrá skai á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á, og 

skulu þau að jafnaði vera tvöfalt fleíri en kjósa á bæjarfuiitrúa. Lista skal af- 
henda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á bádegi 14 dögum á undan kosn- 
ingu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum lista 
skulu vera skráð nöfn meðmælenda, ásamt stöðu þeirra og beimili. Skulu 
þeir eigi vera færri en 100 i Reykjavik og í öðrum kaupstöðum eigi færri en 20.

Gildur er listi, þótt á bonum standi færri nöfn fulltrúaefna en að ofan 
segir, en ógildur ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og 
heimili, skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur 
maður á lista eða eigi þykir örugt, við hvern er átt, og skal þá strika það 
nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun natns af lista eða um ógilding lista skal skrá 
i kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða meðmælanda í 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sinum bók- 
staf (A. B. C. o. s. frv.).

13. gr.
1. og 2. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Nú eru eigi fleiri menn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af kjörstjórn, af þeim, er koma fram i tæka tið, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en kjörstjórn iýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjör- 
fundardag þá menn kosna, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra sem kjósá á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem sjálfkjörnir 
voru, teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt, er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skai 
þá kjörstjórn tafarlaust láta gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu í kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaeína.
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14. gr.
18. gr. laganna hljóði svo:
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafi náð kosningu sem bæjar- 

fulltrúar og varafulltrúar af hverjum lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers 
lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung 
þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve marga fulltrúa á að kjósa og hverjum 
lista getur mest hlotnast, og standi útkomutölur þessar í röð fyrir hvern lista. 
Síðan skal marka hæstu útkomutclurnar jafnmargar og kjósa á bæjarfulltrúa, 
og fær hver listi jafnmarga bæjarfulltrúa kosna sem hann á af tölum þessum. 
Ef eigi standa svo mörg nöfn á lista sem honum bera fulltrúar eftir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver bæjarfulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum 
lista, skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú 
skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með þvl að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins selt tölu 
við eitt nafnið eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru i, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir þvi. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar i 
röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jatnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu fá á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Síðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim lista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af binum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru 
kosnir bæjarfulltrúar, og svo margir af hverjum lista sem honum ber sam- 
kvæmt þvi, sem áður greinir. Lýsir kjörstjórn þá kosna i þeirri röð, sem 
upphæð útkomutalnanna til segir.

15. gr.
19. gr. laganna hljóði svo:
Hver listi, sem hlotið hefir bæjarfulltrúa, hefir rjett til jafnmargra vara- 

fulltrúa, en sá listi, er ekki hefir hlotið bæjarfulltrúa, hetir ekki rjett til vara- 
fulltrúa, þó hann hefði atkvæðatölu til. Varafulltrúa á hverjum lista skal 
tilnefna á sama hátt og bæjarfulltrúana, þannig, að kjörstjórn lýsir þá vara- 
fulltrúa, sem hæstar atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim, sem bæjarfulltrúa- 
kjöri hafa náð.



Hafi tveir eða fleiri á einhverjum lista fengið jafnmörg atkvæði og þeir 
geta ekki báðir eða allir komist að sem bæjarfulltrúar eða varafulltrúar, þá 
skal hlutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
bókstaf þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn hafa atkvæði, á 
jafnstóra seðla, lætur seðlana samanbrotna i hylki, sem yfir er breitt, og 
kveður til einhvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hylkinu. Sá 
sedill, sem dreginn er, segir þá til, hvern skal taka.

16. gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd 

ákveður eða J/6 kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita kjör- 
stjórnar 2 vikum fyrir kjörfund.

Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.

17. gr.
30. gr. laganna fellur niður, en 31. gr. verður 30. gr. og hljóði svo:
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriflega fyrir bæjarstjórn

í kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða, og skal kæran komin þeim i 
hendur innan 14 daga frá því er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita um- 
sagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku i 
kaupstöðum og 14 daga i hreppum frá þvi að hún fjekk kæruna, og hrepps- 
nefnd kveða upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar 
frá. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar, og skal áfrýj- 
unin komin honum i hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins. 
Úrskurði bæjarstjórnar má skjóta til atvinnumálaráðherra, óg skal tilkynning 
um áfrýjunina komin innan viku til atvinnumálaráðuneytisins og skjöl þau, 
er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett á póst innan sama tima.

18. gr.
31. gr. laganna, sem er ný grein, hljóði svo:
1 kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn eóa verður kosinn sjerstakur 

bæjarstjóri (borgarstjóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar, i fyrsta sinni að afstöðnum bæjarstjórnarkosningum 
1930, og er kjörtimi hans hinn sami og kjörtimabil bæjarfulltrúa. Ekki hefjr 
bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrjett i bæjarstjórn eða nefnd- 
um nema hann sje einnig bæjarfulltrúi. Þó hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) 
óbundið máifrelsi og tillögurjett i bæjarstjórn og nefndum hennar. Ekki má 
kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) i fastar nefndir bæjarstjórnar, nema hann sje 
jafnframt bæjarfulltrúi. Þó á hann sæti i föstum nefndum innan bæjarstjórn- 
ar sem aukamaður, og má kjósa hann formann nefnda, þótt ekki hafi hann 
þar atkvæðisrjett.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með 
samþykt, staðfestri af atvinnumálaráðberra, ákvæði um starfsvið hans, laun 
og skrifstofufje, er greiðist úr bæjarsjóði.

Þingskjal 529 1157
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Bæj arstjórnin kýs á sama fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo end- 
urskoðendur bæjarreikninganna og tvo til vara. Kosning nefnda og endur- 
skoðenda gildir um eilt ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur 
þeim erindisbrjef.

Heimilt er bæjarstjórn Reykjavikur að ákveða með samþykt, staðfestri 
af atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn borgarsljóri skuli vera i Reykjavík, 
og setja jafnframt reglur um skiftingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykt ákveðið að setja sjerstakt bæjarráð, er 
bafi með höndum framkvæmd vissra málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfi fastra nefnda.

19. gr.
33. gr. laganna skai orða svo:
1 breppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann til 6 ára og einn 

varamann til sama tima. Sýslumaður er oddviti kjörstjórnar, og skipa bana 
með bonum 2 breppsbúar, er sýslunefnd kýs.

Nú fara sýslunefndarmaður og varasýslunefndarmaður báðir úr nefndinni 
áður en kjörtimabil þeirra er liðið, og skai þá þegar kjósa i þeirra stað fyrir 
þann tima, sem eftir er af kjörtimabilinu. Til kjörfundar skal boða skriflega, 
með að minsta kosti 8 daga fyrirvara.

Kosningu til sýslunefnda skal haga eins og segir i 20. gr., enda má 
leynilega kosningu hafa samkvæmt 21,—27. gr.

Kæra má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

20. gr.
Næst á eftir 35. gr. laganna bætist inn i ný gr., er orðist svo:
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram hlutfallskosningu við kosningar 

til aukanefnda og annara starfa, er hún kýs menn til, ef þess er kraflst, og 
fer þá um kosninguna eftir fyrirmælum 32. gr.

VI. kafli.
Niðurlagsákuœði.

21. gr.
1. málsgr. 37. greinar laganna fellur niður.
I stað siðustu málsgr. 37. gr. komi:
Ennfremur falla úr gildi þessi ákvæði:
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22, 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, 3. málsgr. 1. gr.
Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn í Vestmannaeyjum, 3. gr. 2. 

málsgr., og 1. máisgr. sömu greinar, að svo miklu leyti sem hún kemur i bág 
við lög þessi.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr. síðari 
málsliður 1. málsgr. og 2. málsgr.
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Lög nr. 48, 7. mai 1928, um bæjarstjórn í Neskaupstað f Norð- 
firði, 7. gr.

Svo og öll önnur fyrirmæli í lögum, sem fara i bág við ákvæði 
laga þessara.

22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Þá er þau hafa öðlast staðfest- 

ingu konungs, skal færa þau inn i meginmál laga nr. 43, 15. júni 1926, og gefa 
þau út svo breytt.

Ed. 530. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926, og lögum nr. 52, 
28. nóv. 1919 [Ritsima- og talsimakerfi].

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og átt tal um það við landssimastjóra, 
sem fyrir sitt leyti hefir ekkert sjerlegt að athuga við það.

Enda þótt nefndinni sje ijóst, að þær linur, sem taldar eru i frv., verði 
ekki allar lagðar samtimis nú á næstu árum, heldur smátt og smátt, eftir þvi, 
sem efni og ástæður leyfa, þá sjer nefndin ekkert athugavert við það, að taka 
þær upp i simalögin, og leggur þvi' til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:

Aftan við 1. gr. bætist: Lina frá Arnarstapa i Breiðavíkurhreppi um 
Saxhól að Hjallasandi. Lina frá Skálanesi við Seyðisfjörð að Dalatanga. Lina 
frá Breiðavik við Reyðarfjörð um Víkurheiði að Krossanesi. Lina frá Siglufirði 
að Siglunesi. Lina frá Egilsstöðum á Vóllum um Ekkjufeli að Birnufelli.

Alþingi, 3. maí 1929.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Ingvar Pálmason. 
form. skrifari og frsm.

Ed. 531. Breytlngartlllaga

við frv. til laga- um breyting á 21. gr. fátækralaganna, 31. mai 1927.

Frá Páli Hermannssyni.

Fyrir »2 ár« komi: 4 ár.
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Nd. 53». Lög

um sjerstakar dómþinghár i óspakseyrar- og Fellshreppum i Strandasýslu. 

(Afgreidd frá Nd. 4. maí).

óspakseyrarhreppur og Fellshreppur í Strandasýslu skulu vera sjer- 
stakar dómþiughár og þingstaðirnir vera að Óspakseyri og Stóra-Fjarðarhorni.

Ed. 533. Tillaga

til þingsályktunar um fátækraflutning.

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á atvinnumálaráðherra að nndirbúa 
og ieggía fyrir næsta þing frv. til laga um svofelda breyting á fétækralöggjöf- 
inni, aö útilokað sje, að mæður verði að láta börn sín frá sjer fara vegna fá- 
tækraflutnings, ef þær annars eru hæfar til að ala upp börn sin.

Greinargerð.

Sunnudaginn 21. apríl þ. á. var haldinn fjölmennur fundur kvenna bjer 
i bænum og þar samþykt svo hljóðandi áiyktun: sFundurinn mótmælir því, að 
heimilum sje sundrað vegna fátækraflutnings, og skorar á Alþingi að breyta svo 
fátækralögunum, að slikt geti ekki átt sjer stað«.

í núgiidandi fátækralögum er það að visu bannað, að börn sjeu tekin frá 
foreldrum gegn vilja þeirra, en ákvæði þetta er ekki nægilega skýrt til þess, að 
hreppsnefndir geti ekki farið í kringum það, t. d. með þvi að neita að leggja 
ekkjum, sem hafa fyrir börnum að sjá, styrk, sem nægi þeim til að framfleyta 
heimilinu.

Það mun oft vera sú niðurstaða, þegar fjölskylda, t. d. móðir með mörg 
börn, er flutt fátækraflutningi heim í framfærslusveit, að ekki eru önnur ráð til 
að koma fjölskyldunni fyrir en að skifta börnunum niður á beimili, og fær þá 
móðir ekki að hafa bjá sjer nema eitt barnið, en hin fara til vandalansra.

Tilgangur þingsályktunartillögu þessarar er sá, að framvegis verði tryggi- 
legar en nú er gengið frá fátækralögunum, á þann veg, að börn fái að njóta 
umönnunar mæðra sinna, þótt fjérhagsástæður þeirra sjeu þannig vaxnar, að þær 
geti ekki af eigin ratnleik staðið straum af heimilinu.
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Kö. 534. Dög

um gjaldþrotaskifti.
(Afgreidd frá Ed. 4. mai).

1- gr-
Bú einstaklings, firma eða fjelags er skylt að taka til gjaldþrotaskifta:

1. Ef þess er krafist af þeim, er telur sig ekki geta að fullu staðið i skilum 
við lánardrotna sina og á ekki nægilegt fje til greiðslu skulda sinna.

2. Eftir kröfu lánardrottins um bú manns, er strokið hefir af landi 
brott eða felur sig, að þvi er ætla má sökum skulda, enda sje bætta á 
þvi, að dráttur á gjaldþrotaskiftum baki lánardrotnum tjón.

3. Eftir kröfu lánardrottins, ef bann sannar með árangurslausri aðför eða 
löghaldsgerð, eða með játningu skuldunauts, að bú hans brökkvi eigi 
fyrir skuldum.

Hver sá atvinnurekandi eða kaupmaður — þar með talin fjelög, firmu 
eða einstakir menn, er reka verslun, útgerð, siglingar, verksmiðjuiðnað eða 
einhvern slíkan atvinnurekstur —, sem stöðvað befir greiðslu á skuldum sin- 
um, enda sjái bann fram á það, að hann geti ekki greitt þær að fullu, og 
fjárbagur bans versnað siðasta reikningsár, er skyldur til þess að gefa bú sitt 
upp til gjaldþrotaskifta.

2. gr.
Sá, er krefst þess, að bú sitt verði tekið til gjaldþrotaskifta, skal senda 

skiftaráðanda um það skriflega beiðni og telja þar fram ástæður sinar fyrir 
beiðnÍDni, láta fylgja lista yfir eignir og skuldir og skrá yfir verslunarbækur 
þær, er bann befir baldið.

Komi krafan um gjaldþrotaskiftin frá lánardrotni, skal henni fylgja 
rökstuðningur og skilriki, svo sem útskrift af árangurslausri aðför eða lög- 
haldsgerð.

3. gr.
Þegar skiftaráðandi befir tekið við kröfu um gjaldþrotaskifti, bvort 

beldur er frá skuldunaut eða lánardrotni, skal hann tafarlaust rannsaka, hvort 
krafan sje á rökum reist, og getur bann i þvi skyni kallað á fund sinn iánar- 
drotna eða skuldunaut eða hvoratveggju, og krafist skilrikja og ástæðna af 
þeim. Neiti skuldunautur að svara spurningum skiftaráðanda og gefa upplýs- 
ingar, eða ef hann sækir ekki boðaðan skiflafund án þess að lögleg forföll 
bamli, er rjett að lita svo á, að skuldunaulur samþykki skýrslur lánardrotna. 
Þegar skiftaráðandi hefir fengið þær skýrslur og upplýsingar, er bann telur 
þörf á, skal hann kveða upp rökstuddan úrskurð um það, hvort krafan um 
gjaldþrotaskifti skuli tekin til greina eða eigi.

4. gr.
Áfrýjun úrskuröar um það, að bú skuli tekið til gjaldþrotaskifta, frestar 

ekki skiftum. Þó skal, er svo stendur á, eigi ráðstafa eða selja muni búsins,
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 146
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nema með samþykki þrotamanns, fyr en fullnaðardómur er genginn, nema i 
þvi aðeins, að eignir liggi undir skemdum.

5- gr-
Gjaldþrotaskifti teljast byrjuð, þegar skiftaráðandi hefir fengið i sinar j 

hendur beiðni skuldunauts, eða kveðið upp úrskurð um skifti að beiðni i 
lánardrottins.

Þegar gjaldþrotaskifti eru byrjuð, getur lánardrottinn, sem gert hetir t 
kröfu um skiftin, eigi afturkallnð þau. Hinsvegar getur skuldunautur, hafi > 
hann einn gert kröfu um skiftin, afturkallað beiðni sina, ef hann gerir það ) 
sennilegt, áður en innköllun er útgefin, að hann geti staðið i skilum við lán- i 
ardrotna sina, enda komi ekki fram mótmæli frá þeim, er gefið hafa sig fram i 
með kröfur á búið. Skiftaráðandi fellir úrskurð um það, hvort afturköllun á ; 
beiðni skuldunauts skuli til greina tekin.

6. gr.
Skiftaráðandi skal tafarlaust auglýsa gjaldþrotaskiftin i Lögbirtinga- 

blaðinu og gefa út áskorun (proclama) til lánardrotna, með þeim kröfulýs- 
ingarfresti, sem til er tekinn i 2. gr. laga nr. 19 frá 4. júní 1924.

Skylt er skiftaráðanda að auglýsa með sama hætti, ef gjaldþrolaskifti 
talla niður, og einnig þegar þeim lýkur, sbr. 37. gr.

7. gr.
Þegar skiftaráðandi hefir úrskurðað gjaldþrotaskifti, skal þrotamaður ) 

tafarlaust leiddur fyrir lögreglurjett og þar skýra frá ástæðunum til gjaldþrot- \ 
anna, gera grein fvrir tekjum sinum og gjöldum á síðastliðnum missirum ) 
og hvernig fjenu hafi verið varið. Hafi þrotamaður verið bókhalds- ) 
skyldur, skal hann og gera grein fyrir bókhaldi sfnu og efnahagsreikningi, og ; 
virðist dómara vera ástæða til, skal hann láta sjerfróða menn endurskoða j 
bókhald ásamt eigna- og skuldaframtali þrotamanns, svo fljótt sem verða má, í 
á kostnað búsins.

Sje um fjelag eða firma að ræða, er gjaldþrota hefir orðið, skal fram- 
kvæmdarstjóri þess, forráðamenn eða stjórnendur, svo og endurskoðendur ) 
reikninga þess, mæta fyrir lögreglurjetti og gera grein fyrir ástæðunum til j 
gjaldþrotanna.

8- gr-
Dómara ber að rannsaka fyrir lögreglurjettinum, að hætti almennra : 

lögreglumála, hvort þrotamaður bafi með framferði sinu gert sig sekan um brot ■ 
á lögum þessum, eða öðrum lagaákvæðum, sem sett eru til verndar almennu - 
lánstrausli.

Virðist dómara það koma i ljós við rannsóknina, að eigi sje ástæða ) 
til þess að ætla, að þrotamaður eða aðrir hafi með sviksamlegum hætti átt sök j 
á gjaldþrotinu, og eigi að neinu leyti brotið sett lög og reglur i sambandi við ! 
gjaldþrotin, skal dómara þó altaf skylt að senda dómsmálaráðuneytinu út-
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skrift af prófum málsins, og ákveður þaö, hvort frekari rannsókn skuli fram 
fara og hvort böfða skuli mál gegn einhverjum út af gjaldþrotunum.

Ef dómara hinsvegar finst það bert af lögreglurjettarrannsókninni, að 
þrotamaður eða einhver annar hafi gerst sekur um sviksamlegt atferli i sam- 
bandi við gjaldþrotin, með því t. d. að skjóta undan einhverju af eignum 
búsins, eða með ráðstöfunum til þess að firra búið einhverjum munum þess 
eða rjettindum, eða á einhvern annan hátt brotið gildandi lagaákvæði til 
verndar almennu lánstrausti, svo sem með því að halda ekki lögboðnar versl- 
unarbækur eða hafa bókhald þeirra í ólagi, gera vísvitandi rangt upp efna- 
hag sinn, taka vörur að láni án þess að ætla sjer að greiða þær, sóa fje sinu 
með eyðslusömum lifnaði, eða á annan hátt brotið gildandi refsiákvæði, þá 
skal dómari, án þess hann þurfi að Ieita til dómsmálaráðuneytisins, að und- 
angenginni frekari rannsókn, ef ástæða þykir til, höfða mál til refsingar gegn 
þrotamanni, stjórn eða framkvæmdarstjóra gjaldþrota fjelags eða firma, eða 
öðrum þeim, er ætla má að eigi sök á afbrotunum.

Reynist þrotamaður eða stjórnendur gjaldþrota fyrirtækis sannir að sök- 
um um sviksamlegt atferli i sambandi við gjaldþrotið, skal dæma þá til þess 
að hafa fyrirgert rjetti til þess að reka eða stjórna verslun eða atvinnufyrirtæki 
um tiltekið árabil, þó ckki skemur en 5 ár, og æfilangt, ef miklar sakir eru.

9. gr.
Dómari getur úrskurðað, að þrotamaður eða forráðamenn gjaldþrota 

fyrirtækis sjeu settir í einfalt fangelsi, ef þeir gera ekki grein fyrir eignum og 
skuldum búsins, án þess að hafa gildar ástæður fyrir sig að bera, eða ef þeir 
þrjóskast við að láta í tje upplýsingar við uppskrift á eignum búsins eða 
gefa skýrslur um ástæður og hag búsins, svo og ef þeir reyna að fara úr lög- 
sagnarumdæminu án leyfis dómara. Lengd fangelsistímans skal hverju sinni 
ákveðin af dómara, eftir þvi sem honum virðast ástæður til, þó eigi lengur 
en 6 mánuði.

10. gr.
Heimilt er skiftaráðanda, með samþykki skiftafundar, að veita þrota- 

manni ókeypis afnot húsgagna, húsnæðis, jarðnæðis, búsmuna og búsmala, ef 
ætla má, að þrotamanni eða fjölskyldu hans sje örðugt án þess að vera í bili. 
Einnig má veita þrotamanni styrk af fje búsins, sjer og sinum til framfæris, 
ef ætla má, að yfir honum vofi neyð. Slyrk og afnot búsmuna má ekki leng- 
ur veita en eitt ár, nema allir lánardrotnar verði á það sáttir, en þó aldrei 
eftir að skiftum búsins er lokið.

11- gr.
Þegar gjaldþrot byrja, skal þrotamaður tafarlaust sviftur umráðum yfir 

öllu þvi, er talið verður til eigna hans, svo og því, sem hann eignast meðan 
á skiftum stendur, og skal eignum hans varið til þess að fullnægja öllum 
þeim löglegum kröfum, er voru á hendur þrotamanni, er skifti byrjuðu, svo 
og til greiðslu kostnaðar þess, er af skiftunum leiðir. Undanþegin eru þó 
gjaldþroti þau verðmæti eða munir, er ekki má gera fjárnám í samkvæmt



fyrirmælum einstakra manna, lagaákvæða eða annara sjerstakra heimilda og 
undantekninga laga þessara.

12. gr.
Gftir að gjaldþrotaskifti byrja, getur enginn öðlast rjett á hendur bú- 

inu með samningum við þrotamann, nje losast undan skyldum, er á honum 
hvila gagnvart þvi. Undantekning er þó, ef samið er við þrotamann áður en 
skiftin eru auglýst, enda hafi þá viðsemjanda verið ókunnugt um, að skiftin 
voru byrjuð.

13. gr.
Tæmist þrotamanni arfur meðan á skiftum stendur, rennur arfurinn 

til þrotabúsins. Sama er um dánargjafir og aðrar gjafir, er þrotamanni hlotnast 
á þvi tfmabili. Ákvæði þessi koma þó þvi aðeins til framkvæmda, að lögmætar 
ákvarðanir arfleifanda eða gefanda sjeu þvi ekki til fyrirstöðu.

14. gr.
Ef gjaldþrotabúi berast peningar, vörur, farmskrár, víxlar eða annað 

þess háttar, sem sent hefir verið þrotamanni til þess að hann greiddi andvirði 
fyrir, þá getur búið orðið eigandi að slikum munum, þótt þeir hefðu ekki 
verið orðnir eign þrotamanns áður, ef búið greiðir andvirðið á rjettum 
gjalddaga.

15. gr.
Það, sem þrotamaður vinnur sjer inn meðan á skiftum búsins stendur, 

rennur ekki til búsins.
16. gr.

Allar lögmætar kröfur, er lánardrotnar hafa á bendur þrotamanni, sem 
fullnægja á með eignum búsins, verður að meta til peningaverðs, og sje mið- 
að við, hvað miklu það varði lánardrotna að fá kröfurhar greiddar.

Allar kröfur á hendur þrotamanni, sem búinu ber að greiða, eru i 
gjalddaga fallnar, þegar skifti byrja, og getur búið greilt þær þegar i stað, án 
tillits til gjalddaga þess, sem þrotamaður kann að bafa samið um.

17. gr.
Hver sá, er skuldar þrotabúi, getur dregið frá það, er hann á hjá þvi, 

hvernig sem skuld og gagnkröfu er varið, en þó þvi aðeins, að lánardrottinn 
sjálfur, eða sá, er hann hefir erft skuldakröfuna eftir, hafi fengið hana áður 
en skiftin byrjuðu, enda hafi lánardrotni þá eigi verið kunnugt um, að þrota- 
maður átti ekki fyrir skuldum, nje lánardrottinn fengið framsal kröfunnar með 
það fyrir augum að skuldjafna kröfu væntanlegs þrotabús við kröfu þess 
á hendur sjer. Skiftaráðandi skal gera gangskör að þvi að upplýsa og stað- 
reyna, hvernig krafa sú er tilkomin, er lánardrottinn vill skuldjafna við kröfu 
búsins á bendur sjer, og gæta þess sem auðið er, að til skuldjafnaðar geti 
ekki komið, ef lánardrottinn hefir fengið gagnkröfu sína með þeim hætti, er 
að framan greinir, og getur skiftaráðandi látið kröfuhafa staðfesta framburð 
sinn með eiði, ef honum virðist ástæða til.

Gigi má framselja skuldabrjef búsins, áður en liðinn sje innköllunar-
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frestur, nje heldur siðar, ef mótkröfn er lýst á þann hátt, að fyrirgert sje 
með þvi gagnkröfurjetti.

18. gr.
Hafi þrotamaður tekið fasteign á leigu, kemur búið í hans stað frá því 

að gjaldþrotaskifti hefjast, nema öðruvísi hafi verið um samið. En búið og 
leigusali geta sagt upp leigumálanum með venjulegum uppsagnartresti, miðað 
við fardaga eða flutningsdag, þó samið hafi verið um lengri leigutfma eða 
lengri uppsagnarfrestur tilskilinn. En bæta verður þá sá, er leigumálanum 
segir upp, halla þann, sem gagnaðili kann að biða af þvi, að leigumálannm 
var ekki haldið áfram.

19. gr.
Hafi þrotamaður á siðustu 6 mánuðum áður en hann varð gjaldþrota 

greitt skuld, hvort sem hún var fallin i gjalddaga eða eigi, með þvi að láta 
af hendi við lánardrottin fasteign, skip eða aðra þá muni, er telja verður 
óvanalegan gjaldeyri, eftir öllum ástæðum, eða hann hefir greitt skuld, er 
eigi var fallin i gjalddaga, þó með vanalegum gjaldeyri sje greitt, þá getur 
búið riftað greiðslunni og krafist þess, að lánardrottinn skili aftur þvi, sem 
hann hefir fengið, eða andvirði þess.

20. gr.
Veðskuldbindingar þær, er þrotamaður hefir gengist undir á tímabili 

þvi, er ræðir um i 19. gr., til tryggingar kröfum á hendur honum, sem ekki 
eru stofnaðar á sama tima, eru ógildar að því er búið snertir.

21. gr.
Ákvæði 19. og 20. gr. eiga þó ekki við, ef þrotamaður sannar, að hann 

hafi átt fyrir skuldum, þegar greiðslan eða veðsetningin fór fram. Það sama 
gildir og, ef sá, er þrotamaður hefir skift við, færir fram sönnur fyrir þvi, að 
hann hafi haft fulla ástæðu til að ætla, að þrotamaður ætti fyrir skuldum, þegar 
svo stendur á, er i áðurnefndum greinum segir.

22. gr.
Hafi farið fram fjárnám til sölu við uppboð eða löggeymslu, eftir sætt 

um greiðslu skuldar, er þrotamaður hefir gengið að, á timabili þvi, sem um er 
að ræða i 19. gr., eða eftir dómi i máli, er höfðað hefir verið á sama tímabili, 
þá falla i burtu sjerrjettindi þau i búinu, er af fjárnáminu eða löggeymslunni 
leiðir, nema því aðeins, að sannað verði, að þrotamaður hafi enn átt fyrir skuld- 
um, þegar sættin var gerð eða mál höfðað, eða ef lánardrottinn sannar, að 
hann hafi haft fulla ástæðu til þess að ætla, að þrotamaður ætti þá fyrir skuldum.

23. gr.
Hafi þrotamaður á undan gjaldþroti stnu og þegar hann hlaut að sjá, 

að það mundi bráðlega að höndum bera, ivilnað sumum lánardrotnum sin- 
um, hinum til tjóns, þannig að saknæmt sje, þá getur búið krafist þess, að 
greiðslunni eða ráðstöfuninni sje rift og að lánardrottinn skili aftur þvi, er hann
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beflr þannig fengið, eða andvirði þess, sjeu likur til þess, að lánardrotni bafí 
verið kunnugt um ástæður þrotamanns, þegar greiðslan eða ráðstöfunin fór fram.

24. gr.
Þegar einhverjum ber að skila búinu því, er hann hefir tekið við, eða 

verði þess, eftir ákvæðum næstu greina hjer á undan, á hann rjett á því, að 
honum sje greitt aftur það, er hann hefír látið af hendi við þrotamann, um- 
fram það, er hann fjekk greiðslu fyrir. Og þegar greiðslu er skilað aftur, er 
afstaða hans til búsins að þessu leyti sú sama og ef engin greiðsla hefði 
fram farið.

Sje eindagaður víxill greiddur með vanalegum gjaldeyri, er ekki unt 
að krefjast þess, að sá skili aftur greiðslunni, sem hefði haft rjett til þess að 
krefjast greiðslu á víxlinum hjá öðrum, ef “bú skuldunauts yrði tekið til gjald- 
þrotaskifta, en hafi mist þennan rjett við greiðsluna. Hinsvegar má krefjast 
upphæðar þeirrar, er vixillinn var greiddur með, af þeim, sem að lokum hefði 
haft hag af greiðslunni, ef hann hefði ekki áður verið greiddur, enda hafi 
honum, þegar hann gaf út eða framseldi víxilinn, verið kunnugt um, að svo 
var ástatt fyrir skuldunaut eins og segir i 25. gr.

25. gr.
Hver sá, er á hinu siðasta ári áður en gjaldþrotaskiftin byijuðu, ef 

þrotamaður átti þá ekki fyrir skuldum, hefir þegið af honum gjöf, er skyldur 
að skila gjöfinni aftur eða andvirði hennar, ef ástæða er til þess að ætla, að 
gjafþega hafi þá verið kunnugt um, að þrotamaður átti þá ekki nægilegt fje 
fyrir skuldum. Ef það hefir bakað gjafþega fjárútlát að taka á móti gjöf- 
inni, ber búinu að greiða það að fullu. Hið sama gildir, þótt ráðstöfun þrota- 
manns líti út sem sala, makaskifti, leigumáli eða annar slikur viðskiftagerningur, 
ef ætla má af öllum atvikum, að ráðstöfunin hafi i raun og veru verið gjöf.

26. gr.
Hafi þrotamaður á siðustu tveim árunum áður en gjaldþrotaskiftin 

byrjuðu varið meiru fje en svo, að samsvari efnahag hans, til þess að kaupa 
lifeyri eða lifsábyrgð eða þesskonar tekjur handa sjer, konu sinni eða lögerf- 
ingjum, eða til þess að gefa öðrum, þá getur búið hagnýtt sjer þann rjett, er 
þrotamaður hefir sjálfur, til þess að slita samningnum og kretjast endurgreiðslu, 
ef búinu bætast tekjur við það.

27. gr.
Allar afhendingar, hvort sem eru gjafir, kaup eða önnur afsöl á milli 

hjóna, þar með talinn kaupmáli, svo og aðrir slíkir löggérningar á milli for- 
eldra og barna, tengdaforeldra og tengdabarna, arfleifanda og erfingja, skulu 
ógildir vera, ef þær hafa farið fram eftir að þrotamaður átti ekki nægilegt fje 
fyrir skuldum, geri einhver lánardrottinn i búi þrotamanns kröfu um ógildingu. 
Sönnunarbyrði þess, að þrotamaður hafi átt nægilegt fje íyrir skuldum, þegar 
löggerningar þessir fóru frara, hvilir á þrotamanni.
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Hafi þrotamaður gert kaupmála tveim árum eða skemri tima fyrir 
gjaldþrot sin, er bann ógildur, þótt þrotamaður hafi þá átt nægilegt fje fvrir 
skuldum.

Þó skal kaupmá'.i halda gildi, þótt skemri tími sje liðinn en 2 ár, ef 
hann er gerður fyrir giftingu, enda hafi eign sú, sem kaupmáli er gerður um, 
áður verið i eigu þess hjóna, sem sjereign öðlast samkvæmt kaupmálanum.

Hafi þrotamaður afsalað sjer arfi, er hann átti i vændum, á árinu næsta 
áður en hann \arð gjaldþrota, er það afsal ógilt gagnvart þrotabúinu, nema 
þrotamaður sanni, að hann hafi þá átt nægilegt fje fyrir skuldum.

28. gr.
Hafi sá, er haft hefir viðskifti þau við þrotamann, er ræðir um i 

19.—27. gr., afhent öðrum hluti þá eða rjeltindi, er hann hefir fengið, hefir 
búið þá einnig gagnvart þeim rjett á að krefjast munanna eða rjettindanna, 
eða andvirðis þeirra, ef ætla má, að þeim hafi verið kunnugt um, að tilgang- 
urinn með framsalinu væri sá, að hindra búið i þvi að njóta rjettar sins.

29. gr.
Hafi þrotamaður á mánuðinum næsta áður en bú hans var tekið til 

gjaldþrotaskifta keypt vörur eða muni, sem hann hefir ekki greitt, og vör- 
urnar eða munirnir eru óskertir i vörslum hans, þegar skiftin byrja, 
getur sá, er selt hefir vörurnar eða munina, krafist þeirra úr búinu aftur, 
nema liklegt þyki, að honum hafi verið kunnugt, þegar hann geiði kaupin 
við þrotamann, að hann ætti ekki lengur fyrir skuldum og að gjaldþrot væru 
yfirvofandi.

Geri lánardrottinn slika kröfu á hendur búinu, skal skiftaráðandi láta 
hann leggja fram sannanir fyrir kröfu sinni. og kveða siðan upp rökstuddan 
úrskurð um það, hvort krafan verði tekin til greina eða ekki. Þeim úrskurði 
má áfrýja með venjulegum hætti.
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30. gr.
Mál þau, sem höfðuð eru til þess að rifta ráðstöfunum samkvæmt 

19.—28. gr., skal sá fara með fyrir hönd lánardrotna, sem til þess verður 
kjörinn á skiftafundi. Með mál þessi skal fara sem gestarjettarmál, og er 
varnarþing málsins heimili þrotamanns. Mál skal höfða tafarlaust, þegar skifta- 
fundur hefir tekið ákvörðun um það, og reka með hæfilegum hraða, svo það 
tefji ekki fyrir skiftum búsins.

31. gr.
Hver lánardrottinn getur heimtað gjaldþrotaskifti eftir ákvæðum laga 

þessara i dánarbúum, sem eigi hrökkva fyrir skuldum, sbr. 81. gr. skiftalag- 
anna frá 12. april 1878. Þegar skiftaráðandi skiftir búi milli bjóna, sem bæði 
eru á lifi, eða búi milli þess bjóna, er eftir lifir og ábyrgist skuldir búsins, 
og erfingja hins látna, getur einnig hver lánardrottinn krafist gjaldþrotaskifta 
á búinu, ef svo er ástatt fyrir þvi hjóna, er i hlut á, að kretja megi gjald- 
þrotaskifti á búi þess eftir lögum þessum. 1 búum þeim, er ræðir um i þess-
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ari grein, skal reikna fresti þá, er getur um i 19., 20., 22., 25. og 26. gr., frá 
þeim tíma, að búið var tekið til skiftameðferðar.

32. gr.
Skiftaráðanda skal skylt, þar sem þvi verðnr við komið og máli skiftir, i 

að ávaxta i banka eða sparisjóði Ije gjaldþrotabúa og annara þeirra búa, sem ' 
undir opinberum skiftum eru, þannig að lánardrotnar eða erflngjar njóli vaxta í 
af inneign búanna. Skal skiftaráðandi að jafnaði bafa sjerstaka sparisjóðsbók i 
fyrir hvert bú, er bann befir undir skiftum, og leggja þar inn jafnóðum það ' 
fje, er búunum berst.

33. gr.
Komi það i Ijós meðan á gjaldþrotaskiftum stendur, að búið hrökkvi i 

eigi fyrir kostnaði við skiftin, skal þegar lúka skiftum, enda ber sá, er gjald- 1 
þrotanna befir krafist, ábyrgð á greiðslu þess kostnaðar, er ekki fæst greiddur ; 
af eigum búsins. Þó getur lánardrottinn sá, er krafist hefir gjaldþrotaskifta 
og er i vafa um ástand búsins, komist bjá frekari ábyrgð, ef hann lýsir yfir | 
þvi og lætur bóka i skiftabók, að hann áliti, að búið hrökkvi ekki fyrir 
kostnaði við framhald skiftanna, og að þann kostnað vilji hann ekki greiða, 
er framhald skiftanna hefir i för með sjer, og getnr hann þá krafist þess, að : 
skiftunum skuli þegar lokið.

34. gr.
Að liðnum innköllunarfresti til lánardrotna, má hvenær sem vill af- 

henda þrotamanni bú hans i hendur til frjálsra umráða, ef hann sýnir : 
skiftaráðanda skriflegt samþykki til þess frá öllum þeim lánardrotnum, sem i 
hafa gefið sig fram með kröfur á búið. Sönnun fyrir þvi, að skuld sje greidd 
að fullu, sem lýst hefir verið i þrotabúið, er jafngild samþykki hlutaðeigandi 
lánardrottins.

35. gr.
Þegar öðruvisi er ástatt, lýkur gjaldþrotaskiftum með úthlutun skifta- 

ráðanda til lánardrotna.
36. gr.

Skylt er skiftaráðanda að lúka skiftum á gjaldþrotabúum og öðrum 
búum, sem undir opinberum skiftum eru, svo fljótt sem verða má, en þó :: 
aldrei siðar en 18 mánuðum eftir siðustu birtingu innköllunar, nema lög- 
mætur skiftafundur samþykki, að skifti dragist lengur.

37. gr.
Þegar útblutunargerð gjaldþrotabús hefir verið samþykt á skiftafundi 

og skiftum búsins að öðru leyti lokið, skal skiftaráðandi auglýsa i Lögbirt- 
ingablaðinu, að skiftum búsins sje lokið, hvenær þau bafi byrjað, hve háa 
hundraðstölu af kröfum sinum lánardrotnar hafi fengið úr búinu, og hversu 
háar upphæðir það eru, er lánardrotnar hafa ekki fengið greiddar.

Á sama hátt og eftir sömu reglum skal auglýsa nauðasamninga, sem 
gerðir eru samkvæmt lögum nr. 19, 4. júni 1924.

Ef bankar, sparisjóðir og opinberar lánstofnanir veita skuldunautum
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sínum eftirgjafir á skuldum þeirra að einhverju eða öllu leyti, skulu þessar 
lánstofnanir skyldar að auglýsa eftirgjafirnar í Lögbirtingablaðinu, eftir sömu 
reglu sem um getur í fyrstu málsgrein þessarar greinar.

Dómsmálaráðuneytið semur reglugerð til leiðbeiningar skiftaráðendum 
um efni og form þessara auglýsinga. Auglýsingakostnaður greiðist af almannafje.

38. gr.
Þrotamaður ber ábyrgð á þeim bluta skulda sinna, er ekki fást greiddar 

við gjaldþrotaskiftin, 10 ár eftir að skiftum lýkur.

39. gr.
Brot gegn ákvæðum 5. málsgreinar 1. gr. varða sektum eða fangelsi.
Eí skittaráðandi brýtur í bága við ákvæði 32. og 36. gr. laga þessara, 

varðar það bann sektum, eða embættismissi, ef miklar sakir eru.

40. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929, og skal beita þeim við þau gjald- 

þrotaskifti og önnur skifti, að svo miklu leyti sem lögin snerta þau, við þau 
bú, sem tekin eru til opinberra skifta eftir að lög þessi öðlast gildi. Þau bú, 
sem tekin eru til skifta fyrir gildistöku laga þessará, hlíta ákvæðum eldri 
laga. Þó skal beita ákvæðum 36. og 37. gr. laga þessara við þau bú, sem eru 
undir skiitum, þegar lög þessi öðlast gildi. Skylt skal og að lúka skiftum á 
öllum þeim búum, sem undir opinberum skiftum standa, þegar lög þessi 
öðlast gildi, eigi siðar en 18 mánuðum eftir gildistöku laga þessara, með und- 
antekningu þeirri, er getur um i niðurlagi 36. gr.

41. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin Iög nr. 7, frá 13. april 1894, 

um ýmisleg atriði, er snerta gjaldþrotaskifti, 8. gr. laga 4. nóv. 1887, um veð, 
og öll önnur lagaákvæði, er brjóta i bága við lög þessi.

Ed. 535. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna aiþingisbátiðar- 
innar 1930.

(Afgreidd frá Ed. 4. mai).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:

I. Að láta slá sjerstaka minnispeninga i tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis 
1930. Má með konungsúrskurði ákveða, að peningar þessir skuli vera 
skiltimynt, er gjaldgeng sje bjer á landi, og sje gildi þeirra 10 kr., 5 kr. 
og 2 kr.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 147
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II. Að taka í sínar hendur umráð yfir leigubifreiðum, sem notaðar verða til 
þess að flytja hátiðargesti 1930 um Þingvallavegina og aðra vegi nærlend- 
is, og ákveða hámark bifreiðataxta.

III. Að taka i sínar hendur umráð herbergja i gistihúsum í Reykjavík og á 
Þingvöllum um alt að þriggja vikna skeið á sumrinu 1930, et'tir þvi sem 
ríkisstjórnin tiltekur nánar, og ákveða hámarksverð á þeim.

Heimilda þeirra, sem getur í II. og III. lið, skal þó ekki neyla nema 
nauðsyn krefji að dórai undirbúningsnefndar hátiðarinnar.

2. gr.
Brot gegn ráðstöfunum þeim, er gerðar kunna að verða samkvæmt

II. og III. lið 1. gr., varða sektum, alt að 2000 kr., er renna í rikissjóð. Skulu 
mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála.

•Ed. 536. Frumvarp

til laga um ibúð i kjöllurum.
(Gftir 2. umr. i Ed.).

1- gr-
1 kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa yfir 100 ibúa, má ekki taka 

kjallara til ibúðar i húsum þeim, sem bygð eru hjer eftir. Eigi má heldur 
gera kjallaraíbúðir i húsum, sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. gr.
I kaupstöðum og kauptúnum, sem bafa yfir 100 íbúa, má þvi aðeins 

nota ibúðir i kjöllurum (jarðhúsum), að þær fullnægi eftirfarandi skilyrðum:
1. Að kjallarinn sje ekki grafinn dýpra í jörð en l m. á þeim hluta, sem

ibúðarherbergin eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm. frá jörðu.
. 2. Að allir gluggar í ibúðarherbergjunum viti mót sólarátt — frá rjettu austri

til rjetts vesturs — að eldhúsi og búri fráskildu.
3. Að forgarður, ekki mjórri en 3 m., greini húsið frá gótunni, ef glugg- 

ar á ibúðarherbergjum kjallaraibúðar vita út að götu.
4. Að öll ibúðin sje rakalaus, með sæmilegri bitun og umgengni.

3. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd er heimilt að leyfa um stundarsakir 

notkun kjallaraibúða, sem fyrir eru, þótt ekki fullnægi skilyrðum 2. gr. Yfir 
þessar ibúðir skal halda sjerstaka skrá. Skoða skal ibúðirnar árlega og leið- 
rjetta skrána samkvæmt þvi.

4. gr.
í janúarmánuði ár hvert skal bæjarstjórn og hreppsnefnd velja úr 

þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru og leyfðar eru- um stundarsakir, og
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aldrei færri en ^/ío þeirra, og banna ibúð í þeim frá næstu fardögum. Skrif- 
lega tilkynningu um bannið skal senda húseiganda og leigjanda bverrar íbúðar, 
sem bönnuð er, fyrir 14. febrúar. Skaðabóta verður ekki krafíst fyrir slikt 
bann.

5. gr.
Nú verður ágreiningur um það, bvað teljast skuli kjallaraíbúð eftir 

lögum þessum, og sker þá stjórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum til- 
lögum blutaðeigandi bjeraðslæknis og byggingainefndar, ef til er.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Wd. 537. Nefndavilit

um frv. til myntlaga.

Frá fyrsta minni hluta fjárhagsnefndar.

Fyrsti minni hlnti nefndarinnar leggnr til, að frv. verði samþykt óbreytt 
og vfsar nm ástæðnr til greinargerðar við frnmvarpið og fylgiskjala.

Halldór Stefánsson, 
formaður.

Alþingk, 4. mai 1929.

Ásg. Ásgeirsson, 
frsm.

Hannes Jónsson, 
fundaskr.

Ed. 538. Fromvarp

til laga um laganefnd.
(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Forsætisráðherra er heimilt að skipa þriggja manna nefnd, er nefnist 

laganefnd. Nefndarmenn skulu skipaðir til 4 ára i senn. Þeir skulu vera 
heimilisfastir i Reykjavík og tveir þeirra hið fæsta hafa lokið embættisprófí 
i lögfræði.

2. gr.
Laganefnd skal skylt að vera rikisstjórninni, alþingismönnum, þing- 

nefndum og milliþinganefndum til aðstoðar um samningu lagafrumvarpa, 
samræmd laga og annan undirbúning löggjafarmála.

3. gr.
Laganefnd skal gefa út safn af gildandi lögum landsins, i úlgáfu, sem
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handhæg er fyrir almenning. Skal leggja áherslu á að láta sem fullkomnastar 
og handhægastar efnisskrár fylgja útgáfunni.

Lagasafn þetta skal gefið út að nýju að minsta kosti á 10 ára fresti, 
og þá gæta þeirra breytinga, sem orðið hafa á löggjöfinni.

4. gr.
Kostnaður við störf laganefndar og útgáfu lagasafns þess, er ræðir um 

í 3. gr., greiðist úr rikissjóði. Tekjur af sölu lagasafnsins renna i rikissjóð.

Ed. 530. Nefndarállt

nm frv. til laga um mentaskóla og gagnfræðaskóla í Reykjavik og áAkureyri. 

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta á mörgum fundum og orðið ásátt um 
að leggja til, að það verði samþykt með allmörgum fremur smávægilegum 
breytingum, en engar þeirra raska þeim grundvelli, sem frv. er bygt á.

Að þvi er snertir mentaskólana eða fræðsluna til stúdentsprófs gerir 
frv. þær tvær aðalbreytingar á núverandi tilhögun, að mentaskólarnir verða 
tveir, hinn sjálfstæði skóli i Reykjavik og mentadeild gagnfræðaskólans á Ak- 
ureyri, og að námstiminn i mentaskólunum er ákveðinn 4 ár, en var áður 
að forminu til 3 ár í Reykjavík, en skólinn þó 6 ára skóli.

Fyrneínda breytingin, að stofna mentadeild á Akureyri, hefir fram að 
þessu verið ágreiningsefni, en i nefndinni var fult samkomulag um að láta 
þann ágreining niður falla, og sinna þá jafnframt rjettmætum kröfum um 
endurbætur á skólanum í Reykjavik, sjerstaklega stofnun heimavista við 
þann skóla.

Siðari breytingin, 4 ára mentaskólanámið, felur að sjálfsögðu það i sjer, 
að miklu meiri þekkingar verður krafist við inntökupróf i mentaskólana en 
hingað til hefir verið krafist til inntöku i 6 ára skóla. Nefndin hefir fallist á 
ákvæði frv. um inntökuprófskilyröi i mentaskólann og mentadeild Akureyr- 
arskólans óbreytt að efni til, og ætlast til, að þau verði framkvæmd á þann 
hátt, að stúdentamentunin verði ekki rýrð frá því, sem nú er, þrátt fyrir fækk- 
un námsáranna í skólanum syðra.

Fyrir brtt. verður að öðru leyti gerð grein í framsögu. Einn nefndar- 
maður hefir sjerstöðu að því er snertir ákvæði frv. og breytingartillagnanna um 
skólagjöld og um einstök önnur atriði, og skrifar undir nál. með fyrirvara.

BREYTINGARTILLÖGÚR.
1. Við 1. gr. Orðin »og átta bekkjume falli burt.
2. Við 5. gr. Á eltir »sagnfræði« komi: trúarbrögð.
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3. Við 6. gr. Orðin »Eigi má — neinum bekk« falli burt.
4. Við 7. gr. Aflan af fyrstu málsgrein falli orðin: i samráði við skólaráð.
5. Við 7. gr. Fyrsti liður 2. málsgr. orðist svo:

Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, 
hinn skipaður af kenslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

6. Við 8. gr. Á eftir »svo og« komi: nánar.
7. Við 9. gr. Á eftir orðunum »Ljúka má námi« komi: i einstökum náms- 

greinum.
8. Viö 12. gr. 7. liður orðist svo: 7) Hafd numið almenna landafræði og 

vera leikinn i að nota landabrjef.
9. Við 16. gr. Fyrsta málsgrein orðist svo:

Fastir kennarar skólans skulu eigi vera færri en 8 og eigi fleiri 
en 10, og er einn þeirra jafnframt skólameistari.

10. Við 16. gr. Aftan við greinina bætist: Svo skal og leitað umsagnar skóla- 
meistara um skipun fastra kennara.

11. Við 18. gr. Á ettir »orðið skipaður« komi: faslur.
12. Við 18. gr. Orðin »í verki« i siðari málsgr. falli burt.
13. Við 19. gr. Greinin falli burt.
14. Við 22. gr. Greinin orðist svo:

Kenslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans. Sjer til aðstoðar 
befir það skólaráð, og skal ákveðið um það i reglugerð. Má þar ákveða, 
að Alþingi, bæjarstjórn Reykjavikur og fjelag útskrifaðra nemenda eða 
stúdentafjelag taki þátt í skipun skólaráðsins.

Skólaráðið starfar ókeypis, en fær kostnað við simanot og brjefa- 
skifti goldinn úr skólasjóði.

15. Við 23. gr. Greinin orðist svo:
Skólaráðið skal árlega halda 1 aðalfund og aukafundi er þörf 

krefur. Getur það gert tillögur um sjerhvað, er það telur skólanum til 
hagsmuna. Svo skal það og vera kenslumálaráðuneytinu og skólameistara 
til ráðuneytis • hvenær sem þess er óskað. Skylt skal að bera reglugerð 
og breytingar á henni undir skólaráðið.

16. Við 25. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:
Svo fljótt sem ástæður rikissjóðs leyfa skal koma upp heima- 

vistum fyrir 40 til 50 nemendur skólans og búa þær nauðsynleguslu 
búsgögnum á kostnað rikissjóös. í heimavistabúsinu skal vera ibúð fyrir 
kennara til umsjónar og samkomusalur. Svo skal og heimilt að ælla 
búsrúm og nauðsynleg áhöld sameiginlegu mötuneyti heimavistanemenda. 
Utanbæjarnemendur ganga fyrir heimavistum, og skulu heimavistanem- 
endur njóta ókeypis húsnæðis, Ijóss og hita.

17. Á eftir 25. gr. komi ný grein, þannig:
Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um 

einstök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólaráðs og kennara- 
funda, umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar raeð nemend- 
um og annað, er þurfa þykir.
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 
29.
30.

Aftan við 1. kafla komi ný grein, þannig:
Meðan skólinn er haldinn i núverandi skólahúsi tekur hann eigi 

á móti fleiri nemendum en svo, að i hverri ársdeild sjeu 2 bekkir, full- 
skipaðir við kenslu i sameiginlegum námsgreinum máladeildar og stærð- 
fræðideildar. Nú verður nemendatala deildanna svo misjöfn, að eigi rúmast 
allir nemendur annarar deildarinnar i einum bekk við kensluna i sjer- 
fræðum þeirrar deildar, og skal þá aukreitis halda uppi sjerkenslu fyrir 
þá nemendur, er umfram verða.
Við 29. gr. Aftan við greinina bætist: Heimilt er að ákveða í reglugerð 
próf i einstökum námsgreinu'm sem inntökuskilyrði.
Við 30. gr. Aftan við greinina bætist: og fullnægja aldursskilyrðum, er 
samsvara ákvæðum 29. gr.
Við 31. gr. Á eftir »vjelritun« komi: þýsku.
Við 36. gr. Greinin orðist svo:

Skólastjóri hefir á hendi daglega stjórn skólans og ræður auka- 
kennara og stundakennara i samráði við skólanefnd.
Við 38. gr. Greinin orðist svo:

Rikissjóður lætur á árunum 1929, 1930 og 1931 reisa hús handa 
gagnfræðaskólanum i Reykjavik. Leggur Revkjavíkurbær til ókeypis lóð, 
sem kenslumálaráðuneytið tekur gilda, og ennfremur ókeypis vatn úr 
hitauppsprettu bæjarins. Rikissjóður leggur fram */» byggingarkostnaðar, en 
Reykjavikurbær */». Úr rikissjóði má verja i þessu skyni alt að 90000 kr. 
Við 39. gr. Greinin oröist svo:

Úr rikissjóði skal greiða 80 kr. i skólasjóð fyrir hvern reglulegan 
nemanda yfir skólaárið, þó ekki yfir 1600 kr. á hvern bekk skólans til 
jafnáðar, gegn 120 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur fyrir hvern 
þessara nemenda, þó ekki yfir 2400 kr. á hvern bekk.
Við 40. gr. Greinin orðist svo:

Skólanefnd ákveður kenslugjöld, og renna þau í skólasjóð. Eigi 
skulu færri en V* innanbæjarnemenda njóta ókeypis kenslu. Heimilt er 
að ákveða utanbæjarnemendum alt að 60 kr. hærra kenslugjald en innan- 
bæjarnemendum, þó ekki yfir 90 kr. á nemanda.

Við 41. gr. Fyrir málsliðinn »Á sama hátt — slíks nemanda« komi: gegn 
9 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur.
Við 42. gr. Greinin orðist svo:

Skólasjóði má eigi verja til annars en rekstrar skólans.
Við 41. gr. Fyrir »Utanbæjarnemendur« komi: Nemendur.
Við 46. gr. Siðasta málsgrein falli burt.
Við 47. gr. a) Eftir »islensk fræði« komi: Norðurlandamál. 

b) Eftir »sagnfræði« komi: trúarbrögð.
Við 49. gr. Tvær fyrstu málsgreinarnar orðist svo:

t hverjum bekk skal haldið ársprót. Lokapróf mentadeildar er
stúdentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum i öðrum og þriöja 
bekk mentadeildar, en þá skal um prófdómendur i þeim greinum fara

31.



eins og um slúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdents- 
prófskirteinum.

Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, 
hinn skipaður af kenslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

32. Við 50. gr. Orðin »en aðaleinkunnir — og lakariw falli burt.
33. Við 51. gr. Orðin »með samþykki skólanefndara falli burt.
34. Við 53. gr. 8. liður orðist svo: 8) 1 landafræði: Hafa numið almenna 

landafræði og vera leikinn i að nota landabrjef.
35. Við 54. gr. Siðari málsgrein faili burt.
36. Við 55. gr. Aftan við »30. maí« komi: nema öðruvísi verði ákveðið í 

reglugerð, að fengnum tillögum skólameistara.
37. Við 56. gr. Aftan við greinina bætist:

Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra kennara.
38. Við 61. gr. Greinin orðist svo:

Kenslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans. Sjer til aðstoðar hefir 
það skólaráð, og skal ákveðið um það i reglugerð. Má þar ákveða, að Al- 
þingi, bæjarstjórn Akureyrar og fjelag útskrifaðra nemenda eða stúdenta- 
fjelag taki þátt i skipun skólaráðsins.

Skólaráðið starfar ókeypis, en fær kostnað við simanot og brjefa- 
skifti goldinn úr rikissjóði.

39. Við 62. gr. Greinin orðist svo:
Skólaráðið skal árlega halda 1 aðalfund og aukafundi er þörf 

krefur. Getur það gert tillögur um sjerhvað, er það telur skólanum til 
hagsmuna. Svo skal það og vera kenslumálaráðuneytinu og skólameistara 
til ráðuneytis hvenær sem þess er óskað. Skylt skal að bera reglugerð og 
breytingar á henni undir skólaráðið.

40. Við 63. gr. Á eftir »skólasjóð« i fyrri málsgr. komi: mentadeildar — og fyrir 
»mentadeildar« i siðari málsgr. komi: þessum.

41. Við 65. gr. Á eftir 1. tölulid komi nýr töluliður, þannig: 2) að standast 
próf i islensku, reikningi og dönsku, eftir þvi sem ákveðið verður í reglu- 
gerð. — (Liðatalan breytist samkv. þessu).

42. Við 67. gr. Á eftir »vjelritun« komi: þýsku.
43. Við 69. gr. Á eftir »árspróf« komi: i gagnfræðadeild.
44. Við 70. gr. Greinin orðist svo:

Meðan gagnfræðakenslan fer fram i núverandi skólahúsi, leggur 
ríkið henni til ókeypis húsnæði, Ijós og hita. Ennfremur kostar rikið 
kensluna i 2. og 3. bekk gagnfræðadeildar óskiftum. Kostnaður við kenslu 
i 1. bekk greiðist úr skólasjóði gagnfræðadeildar samkvæmt ákvæðum 74. 
gr. Sama gildir og, ef skifta þarf vegna mikiilar aðsóknar öðrum eða 
þriðja bekk gagnfræðadeildar, og um námsskeið eða sjernám i sambandi 
við gagnfræðadeild.

45. Við 74. gr. Siðari málsgrein orðist svo:
Úr rikissjóði skal greiða i skólasjóð gagnfræðadeildar 80 kr. yfir
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skólaárið fyrir hvern reglulegan nemanda i þeim bekkjum gagnfræða- 
deildar, þar sena rikissjóður kostar ekki kensluna samkvæmt 70. gr., þó 
ekki yfir 1600 kr. á bekk til jafnaðar, gegn 120 kr. framlagi úr bæjarsjóði 
Akureyrar fyrir hvern þessara nemenda, þó ekki yfir 2400 kr. á hvern 
bekk. Gnnfremur greiða nemendur gagnfræðadeildar kenslugjald i skóla- 
sjóð, 60 kr. yfir skólaárið. Innanbæjarnemendur eru þó undanþegnir 
þessu skólagjaldi, eftir að Akureyrarbær hefir tekið á sig greiðslur til 
skólasjóðs samkvæmt framansögðu. Úr skólasjóði skal greiða kostnað við 
kenslu og annan rekstur gagnfræðadeildar, að undanskilinni kenslu þeirri 
og búsnæði, er rikissjóður leggur til samkvæmt 70. gr.

46. Við 75. gr. Fyrir »Utanbæjarnemendur« í siðustu málsgr. komi: Nemendur.
47. Við 76. gr. Greinin falli burt.

Alþingi, 5. mai 1929.

Jón Jónsson, Erlingur Friðjónsson, Jón Þorláksson, 
form. fundaskrifari, frsm.

með fyrirvara.

E<1. 540. Breytlngartillögfur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 10. gr. I. 5. (Rfkisfjehirðisstörf):
Við liðinn bætist athugasemd:

Þar af 1000 króna persónuleg launaviðbót til nú- 
verandi rikisbókara.

2. — 11. — A. 8. (Endurskoöun skipamælinga):
Fyrir »500« kemur ............................................................... 1000

3. — 12. — 11. (UtaDÍararstyrkur lækna):
Fyrir »2000« kemur ............................................................... 3000
Athugasemdin orðist svo:

Af þessum lið greiðast 1500 kr. til Ólafs Lárus- 
sonar læknis i Vestmannaeyjum. Að öðru leyti veitir 
stjórnarráðið styrkinn eftir tillögum landlæknis, og má 
hann ekki fara fram úr 250 kr. fyrir hverja mánaðar- 
dvöl erlendis.

4. — 12. — 16. n. (Ólafur Stefánsson):
Liðurinn fellur niður.

5. — 12. — 16. r. (Unnur Vilbjálmsdóttir):
Liðurinn fellur niður.
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6. Við 12. gr. 16. s. (Þorgils Þorgilsson):
Liðurinn fellnr niðnr.

7. — 13. — B. IV. (Dragferja á Hólsá):
Liðnrinn fellnr niðnr.

8. — 13. — D. III. (Nýjar sfmalagningar);
Athngasemdin fellnr niður.

9. — 13. — E. VII. Nýr liðnr:
Til lendingarbóta við Unaós, gegn jafnmiklu tillagi 
annarsstaðar að ........................................................................

10. — 13. — E. VII. Nýr liður:
Til hafnargerðár i ólafsvfk, V* kostnaðar, alt að

11. — 14. — B. II, c. (Námsstyrkur):
Fyrir »8000« kemnr ...............................................................

12. — 14. — B. II, d. (Kristinn Björnsson):
Liðurinn fellnr niðnr.

13. — 14. - B. IX, b. (Iðnaðarmannafjelag Akureyrar):
Fyrir »1200« kemnr ...............................................................

14. — 14. — B. IX, c. Nýr liður:
Til Iðnaðarmannafjelagsins í Hafnarfírði, til kvöldskóla- 
halds .........................................................................................

15. — 14. — B. XII, 2. b. Nýr liður:
Til endnrbóta á skólabúsinn ..............................................

16. — 14. — B. XIV, 2. (Gagnfræðaskóli Reykjaviknr):
Liðnrinn fellnr niðnr.

17. _ 14. — B. XIV, 3. (Lýðskólar);
Fyrir »60000« kemur ..............................................................

18. — 14. — B. XIV, 7. (Flensborgarskóli):
Liðurinn fellnr niðnr.

19. — 14. — B. XIV, 9. (Útgáfa kenslubóka):
Fyrir »2500« kemnr ...............................................................

20. — 14. - B. XV, 1. Nýr liður:
Til þess að reisa húsmæðraskóla, alt að belmingi bygg- 
ingarkostnaðar ........................................................................

Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðum, að skóla- 
staðnrinn sje ákveðinn, áætlun og teikning samþykt af 
stjórnarráðinn og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi 
á móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af fræðslu- 
málastjórninni.

21. — 14. — B. XXI, 4. (Glímnfjelagið Ármann):
Liðurinn fellur niður.

22. — 15. — 7. b. Nýr liður:
Til amtsbókasafnsins á Seyðisfírði.....................................

23. — 15. — 15. Nýr liftnr:
Til Bjórns K.. Þóróifssonar, til þess að semja skrá yfir 
skjöl, er Island varða og geymd ern f skjalasöfnnm f
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Kanpmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afrit af 
skránni.........................................................................................

24. Við 15. gr. 19. (Leikfjelag Aknreyrar);
Fyrir »1000« kemnr ...............................................................

25. — 15. — 23. (Karlakór Reykjavíknr):
Fyrir »2000« kemur ...............................................................

26. — 15. — 26. (Jón Sveinsson):
Fyrir »600« kemur ... ............ .....................................

27. — 15. — 39. (Samúel Eggertsson):
Liðurinn fellur niður.

28. — 15. — 40. Nýr liður:
Til leiðbeiningaskiitstofu stúdenta.....................................

29. — 15. — 41. (fþróttafjelag stúdenta):
Liðurinn fellur niður.

30. — 16. — 13. Nýr liður:
Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganna....................

31. — 16. — 13 c. (Rannsókn búfjársjúkdóma):
Liðnrinn fellur niður.

32. — 16. — 22. c. (Lann sildarmatsmanna):
Liðnrinn fellur niður.

33. — 16. — 27. (Gerlarannsóknir):
Liðurinn fellur niður.

34. — 16. — 28. (Samband ísl. heimilisiðnaðarfjelaga):
Við liðinn kensur athugasemd:

Par af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda nppi
kenslu og námsskeiðum i trjeskurði á Norður- og Aust- 
urlandi.

35. — 16. — 36 (Landsfundur kvenna):
Fyrir »1000« kemur ...............................................................

36. — 16. — 39 (Dýraverndunarfjelag fslands):
Liðurinn fellur niður.

37. — 16. — 57. Nýr liður:
Til Hjörleifs Björnssonar, í viðurkenningarskyni fyrir 
að hafa haft á hendi brjefhirðingu endurgjaldslaust i 
full 30 ár ................................................................................

38. — 17. — 14 (Minningarsjóður Mariu Össurardóltur):
Liðnrinn feliur niðnr.

39. — 17. — 21 (Styrktarsjóður Margrjetar Bjarnadóttur):
Liðurinn fellur niður.

40. — 17. — 22. Llðurinn orðist svo:
Til gamalmennahælis ísfiiðinga, húsaleignstyrknr

41. — 17. — 22. Nýr liðnr:
Til gamalmennahælisins Höfn á Seyðisfirði, npp i stofn- 
kostnað.........................................................................................

1500
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1000
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20000
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500
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42. Við 18. gr. II, b. 23 (Aona Porgrimsdóttir):
Fyrir »1200« ke nur ............................................................... 1300

43. — 18. — II. b. 24. Nýr líður;
Til Kristínar Pórarinsdóttur læknisekkju .................... 400

44. — 18. — II. f. 16. Nýr liður:
Til Óla P. Blöndals ............................................................... 1800

45. — 18. — II. f. 23 (Ragnbeiður Bjarnadóttir);
Fyrir »400« kemur ............................................................... 1000

46. — 18. — II. g. 10 (Stefán fré Hvítadal):
Fyrir »2000« kemur ............................................................... 1000

47. — 18. — II. i. 7. Tveir nýir liðir:
a. Til Önnu Porsteinsdóltur ljósmóður............................. 400
b. Til Kristínar Jónasdóltur Ijósmóður...........  ............ 300

48. — 18. — II. i. 25 (Kristin Gestsdóttir):
Fyrir »400« kemur ............................................................... 600

49. - 18. — II. i 26. Nýr liður:
Til Jakobs Björnssonar fyrv. sildarmatsmanns ........... 1200

50. — 18. — II. i. 29 (Sigfús Sigfússon):
Fyrir »500« kemur ............................................................... 800

51. — 22. — 6 (Símalagningar):
Liðurinn fellur niður.

52. — 22. — 7, 3. lið (Stokkseyrarlán):
Liðurinn orðist svo:

Stjórninni er beimilt að gefa eftir að bálfu lán það, er 
Stokkseyiingum var veitt úr viðlagasjóði til bráðabirgðabjálpar 
vegna tjóns af stórbruna 9. des. 1926, gegn endurgreiðslu hins 
hlutans.

Wd. 541. IWefndarálH

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barna- 
kennara og laun þeirra.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið samferða meðnefndarmönnum minum nm af- 
greiðslu þessa frv.

Pað skal viðurkent, að ósamræmi er i fjárframlögum rikissjóðs til far- 
skóla og fastra skóla. Petta ósamræmi vill meiri hlutinn leiðrjetta á þann hátt, 
að hækka launin og greiða launahækkunina úr rikissjóði. Petta er að visu hand- 
bæg leið — á pappirnum —, en jeg get ekki fallist á, að þessi launahækkun sje 
rjettmæt.

Byrjunarlaun farskólakennara eru með 4O°/o dýrtiðaruppbót kr. 420.00, 
auk ókeypis fæðis, búsnæðis, ijóss, hita og þjónustu þá 6 mán. ársins, sem skól-
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inn stendur. Auk þess er aldursuppbót eftir þjónustualdri 50 kr. 3. hvert ár, upp 
að 300 kr. ank dýrttðaruppbólar, svo launin geta samtals orðið 840 kr. Ef frv. 
yrði að lögum, bættist við þessi laun 200 kr. 4* dýrtíðaruppbót 80 kr., eða 
280 kr., og yrðu þá launin alls 1120 kr., en útgjaldaaukinn myndi nema alls fyrir 
rikissjóð 35 þús. kr.

Pað er vitanlegt, að endurskoðun launalaganna blýtur að fara fram innan 
mjög skamms tíma. Og jeg get ekki sjeð, að kennarar sjeu þeim órjetti beitlir, 
að nauðsynlegt sje að taka þá út úr. Enda yrði endurskoðun á launum þeirra 
samt sem áður að fara fram. Legg jeg þvi til, að frv. verði felt.

Alþingi, 4. mai 1929.

Hannes Jónsson.

Þingskjal 541—543

Nd. 542. Breytlnjpartillögnr

við frv. til laga um Búnaðaibanka íslands.

Frá landbúnaðarnefnd.

I. Við 3. gr. siðari málsgrein:
a. Fyrir »fimm deildum* komi: 6 deildum.
b. Á eftir »Ræktunarsjóður« komi: lánadeild smábýla við kaupstaði og kauplún.

II. Við 59. gr. Fyrir »*/*« komi: ’/s.

Nd. 543. Wefndarállt

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir atbugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykt 
með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 6. gr. 4. Nýr liður:
Til Friðriks Jónssonar fyrrum pósts kr. 630,00.

Alþingi, 6. mai 1929.

Þorleifur Jónsson, 
form.

Jón Ólafsson.

Ingólfur Bjarnarson, Jón Sigurðsson. 
fundaskr. og frsm.

Pjetur Ottesen. Bjarni Ásgeirsson. 
Haraldur Guðmundsson.
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Nd. 541 Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar utn dýrtiðaruppbót & laun embættis- og starfs- 
manna ríkisins.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Minni hluti nefndarinnar sjer ekki ástæðu til að vikja frá þeim grund- 
velli, sem gilt hefir um útreikning dýrliðaruppbótarinnar, og leggur því til, að til- 
lagan verði feld.

Alþingi, 4. mai 1929.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson,
formaður. fundaskr. og frsm.

Ed. 545. Breytlngavtlliaga

við frv. til laga um íbúð í kjöllurum.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Orðið »(jarðhúsum)« í 2. gr. falli niður.

Md. 546. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júni 1924 [Vegalög].

Frá Benedikt Sveinssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina komi:
Aftan við fyrri málsgrein C. 1. i sömu grein bætist: Ennfremur vegur 

frá Brunnárbrú til Kópaskersvogar.

Nd. 547. Frumvarp

til laga um verkamannabústaði.

(Eftir 2. umr. 1 Nd.).

1. gr-
Stofna skal byggingarsjóði i kaupstöðum, til þess að lána til að reisa 

ibúðir handa verkafólki (almennum verkamönnum og sjómönnum og starfs- 
mönnum rikis og bæjarfjelaga), enda hafi verið færð rök að þvi, að dómi 
atvinnumálaráðherra, að þörf sje slikrar opinberrar aðstoðar.
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2. gr.
Nú er stofnaður byggingarsjóður samkvæmt 1. gr., og aflast honum 

þá fje sera bjer segir:
1. Ríkis'ijóður leggur í sjóðinn árlega upphæð, sem svarar til 2 króna fyrir 

bvern ibúa kaupstaðarins, i fyrsta skilti 1930.
2. Bæjarsjóður leggur i sjóðinn árlega upphæð, sem svarar til 2 króna fyrir 

bvern ibúa kaupstaðarins, í fyrsta skil'ti 1930.
3. Ennfremur getur sjóðurinn tekið lán til útlánastarfsemi sinnar. Lánin 

ábyrgist rikissjóður og bæjarsjóður i jöfnum hlutföllum.

3. gr.
Byggingarsjóður veitir lán til fjelaga verkamanna i kaupstöðum, sem 

reist eru á samvinnugrundvelii, til þess að koma upp ibúðum fyrir verka- 
menn.

Lán þessi skulu veitt gegn 1. veðrjetti i búsnm og trygð með veðskulda- 
brjefi fyrir hverja ibúð, er nemi i fyrstu alt að 85°/« af því verði, sem hún 
kostar uppkomin, og ávaxtist og endurborgist með jöfnum greiðslum, þannig 
að árlegt gjald sje 5*/o af allri lánsupphæðinni i 42 ár.

4. gr.
Byggingarsjóðurinn skal jafnan vera i bandbæru fje í banka eða spari- 

sjóði, þar sem ávaxta má fje ómyndugra, að svo miklu leyti sem honum er 
ekki varið til útlána.

5. gr.
Byggingarfjelög verkamanna hafa rjett tii að fá ián úr byggingarsjóði 

samkv. 3. gr., ef þau fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. að byggingarfjelagið komi upp byggingum fyrir verkamenn.
2. að húsin sjeu gerð úr varanlegu efni, með tveggja og þriggja herbergja 

ibúðum auk eldhúss, með venjulegum nútímaþægindum og sjerstökum 
bletti handa hverri íbúð, en að ööru leyti sje fyrirkomulag bygginganna 
samþykt af atvinnumálaráðuneytinu.

3. að fjelagsmenn sjeu fjárráða verkafólk (sbr. 1. gr.) á sjó og Iandi, heim- 
ilisfast innan kaupstaðarins, > og hafi eigi haft yfir 5000 króna árstekjur, 
miðað við meðaltal 3 siðustu ára, er þeir gerast fjelagsmenn, nje yfir 
5000 kr. eignir.

4. að ibúðirnar sjeu falar fjelagsmönnum til kaups fyrir það verð, sem þær 
kosta byggingarfjelagið, gegn a. m. k. 15°/« útborgun, og með sömu láns- 
kjörum á eftirstöðvum kaupverðsins sem fjelagið nýtur hjá byggingarsjóði.

5. að byggingarnar sjeu reistar á lóðum, sem kaupstaðirnir eða rikið eiga 
eða leigja, og sje ársleigan metin reglulega á 5—10 ára fresti. Þegar um 
sambyggingu er að ræða, skal lóðarleigunni jafnað niður eftir eignarblut- 
föllum í byggingunni.

6. að ákveðið sje i samþyktum fjelagsins, að enginn, sem keypt hefir ibúð 
af fjelaginu, megi selja hana, nema stjórn byggingarfjelagsins hafi áður
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hafnað forkaupsrjetti fjelagsins vegna, og ekki framleigja nema með leyfi 
stjórnar fjelagsins. Söluverð slikrar ibúðar má ekki vera hærra en siðasta 
kaupverð bennar, að viðbættu virðingarverði þeirra endurbóta, sem á hafa 
verið gerðar eftir að siðasta sala fór fram, en að frádreginni hæfilegri 
fyrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sje um fram- 
leigu að ræða, ákveður stjórn fjelagsins, hve há leigan megi vera, og miðast 
hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkv. mati, at ibúðinni eða 
hluta hennar, sem leigður er.

7. að seltar sjeu reglur i reglugerð, sem staðfest sje af atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu, um viðhald húsanna, og skal stjórn fjelagsins hafa 
eftirlit með þvi. Þegar um sambyggingu er að ræða, skal kostnaður við 
viðhald húsanna hið ytra lagður á bygginguna i heild, en siðan jafnað 
niður á eigendur eftir eignarhlutföllum þeirra i byggingunni, en viðhald 
hið innra á hverri ibúð skal hún bera. Um sameiginleg tæki innanhúss 
i sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir þvi, sem 
segir i reglugerðinni.

8. að stjórn byggingarsjóðsins hafi fallist á samþyktir fjelagsins og það full- 
nægi að öðru leyti skilyrðum þeim, sem atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið setur fyrír viðurkenningu slíkra fjelaga.

6. gr.
í stjórn byggingarsjóðs hvers kaupstaðar skulu vera 3 menn. Sjeu tveir 

þeirra kosnir með blutfallskosningu af hlutaðeigandi bæjarstjórn til 4 ára í 
senn, en einn skipaður af atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til jafnlangs 
tima, og er hann formaður sjóðsstjórnarinnar. Stjórnin hefir á hendi allar 
fjárreiður sjóðsins, lántökur og lánveitingar úr honum samkvæmt reglugerð, 
er atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið setur. Greiðast laun hennar úr rikis- 
sjóði og ákveður atvinnumálaráðherra þau.

7. gr.
Ársreikningar byggingarfjelags skulu ætíð lagðir fyrir stjórn byggingar- 

sjóðs til athugunar, og getur hún krafist allra skýrslna um hag og rekstur 
fjelagsins, meðan nokkuð stendur eftir af láni því, er veitt hefir verið til 
bygginganna.

Rikisstjórnin úrskurðar reikninga byggingarsjóðs, en bæjarstjórn kýs 
tvo endurskoðendur þeirra með hlutfallskosningu til eins árs i senn.

8. gr.
Nú er ekkert byggingarfjelag til í kaupstaðnum, sem lán tær úr bygg- 

ingarsjóði, og er þá bæjarstjórn heimilt áð ákveða, að bæjarfjelagið komi upp 
byggingunum, og hefir það þá sömu rjettindi og skyldur sem byggingarfjelög 
samkvæmt lögum þessum.

9. gr.
Rikisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum verkamanna, 

bæði sjerbyggingum og sambyggingum, til afnota fyrir byggingarfjelög, er starfa 
samkvæmt lögum þessum.
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Ed. 519. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926, og lögum nr. 52, 
28. nóv. 1919 [Ritsima- og talsímakerfi].

Flutningsm.: Guðmundur ólafsson.

Við 1. gr. Á eftir orðinu »Skeggjastöðum« i niðurlagi 3. málsl. bætist inn i 4 
nýir málsliðir, er orðist svo:

Lina frá Bólstaðarhlið um Skeggsstaði að Bergsstöðum. Lfna frá 
Ragaðarhóli að Reykjum á Reykjabraut. Lina frá Höskuldsstöðum um 
Efrimýrar að Kirkjuskarði. Lina frá Kálfsbamarsvik að Höfnum.

Bd. 549. Lög

um breyting á iögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907.

(Afgreidd frá Ed. 6. mai).

1- gr.
Aftan við 34. gr. laganna komi ný málsgrein, svo bljóðandi: 
Ríkisstjórninni er rjett að skipa sjerstakan mann til að bafa yfir-eftir-

lit með þvi, að lögum þessum sje hlýtt. Skal hann og leiðbeina bæjar- og 
sveitarstjórnum um alt það, er við kemur verklegum og skipulegum framkvæmd- 
um til brunavarna. Til ársloka 1931 greiðir rikissjóður kostnað við yfir-eftir- 
litið að hálfu og Brunabótafjelag Islands að bálfu. Eftir það fer um kostnað- 
inn við eftirlitið eftir samkomulagi á milli rikisstjórnarinnar og Brunabóta- 
fjelagsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 550. Lög

um breyting á lögum nr. 19, 15. júni 1926, um kynbætur hesta.

(Afgreidd frá Ed. 6. mai).

1. gr.
1 stað »14. maí« i 5. gr. lagánna kemur: 20. apríl.

2. gr.
Á eftir 10. gr. laganna kemur ný grein, sem verður 11. gr., svo látandi, 

og breytist greinatalan samkvæmt því:
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Atvinnumálaráðherra er heimilt að setja með reglugerð nákvæm fyrir- 
maeli um framkvvcmd laga þessara, sjerstaklega um kostnað við kynbæt.urnar 
og valdsvið kynbótanefnda.

I reglugerð má ákveða, að brot gegn henni varði sektum, frá 50—500 
kr., sem renna að hálfu í sveitarsjóð þar, sem brotið verður uppvist, og að 
hálfu i svtitarsjóð þar, sem hinn seki á heima.

Mál, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari' skulu rekin sem 
almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 551. Lög

um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög.

(Afgreidd frá Ed. 6. mai).

1. gr.
Stafliður c. í 2. tölul. 3. gr. laganna orðist svo: 

sje bann búsettur i kaupstað eða kauptúni, sem læknir er búsettur i, að
hann hafi ekki árstekjur meiri en 4500 kr., að viðbættum 500 kr. fyrir hvert 
barn innan 15 ára, sem er á framfæri hans.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 42,

4. júni 1924, um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög.

Ed. 552. Klafnarlög

fyrir Hafnarfjarðarkaupstað.

(Afgreidd frá Ed. 6. mai).

1. gr.
Til hafnargerðar í Hafnarfirði veitast úr ríkissjóði alt að 333000 — þrjn 

hundruð þrjátíu og þrjú þúsund — krónur, gegn tvöföldu fjárframlagi úr hafn- 
arsjóði kaupstaðarins. Fjárhæð þessi greiöist bæjarstjórn Hafnarfjarðar að sömu 
tiltölu og hafnarsjóður leggur fram til fyrirtækisins árlega.

2. gr.
Stjómarráði Islands veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að 667 þús. króna lán, er bæjarstjórn Hafnarfjarðar kann að fá til hafnargerðar.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 149
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3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera böfnina eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo og að leyfa, að 
tekið verði i landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola 
þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem bafnargerðin hefir 
í för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag 
um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að til- 
kvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði 
Hafnarfjarðar. Nú vill annarhvor aðili ekki una mati, og getur hann heimlað 
yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga frá þvi er matsgerð er lokið. 
Yfirmatið skal framkvæma á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum.* Kostnað- 
inn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafist, ef matsupphæðinni verður ekki 
breytt meira en sem nemur lO"/o af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Ella 
greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Hafnarfjarðar.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem 
nú eru, og ekki fylla upp nje dýpka út frá landi, nema bæjarstjórnin veiti eða 
hafi veitt samþykki sitt til.

Sá, sem gera vill eilthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni 
beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með 
þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu at hvoru 
þeirra eftir. Hafnarnefndin afgreiðir siðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður, 
bvort leyfið skuli veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnar- 
ráðsins.

Sá, sem fengið befir leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að 
halda því svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 10—200 krónum, og hafnar- 
nefndin getur lálið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

Nú befir bryggja eða annað mannvirki legið ónotað i 5 ár samfleytt, og 
er þá hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eiganda.

5. gr.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar befir á hendi stjórn hafnarmálanna nndir yfir- 

umsjón stjórnarráðs íslands.
6. gr.

Pramkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd, 
er bæjarstjórnin kýs á sama hátt og aðrar nefndir, eftir þvi sem bæjarstjórnar- 
lögin og kosningalög mæla fyrir um. Svo er og um tölu hafnarnefndarmanna 
i og utan bæjarstjórnar.

Neíndin sjer um viðhald og umbætur á höfninni og stýrir öllum fram- 
kvæmdum, er þar að Júta, en hafnargjaldkeri annast fjármál hafnarinnar og 
reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar.
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7. gr.
Bæjarstjórnin skipar starfsmenn hafnarinnar eftir tillögu hafnarnefndar-

innar.
8. gr.

Eigum hafnarsjóðsins má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður ' 
ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins og bæjarstjórnin hefir ábyrgð á eigum og fje 
hafnarinnar.

9. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis sljórnarráðsins selja eða veðsetja 

fasteignir bafnarsjóðsins, eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán eða lán 
til lergri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer i hönd, 
nje endurnýja slík lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur gera nein þau 
mannvirki við böfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi eigi til 
að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viflhald hafnar- 

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld 
þau, er hjer segir, af skipum og bátum, er hafna sig á hinni löggiltu höfn Hafn- 
arfjarðar, eins og takmörk hennar verða ákveðin með reglugerðinni, og farmi þeirra:

1) Lestagjald.
2) Vitagjald.
3) Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skips- 

ins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær ekki eru settar á land.
4) Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
4) Festargjald af skipum, er nota festar hafnarsjóðs.

Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrum eigum hafnarinnar, skal 
ákveða með reglugerð, er bæjarstjórn Hafoarfjarðar semur og stjórnarráð íslands 
staðfestir, og skal i henni ákveða, hver skuli greiða þau og innheimta. Fela má 
bæjarfógeta Hafnarljaröar innheimtu á þeim.

Herskip og skemliskip skulu vera undanþegin lestagjaldi.

11. gr.
Nú má álita, að tekjurnar af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru i 10. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og geturþá bæjarstjórnin, 
með sjerstöku sati þykki ráðherra íslands fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi 
aukatoll á að- og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei fara fram 
úr 4°/o af tolli þeim, er greiða ner í landssjóð. Gjald þelta innheimtir tollgæslu- 
maður landssjóös, og fær hann 2 °/o f innheimtulaun. Gjald þetta, sem og gjóldin 
samkvæmt 10. gr., má taka lögtaki.

12. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.
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13. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber bafnarnefnd að leggja fyrir bæjarstjórn 

frnmvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Áætiun 
þessa skal ræða á tveimur fundum á sama hátt og fjárhagsáætlun bæjarsjóðsins, 
og skal hún fullsamin fyrir lok nóvembermánaðar. — Áætlunin sendiit stjórnar- 
ráðinu til saroþyktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstökum 
gjaldliðum og tekjuliðum.

14. gr.
Nú hefir bæjarstjórn í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við böfn- 

ina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnarráðsins 
þarf til, og skal hún þá senda stjórnarráðinu sjerstaka tillögu um það efni. Skal 
það gert svo tímanlega, ef kostur er, að samþykki stjórnarráðsins geti komið til, 
áður en bún lætur fjárbagsáætlun hafnarinnar frá sjer.

15. gr.
Komi það í ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sje að sinna 

einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárupphæðum,. 
ber hafnarnefnd að tilkynna það bæjarstjórn i tæka tið. Fallist bún á tillögur 
hafnarnefndar, skal þegar leita samþykkis stjórnarráðsins til þess að vikja megi 
frá áætluninni. Fyr má eigi framkvæma verkið nje stofna til tekjnhallans.

16. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir lok febrúar, skal gera 

reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á binu liðna ári og efnahagsreikning 
hennar.

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og bæjarsjóðs- 
reikningana.

Samrit af reikningnum, eins og hann hefir verið úrskurðaður af bæjar- 
stjórninni, seudist siðan stjórnarráðinu.

17. gr.
Að öðru leyti skal ákveðið með reglugerð, er bæjarstjórnin semur og 

stjórnarráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættnlausri umferð um 
hófnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. t reglugerð- 
inni má ákveða sektir fyrir brot á henni, 10—500 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð.

18. gr.
Sem almenn lögreglumál skal með þau mál farið, sem rísa út af brotum 

gegn 4. gr. laga þessara og reglugerðum þeim, er settar verða samkvæmt þeim.
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K<1. 553. Lög

um Búnaðarhanka íslands.

(Afgreidd frá Nd. 6. mai).

I. KAFLI.
Stofnun og skipulag bankans.

1. gr.
Banka skal stofna, er nefnist Búnaðarbanki, íslands. Á Norðurlanda- 

málum er heiti hans Islands Landbrugsbank, á ensku The Rural Bank 
of Iceland.

2. gr.
Tilgangur bankans er að styðja landbúnaðinn og greiða fyrir fjár- 

málaviðskiftum þeirra, er stunda landbúnaðarframleiðslu.

3. gr.
Búnaðarbanki íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, 

undir sjerstakri stjórn, svo sem nánar er ákveðið í VIII. kafla laga þessara.
Bankinn starfar í 6 deildum með aðgreindum fjárhag, og nefnast 

þær sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild, bústofnslánadeild, Ræktunar- 
sjóður, lánadeild smábýla við kaupstaði og kauptún og Byggingar- og 
landnámssjóður. Skal halda algerlega aðgreindum varasjóðum og öðrum 
eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reikningshaldi hverrar deildar 
fvrir sig.

4. gr.
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess 

að taka lán erlendis, án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sjer- 
staka lagaheimild í hvert sinn, að undanteknu láni samkv. 11. gr. laga 
þcssara.

5. gr.
Búnaðarbanki Islands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnar- 

þing i Reykjavík. En auk þess getur bankinn haft útibú eða umboðsskrif- 
stofur þar sem bankastjórn telur þörf á, að fengnu samþykki ráðherra.

II. KAFLI.
Sparisjóðs- og rekslrarlánadeild.

6. gr.
Sparisjóðsdeildin tekur við peningum sem innláni eða með spari- 

sjóðskjörum.
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7. gr.
Sparisjóðsdeildinni er heimilt, í samræmi við tilgang bankans 

(sbr. 2. gr.):
1. Að kaupa og selja víxla, tjekka og ávisanir.
2. Að veita lán rekstrarlánafjelögum eða kaupa vixla sparisjóða, sam- 

vinnukaupfjelaga, banka eða bankaútibúa, með því skilyrði, að fjeð sje 
eingöngu notað til þess að lána það út aftur til rekstrarlánafjelaga, sem 
stofnuð kunna að verða og starfrækt samkvæmt sjerstökum lögum um 
slík fjelög.

3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga, að áskildu 
lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda.

4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð.
5. Að annast að öðru leyti venjuleg sparisjóðsstörf.

8. gr.
Sparisjóðsdeild skal eiga að minsta kosti 15% &f innlánsfje með spari- 

sjóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbrjefum, svo sem rikisskulda- 
brjefum, jarðræktarbrjefum, veðdeildarbrjefum Búnaðarbankans eða 
Landsbankans eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og ráðherra telja 
jafntrygg. í stað verðbrjefa má koma innieign í sparisjóðsdeild Landsbanka 
íslands.

9. gr.
Allur tekjuafgangur rennur i varasjóð deildarinnar, enda ber hann 

töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum 
hennar.

10. gr.
Ríkisstjórnin skal, ef ástæður leyfa, sjá um, að handbært fje opin- 

berra sjóða, sem ekki eru geymdir í Söfnunarsjóði, sjeu geymdir í sparisjóðs- 
deild bankans, að svo miklu leyti sem þörf er á fyrir útlánsstarfsemi deildar- 
innar, enda sjeu þeir ekki sjerstaklega ætlaðir til eflingar öðrum atvinnuvegi.

11. gr.
Nú þykir sparisjóðsdeild ekki hafa nægilegt fjármagn til þess að full- 

nægja lánsþörf, sjerstaklega til rekstrarlána samkv. 7. gr. 2, og er þá rikis- 
stjórninni heimilt að veita ábyrgð ríkissjóðs fyrir viðbótarláni erlendis, alt 
að 3 milj. kr.

12. gr.
Sparisjóðsdeildin nýtur allra hlunninda og lýtur öllum ákvæðum 

hinnar almennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvisi sje ákveðið i þess- 
uir. lögum.
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III. KAFLI.
Veðdeild bankans.

13. gr.
Ríkissjóður leggur veðdeild bankans til stofnfje að upphæð minst 

1250000 króna. Stofnfje þetta greiðist þannig, að veðdeildin tekur við þvi 
af skuldabrjefum viðlagasjóðs, sem ekki afhendist bústofnslánadeild 
samkv. 41. gr.

Kirkjujarðasjóðinn skai, að því leyti sem fje verður fyrir hendi vegna 
ínnlausnar bankavaxtabrjefa sjóðsins og ríkisstjórnin telur, að við verði 
komið, ávaxta í veðdeild Búnaðarbankans.

14. gr.
Fyrst um sinn greiðist engir vextir af stofnfjenu. En er varasjóður 

veðdeildarinnar er orðinn 20% af stofnsjóðnum, greiðir hún ríkissjóði 4% 
ársvexti af þvi stofnfje, er ríkissjóður hefir lagt til, þó aldrei meira en helm- 
ing tekjuafgangs síns.

15. gr.
Tekjuafgangur hvers árs rennur i varasjóð. Nú verður veðdeildin 

fyrir tapi eða árstekjur hennar hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá 
það, er á vantar, úr varasjóði.

Nú er varasjóður orðinn 30% af stofnsjóði veðdeildarinnar, og má þá 
Jeggja það, sem fram yfir er, við stofnsjóðinn.

16. gr.
Veðdeild Búnaðarbankans gefur út bankavaxtabrjef, er hljóða 

á handhafa, en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn bankans kveður 
á um lögun, útlit og fjárhæð brjefanna, en fjármálaráðherra og bankastjórn 
undirskrifa þau.

Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum. Ákveður bankastjórn hvenær 
lokið skuli hverjum flokki, en það skal ætíð gert áður en liðin eru 8 ár frá 
þvi er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo eða fleiri flokka, með mismun- 
andi vöxtum, starfandi í senn.

Aldrei má vera meira i umferð af vaxtabrjefum en nemur áttfaldri 
upphæð stofnsjóðsins.

Ef meira er gefið út um stundarsakir af vaxtabrjefum en nemur þeirri 
fjárhæð, sem veðdeildin á i veðskuldabrjefum, er bera eins háa vexti og 
vaxtabrjefin, þá skal geyma andvirði mismunarins í Landsbankanum, uns 
þvi verður varið til útlána.

17. gr.
I reglugerð, sem ráðherra setur fyrir veðdeildina alla eða einstaka 

flokka vaxtabrjefa, skal ákveða vexti brjefanna, gjalddaga þeirra, hvar þá 
skuli greiða og hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra. Þar skal
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og ákveðið tímatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers flokks skal 
'era lokið, og skal það aldrei vera siðar en 48 árum eftir að flokkur var 
opnaður.

Vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
rikisins innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á i rikissjóð.

18. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum veðdeildarinnar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er veðdeildin fær frá lántakendum og geymt and- 
virði seldra brjefa samkv. síðustu málsgr. 16. gr.

2. Varasjóður veðdeildarinnar.
3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvörð- 

un reglugerðar, alt að 10% af því, sem lán þeirra námu á siðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.

4. Stofnsjóður veðdeildarinnar.
5. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan 
er greint.

19. gr.
Hlutverk veðdeildarinnar er:

1. Að veita lán gegn veði í jörðum og hverskonar fasteignum, sem ætlað- 
ar eru til framleiðslu landbúnaðarafurða eða til almenningsnota i 
sveitum landsins.

2. Að veita lán bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelögum, eða trygð með ábyrgð 
þeirra, að áskildu lögmæltu samþykki æðri stjórnarvalda, enda sje 
lánið ætlað til jarðræktar, búrekstrar eða til einhvers fyrirtækis til al- 
menningsheilla i sveitum.

3. Að veita lán gegn afgjaldskvöð af fasteign, með forgangsrjetti fyrir 
samningsveði, enda hafi lög verið sett, er heimili að leggja slíkar af- 
gjaldskvaðir á fasteignir. Lán þessi veitast löggiltum fjelögum fasteigna- 
eigenda, er hafa með höndum fjelagsmannvirki til umbóta á fasteign- 
um, svo sem raforkuveitur eða önnur slík mannvirki.

20. gr.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, skulu eigi tekin gild 

sem veð, nema vátrygð sjeu í vátryggingarstofnun, er stjórn bankans telur 
góða og gilda. Veðdeildin getur áskilið sjer að annast sjálf vátrygginguna 
og innheimta iðgjöldin með árgjöldum af láninu.

21. gr.
Að jafnaði má ekki lána nema gegn 1. veðrjetti og aldrei yfir % 

virðingarverðs fasteignar. Heimilt er þó að taka gildan 2. eða siðari veðrjett, 
ef opinberir sjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð eru innan %
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virðingarverðs. En af sliku láni má taka sjerstakt áhættugjald í varasjóð, 
eftir ákvörðun bankastjórnar. Minsta lán skal vera 300 kr., og skulu lán 
jafnan standa á hundraði króna.

Lánstiminn má aldrei vera yfir 40 ár, en nánari ákvæði um lánstima 
eftir þvi hverrar tegundar veðið er, má setja með reglugerð.

22. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð. Má þar meðal ann- 
ars ákveða, að stjórn Búnaðarbankans megi tilnefna virðingarmenn. 
Þar má og heimila, að gildandi fasteignamat komi i stað virðingar á veðinu, 
eftir tilteknum reglum og ákvörðun bankastjórnar.

Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef bankastjórnin 
krefst þess, sýna skilriki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir þvi, að veðið 
hafi eigi rýrnað í verði, svo að veðdeildinni geti verið hætta búin. Láti lán- 
takandi farast fyrir að senda slik skilriki, eða hafi bankastjórn orðið þess 
vör, að veðsett eign hafi rýrnað í verði, má láta skoðun og nýja virðingu fara 
fram á kostnað lántakanda.

23. gr.
1 virðingargerðum getur bankastjórn látið tilgreina sjerstaklega verð 

hverrar fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar 
eða landsins, og hinsvegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa 
verið á landinu, svo sem jarðabóta, bygginga og annara umbóta. Getur 
hankastjórn ákveðið að veita eigi að jafnaði hærra lán út á neina fasteign 
en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu því aðeins 
svo hátt, að lánið verði ekki yfir % virðingarverðs allrar eignarinnar.

24. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, greiðir hún i vaxtabrjefum sinum 

eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð, sem hún 
getur fengið fyrir brjefin, að frádregnum sölukostnaði. Semja má um sölu 
vaxtabrjefa hvers flokks fyrirfram i einu eða fleiru lagi, enda samþykki 
ráðherra söluverðið.

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæð sinni í varasjóð veð- 
deildarinnar, um leið og hann tekur lánið. Þó er heimilt að ákveða í reglu- 
gerð, að lántökugjaldið greiðist í tvennu lagi.

25. gr.
Nú verða eigendaskifti að fasteign, sem er veðsett veðdeildinni, og 

getur bankastjórn þá heimtað lánið endurgreitt að öllu eða nokkru leyti, 
ef henni þykir ástæða til.

Vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má það verða, ef eignarheimild 
hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþÍDg). 150
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Þegar fasteign, sem veðdeildin hefir veð í, er seld, skal kaupandi til- 
kynna bankastjórn eigendaskiftin í síðasta lagi á næsta gjalddaga á afborg- 
un lánsins. Heimta má alt að 1% aukagjald af veðskuldinni, er rennur i vara- 
sjóð, ef skuldunautur veðdeildarinnar vanrækir að tilkynna bankastjórn þeg- 
ar í stað, ef verulegar breytingar eru gerðar á veðsettri eign, svo að eignin 
við það rýrni i verði.

26. gr.
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef 
ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga eða veðið gengur svo 
úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldu- 
nautúr eigi vátrygðum húsum, sem að veði eru og talin eru með i matinu, 
eða falli á veðið skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfu veð- 
deildarinnar, eða brjóti lánþegi annars í verulegum atriðum skyldur sinar 
samkvæmt lögum og reglugerðum veðdeildarinnar eða lánssamningum, er 
bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga 
begar, án uppsagnar.

27. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs i einu lagi, með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga.

Árlegt tillag til að borga kostnað við veðdeildina og til varasjóðs er 
af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga.
Á ákveðnum gjalddögum má liver lántakandi, án undangenginnar 

uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó eigi minna en 100 kr. 
í einu, eða að endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða 
með bankavaxtabrjefum þess flokks, er lán hans var veitt úr, eftir ákvæðis- 
^erði þeirra. Á öðrum tíma árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin 
samþykkir, þó þvi aðeins að það sje veðdeildinni að skaðlausu.

28. gr.
Samningsbundnum afborgunum, sem greiddar eru í peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks, er I 
blut á, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fer fram 
i viðurvist tveggia manna. Annan kveður ráðherra til þess, hinn banka- 
stjórnin. Þá er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 6 mánaða fvrir- 
vara tölu- og bókstafsmerki bankavaxtabrjefa þeirra, er upp hafa komið til 
innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Auglýsing þessi 
skal birt i Lögbirtingablaðinu og í samsvarandi blöðum erlendis, þar sem 
ætla má, að brjefin sjeu í umferð.

Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru I peningum, 
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist innan þess 
tima, er önnur lán sama flokks eiga öll að vera greidd. Ella skal þessu fje
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varið til að innleysa bankavaxtabrjef flokksins eftir hlutkesti, eins og áSur 
segir, eða kaupa brjef til innlausnar.

Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er segir í 1. máls- 
grein þessarar greinar, innleysa bankavaxtabrjef í stærri stíl.

29. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, 

gcta, gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið út- 
horgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða 
vexti af höfuðstólnum upp frá þvi.

30. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar, 

rennur í varasjóð veðdeildarinnar, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, 
en vaxta innan 5 ára, hvorttveggja talið frá gjalddaga.

31. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum veðdeildar- 

mnar, og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mán- 
aða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í Lög- 
birtingablaðinu og i samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, þar sem ætla 
má, að brjefin sjeu i umferð. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka 
tið, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt 
bankavaxtabrjef, með sömu upphæð og það, er glataðist, án þess að nokkur 
annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið 
kröfu á hendur bankanum. Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir 
aimennum reglum.

32. gr.
Bankavaxtabrjef þau, sem innleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til 

að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta 
þau undir eins, á þann hátt að þau með því verði ógild, og leggja þau til 
geymslu í fjárhirslu veðdeildarinnar. Skal svo við lok næsta reikningsárs 
brenna þau i viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum þeim, er inn- 
lcystir hafa verið það reikningsár.

33. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru i gjalddaga, skal borga út 

f afgreiðslu bankans í Reykjavík. 1 reglugerð veðdeildarinnar má ákveða, 
að útborgariir þessar fari einnig frani erlendis, þar sem ætla má, að brjefin 
sjeu i umferð.

34. gr.
Fje varasjóðs og stofnsjóðs skal ávaxta i bankavaxtabrjefum veð- 

deildarinnar eða á annan tryggan hátt, er reglugerð ákveður.
Varasjóðurinn er óskiftur til tryggingar útgefnum bankavaxtabrjcf-
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nm allra flokka veðdeildarinnar, en í bókum bankans má sundurgreina 
liann í deildir, eftir því sem ástæða þykir til.

Nú hefir veðdeildin orðið fyrir tapi og varasjóður, að viðbættri sam- 
ábyrgð lántakenda, hrekkur eigi til greiðslu þess, og greiðist þá tapið úr 
stofnsjóði. En stofnsjóður á þennan hátt lækkar um 15%, má veðdeildin eigi 
halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán, nema Alþingi 
ákveði á ný, að hún skuli Iialda áfram störfum, og með hvaða skilyrðum.

35. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir veðdeildin heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sátta eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. fcþr. 1817, 
10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. Veðdeild- 
in þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal þar 
ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með 
neinskonar dómskoti.

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
komin i gjalddaga, og skuldunaut er rjett að höfða mál, til endurgjalds á öllu 
því, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu

Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara.

36. gr.
Nú hefir veðdeildin orðið að láta leggja sjer út veðsetta eign (sbr. 35. 

gr.) og eignin hefir eigi selst innan árs frá því er veðdeildin tók við henni, 
og skal þá greiða veðskuldina úr varasjóði, eða að minsta kosti svo mikinn 
hluta hennar, að eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðj- 
ungur virðingarverðs hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst 
i eignina á uppboði. Skal eignin siðan seld svo fljótt sem unt er og sýnt 
þykir, að eigi sje ávinningur að biða lengur með söluna, og getur kaupandi 
þá tekið að sjer eftirstöðvar lánsins.

Á meðan veðdeildin hefir slíka eign með höndum, skal eigi að síður 
árlega greiða tilskildar afborganir og vexti af láninu, er. greiðist úr vara- 
sjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi til þess.

1 ársreikningum veðdeildar skal gera sjerstaklega grein fyrir þeim 
eignum, sem þannig er ástatt um.

37. gr.
Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 

kaupa bankavaxtabrjef veðdeildarinnar, en þó eigi hærra verði en skráðu í 
eða almennu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. Alt það 
geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum gildum 
ókvæðum má verja til útlána gegn fasteignaveði, má i stað þess gevma i 
bankavaxtabrjefum veðdeildarinnar.
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38. gr.
Ákveða má í reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða 

bæjar-, sýslu- og sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri 
þoknun, er veðdeildin greiðir, veita bankastjórn upplýsingar og aðstoð, svo 
sem að láta i ljós álit sitt um verð fasteigna, að hafa eftirlit með viðhaldi 
veðsettra eigna, að annast innheimtu árgjalda af lánum eða sölu banka- 
vaxtabrjefa, eða að inna af hendi önnur álika störf fyrir veðdeildina.

39. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

2 miljónum króna í vaxtabrjefum veðdeildarinnar, með þeirn kjörum, að 
rikissjóður verði að likindum skaðlaus af.

40. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fresta fyrst um sinn framkvæmd þessa 

(III.) kafla laganna um veðdeild bankans.

IV. KAFLI.
Bústofnslánadeild.

41. gr.
Ríkissjóður leggur til tryggingarfje fyrir skuldbindingum bústofns- 

lánadeildar, að upphæð 700 þús. kr., i skuldabrjefum viðlagasjóðs, eða öðr- 
um skuldabrjefum eigi ótryggari. Ennfremur leggur ríkissjóður deildinni til 
stofnsjóð, að upphæð 300 þús. kr., er greiðist með 50 þús. kr. árlegu tillagi 
úr ríkissjóði um næstu 6 ár.

42. gr.
Bústofnslánadeild hefir sjerstakan varasjóð og rennur i hann allur 

tekjuafgangur deildarinnar.
43. gr.

Bústofnslánadeildin gefur út bankavaxtabrjef, alt að sexfaldri upphæð 
tryggingarfjár og stofnsjóðs. Skal hverjum flokki bankavaxtatrjefanna lok- 
að innan 5 ára frá því er flokkurinn var opnaður, og innlausn allra brjefa 
hvers flokks lokið innan 15 ára frá sama tíma.

Að öðru leyti gilda ákvæði 16. og 17. gr. laga þessara einnig um banka- 
vaxtabrjef bústofnslánadeildar.

44. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum bústofnslánadeildar er:

1. Veðskuldabrjef þau, er deildin fær frá lántakendum, og geymt andvirði 
seldra brjefa.

2. Varasjóður bústofnslánadeildar.
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3. Sameiginleg ábyrgð lántakenda hvers flokks, samkvæmt nánari ákvæð- 
um reglugerðar, alt að 10% af þvi, sem lán þeirra námu á síðasta gjald- 
daga áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.

4. Tryggingarfje og stofnsjóður bústofnslánadeildar.
5. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert i þeirri röð, sem að ofan 
greinir.

45. gr.
Áf fje bústofnslánadeildar skal eingöngú veita bændum og öðrum 

þeim, er kvikfjárrækt stunda, lán til þess að auka bústofn sinn eða koma 
upp bústofni. Ennfremur má veita sömu mönnum lán til að kaupa verkfæri 
til jarðyrkju og lieyvinnu.

Lán deildarinnar skulu jafnan trygð með 1. veðrjetti i búfje lántak- 
anda og mega ekki hærri vera en helmingur verðs hms veðsetta búfjár eftir 
verðlagsskrá.

Ekkert lán má veita gegn veði i búfje, öðru en kúm, nema eigandi 
íjárins setji auk þess hreppsábyrgð sem viðbótartryggingu, eða aðra trygg- 
mgu, sem bankastjórn tekur gilda.

Nú tekur deildin veð í búfje, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og 
slysahættu í vátryggingarsjóðum sveitarfjelaga eða á annan hátt, og skal þá 
jafnan krefjast slíkrar tryggingar.

46. gr.
Hverri lánbeiðni skal fylgja:

1. Vottorð hreppstjóra um, að lánbeiðandi eigi búfje það, sem boðið er að 
veði, og að það sje ekki veðsett öðrum.

2. Vottorð hreppsnefndar um, að lánþegi hafi ekki lent í fóðurþröng síð- 
ustu 5 ár, eða þau ár, sem hann hefir búið, ef skemmra er.

3. Vottorð forðagæslumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og 
fóðurbirgðir eigandans.

4. Skýrsla hreppstjóra samkvæmt framtalsbókum hreppsins um búpen- 
ingseign lánbeiðanda síðustu 5 ár, eða þann tíma, er hann hefir búið, 
ef skemmra er.

Þau skilríki, sem tilgreind eru 1 1. og 3. lið, skal lántakandi senda 
bankastjórn árlega, meðan lánið stendur. Ef lán hefir verið fengið til verk- 
færakaupa, skal lántakandi senda bankastjórn innan 12 mánaða vottorð 
breppstjóra um, að verkfærin hafi verið keypt og sjeu i eigu lántakanda.

Nánari ákvæði um virðing búfjár til lántöku og um viðhald veðs má 
setja með reglugerð.

47. gr.
Ef bankastjórn krefst, er hreppstjóri hver skyldur til að senda henni 

árlega nákvæma skýrslu yfir búfjáreign allra eða tiltekinna búenda i 
hreppnum.

Nú kemur það í ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars
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en aukningar á bústofni sinum, eða hann hefir fargað aftur af bústofnin- 
um, og er lánið þá þegar afturkræft. Auk þess skal lántakandi sæta sekt- 
um, frá 20—200 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum 
lögum. Sama gildir um lán, sem fengin eru til verkfærakaupa samkv. 45. gr.

48. gr.
Um útborgun lána, sölu vaxtabrjefa og varasjóðsgjald við lántöku 

gilda ákvæði 24. gr. laga þessara.

49. gr.
Lánin skulu eigi veitt til lengri tíma en 10 ára. Fyrstu 2 árin mega 

þau standa afborgunarlaus, en vextir greiðast árlega og varasjóðsgjald %% 
af uppliæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjalddagi vaxta 
og afborgana skal vera 1. nóvember ár livert.

Nú flytur skuldunautur bústofnslánadeildar búferlum, og skal hann 
þá þegar tilkynna það bankastjórninni. Flytji skuldunautur, er fengið hefir 
liústofnslán gegn hreppsábyrgð, úr þeim hreppi, án þess að hafa fengið 
ábyrgð hreppsnefndar framlengda, skal lánið þegar fallið í gjalddaga, enda 
hafi hann ekki sett aðra tryggingu i hennar stað, er bankastjórn tekur gilda.

Um rjett og skyldur lánþega gilda að öðru leyti ákvæði 26. og 27. gr. 
laga þessara, svo sem við á.

50. gr.
Um vaxtabrjef og innlausn þeirra, greiðslu vaxta, um varasjóð 

deildarinnar og um skyldur embættismanna til aðstoðar gilda ákvæði-28.— 
34. gr. og 38.—39. gr. (um veðdeild bankans) einnig um bústofnslána- 
deildina.

51. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð 4. nóv. 1887 er lántakanda rjett 

að veðsetja bústofnslánadeildinni einu nafni tiltekna flokka búfjár síns, er 
liann á eða eignast kann, og gengur veð deildarinnar fyrir öllum siðari 
veðsetningum búfjár eða einstakra gripa innan sama flokks. Sama gildir 
um veðsetning fóðurbirgða, sem veðsali kann að eiga á hverjum tíma handa 
veðsettu búfje.

8. gr. sömu laga gildir eigi um veðsetning búfjár og fóðurbirgða til 
bústofnslánadeildar, og eigi tapar deildin heldur veði sínu, þótt veðbrjef sje 
ekki þinglesið á ný á fyrsta manntalsþingi eftir flutning veðsala i aðra 
þinghá, nema bankastjórn hafi í tæka tíð verið kunnugt um flutninginn.

Fje ófullráða manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til að 
kaupa bankavaxtabrjef bústofnslánadeildar.

52. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

P/2 milj. kr. í vaxtabrjefum bústofnslánadeildar, með þeim kjörum, að rikis- 
sjóður verði að likindum skaðlaus af.
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V. KAFLI.
Ræktunarsjóður.

53. gr.
Um Ræktunarsjóð gilda sjerstök lög (sbr. lög um Ræktunarsjóð Is- 

lands, nr. 17,13. júni 1925) eins og þau eru nú eða þeim kann siðar að verða 
breytt, svo og sjerstakar reglugerðir um sjóðinn og starfsemi bans. Þó falla 
niður sjerákvæði þeirra laga um skipun stjórnar sjóðsins, laun stjórnenda 
og endurskoðun reikninga hans, eftir að Búnaðarbanki Islands hefir 
tekið til starfa og tekið við stjórn Ræktunarsjóðs.

Ennfremur heimilast ríkisstjórninni að fella úr gildi samning þann, er 
gerður var við stjórn Landsbanka Islands um kaup á verðbrjefum sjóðsins, 
samkvæmt 27. gr. laga nr. 17, 18. júní 1925, um Ræktunarsjóð Islands.

VI. KAFLI.
Lánadeild smábýla við kaupstaði og kauptún.

54. gr.
Ríkissjóður leggur fram 50 þús. kr. á ári i 6 ár til lánadeildar til smá- 

býla i nágrenni kaupstaða og kauptúna.

55. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán innanlands eða utan, alt að 2 

miljónum kr., handa lánadeildinni, til starfsemi þeirrar, er henni er ætlað 
að vinna samkvæmt lögum þessum.

56. gr.
Rikissjóður afhendir Búnaðarbankanum lánsfjeð, en deildin stendur 

aftur ríkissjóði skil á vöxtum og afborgunum láns þess, er ríkissjóður hefir 
tekið i þessu skyni.

57. gr.
Lán samkvæmt þessum kafla skal aðeins veita til smábýla i grend 

við kaupstaði og kauptún, og skal það að jafnaði vera skilyrði fyrir láni, 
að land það, er býli fylgir, skuli fullræktað eða fullnotað geta veitt meðal- 
fjölskyldu að minsta kosti þriðjung þess, er þarf til framfærslu henni.

58. gr.
Lán úr lánadeild má veita gegn þessum tryggingum:

a. gegn hverju þvi fasteignaveði, er bankastjórnin tekur gilt.
b. gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sje býlið 

ekki veðsett með 1. veðrjetti.
c. ^egn ábyrgð sýslu-, bæjar- eða hreppsfjelaga.
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59. gr.
Lán mega nema alt að % af virðingarverði húseigna, mannvirkja 

og lands eða afnotarjetti lands.
60. gr.

Hámark lánsfjárhæðar má vera 15000 krónur.

61. gr.
1 reglugerð bankans skal setja nánari ákvæði um starfsemi þess- 

arar deildar.

VII. KAFLI.
Byggingar- og landnámssjóður.

62. gr.
Um þessa deild bankans gilda sjerstök lög (sbr. lög um Byggingar- og 

landnámssjóð, nr. 35, 7. mai 1928) og reglugerðir, er samkvæmt þeim verða 
settar.

VIII. KAFLI.

Sjerrjettindi bankans.

63. gr.
Bankinn er undanþeginn tekjuskatti, útsvari og öðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnist, til rikissjóðs eða sveitar- 
sjóða, eða til annara stofnana.

Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bank- 
anum og i nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum hand- 
veðsrjett, arðmiðar af skuldabrjefum bankans og framsöl þeirra skulu und- 
anþegin stimpilgjaldi.

64. gr.
Fje það, sem lagt hefir verið i bankann, ásamt vöxtum þess, er und- 

anþegið kyrsetning eða lögbaldi, meðan það stendur þar.

65. gr.
Bankinn er undanþeginn almennum ákvæðum laga um hámarksvexti 

af útlánum gegn fasteignaveði.
66. gr.

Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskifti og 
ber þá uppboðsbaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Búnaðar-

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 151
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bankanum og geta þess i uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum 
gert viðvart svo timanlega að hægt sje að láta mæta við uppboðið.

IX.KAFLI.
Stjórn bankans, reikningsskil o. fl.

67. gr.
Bankastjórar eru 3, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur.
Ráðherra sá, er fer með mál landbúnaðarins, skipar bankastjórnina 

og hefir yfirumsjón bankans.
Ráðherra getur sagt bankastjóra upp með 12 mánaða uppsagnarfresti, 

enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðu sinni með sama fyrirvara. Þó getur ráð- 
htrra vikið bankastjóra frá fyrirvaralaust, gegn því að greiða honum 6 
mánaða laun, ef ekki er um slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem 
heimili frávikning hans án nokkurrar launagreiðslu. Fráviknum bankastjóra 
skal skýrt frá ástæðum fyrir frávikningunni.

Aðalbankastjóri hefir að árslaunum 12000 krónur og auk þess dýr- 
tíðaruppbót, sem ráðherra ákveður, þó svo, að hann aldrei hafi hærri Iaun 
og dýrtíðaruppbót samanlagt en bankastjórar Landsbanka Islands. Með- 
stjórnendur hafa 4000 kr. árslaun hvor og dýrtíðaruppbót eftir ákvörðun 
ráðherra, þó ekki yfir þriðjung af dýrtíðaruppbót aðalbankastjóra.

Ráðherra getur um stundarsakir veitt fráförnum bankastjóra eða 
ekkju hans eftirlaun, alt að 50% af laununum handa bankastjóranum og 25% 
nf launum handa ekkju hans, en eigi til frambúðar nema samþykki Al- 
þingis komi til.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, 
tf bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað i bili.

68. gr.
Ráðherra skipar bókara og fjehirði bankans, ákveður laun þeirra og 

vikur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.
Aðra starfsmenn bankans velur bankastjórn eftir þörfum og ákveður 

Iaun þeirra.
69. gr.

Bankastjórar annast dagleg störf bankans. Tveir bankastjórar skulu 
nndirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða framselja vixla, 
verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er bankastjórn heimilt að 
veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bank- 
ann i þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra, svo og 
að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda 
bankann með undirskrift sinni í tilteknum málefnum. 1 reglugerð má setja 
ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir banka- i 
stjórar, og eigi aðrir, svo gilt sje.
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Kvittanir bankans eru því aðeins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað 
undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær sjeu athugaðar. Fje- 
hirðir má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki banka- 
sijórnar þarf til, nema með samþykki tveggja bankastjóra, eða aðalbanka- 
stjóra og starfsmanns, sem umbóð hcfir samkv. 1. málsgrein þessarar greinar.

70. gr.
Aðalbankastjóri má eigi hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálf- 

ur atvinnu eða vera i stjórn atvinnufyrirtækja.
Eigi mega bankastjórar nje starfsmenn vera skuldskeyttir bank- 

anum, nema veðdeild, hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.
Bankastjórar og starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um alt það, er 

snertir hagi viðskiftamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um vegna starf- 
semi sinnar við bankann.

71. gr .
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn bankans, skipaðir af ráðherra 

til tveggja ára i senn, eftir tillögu sameinaðra landbúnaðarnefnda beggja 
deilda Alþingis, að viðhafðri hlutfallskosningu. Skulu þeir hafa stöðugt 
eftirlit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans i hverju einstöku 
atriði og bera þá saman við bækur bankans, verðbrjefaeign og heima- 
fje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bank- 
ans og eignir sjeu fyrir hendi.

Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðs með ársreikn- 
ingum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til. Árslaun endur- 
skoðendanna skulu ákveðin i reglugerð.

72. gr.
Bankastjórnin skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt 

yfirlit yfir liag bankans, er birta skal i B-deild Stjórnartiðindanna, og við 
árslok fullkominn, endurskoðaðan ársreikning og skýrslu um hag og starf- 
semi bankaus á árinu. Ráðherra úrskurðar ársreikninginn, og skal því næst 
hirta útdrátt úr honum í B-deild Stjórnartíðindanna.

73. gr.
Heimilt er bankanum að koma upp umboðsskrifstofum úti um land, 

þar sem bankastjórn og ráðherra telja þörf á. Umboðsskrifstofur bankans 
gcta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu vera að taka við um- 
soknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar til undirbúnings lán- 
tökunni, að borga út lán, er bankinn veitir, ef fje til þess er fyrir hendi í 
skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu bankavaxtabrjefa og eftir- 
)it með veðsettum eignum, hver i sínu umdæmi.

Ráðherra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður 
þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórnar.
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74. gr.
Deildir hankans taka hver um sig þátt i sameiginlegum kostnaði við 

stjórn, rekstur og húsnæði hankans. Skifting kostnaðarins ákveður banka- 
6tjórn með samþykki ráðherra.

75. gr.
Með reglugerð fyrir bankann má setja þau ákvæði um stjórn hans og 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sje gert sjerstaklega ráð fyrir 
þeim i þessum lögum, enda fari þau eigi i hág við neiu ákvæði i lögunum.

X. KAFLI.
Niðurlagsákvmði.

76. gr.
Lög um stofnun Rikisveðbanka lslands, nr. 64, 27. júni 1921, eru úr 

gildi numin.

Kd. 554. KefndarAllt

um írv. til laga um forkaupsrjett kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkj 
um o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með þvi, að málið nái fram að 
ganga. Tveir nefndarmenn (H. K. og M. G.) tóku ekki þátt í meðferð máls- 
ins og hafa þvi óbundin atkvæði um það.

Nefndin vill þó gera á frumvarpinu svofelda

BREYTINGU:

Við 1. gr. 2. málsgrein. Á eftir orðunum skauptún, sem er sjerstakt hrepps 
fjelag«, komi: eða hreppur, sem hefir yfir 400 ibúa.

Alþingi, 6 mai 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Torfason. 
form. fundaskr. og frsm.
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Nd. 555. Wefndar&llt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. apríl 1928, nm einkasölu á sild.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Frv. þetta er komið frá Ed., og hefir nefndin borið það saman við lögin 
frá 1928. Breytingarnar lúta allar að tryggingn rekstrar einkasölunnar og miðast 
við þá þörf, sem reynsla siðasta árs benti til um verkun sildar, veltufjárþörf, 
sjóðmyndanir og starfsháttu. Meiri hl. nefndarinnar fellst á breytingarnar, telur 
þær yfirleitt haldkvæmar og leggur til, að frv. verði samþykt óbreylt.

Einn nefndarmann (Ó. Th.) vantaði á fund, annar (J. Jós.) lýsti sig ó- 
samþykkan stefnu frv.

Alþingi, 6. mai 1929.

Sveinn Ó'afsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Magnús Torfason. 
form., frsm. fundaskr.

Ed. 556. 5í<*fndar&llt

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndinni hefir verið það fullljóst, að þörf væri á að hraða sem mest 
afgreiðslu fjárlaga i þessari deild.

Fjárlög voru ekki lögð fram til 1. umræðu í efri deild fyr en liðnir 
voru 75 dagar frá þingsetningu. Er þá auðsætt, að ef samsvarandi tima væri 
varið til afgreiðslu þeirra eftir það, yrði þingið óhæfilega langt. Nefndin hefir 
því hagað störfum sinum að nokkru leyti með hliðsjón af þvi, hversu mjög 
nú er liðið á eðlilegan og hæfilegan þingtima. Hetir þess vegna verið dregið 
til 3. umræðu að taka ákvarðanir og gera tillögur um viss mikilsvarðandi at- 
riði fjárlaganna, með það fyrir augum að nota frestinn þar til 3. umr. hefst 
til þess að íhuga þessi atriði sjerstaklega. Taldi nefndin, að á þann hátt 
sparaðist nokkur timi.

Nefndin leggur þvi ekki i þetta sinn fram neinar tillögur um tekju- 
bálkinn, ræðst ekki i neinn verulegan niðurskurð útgjalda til þess að verjast 
tekjuhalla, og gerir engar tillögur um 23. gr. Þetta er gert með ráðnum hug, 
með það fyrir augum að taka þessi atriði sjerstaklega til yfirvegunar við
3. umr.

Nefndinni er það hinsvegar fullljóst, að sú er ein fyrsla skylda þings- 
ins, að ganga á þann hátt frá fjárlögum, að þau sjeu tekjuhallalaus, og áætlun
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tekna og útgjalda þó það varleg, að fylsta ástæða sje til að ætla, að beri sig 
i heild i venjulegu árferði.

Nefndin gefur engar bendingar um það hjer, hverja skoðun hún hefir 
á tekjuáætlun fjárlaganna eins og hún nú er. En eftir að þannig er gengið 
frá tekjuhlið þeirra, að svo mikið hefir verið teygt úr tekjuvonunum, sem 
fært þykir, án þess þó að brjota i bág við sjálfsagða varfærni, þá er varla 
um aðra leið að ræða til þess að losna við tekjuhalla — sje hann annars 
kominn — en að nema burt útgjöld. Þó taldi nefndin rjett að fá við 2, unir. 
fjárl. i efri deild bendingu um fjármálastefnu deildarinnar, áður en gerð yrði 
fullnaðarráðstöfun til varnar tekjuhalla.

Nefndarmenn hafa hvergi nærri alstaðar getað orðið sammála um 
tillögur nefndarinnar, og hafa þeir þá óbundið atkvæði um þá liði, en óþarft 
þykir að taka fram við hverja tillögu, hve margir nefndarmenn sjeu henni 
fylgjandi.

Skal eigi eytt um þelta fleiri orðum, en vikið nokkuð að breytingar- 
tillögum nefndarinuar.

10. gr.
Nefndin leggur til, að rikisbókara verði greidd 1000 króna persónuleg 

launaviðbót. Er þetta gert eftir bendingu frá fjármálaraðherra, sem taldi þessa 
fulla þörf og kleift án þess að hækka liðinn til rikisfjehirðisstarfa í heild.

11. gr.
Við þessa grein er gerð sú eina breyting — einnig eftir bendingu frá 

fjármálaráðherra —, að lagt er til að hækka þóknun fyrir aðstoð vckfróðs 
manns við endurskoðun skipamælinga úr 500 kr. i 1000 kr. Páll skólastjóri 
Halldórsson befir gegnt þessu starfi siðan 1904 fyrir lítið gjald, 300 kr. til árs- 
loka 1917 og 500 kr. úr þvi. Hann hefir óskað eftir þessari hækkun, og taldi 
nefndin hana sanngjarna.

12. gr.
Nefndin leggur til, að liðurinn til styrktar læknum til utanfarar hækki 

úr 2000 kr. upp i 3000 kr., og að lækni Vestmannaeyinga. ólafi Ó. Lárussyni, 
verði greiddar 1500 kr. þar af. Lítur nefndin svo á, að þessi læknir hafi 
nokkra sjerstöðu vegna þess, hve tiðar eru skipakomur við Eyjar, mikið 
annriki fyrir lækni þar og brýn nauðsyn á góðri þekkingu og atorku. Fyrir 
Iá beiðni frá Iækni þessum um 3000 króna fararstyrk til Þýskalands og Aust- 
urrikis til framhaldsmentunar í almennum lækningum. Sú skoðun kom fram 
i nefndinni, að rjettara myndi að greiða betur en gert hefir verið að undan- 
förnu fyrir læknum í embætti til utanfarar, til þess að kynnast nýjungum í 
læknisfræði, en veita færri námsstyrki i sama augnamiði.

Þá leggur nefndin til,* að niður falli þrír sjúkrastyrkir, til ólafs Stef- 
ánssonar, Unnar Vilhjálmsdóttur og Porgils Porgilssonar. Nefndin litur svo á, 
að þingið geti ekki veitt slika styrki þannig, að rjettlætt veiði, og vill því al- 
gerlega hverfa af þeirri braut.

13. gr.
Pótt nefndin vilji ekki mæla þvi i gegn, að þörf sje á dragferju á
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Hólsá í Rangárvallasýslu, þá virðist það mál ekki nægilega undirbúið og til- 
lagið úr rikissjóði hærra en nefndin veit dæmi til áður. Leggur nefndin þvi 
til, að liðurinn til þessarar dragferju, 7500 kr., falli niður að þessu sinni.

Nefndin telur rjett, að landssimastjóri og ríkisstjórnin hafi sem óbundn- 
astar hendur um það, hvar verði lagðir nýir simar. Af þeirri ástæðu er lagt 
til, að niður falli athugasemdin um simalinuna frá Ögri að Snæfjöllum.

Þá leggur nefndin til, að veittar verði 5100 kr. til Iendingarbóta við 
Unaós, gegn jafnmiklu tillagi annarsstaðar að. Þetta er hinn eini staður við 
Hjeraðsflóa, er notaður verður sem lendingar- og upplagsstaður fyrir vörur, 
en þó ónothæfur án viðgerðar. Verður nefndin því að fallast á nauðsyn fyrir 
þessari fjárveitingu. Fyrir lá teikning og áætlun, gerð að tilhlutun vitamála- 
sljóra.

Ennfremur leggur nefndin til, að veittar verði 15000 kr. til þess að 
Ijúka þeim lendingarbótum i ólafsvik, sem unnið hefír verið að að undan- 
förnu, svo að það mikla fje, sem þegar hefír verið lagt fram, geti komið að 
tilætluðum notum. Þótt lög um hatnargerð i ólafsvik frá 1919 geri ráð fyrir 
7* kostnaðar úr rikissjóði til hafnarinnar, er hjer lagt til, að greiddur 
verði 7* hluti, þar sem þetta verður fremur að telja lendingarbætur en hafn- 
argerð.

14. gr.
Eftir upplýsingum frá mentamálaráðinu þótti sýnt, að námsstyrkurinn 

samkvæmt ákvörðun þess myndi tæplega hrökkva til þeirra stúdenta, sem 
teknir voru i fjarlög þessa árs og nauð^ynlegast er talið, aö styrktir verði á- 
fram. Leggur þvi nefndin til 4000 króna hækkun á liðnum, en að jafnframt 
falli niður hin sjerstaka fjárveiting til Kristins Björnssonar læknis.

Þá þótti nefndinni sanngjarnt að hækka um 800 kr. styrk til Iðnað- 
armannafjelags Akureyrar til kvöldskólahalds. Fjelagið rekur mjög vel útbú- 
inn og fjölsóttan kvöldskóla og hefir miklu til hans kostað. Jafnframt þótti 
sanngjarnt að taka einnig að nokkru til greina umsókn frá Iðnaðarmannafje- 
lagi Hafnarfjarðar um styrk til samskonar skólahalds þar.

Fyrir nefndinni lá umsókn um 5000 kr. framlag til viðgerðar á húsi 
kvennaskólans á Blönduósi og kostnaðaráætlun um verkið. Nefndinni þótti 
sýnt, að viðgerð þessi væri nauðsynleg, og leggur til, að 4000 kr. verði veittar.

Nefndin telur gagnfræðaskóla Reykjavikur sjerskóla fyrir Reykjavik 
eða einstaka menn þar, enda utan þeirra takmarka, sem þing og stjórn hefir 
selt. Leggur þvi til, að styrkur tii hans falli niður.

Þá telur nefndin rjett, að Flensborgarskóli verði háður samskonar 
eftirliti fræðslumálastjórnarinnar og aðrir skólar landsins. Leggur þvi til, að 
fjárhæð sú, 16000 kr., sem þeim skóla er ælluð sjerstaklega i frv., færist yfir 
á þann lið, sem ætlaður er unglingaskólum utan Reykjavikur, og lúti sömu 
skilyrðum.

Hækkun á liðnum til útgáfu kenslubóka er gerð með sjerstöku tilliti 
til þess, að mentaskólana skorti tilfínnanlega hentugar kenslubækur á islensku 
máli.

Á fleiri stöðum á landinu eru nú uppi háværar raddir um nýja hús-
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mæðraskóla, sem og er vonlegt. Húsmæðraskólar þeir, sem til eru nú, geta 
ekki rúmað nema nokkurn hluta þeirra, sem þangað vilja og þurfa að kom- 
ast. Úr þessu verður að bæta.

Nefndin leggur til, að 20000 kr. standi i fjárlögum nú, sem taka megi 
til einhversslaðar á landinu, þar sem fje er fyrir hendi til að leggja á móti 
og settum skilyrðum fullnægt að öðru leyti.

Minni hluti nefndarinnar (1. H. B. og Jóh, Jóh.) óskar tekið fram, 
að hann sje mótfallinn nokkru framlagi úr rikissjóði til húsmæðrafræðslu, 
meðan sú fræðsla er ekki sett í kerfi i landinu, sem önnur fræðsla.

í frumv. eru tveir styrkir til utanfarar glímumanna, annar til glímu- 
fjelagsins »Ármanns« og hinn til iþróttafjelags stúdenta. Nefndin vill ekki fall- 
ast á þá aðferð að kosta af fje rikisins þessháttar ferðalög í ýmsar áttir sam- 
tímis. Vill þó ekki gera upp á milli þessara aðilja, enda þykir vafasamt, að 
hjer sje fyrir hendi sá undirbúningur, sem vera þarf til þess að rjett sje að 
kosta fje til glimusýningar erlendis. Leggur nefndin því til, að báðir þessir 
styrkir sjeu niður feldir.

15. gr.
Amtsbókasafnið á Seyðisfirði hefir sótt um 2000 króna sjerstakan styrk 

til bókakaupa og til þess að hafa opinn lestrarsal fyrir almenning. Þar sem 
sýnt er af reikningum safnsins, að hlutaðeigendur hafa lagt því allmikið fje, 
þótti nefndinni sanngjarnt að verða viö beiðni þeirra að nokkru, enda allríf 
fjárhæð veitt til slíkra safna í öðrum fjórðungum landsins. Nefndin leggur því 
til að veita safninu 1000 kr. styrk.

Björn K. Þórólfsson mag. art. sækir um sama styrk og honum er 
veittur i fjárlögum þessa árs, til þess að semja skrá um skjöl, er tsland varða 
og geymd eru i skjalasöfnum i Khöfn.

Þar sem slík skrá er mjög nauðsynleg þeim, er kanna vilja sögu vora, 
og þegar er byrjað að veita fje til samningar hennar, telur nefndin rjett að 
hætta ekki við hálflokið verk, enda er umsækjnndi að dómi merkra fræði- 
manna mjög vel hæfur til starfsins. Nefndin leggur því til, að veittar sjeu 1500 
kr. til þessa verks, enda fái þjóðskjalasafnið afiit af skránni.

Nefndin hefir talið rjetl að hækka framlag rikissjóðs til Leikfjelags 
Akureyrar um 500 kr. Hefir fjelag þetta vandað mjög til leiksýninga sinna og 
Akureyrarbær lagt þvi miklu meira fje i hlutfalli við ríkisstyrkinn en aðrir 
bæir sinum leikfjelögum, og verður þessi hækkun þvi að teljast sanngjörn.

Nefndin lítur svo á, að farið sje inn á nokkuð varasama braut með 
þvi að veita karlakór Reykjavikur styrk til söngnáms. Leggur hún til, að farið 
sje gætilega i því efni og styrkurinn færður niður um helming, enda hyggur 
hún, að allmikla kenslu megi fá fyrir þá fjárhæð.

Svo sem kunnugt er, hefir sr. Jón Sveinsson fært þjóð sinni hverja 
ágætisbókina á fætur annari. Þar sem afráðið er að styrkja hann til heim- 
farar á annað borð, sem nefndin telur vel ráðið, litur hún svo á, að slyrkur- 
inn megi ekki minni vera en svo, að hann nægi fyiir beinum ferðakostnaði. 
Vill þvi hækka hann upp i 1200 kr.

Styrkinn til Samúels Eggertssonar til að gefa út hlutfallauppdrátt af
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sögu landsins vill nefndin fella niður, þar sem eigi hafa heyrst neinar raddir 
frá skólum landsins um, að þörf væri á sliku verki, og nefndin dregur nokkuð 
i efa, að uppdráttur þessi yrði að miklu gagni.

Slúdentaráðið hefir sótt um 1200 kr. til upplýsingaskrifstofu til leið- 
beiningar námsfólki, er fara vill utan. Nefndin telur, að allmikið gagn megi 
verða að slikri leiðbeiningastarfsemi og mælir með þvi, að veiltar sjeu 1000 
kr. i þessu skyni.

16. gr.
Nefndin leggur til, að sjerstök fjárveiting til rannsóknar búíjársjúk- 

dóma falli niður, en i staðinn komi nýr liður, 20 þús. kr. til rannsóknarstofu 
i þarfir atvinnuveganna. Er þetta gert i samræmi við hin nýju lög um 
þetta efni.

Þar sem sildareinkasalan kostar sildarmatið, leggur nefndin til, að líð- 
urinn undir 16. gr. 22 c. falli niður.

Þar sem fje er veitt sjerstaklega til háskólans til gerlarannsóknar, telur 
nefndin rjett, að niður falli liðurinn undir 16. gr. 27, enda er maðurinn, sem 
framkvæmt hefir þessar rannsóknir, látinn.

Slyrknum til heimilisiðnaðarfjelaganna vill nefndin að fylgi sama at- 
bugasemd og i núgildandi fjárlögum, að 800 kr. gangi til Geirs Þormars 
myndskera, til þess að halda uppi námsskeiðum i trjeskurðarlist i islenskum 
stil á Norður- og Austmlandi.

Þar sem ætla má, að kostnaður við landsfund kvenna næsta ár verði 
allmiklu raeiri en að undanförnu, vegna hátiðahaldanna, vill nefndin veita til 
hans nokkru rifari slyrk en áður, eða 1500 kr. i stað 1000.

Netndin leggur til, að niður falli styrkur til DýraverndunarQelags Is- 
lands. Mun það hafa allrifan sjóð til stuðnings starfi sínu og ganga greiðlega 
að afla fjár með samskotum, og þvi eigi brýn þörf að veita þvi tje i Ijárlögum.

Hjörleifur Björnsson bóndi á Hofsslöðum í Mikiaholtshreppi sækir um 
1000 kr. sem viðurkenningu fyrir að hafa haft á hendi ókeypis bijefhirðingu 
fyrir sveitunga sina i 30 ár, með þvi að póstsljórnin fjekst ekki til að ákveða 
þar reglulega brjefhirðing, þrátt fyrir itrekaðar óskir, fyr en á siðasta ári. Það 
virðist viðurkent, að á Hofsstöðum hafi verið þörf reglulegrar brjeihirðingar, 
þar sem hún er ákveðin þar nú, og getur nefndin þvi lagt til að veita 500 kr.

þessu skyni i eitt skifti fyrir öll.

17. gr.
Nefndin telur það varasamt fordæmi, að rikið fari að styrkja minn- 

ingarsjóði einstakra manna. Einkum virðist rikið verja þegar ærnu fje til 
berklavarna, þótt það fari ekki að styrkja hjeruðin lil þess að leggja fram sinn 
hluta af kostnaðinum, eins og að virðist stefnt með 14. lið 17. greinar.

Nefndin leggur þvi til, að 14. og 21. liður 17. gr. falli niður. 
í fjárlögunum hefir verið styrkur til gamalmennahælis á Isafirði, og vill

nefndin, að það komi skýrt i ljós, að hann sje hugsaður sem húsaleigustyrkur.
1 annan stað hefir komið umsókn frá kvenljelagi á Seyðisfirði um 

3500 kr. styrk til þess að eignast hús fyrir gamalmennahæli. Þar sem nefndin
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarping). 152



1210 Þingskjal 556

telur slikar stofnanir mjög þarfar, sjer hún sjer ekki fært afl neita um einhvern 
styrk i þessu skyni, og leggur til, að hann sje ákveðinn 2500 kr.

18. gr.
Liðinn i 18. gr. II. b. 23 hefir nefndin hækkað um 100 kr., og er það 

aðeins leiðrjetting.
Þa leggur nefndin til, að ekkju Krisijáns læknis Kristjánssonar á Seyðis- 

firði, sem er bláfátæk, verði veitt 400 króna eltirlaun. Er það í samræmi við 
það, sem veilt hefir verið öðrum læknaekkjum, er líkt hefir staðið á um.

Óli P. Blöndal póstritari hefir mist heilsuna, svo að hann verður að 
láta af embætti. Hefir hann sótt um 3000 króna ettirlaun. Maðurinn er óvinnu- 
fær með öllu og hefir fyrir ómegð að sjá. Vill nefudin, að honum verði 
ákveðin 1800 króna eftirlaun, og telur það i samræmi við eftirlaun Friðriks 
Klemenssonar.

Ragnheiður Bjarnadótlir hefði átt að fá 1200 kr. í ekkjutrygging og 
eftirlaun, ef lögin trá 1919 um ekujutrygging hefðu ekki leyst fimtuga menn 
frá að kaupa slika trygging.

Þar sem það virðist ekki hafa verið ætlun þingsins, að ekkjur þessara 
embættismanna yrðu ver farnar en aðrar, leggur nefndin til að ákveða eftir- 
laun þessarar konu 1000 kr., svo að þau verði meir i samræmi við eftirlaun 
bliðstæðra ekkna.

Nefndin getur ekki fallist á, að rjett sje að ákveða Stefáni frá Hvitadal 
svo háan styrk sem gert er í frv. Leggur þvi til, að hann sje færður niður 
um belming.

Anna Þorsteinsdóttir hefir gegnt ljósmóðurstörfum yfir 40 ár, en Kristin 
Jónasdóttir tæp 30 ár. Báðar eru þrotnar að heilsu. Leggur nefndin því til að 
ákveða eltirlaun hinnar fyrnefndu 400 kr., en hinnar siðarnefndu 300 kr.

Ekkja Þorsteins Guðmundssonar fiskimatsmanns á við mjög mikla 
örbirgð og erfiðleika að stríða, og með því að maður hennar leysti af hendi 
mikið þjóðnytjaverk, vill nefndin hækka öilitið eflirlaun hennar.

Jakob Björnsson sildarmatsmaður á Svatbarðseyri hefir orðið að láta 
af starfi vegna sjóndepru og elli og sækir um að fá að halda fullum launum. 
Þar sem maður þessi hefir gegnt starlinu lengi, vill nefudin mæla með þvi, að 
hann fái 1200 kr.

Fyrir nefndinni lá erindi nokkurra merkra mentamanna úr Reykjavík 
um að hækka styrk til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará um 1000 krónur. 
Nefndin leggur til, að slyrkurinn verði framvegis 800 kr.

22. gr.
Fjármálaráðherra kom á fund nefndarinnar og benti á, að ómögulegt 

yrði að veita Ián úr viðlagasjóði til simalagninga, þar sem fje hans væri alt 
fast og hann auk þess i skuld við ríkissjóð.

Nefndin fjelst þvi á að fella niður 6. lið 22. gr., þar sem hann ýrði 
aðeins til þess að vekja tálvonir hjá hlutaðeigendum.

Nefndin getur ekki fallist á, að rjett sje að gefa nókkrum Stokkseyr-
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ingum eftir með öllu lán það, er þeim var veitt vegna brunans 1926. En þar 
sem greiðsla frá þessum ijiönnuni mun vera nokkuð óviss, getur nefudin fallist 
á að geta þeim eftir belming lánsins jafnóðum og binn blutinn er greiddur. 

Alþingi, 7. maí 1929.

Jón Jónsson, Páll Hermannsson, Ingibjörg H. Bjarnason. 
form. skrilari og frsm.

Jób. Jóbannesson. Erlingur Friðjónsson.

Nd. 557. Frnmvarp

til laga um háskólakennara. .

(Eftir 2. umr. i Nd ).

1. gr.
Pegar dócentar við Háskóla fslands bafa starfað i embætti um 6 ár, 

verða þeir prófessorar með sömu rjettindum og skyldum sem aðrir p^ófessorar 
báskólans. Þó skal ekki greiða þeim hærri launaviðbót en svo, að samaniögð 
laun og aukatekjur embættisins veiði jafnt piótessorslaunum.

2. gr.
Nú hefir dócent starfað í embætti sínu lengur en 6 ár, þe ar lög þessi 

Öðlast gildi, og sknlu þá laun hans vera þ»u sómu sem þau mundu verið hafa, 
ef lög þessi hefðu gilt frá þvi er hann tók við embætti við háskólann.

3 gr.
Lög þessi öðlast gild> þegar í stað.

Itd. 558. Urejtlngartillaga

við trv. til laga um verkamannabústaði.

Frá Magnúsi Torfasyni og Hjeðni Valdimarssyni.

Við 6. gr. Aftan við greinina bætist: en annan kostnað greiðir bygg- 
ingarsjódur.
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B!d. 550. Frnmvprp

til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr-
Tilgangur Fiskiveiðasjóðs Islands er að styðja bátaútveg landsmanna 

með haldkvæmum lánum.
2. gr.

Höfuðstóll sjóðsins er:
I. Eignir hins gamla fiskiveiðasjóðs, í peningum og skuldabrjefum, eins og 

þær verða, er lög þessi öðlast gildi.
II. 60000 kr. árlegt framlag til sjóðsins úr rikissjóði i 10 ár, en þaðan af 

30000 kr. á ári.
III. 500000 kr., sem ríkissjóður með lántöku eða á annan hátt leggur sjóðn- 

um til fyrst um sinn, jafnframt og lög þessi ganga í gildi, og greiðast 
rikissjóði árlega 4% vextir af þvi fje.

3. gr.
Fiskiveiðasjóður skiftist i 2 deildir með aðgreindum fjárhag: skipa- 

kaupadeild og reks/rarlánadeild. Undir skipakaupadeild fellur fje það, sera 
talið er i I. og II. lið 2. gr., en Ije eftir 111. lið fellur undir rekstrarlanadeild. 

óvissar tekjur sjóðsins og árlegur tekjuafgangur skiftist jafnt milli
beggja deilda hans.

4. gr.
Fje skipakaupadeildar má eingöngu lána til:

a) skipakaupa, alt að 50 rúmlesta.
b) stofnsetningar iðjufvrirtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 

nýtingar fiskiúrgangi.
Lán úr rekstrarlánadeild veitast til útgerðar og rekstrar fiskibáta, alt 

að 30 rúmlesta, og til fiskimanna, sem verka blut sinn sjálfir og selja. Má lán 
þessi veita gegn veði i fiskifeng, sem á land er kominn, eða öðrum tryggingum, 
sem sjóðssljórnin tekur gildar.

Aldrei skulu slik lán veitt eða framlengd lengur en svo, að hverju 
láni sje lokið á ársfresfi, og skulu vtxtir vera að minsta kosti ’V/0 undir 
gildandi vixilbankavöxlum.

5. gr.
Skipakaupalán má veita til 10 ára og mega þau nema alt að helmingi 

kaupverðs, þó ekki yfir 25000 kr. til eins lánsþega.
Lán tii iðjufyrirtækja veitast lil alt að 15 árum, og mega þau nema */» 

stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Pó skal lán i einn stað ekki fara fram úr 35000 kr.
Vextir lána eftir þessari grein skulu að jafnaði ekki fara fram úr 5’/j°/o.
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6- gr-
Lán úr skipakaupadeild má veita gegn þessum tryggingum:

a) gegn fasteignaveði, alt að ’/s af virðingarverði veðsins, og hvili engar 
skuldbindingar á veðinu á undan veðrjetti sjóðsins.

b) gegn fyrsta veðrjetti i skipum, sem eigi sigla til úllanda, ait að belmingi 
virðingarverðs þeirra, enda gangi þá veðrjettur sjóðsins fyrir öllum öðr- 
um tryggingum i skipinu, þar á meðal bverskonar sjóveðrjetti.

7. gr.
Eignir þær, er Fiskiveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann bátt, sem ger verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. Stjórnsjóðsins 
getur beimtað endurmat á slikum eignum, hvenær sem þær ganga úr sjer, 
gallast eða rýrna á einbvern veg.

8. gr.
Landsbankanum skal falin stjórn sjóðsins gegn þóknun, sem ráðherra 

ákveður, og lætur bankinn útibú sín annast útlánsstaifsemina í þeim firnari 
landsblutum. Skai utlánsfjenu skilt sem jafnast eltir útgerðarmagni báta i þeim 
einstöku landsblutum.

9. gr.
Atvinnumálaráðberra ákveður með reglugerð alla nánari tilhögun á 

stjórn sjóðsins.
10. gr.

Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1930, og falla þá jafnframt úr gildi lög 
nr. 52 1905 og lög nr. 29 1907, sem og önnur fyrirmæli i lögum, skipulags- 
skrá og reglugerð, er fara i baga við lög þessi.

K»l. 50«. Köir
4

um loftferðir.
(Afgreidd frá Ed. 7. mai.)

P. KAFLI.
Um loftför.

1. Rr.
Loftförum er frjálst að fara um loftið innan takmarka þeirra, er lög 

þessi setja eða reglugerðir, er lög þessi hafa í för með sjer.
Loftför eru i lögum þessum nefnd loltskip, landflugvjelar og sjóflug- 

vjelar og flugbelgir.



1214 Pingskjal 560

2. gr.
Loftförum er heimilt að ferðast um lsland, ef þau eru eign islenskra 

rikisborgara (samkv. gr. 31—5) eða þau fullnægja skilyrðum þeim, sem selt eru 
í 13. gr.

3. gr.
Loflfar skal skrásetja á Islandi, ef það á að tejja islenska eign.

4. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið segir fyrir um, á hvern hátt 

skrásetja skuli íslensk loftlör.
5. gr.

Loftfar er ekki unt að skrásetja, nema það fullnægi skilyrðum þeim, 
er hjer greinir:

1. Loftfarið verður að vera:
a. alger eign íslenskra rikisborgara eða
b. i vörslu islenskra rikisborgara, et á að nota það um lengri tima en

3 mánuði.
Et hlutafjelag eða önnur stofnun. sem nýlur lögrjettinda, á loflfar, verð- 

ur fjelagið eða stoliiunin að hafa heimili og varnarþing á íslandi, lil að 
fullnægja skilyrðinu i greinarlið a. Ef annað fjelag er eigandi eða vörslu- 
hafi, skal fjelag þetta eiga heimilisfang á Llandi. Ábyrgir eigendur, hvort 
sem um fjelagsskap eða einstaka menn er að ræða, skulu allir vera is- 
lenskir rikisborgarar.

2. Færa verður sönnur á samkv. 14. gr., að loftfarið sje hæft til flugferða.
3. Til tryggingar skaðabótakröfum, er kunna að verða gerðar, verður eig- 

andi loflfars samkv. 1. a, eða vörsluhafi samkv. 1. b. að færa sönnur á, 
að hann hafi sjeð um vátrytjgingar fyrir fjárhæð þeirri, er hægt er að 
krefjast af honum samkv. 33. gr., eða hanu setur tryggingar þær, er 
teknar verða gildar.

6. gr.
Skrásett loftför eru skyld að bera lofthelgismerki og skrásetningar- 

merki. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður, hvernig lögun og gerð 
þessara merkja skuli vera.

7. gr.
Eigandi loflfars skal skrifiega sækja um skrásetningu.
1 skrasetningai beiðni skal taka fram nafn og heimili eiganda, enn- 

fremur starfsgrein loftfarsins og annað það, er atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið kann að kreljast.

Skrásetningarbeiðninni skal fylgja:
a. yfiilýsing um, að fullnægt sje skilyrðum þeim, er tekin eru fram i 5. 

gr. 1. malslið,
b. yfirlýsing um, hvort loflfarið hafi áður verið skrásett í öðru ríki, 
c< vottorð, er sanni, að loltfarið sje hæft til flugferða samkv. 14. gr.,
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d. vátryggingarvotto'ð samkv. 33. gr. eða yfirlýsing frá yfirvaldi þvi, er i 
hlut á, að tiyggingar hafi verið seltar i samræmi við 33. gr.

8. gr.
Ef lögboðnum skilyiðum er fullnægt, skal skrásetja loflfarið. Á skrá 

þessa skal seija:
a. tölumerki loflfarsins,
b. hvenær skrásetning hafi farið fram,
c. hverrar tegundar löftfarið sje og annað það, er einkennir það, enn- 

fremur nafn eiganda og til hvers loflfarið skuli notað,
d. athugasemd um, að loltfarið sje hælt til flugferða,
e. athugasemd um vátiyggingu og timagildi hennar eða um tryggingar 

þær,. er hafa verið settar,
f. skrásetningarmerki það, er loftfarið hefir hlotið.

9. gr.
Ef einhver breyling verður á atriðum þeim, er tekin eru upp í 8. gr. 

c—f. eftir að skrásetning hefir farið fiam, ber að tilkynna breytingarnar hjá 
skrásetjara. Sjer hann þá um, að bieytingar sjeu tærðar inn eða að loftfarið 
sje tekið út af skrá samkv. 10 gr.

Ef eigandaskilti verða á loftfari að öllu eða nokkru leyti, ber bnðum 
aðiljnm, hinum gamla og hinum nýia eiganda, að tilkynna skiftin. Ef um fje- 
lagsskap er að ræða og einliverjar þær brevtingar verða, er fara i bág við 5. 
gr. 1. máislið, ber stjórn fjelagsins tafarlaust að skýra skrásetjara frá þessu.

10. gr.
Loftfar skal slrikað út af skrá:

a. ef það hefir ekki fullnægt lögb iðnum skilyrðum, en þó komist á skrá,
b. ef breyting veiður á skilyrðum þeim, er sett eru i 5. gr. 1. málslið.

Ef loftfar reynist ekki hæft til flugferða, ber að strika það út af skrá, 
jafnskjótt sem vottord um flughæfi þess befir verið ónýtt,

c. þegar loltfar ferst.
11- gr-

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið gefur út skrásetningarvottorð. 1 
vottorði þessu skal vera útdráltur úr skrásetningarskýrslu.

Ef einhver breyting verður á skrásetningaratriðum þeim, er nefnd eru 
í skrásetningarvottoiði, ber skrásetjara að færa breytingarnar á skrásetningar- 
voltorðið eða sjá um, að nýtt skrásetningarvottorð verði gefið út, eða ónýta 
skrásetnii’garvoltorðið, ef um er að ræða atriði þau, er nefnd eru í 10. gr.

Eiganda ber að sýna skráselningarvottorð, ef krafist verður, nema 
bann geti sannað. að skrásetningarvottorðið hafi glatast.

Ef eigandaskifti hafa orðið og ekki er fullnægt skilyrðum þeim, er sett 
eru i 5. gr. 1. málslið, er binn fyrri eigandi skyldur til að sýna skrásetning- 
arvottoið, ef krafist verður.
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12. gr.
Jafnskjótt og skrásetning hefir farið fram, ber að setja lofthelgismerki 

og skrásetningarmerki (samkv. 5. gr ) á loflfarið.
Ef loftfarið hefir verið strikað út af skrá, ber eiganda, eða ef eiganda- 

skifti hafa orðið og skilyrðum þeim, er sett eru i 5. gr. 1. málslið, hefir ekki 
verið fullnægt, þá hinum fyrra eiganda að láta taka merkin af -loflfarinu.

13 gr.
Á íslandi mega loftför, sem ekki eru eign islenskra rikisborgara, því 

aðeins halda uppi lottferðum, að eigendur þeirra hafi um það gert sjerstakan 
samning við stjórn landsins og að þau annist aðeins flutning á fólki, tarangri 
og pósti.

14- gr-
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið gefur vottorð um, að loftfar sje 

hæft til flugferða, þegar þess er krafist.
Vollorðið er veitl:

a. ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið eða trúnaðarmaður þess hefir 
gengið úr skugga um, að skilyrðum þeim, er ráðuneytið sjállt setur, 
hefir verið tullnægt,

b. ef vottorð er lagt fram frá yfirvöldum annars ríkis eða opinberri eftir- 
litsstofnun þess um, að loftfarið sje hæft til flugferða. Pó verður að 
krefjast þess, að sömu skilyrðum sje að minsta kosti fullnægt sem 
þeim, er sett eru af atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu.

15. gr.
Ef loftfar hefir orðið fyrir breytingum eða skemdum, sem hafa áhrif 

á flugbæfi þe'.s, er flughæfivottorð þess ógilt þangað til atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytið hefir látið skoðun fara fram eða eftirlitsstotnun sú, er 
veitti hið fyrra vottorð. Ef skemdirnar eru bæltar með því að setja vara- 
hluta í stað binna skemdu eða lagfæiðar eru lítiltjörlegar bilanir, þarf skoðun 
ekki að fara fram.

Ef skoðun leiðir í Jjós, að breyta þarf loftfarinu til þess að það sje 
flughæft eða gagngerðar breytingar þarf að framkvæma, ber atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu að ógilda flughæfivottorð þess, meðan á viðgerðum 
stendur.

Ef loftfar hefir orðið fyrir þeim skemdum, að ekki er unt að gera 
við það, ber atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu að ógilda flughæfivotlorð 
þess að fullu og öllu.

16. gr.
Hver sá, er á Ioftfar, sem nota á til flugferða á íslandi, er skyldur til, 

ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið krefst þess, að veita trúnaðarmanni 
ráðuneytisins aðgang að loltfarinu.

Eigandi lollfars eða, ef hann hefir ekki islenskan rikisborgararjett, 
flugmaður þess, er skyldur að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu



tafarlaust, ef skoða þarf loftfarið samkv. 15. gr. eða ef ógilding á flughæfi- 
vottorði kemur til greiua.

17. gr.
Skyldur þær, er hvíla á eiganda loftfars, er taldar eru upp í 7,—17. 

gr., hvila einnig á þeim, sem hefir loftfar í vörslum sínum samkv. 5. gr. 
málslið 1 b. Þess vegna ber samkv. 7. gr. 2. málslið að taka fram við skrá- 
setningarbeiðni nafn og heimili vörsluhafa og atvinnustörf loftfarsins. Þess 
vegna ber á skrá loftfara, saœkv. 8. gr. c, að geta nafns vörsluhafa og atvinnu 
loftfarsins, en ekki nafns eiganda eða atvinnu loftfars bans.
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II. KAFLI.
Fluglið.

18. gr.
Flugstjóri hefir skipunarvald i loftfari gagnvart flugliði og farþegum; 

ef fleiri en einn úr flugliði koma til greina við sijórn loftfars, skal sá bafa 
skipunarvald, er eigandi samkv. 5. gr. 1 a eða vörsluhafi samkv. 5. gr. 1 b 
kveður til þess.

19- gr.
Flugstjóri og aðrir, er teljast tii flugliðs, þurfa leyfisbrjefs frá atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneytinu.
Flugkennarar, er taka þátt i flugæfingum og reynsluferðum, skulu 

teljast flugstjórar.
Leyfisbrjef til að stýra loftfari eða til að aðstoða við flugferðir skulu 

veitt þeim, er sanna, að þeir hafi staðist próf þau, er til þessara starfa er krafist.
Leyfisbrjefin eru veitt til ákveðins tíma, og ber því að endurnýja þau, 

ef handhafi leyfisbrjefs hefir sannað, að hann á siðasta ári hafi unnið störf 
sín óaðfinnanlega og að engar ástæður eru gegn endurnýjun leyfisbrjefsins.

Leyfisbrjef skal tekið af leyfishata um stundarsakir eða fyrir fult og 
alt, ef sannað er, að handhafi sje óhæfur til að stýra eða aðstoða við stjórn 
loftfars.

Leyfishafa ber sjálfum að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytinu eða umboðsmönnum þess tafarlaust, ef einhver þau atvik verða, er 
valda því, að svifta þarf leyfishata leyfisbrjefi um stundarsakir eða fyrir fult og alt.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur gefið út reglugerð um 
ákvæði bjer að lútandi.

20. gr.
Nú vill sá, er eigi hefir leyfisbrjef frá atvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytinu samkv. 19. gr., stýra loftfari eða aðstoða við stjórn þess, og má þá leyfa 
honum það:

a. ef hann hefir leyfisbrjef frá erlendu ríki og gildi þess er viðurkent með 
rikjasamningi,

b. ef hann befir leyfisbrjef, sem gefið er út af erlendu riki og atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið samþykkir það,
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 163
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III. KAFLI.
Lendingarstaðir.

21. gr.
Staði þá, sem notaðir eru til lendinga fyrir loftför og eru opnir til 

almennra afnota og til þess gerðir, og staði þá, sem notaðir eru til Qugsýninga 
eða venjulega eru notaðir til hringflugs, getur atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið látið taka til fastra lendingarstaða, ef um er beðið. Aðra staði, sem 
notaðir eru til Qugferða, getur ráðuneytið sömuleiðis tekið til afnota fyrir Qug- 
ferðir, ef það telur, að þeir geti orðið að gagni fyrir almennar, reglubundnar 
Qugferðir um landið.

Ráðuneytið ákveður, með hverjum skilyrðum slíkir staðir skuli notaðir 
til lendinga. Ef breyting verður á einhverjum þeim skilyrðum, sem sett voru 
tii þess að nota slika staði til lendinga, ber eiganda staðarins að tilkynna það 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu tafarlaust, og ákveður ráðuneytið þá, 
hvort staðurinn verði framvegis notaður til lendinga.

IV. KAFLI.
Fgrirtœki til loflferða.

22. gr.
Fyrirtæki þau, sem gera sjer að atvinnu að Qytja fólk eða varning 

með loftförum, þurfa til þess leyfi frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu.
Ráðuneytið veitir leyfi þetta til ákveðins tima, þó ekki lengur en 10 

ára. Leyfi' ráðuneytisins skal bundið þeim skilyrðum, er nauðsynleg eru til 
þess að fyrirtækið verði rekið á þeim grundvelli, er fullnægir öryggiskröfum 
alþjóðar.

Leyfi þetta veitist Flugfjelagi íslands h/f til 10 ára frá þvi er lög þessi 
ganga i gildi, með þvi skilyrði, að fjelagið komi á reglubundnum loftferðum 
á íslandi. Fjelagi þessu skal vera heimilt að starfa i sambandi við önnur fje- 
lög um loftferðir milli landa.

23. gr.
Leyfi skal bundið þvi skilyrði, að atvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytið fallist á fargjöld þau fyrir fólk og varning og sömuleiðis flutningaskil- 
mála og vinnubrögð, er loftferðafyrirtækið hefir sett.

V. KAFLI.
Samgðngureglur.

24. gr.
Loftferðum á Islandi skal hagað eftir þeim reglum, er atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið setur til þess að forðast árekstur loftfara eða koma 
i veg fyrir önnur slys meðan á loftferð stendur.
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Plugliðum hvers Ioftfars ber að haga sjer eftii reglum þessum, hverjum 
fyrir sig í sinu starfi.

Meðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefur ekki út reglugerð 
um þessi efni, ber að nota samgöngureglur þær, er gilda i alþjóðaviðskiftum 
um loftferðir.

Vatnsflugvjelar teljast hafa takmarkaða hæfileika til að láta að stjórn 
meðan hreyfillinn er í ferð, en enga slika hæfileika, er hreyfillinn nemur 
staðar, og ber þeim því að næturlagi að hafa Ijós þau, ernotuð eru af skipum 
þeim, er teljast hafa takmarkaða hæfileika til að láta að stjórn eða enga.

25. gr.
Loftför mega lenda

a. annarsstaðar en i bæjum og kauptúnum aðeins á ógirtum svæðum — 
nema þegar um neyðarlending er að ræða.

b. á yfirborði vatns eða sjávar,
c. á lendingarstöðum.

Flugliðið er skyldugt til að segja rjettum aðilja frá eiganda loftfarsins 
og stjórnanda þess. Gr rjettur aðili hefir fengið þessa vitneskju, er honum 
ekki heimilt að hindra brottflug loftfarsins.

26. gr.
Loftförum er ekki heimilt að flytja sprengiefni, hernaðarvopn eða 

hernaðartæki.
27. gr.

Loftför þurta leyfis atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til þess að 
hafa og nota áhöld til þráðlausrar firðritunar og firðtals. Pó geta loftför, sem 
eru eign annars ríkis, haft og notað slík þráðlaus áhöld, ef þau hafa til þess 
leyfi frá yfirvöldum síns rikis og tilsvarandi samningur um þetta hefir verið 
geiður milli íslands og hins erlenda rikis.

28. gr.
Vissum svæðum undir ákveðinni flughæð má vegna almenns öryggis 

loka um stundarsakir eða altaf (loftgirðingasvæði).

VI. KAFLI.
Reglur um loflsamgöngur við önnur lönd.

29. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, að loftfar á leið 

milli landa fljúgi yfir landhelgi Islands á tilteknum stöðum og fljúgi þá eftir 
ákveðnum reglum og að slik loftför verði að fljúga af stað og að lenda á 
ákveðnum stöðum.

Atvinnu-og samgöngumálaráðuneytið getur ennfremur ákveðið, að loft- 
för, er fljúga yfir Island án þess að lenda, verði að fara tilteknar loftleiðir.
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30. gr.
Loftfðr, er koma trá útlöndum eða fljúga þangað, ennfremur varningur 

og farangur, er þau flytja med sjer inn eða út, eru háð sömu ákvæðum sem 
önnur farartæki um almenna tolia, heilbrigðisráðstafanir o. a., nema atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytió hafi ákveðið öðruvísi.

Fólk, er ferðast með loftförum til eða frá útlöndum, hlítir almennum 
ákvæðum um vegabrjef og beilbrigði, nema atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið skipi öðruvisi fyrir.

VII. KAFLI.
Ábyrgðarskyldur. .

3L gr.
Ef fólk eða varningur, sem ekki er i loftfari, verður fyrir meiðslum 

eða tjóni við rekstur þess, er eigandinn eða sá, sem ber ábyrgð á rekstrinum, 
skaðabótaskyldur. *

Skaðabótaskyldan hverfur, ef sannað verður, að sá, sem verður fyrir 
meiðslum eða tjóni, hafi sjáltur viljandi eða af vangá valdið tjóninu.

Ef sá, sem verður fyrir meiðslum eða tjóni, hefir aðeins að nokkru 
leyti sjálfur valdið tjóninu, fara skaðabæturnar eftir atvikum þeim, sem lágu 
að, einkum eftir þvi, að hve miklu leyti hver aðili fyrir sig hefir valdið tjóninu.

Ef um líkamsmeiðsl eða heilsutjón er að ræða, ná skaðabæturnar til 
læknishjálpar og eignatjóns þess, er hinn særði varð fyrir og olli því, að hann 
um stundarsakir eð’a um lifstið misti starfskrafta sína að fullu eða að nokkru 
leyti eða átti erfiðar uppdráttar eða lífsþarfir hans jukust við áfallið.

Ef um dauða er að ræða, getur sá, er greiddi útfararkostnað, krafist 
hans aftur. Ef sá, er bana beið, hafði á þeim tima, er slysið varð, framfærslu- 
skyldu samkvæmt lögum og framfæringur misti við dauða hins rjett sinn til 
framfærslu, ber hinum skaðabótaskylda að greiða honum skaðabætur um 
þann tíraa, er ætla má, að hinn dáni hefði orðið að greiða framfærslueyri. 
Skaðabótaskyldan hvílir einnig á, þótt framfæringur sje ekki i heiminn borinn, 
þegar slysið varð, en aðeins i vændum.

32. gr.
Ákvæði 31. gr. 1. málsliðs koma ekki til greina, ef meiðsl eða skemdir 

verða á fólki eða varningi, sem eru innan þess svæðis, sem telst til lendinga- 
staða (21. gr.).

Ef loftfar eða farmur verður fyrir tjóni vegna árekstrar loftfara, skal 
farið eftir ákvæðum um árekstur skipa.

Ef tjón verður við árekstur tveggja eða fleiri loftfara, sem þeir eiga að 
greiða samkv. 31. gr. 1. málslið, er gera út lottförin, eru þeir skaðabótaskyldir 
allir til samans. Dómstóll úrskurðar — með hliðsjón atvika þeirra, er lágu að
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tjóninu — hve mikils hluta hins greidda eða þess, sem greiða ber, hver af 
þeim getur krafist af þeim, sem ábyrgur eða ábyrgir eru.

33. gr.
Ákvæði þau, sem sett eru í 31. og 32. gr., takmarka að engu leyti rjett 

þann til skaðabóta, er hver og einn getur krafist samkvæmt lagaákvæðum.

34. gr.
Eigandi loftfars, sem notað er til loftferða á íslandi samkv. 3. gr., 

ber að tryggja sig hjá vátryggingarfjelagi gegn skaðabótakröfum þeim, sem 
kunna að verða gerðar samkv. 31.—34. gr. á hendur honum eða þeim, sem 
bafa rekstur loftfarsins á hendi. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður 
hámark fjárupphæða þeirra, er skaðabótakröfur má gera til og felast verða 
í vátryggingarupphæðinni. Þó mega upphæðir þessar ekki fara fram úr 100000 
krónum, ef um meiðsl eða dauða fólks er að ræða, og ekki fram úr 10000 
krónum, ef um skemdir á varningi er að ræða.

Vátryggingarfjelaginu skal vera skylt, og það tekið fram í vátryggingar- 
samningi, að tilkynna atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, hvenær vátrygg- 
ingartimi er útrunninn. 1 vátryggingarsamningnum skal einnig tekið fram, að 
vátryggingarfjelagið beri ábyrgð á tjóni, sem verða kann innan tveggja mánaða 
frá því að vátryggingarfjelagið tilkynti ráðuneytinu, að vátryggingartiminn 
væri útrunninn, ef loftfarið hefir ekki á þeim tíma verið strikað út af skrá.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, að eigandi loftfars 
geti i stað vátryggingar sett aðrar tryggingar fyrir skaðabótakröfum, sem kunna 
að verða gerðar.

1 stað eiganda (í 1. og 3. málslið) kemur vörsluhafi, ef um er að ræða 
ákvæði 5. gr. (1. b).

Ef loftfar er notað til loftferða á Islandi samkv. 13. gr. a eða c, getur 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveðið, hvort ábyrgðarskylduvátrygg- 
ingar þarf til greiðslu á skaðabótakröfum samkv. 31.—33. gr. Eiganda skal 
leyft að setja aðrar tryggingar i stað vátryggingar.

VIII. KAFLI.
Ýms ákvœði.

35. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur ákveðið, hvort ákvæðum 

18., 20.. 24. og 27. greinar og reglugerðum þeim, er kunna að verða settar 
samfara þessum greinum um loftför islenskra rikisborgara, skuli verða beitt, 
ef þau eiga við loftferðir utan islenskrar landbelgi.

36. gr.
Loftför, fluglið, farþegar og farmur hlíta íslenskum lögum og reglu- 

gerðum þeim, er á hverjum tíma gilda um loftferðir, tolla, gjöld og flutninga 
á fólki og farangri.
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Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skal vera heimilt, til þess að 
greiða fyrir flugsamgöngum á Islandi, að undanþiggja innflutningsgjaldi flug- 
vjelar, varahluta, hreyfla og áböld, sem eingöngu eru notuð til rekstrar flugvjela.

37. gr.
Loftfar og skip, er bjarga hvert öðru úr sjávarháska eða bjarga farmi 

eða aðstoða við björgun, eiga kröfu til hæfilegrar þóknunar. Ef þóknun sú, 
er lofað hefir verið eða um varsamið, þykir óhæfilega há, befirsá, ergreidslu- 
skyldur er, rjett til þess að leita til dómstólanna um niðurfærslu greiðslunnar.

38. gr.
Ef þörf alþjóðar krefur, er hægt að taka lóðir og lóðarrjettindi eign- 

arnámi til loftferða eða skerða gegn hæfilegu endurgjaldi, ef samkomulag næst 
ekki milli þeirra, sem gera út loftfar, og lóðaraðilja. Skerðing getur orðið á 
þann hátt, að merki eru sett upp á tiltekinn stað til leiðbeiningar loftíör- 
um. Skal þessu framfylgt samkvæmt sjerstökum lögum.

39. gr.
Heimilt er atvinnumálaráðherra að ráða innlendan mann með full- 

komnu flugvjelaprófi sjer til aðstoðar til að annast eftirlit með flugvjelunum, 
viðhaldi þeirra og stjórn á þeim, og til að vera til ráðuneytis um alt það, er 
að lottferðamálum lýtur.

40. gr.
Atvinnumálaráðherra er beimilt, ef styrjöld skyldi brjótast út í ná- 

grannalöndunum á leyfistimabilinu, að banna um stundarsakir leyfisböfum 
allar loftferðir innanlands og á milli landa, eða að taka loftferðirnar og flug- 
áböldin að öllu leyti i rikisstjórnarinna|• hönd, gegn leigu, er dómkvaddir 
menn meta, ef ekki semst um leiguna á annan hátt.

41. gr.
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, er gefnar verða út vegna 

laga þessara, varða sektum, alt að 10000 krónum, eða fangelsi, ef ekki liggur 
þyngri refsing við samkvæmt hegningarlógunum.

Skal fara um slík mál sem almenn lögreglumál. Sektir renna i rikissjóð.

42. gr.
Hver sá, er stofnar mannslifi i hættu með því að skemma af ásettu 

ráði eða eyðileggja loftfar eða gera það ónothæft eða ótraust eða af ásetlu 
ráði truflar ferðir loftfars með þvi að gefa röng merki eða á annan hátt, skal 
sæta fangelsi ekki skemur en 3 mánuði.

Tilraunin sjálf er refsiverð.
Ef alvarleg likamsmeiðsl hafa hlotist á þennan hátt eða maður beðið 

bana, skal refsað með betrunarhúsi, ella með fangelsi ekki skemur en 6 
mánuði, ef málsbætur eru.

Ef þessi brot eru framin i skeytingarleysi, skal refsa fyrir með fangelsi,
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alt að 6 mánuðum, og auk þess sektum, alt að 100000 krónum, eða þá önn- 
urhvor þessara refsinga viðhöfð, en fangelsi ekki skemur en 1 mánuð, ef 
verknaður þessi hefir haft dauða manns í för með sjer.

43. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ilíd. 561. Framvarp

til laga um ibúð í kjöllurum.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
1 kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa yfir 100 ibúa, má ekki taka 

kjallara til ibúðar i húsum þeim, sem bygð eru hjer eftir. Eigi má heldur 
gera kjallaraibúðir í húsum, sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. gr.
1 kaupstöðum og kauptúnum, sem bafa yfir 100 íbúa, má þvi aðeins 

nota ibúðir i kjöllurum, að þær fullnægi eftirfarandi skilyrðum:
1. Að kjallarinn sje ekki grafinn dýpra i jörð en 1 m. á þeim hluta, sem 

ibúðarherbergin eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm. frá jörðu.
2. Að allir gluggar i ibúðarherbergjunum viti mót sólarátt — frá rjettu austri 

til rjetts vesturs — að eldbúsi og búri fráskildu.
3. Að forgarður, ekki mjórri en 3 m., greini húsið frá götunni, ef glugg- 

ar á íbúðarherbergjum kjallaraibúðar vita út að götu.
4. Að öll ibúðin sje rakalaus, með sæmilegri hitun og umgengni.

3. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd er heimilt að leyfa um stundarsakir 

notkun kjallaraibúða, sem fyrir eru, þótt ekki fullnægi skilyrðum 2. gr. Yfir 
þessar ibúðir skal halda sjerstaka skrá. Skoða skal ibúðirnar árlega og leið- 
rjetta skrána samkvæmt þvi.

4. gr.
1 janúarmánuði ár hvert skal bæjarstjórn og lireppsnefnd velja úr 

þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru og leyfðar eru um stundarsakir, og 
aldrei færri en V10 þeirra, og banna ibúð i þeim frá næstu fardögum. Skrif- 
lega tilkynningu um bannið skal senda húseiganda og leigjanda hverrar ibúðar, 
sem bönnuð er, fyrir 14. febrúar. Skaðabóta verður ekki krafist fyrir slikt 
bann.
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5. gr.
Nú verður ágreiningur um það, bvað teljast skuli kjallaraibúð eftir 

lögum þessum, og sker þá stjórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum til- 
lögum hlutaðeigandi hjeraðslæknis og byggingarnefndar, ef til er.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Ed. 502. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930 og við breytingartillögur á þskj. 540.

I. Frá dómsmálaráðherra.
Við 11. gr. A. I. b. (Annar kostnaður bæstarjettar):

Við liðinn kemur athngasemd:
Þar af 3000 kr. til ritara.

II. Frá Páli Hermannssyni.
Við 12. gr. 16. c. Nýr liður.

Til Hróarstungulæknisbjeraðs. Sjerstakur styrkur upp
í kostnað við að reisa læknisbústað með sjúkrastofu............ 8000

III. Frá Jóhannesi Jóhannessyni og Jóni Baldvinssyni.
Við 13. gr. B. II. 14. Nýr liður:

Til akbrautar yfir Fjarðarheiði, gegn 3000 kr. tillagi 
annarsstaðar að ................................................................................ 27000

IV. Frá Ingibjörgn H. Bjarnason og Jóni Baldvinssyni.
Við 14. gr. B. I. o. Nýr liður:

Til fjelags islenskra háskólakvenna, til þess að senda 
fulltrúa á þing alþjóðasambands báskólakvenna i Genf ... 2000

V. Frá Jóni Baldvinssyni. ,
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:

Til Jens Johannessonar læknis, utanfararstyrkur............ 1000

VI. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 14. gr. B. XV. 4. Nýr liður:

Til ólafar Jónsdóttur frá Seglbnðum, utanfararstyrkur
til frambaldsnáms I matreiðslu...................................................... 1500
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VII. Frá Erlingi Friðjónssyni.
1. Við 14. gr. B. XX. Nýr liður:

Til Elísabetar Eiriksdóttur kenslnkonu á Akureyri, til 
áhaldakaupa handa Montessori-skóla hennar fyrir smá-
börn, í eitt skifti fyrir öll ......................................................
gegn 500 kr. frá Akureyrarkaupstað.

2. Við 14. gr. B. XXI. 5. Nýr liður:
Til Magnúsar Pjeturssonar kennara á Akureyri, til þess 

að fullnuma sig i fimleikakenslu, skólasmíði og annari
handavinnu, sem drengjum er kend i barnaskólnm...........
gegn 500 króna framlagi frá Akureyrarkaupstað.

VIII. Frá Ingoari Pálmasyni.
Við brtt. 540. 22. (Amtsbókasafnið á Seyðisfirði).

Aftan við liðinn bætist:
enda sje safnið starfrækt f samráði við sýslunefnd Suður- 
Múlasýslu og bæjarstjórn Neskaupstaðar.

IX. Frá Halldóri Steinssyni.
Við 15. gr. 8. (Sýslubókasöfn):
a. Fyrir »1000« kemur........................................................................
b. Við liðinn kemur athugasemd:

Par af skal bókasafnið i Stykkishólmi njóta 500 kr. 
styrks.

c. Nýr liður (9):
Til bókasafnsins i Stykkishólmi, til bókakaupa............

X. Frá Jóni Baldoinssyni.
1. Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til Björns O Björnssonar, styrkur til að gefa út bók 
með ýmsnm þjóðlegum fróðleik, er hann befir safnað ...

2. Við 15. gr. 16. Nýr liður:
Til dr. Guðbrands Jónssonar, til að kynna sjer og af- 

rita banda Þjóðskjalasafninu skjöl i páfagarði og viðar, 
er snerta Island ........................................................................

3. Við 15. gr. 18. Nýr liður:
Til Mórtu Kalman, til þess að kynna sjer leiklist i 

Englandi og i Danmörku ......................................................
Til oara..................................... ..............................................

4. Við 15. gr. 27. Nýr liður:
Til Sigurjóns Friðjónssonar skálds................... ............
Til oara.........................................................................................

5. Við 15. gr. 36. Nýr liður:
Til Kristjáns Jónssonar, Hrjót, til að safna örnefnnm 

á Austurlandi ................................................................................
Til oara................. :.....................................................................

Alþt. 1929. A, (41. löggjafarþing).
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6. Varalillaga við X. 2.
Við 15. gr. 38. (Guðbrandnr Jónsson):

Fyrir >1200« kemur ...............................................................
7. Við 15. gr. 48. Nýr liður:

Til Jóns Leifs, til nndirbúnings starfsemi við væntan- 
legt ríkisútvarp................................................................................

Til vara.........................................................................................
8. Við 16. gr. 13. c. Nýr liður:

Til Ásgeirs Ó. Einarssonar, til dýralækninganáms

XI. Frá Ingibjorgu H. Bjarnason og Jóni Baldvinssyni.
Við 16. gr. 35. Nýr liður:

Til Bríetar Bjarnbjeðinsdóttur, til þess að sækja fund 
alþjóðakvenrjetlindasambandsins í Berlin .............................

XII. Frá Jóni Porlákssyni og Jóni Baldvinssyni.
Við 16. gr. 39. Nýr liður:

Til Ferðafjelags fslands ......................................................

XIII. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður;

Til Halldórs Halldórssonar byggingarfnlltrúa á Aknr- 
eyri, utanfararstyrkur til þess að kynna sjer nýungar i húsa- 
gerð og starfsemi byggingarfjelaga ..............................................

XIV. Frá Ingvari Pálmasyni.
1. Við 17. gr. 3. Nýr liður:

Til Sjúkrasamlags Reykjavikur, til að vinna að þvi 
að koma á sambandi milli allra sjúkrasamlaga á land- 
inu og til að stofna ný sjúkrasamlög.....................................

2. Við 17. gr. 11. (Stórstúka íslands);
Fyrir »10000« kemur......................................................

3. Við brtt. 540, 41. (Gamalmennabælið Hófn):
Fyrir »2500« kemnr ............................. ...........................

XV. Frá dómsmálaráðherra.
1. Við 18. gr. II. g. 10. Nýr liður:

Til Jakobs Tborarensens ......................................................
2. Við 18. gr. II. i. 44. Nýr liður:

Til Sigurðar Pjetursaonar fangavarðar.............................

XVI. Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 22. gr. 5. Nýr liður:

Alt að 6000 kr. handa Daniel Halldórssyni og Pjetri ( 
mundssyni, gegn tiyggingu, er stjórnin metur gilda, til að 
prentvjel (Rotaprint).
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2. Við 22. gr. 7. Nýr liðnr:
Að lána Finni Jónssyni málara alt að 10000 kr. til þess að 

byggja sjer vinnustofu, gegn tryggingn, er stjómin metur gilda.
3. Við 22. gr. Á eftir næstsíðustu málsgrein kemur Dý málsgrein:

Stjórninni er heimilt að gefa Brynjólfi Bjarnasyni eftir lán, að 
upphæð 1200 kr., er honum var veitt 1924 til að ljúka námi.

XVII. Frá dómsmálaráðherra.
Við 23. gr. II. Nýr liður:

Að greiða úr rfkissjóði lán það, 15 þús. kr., sem ríkissjóður er í 
ábyrgð fyrir vegna Hvitarbakkaskólans, þegaT afráðið er, að skólinn 
verði fluttur að Reykholti, enda sýui hlutaðeigandi sýslur i verki, að 
þær viiji afla skólanum góðra húsakynna.

XVIII. Frá Ingoari Pálmasgni.
Við 23. gr. VIII. Nýir liðir:
a. Að ábyrgjast alt að 125 þús. króna lán fyrir Neskaupstað, til barna- 

skólabyggingar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.
b. Að ábyrgjast alt að 80 þús. króna lán fyrir Neskaupstað, til raf- 

virkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

Ed. 563. l'rumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetu- 
kvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
í stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
4. gr. yfirsetukvennalaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svo:
Laun yfirsetukvenna í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en í 

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveim þriðju blutum úr 
ríkissjóði. Greiðsla þeiria utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á mann- 
talsþingum, en mánaðarlega í kaupstöðum.

Laun yflrsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert 
ár um 50 krónur, upp í 500 krónur. Á laun þessi greiðist dýrtiðaruppbót af 
aðiljum eftir þeim reglum, sem gilda um starfsmenn rikisins. Auk launa þeirra, 
sem áður getur, fá yfirsetukonur í þeim umdæmum, sem hafa yfir 1000 ibúa, 
30 krónur lyrir hverja 100 ibúa, sem fram yfir eru, þó svo, að öll launin, án 
dýrtiðaruppbótar, fari cigi fram ytir 1500 krónur.

Þær yfirsetukonur, sem skipaðar hafa verið áður en lög þessi öðlast 
gildi, skulu njóta launahækkunar ettir þjónustualdri.
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í kaup'töðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila 
ibúatölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal fella texta þeirra og 

laga nr. 76, 28. nóv. 1919, inn i meginmál laga nr. 14, 22. okt. 1912, og 
gefa þau út svo breytt sem yfirsetukvennalög.

Wd. 504. Kefndar&llt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júní 1924 [VegalögJ.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað frv. itarlega og brtt. við það. Þjóðvegir eru nú 
2160 kilóm. á lengd, en viðbót sú, er farið er fram í frv. og brtt., nemur um 
400 kilóm.

Vegamálastjóri befir gefið nefndinni itarlega skýislu um vegamálin i 
heild sinni og lýst skoðun sinni og afstöðu til þeirra, og mun verða skýrt frá 
því i framsögu. Þess skal aðeins getið bjer, að hann legggur að sinni móti öll- 
um breytingum á vegalögunum. Að visu er hann meðmæltur þeirri breytingu, að 
Fijótshliðarvegarkaflinn að Teigi (4 kilóm.) verði tekinn í þjóðvegatölu, þar sem 
það aðeins er breyting á vegarstæðinu (hinn vegarkaflinn, sem legst niður, verður 
gerður að sýsluvegi). en vill þó e"kki leggja það til, að sú ein breyling verði gerð, 
af hræðslu við að opna fyiir öðrum breytingum. Þessu næst telur hann, að mest 
sanngiini mæli með, að Hafnarvegur (5,s kilóm.) og Kópaskersvegur (24.3 kilóm.) 
sjeu teknir upp.

Nefndin er sammála um það, að ekki sje gerlegt að taka til greina allar 
þær brtt., sem fram hafa komið, en hinsvegar er nefndinni Ijóst, að ekki verður 
lengi dregið að gera breytingu á umræddum Iögum.

Nefndin hefir þvi tekið þann kost að taka vegina inn i þjóðvegatölu, ekki 
alla í einu, heldur á nokkurra ára bili, og lát^ þá vegi sitja fyrir, sem mest 
nauðsyn er á,

Að þessu sinni leggja tveir nefndarmanna (Gunn. S. og Sv. Ó.) til, að 
þrir framanskráðir vegir (Fljötsbliðar-, Hafnar- og Kópaskersvegir) verði teknir i 
tölu þjóðvega, og vill H. J. fylgja þeim að málum, svo framarlega sem brevting 
verður gerð. J. A. J. vill ganga inn á þá eina breytingu, að Fljótshlíðarvegurinn 
verði tekinn upp, en áskilur sjer óbundið atkvæði um tillögur, sem fram koma. 
H. K. hefir sömu aðstöðu til Fljótshliðarvegarins.

Meiri htutinn leggur því til, að frv. gangi fram með svofeldum
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BREYTINGUM:

1 stað frumvarpsgreinarinnar komi 3 greinir, svo bljóðandi:
a. (1. gr.) ( stað orðsins »Landeyjar« i 2. gr. A. 1. komi: Hvolhrepp inn

Fljótshlið að Teigi, yfir Þverá og Aurana austur yfir Markaifljót, um...
b. (2. gr.) Á eftir A. 1. f sömu grein komi nýr töluliður, svo látandi, og breyt-

ist liðatalan samkvæmt þvi:
Hatnarvegur, frá Hófn í Hornafirði að vegamótum vegarins til 

Almannaskarðs.
c. (3. gr.) Aftan við fyrri málsgrein C. 1. i sömu grein bætist: Ennfremur

vegur frá Brunnárbrú til Kópaskersvogar.

Alþingi, 7. maí 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Sigurjón Á. Ólafsson. 
form. og frsm. fundaskr.

Jón A. Jónsson, Hákon J. Kristófersson, 
með fyrirvara. með fyrirvara.

8þ. 565. BreytlngartlUaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjómerki o. fl. 

Frá sjávarútvegsnefnd Ed.

5. málsgr. frvgr. oröist þannig:
Kostnað þann, sem leiðir af því að nema burt farartálma inni á lög- 

giltri höfn, greiðir hlutaðeigandi hafnarsjóður, að því leyti sem hann ekki fæst 
greiddur af eiganda þess, er farartálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, 
er um það gilda á hverjum tíma. Verði kostnaður sá, er hafnarsjóður kemur 
til með að greiða samkvæmt þessu, meiri en svo, að nemi hluta af árs- 
tekjum sjóðsins það ár, greiðir ríkissjoður það, sem fram yfir er, enda hafi 
verkið verið framkvæmt með samþykki rikisstjórnarinnar og undir eftirliti 
trúnaðarmanns hennar.

Wd. 566. Wefndar&llt

um frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loft- 
skeytanotkun íslenskra veiðiskipa.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin leggur til, að frv. þetta verði samþykt með breytingum þeim, sem 
á eftir fara við 4., 5. og 6. gr.
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Hefir að vísu komið fram í nefndinni skoðanamunur um það, hvort á- 
kvæði 6. gr. um aðhald við grunaða útgerðarmenn eða skipstjórnarmenn um 
misnotkun 'oftskeyta mætti að ósekju beita eftir ákvæðum greinarinnar, en meiri 
hluti nefndarinnar lítur svo á, að ástæðulaust sje að óttast misbeitingu þess að- 
halds, þar sem það á hverjum tíma hljóti að velta á áliti sjerfróðra manna, og 
sjávarútvegsnefndum Alþingis verði ætíð opin leið að rannsókn allra skjala, sem 
snerta slík mál.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 4. gr.

a) Fyrsti málsliður verði sjerstök málsgrein og orðist þannig:
Hver landssimastöð á íslandi og hvert fslenskt veiðiskip með loft- 

skeytatækjum skulu hafa sjerstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu 
undir frumrit allra skeyta til eða frá islenskum veiðiskipum.

b) Fyrir askulu loftskeytastöðvar .... skeyta skipa á miili, er náðst hafau 
komi: Skulu stóðvarnar, varðskipin og innlend veiðiskip I byrjun hvers 
mánaðar senda landssimastjóranum frumrit allra þeirra loftskeyta, sem 
znilli lands og skipa hafa farið á siðastliðnum mánuði, og eftirrit þeirra 
skeyta skipa á milli, er náðst hafa, en hann sendir þau dómsmálaráðu- 
neytinu að lokinni skoðun.

c) Siðasti málsliður greinarinnar verði sjerstök málsgrein og orðist svo:
Skeytabækur skipa og stöðva, sem og önnur skjöl, er snerta eftir- 

litið með loftskeytanotkun Veiðiskipanna, skal skylt að láta sjávarútvegs- 
nefndum Alþingis i tje til rannsóknar.

2. Við 5. gr.
a) Fyrir ssannur að sök .... króna sekt« i fyrri málsgr. komi: sannur að 

sök um brot gegn 2. eða 3. málsgr. 4. gr„ eða útgerðarstjóri um brot 
gegn 3. gr„ og varðar það 3 —15 þús. króna sekt.

b) Önnur málsgr. orðist svo:
Brjóti einhver gegn 1. málsgr. 4. gr„ eða verði að öðru leyti einhver 

brotlegur gegn 4. gr„ annar en þeir, sem nefndir eru í 1. málsgr., sæti 
hann sektum frá 500—10000 kr.

3. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri bjer á landi eða 

skipstjórnarmaður á veiðiskipi hafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að 
fremja landlielgibrot, eða stuðla að þvi, að það gæti orðið framið eða sá, sem 
seknr er um slíkt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, og skal þá dóms- 
málaráðuneytinu heimilt að svitta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er 
hlut eiga að máli, rjetti til loftskeytaskifta milli lands og veiðiskipa, nema 
undir eftirliti dómsmálaráðuneytisins eða lögreglustjóra, sem eftirlit hefir 
verið falið, og ráða þessir aðiljar þá orðalagi og formi slíkra skeyta. Sams- 
konar eftirliti skulu þeir háðir, er sekt hefir fallið á eitir 5. gr.

Alþingi, 6. mai 1929.
Sveinn Ólafsson. Sigurjón Á. Ólafsson, Magnús Torfason. 

forrn., frsm. fundaskrifari.
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Md. 567« Breytlngartlllögrur

við frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

Frá atvinnumálaráðherra.

1. Við 2. gr. Gœinin orðist svo:
Verksmidjan kaupir ekki sild af framleiðendom, nema með sjerstakri 

beimild frá atvinnumálaráðherra, en tekur við henni til vinslu fyrir þeirra 
reiknÍDg.

2. Vid 3. gr.
a. Á eftir fyrsta málslið komi nýr málsliðnr:

Skulu samningsbundnir viðskiftamenn ganga fyrir viðskiftum.
b. Fyrir »15. júni ár hvert* komi: 1. júni ár hvert.
c. Fyrir orðin »Ákveður þá atvinnumálaráðherraa komi: Ákveður þá at- 

vinnumálaráðherra innan viku.
3. Við 8. gr. Greinin fellur niður.

Nd. 568. Nefndar&Iit

um frv. til laga um vigt á síld.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Mál þetta er komið frá hv. Ed., og er meiri hlutinn sammála um, að 
nauðsyn beri til að lðg sjeu sett um þetta efni. Hinsvegar litur nefndin svo 
á, að ekki sje rjett að banna mælingu á sild, sem seld er til bræðslu, ef þess 
er sjerstaklega óskað, en bitt meira utn vert, ef sild er vegin, að þá sjeákveð- 
in þyngd, sem rúmast i einu 150 litra sildarmælikeri.

Tveir nefndarmenn, J. Jós. og ó. Th., tóku ekki þátt i afgreiðslu 
málsins.

Meiri hluti nefndarinnar leggur þvi til, að frv. verði samþykt með þessum 

BREYTINGUM:
Við 1. gr.
a. Á eftir 1. málsgr. komi: ef seljandi óskar þess.
b. 1 stað 3. málsgr. komi: 135 kg. sildar og innihald 150 iitra mælikers 

telst sama verðeining.

Sveinn Ólafsson, 
form.

Alþingi, 8. mai 1929.
Sigurjón Á. Ólafsson, 

fundaskr. og frsm.
Magnús Torfason
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Nd. 560. Breytlngartlllögiir

við frv. til laga nm verkamannabústaði.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 1. gr. Á eftir »kaupstööum« komi: og kauptúnum.
2. Við 2. gr.

a. Fyrir »2 króna* i 1. og 2. tölulið komi: einnar krónn.
b. Á eftir »Bæjarsjóður« i 2. tölul. komi: og sveitarsjóður. — Á eftir 

»kaupstaðarins« i sama tölul. komi: eða kanptúnsins.
c. Á eftir »bæjarsjóður« f 3. tölul. komi: eða sveitarsjóður.
d. Aftan við 2. gr. kemur ný málsgrein, svo bljóðandi:

Nú er kauptún aðeins hluti úr hreppi, og skal þá tillagi sveitarsjóðs til 
byggingarsjóðs jafnað niður á ibna kauptúnsins, þá sem gjaldskyldir eru 
til sveitarsjóðs, eftir sömu reglum og útsvör.

3. Við 3. gr.
a. Fyrir »fjelaga verkamanna i kaupstöðum* komi: byggingarfjelaga.
b. Fyrir »verkamenn« komi: fjelagsmenn sina.
c. Fyrir »5°/o« komi: 6°/o.

4. Við 5. gr.
a. Fyrir »Byggingarfjelög verkamanna« komi: Byggingarfjelög.
b. Fyrir »verkamenn« f fyrsta tölulið komi: fjelagsmenn sína.
c. Á eftir »eldhúss« i 2. tólulið komi: og geymslu.
d. Orðin »verkafólk (sbr. 1. gr.) á sjó og landi« í 3. lið falli burt.
e. Fyrir heimilisfast« i sama lið komi: heimilisfastir.
f. Á eftir »kaupstaðarins« komi: eða kauptúnsins.

5. Við 6. gr.
a. Á eftir »kaupstaðar« komi: eða kanptúns.
b. Á eftir »bæjarstjórn« komi: eða sveitarstjórn.

6. Við 7. gr. Á eftir »bæjarstjórn« f siðari málsgr. komi: eða sveitarstjórn.
7. Við 8. gr.

a. Á eftir »kanpstaðnnm« komi: eða kanptúninu.
b. Á eftir »bæjarstjórn« komi: eða sveitarstjórn.
c. Á eftir »bæjarfjelagið« komi: eða sveitarfjelagið.

8. Við 9. gr. Orðið »verkamanna« falli burt.

Nd. 570. Nefndarálit

um frv. til laga um stjórn póstmála og símamála.

Frá meiri hluta samgöngumálanefndar.

Nefndin er ekki sammála um einstök atriði í frv. þessu. En að öllu 
athuguðu leggur þó meiri hluti nefndarinnar til, að frv. verði samþykt. Verð-
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ur vikið nánar að einstökum atriðum frv. við framsögu og undii umræðum. 
Gunn. S. leggur til, að landssímastjóri og póstmálastjóri heyri beint undir 
atvinnumálaráðberra og telur, að ekki sje sparnaður að sameiningu sima og 
pósts í stærstu kaupstöðunum, svo sem Akureyri og ísafirði.

Alþingi, 8. mai 1929.

Nd.

Gunnar Sigurðsson, 
form.,

með fyrirvara.

Hannes Jónsson, Sigurjón Á. ólafsson,
fundaskr. og frsm. með fyrirvara.

571. Nefndarállt

um frv. til laga um viðauka við lög nr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfi. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykt óbreytt. 

Alþingi, 8. mai 1929.

Gunnar Sigurðsson, Magnús Guðmundsson, Hjeðinn Valdimarsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Magnús Torfason. Hákon J. Kristófersson.

Nd. 572. Nefndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjómina til að selja Siglufjaröarkaupstað 
land prestssetursins Hvanneyrar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að Siglufjarðarkaupstað verði selt Hvanneyrarland 
þegar það losnar úr ábúð, telur rjettara og hagkvæmara, að kaupstaðirnir eigi 
lönd þau, er þeir standa á, en treystir þvi hinsvegar, að rikisstjómin gæti rjettar 
ríkisins hvað það snertir, að kaupverðið verði ekki óeðlilega lágt.

Pá telur nefndia og rjett að binda kaupin þvi skilyrði, að kaupstaðurinn 
selji ekki aftur land það, sem hann kaupir, heldur leigi það um ákveðinn tima.

Nefndin ieggur því til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 8. maf 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Hákon J. Kristófersson, 
form. og frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Magnús Guðmundsson. Magnús Torfason.
Alpt. 1929. A. (41. löggjafarping). 155
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Nd. 573. Nefndaríllt

nm frv. til laga nm breyting á lógnm nr. 42, 31. maf 1927, nm breyting á lög- 
nm nr. 43, 27. júní 1921, nm varnir gegn berklaveiki.

Frá allsberjarnefnd.

Eftir atvikum leggnr nefndin til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 8. mai |929.

Gnnnar Sigurðsson, Magnús Torfason, Hjeðinn Valdimarsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Hákon J. Kristófersson, Magnús Guðmundsson,
með fyrirvara. með fyrirvara.

Nd. 574. Nefodnrállt

nm frv. til laga nm breyting á lðgnm nr. 8, 15. april 1928, nm einkasöln á sild. 

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Minni hl. virðist írv. það, er fyrir liggnr, fara i öfnga átt við það, er 
vera ætti, hvort heldar miðað er við hagsmuni ríkissjóðs eða síldarframleiðenda.

Minni hl. getnr þvi ekki fallist á frv., en mnn hinsvegar eiga þátt í 
flntningi á breytiugartillögum við það, sem stuðla að rjettlátara og eðlilegra 
fyrirkomulagi á sildarverknn og sildarsölu en þvi, er hjer liggnr fyrir.

Alþingi, 8. maí 1929.

Jóhann Þ. Jósefsson, Ólafur Thors.
frsm.

Kd. 575. Breytlngartlllögiar

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928, nm einkasölu á síld.

Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson, Jón A. Jónsson og ólafur Thors.

I. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
1. gr. laganna orðist svo:
Með lögum þessum er stofnað Sildarsamlag Islands og tekur það 

við öllum rjettindum og skyldum Sildareinkasölu íslands, er stofnuð var
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með lögum nr. 8, 15. aprll 1928, að svo miklu leyti sem samrýmst get- 
ur við þessi lög.

Sildarsamlagið hefir einkarjett á sölu á allri kryddaðri sild eða 
verkaðri á annan hátt til útQutnings á íslandi eða í íslenskri landhelgi. 
Heimilt er þó islenskum verksmiðjum að selja til útlanda sild i loft- 
þjettum ilátum, enda rúmi þau ekki meira en 10 kg. sildar hvert.

II. 1 stað 2. gr. frv. koma tvær nýjar greinar, sem verða 2. og 3. gr., svo 
hljóðandi.
a. 2. gr. laganna orðist svo:

ÚiQutningsnefnd hefir yfirstjórn á öllum framkvæmdum Síldar- 
samlagsins. 5 menn eiga sæti í þeirri nefnd og jafnmargir menn til vara, 
sjer«takur varamaður fyrir hvern nefndarmann og kosinn á sáma hátt 
og hann. Nefndarmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir við 
Eyjafjörð eða Siglufjörð eða hafa aðsetur svo nærri heimili Síldar- 
samlagsins, að auðvelt sje að ná þeim til funda með litlum fyrirvara. 
3 af nefndarmönnura skulu kosnir með hlutfallskosningu ísameinuðu 
þingi til þriggja ára i senn, en 2 þeirra á aðalfundi Sildarsamlagsins 
til eins árs i senn, af þeim mönnum eða fjelögum, sem lagt hafa að 
minsta kosti 100 tunnur sildar inn i Sildarsamlagið næsta ár á und- 
an kosningu og nefndir eru samlagsmenn i lögum þessum. Hver 
samlagsmanna hefir eitt atkvæði. Kosning þessara nefndarmanna fer 
fram á fyrsta aðalfundi, sem haldinn verður samkv. lögum þessum. 
ÚlQutningsnefnd kýs i byrjun hvers árs formann fyrir það ár. Fái 
enginn nefndarmanna meiri hluta atkvæða (3 af 5), skipar atvinnu- 
málaráðherra forraann.

b. 3. gr. laganna orðist svo:
ÚtQutningsnefnd ræður 3 framkvæmdarstjóra og skiftir verkum 

með þeim. Skulu þeir hafa skrifstofu á Siglufirði. Framkvæmdar- 
stjórar bafa á hendi, i umboði úlQutningsnefndar, alla daglega stjórn og 
umsjón Sildarsamlagsins. Sje framkvæmdarstjóri ráðinn innan nefndar- 
innar, tekur varamaður við sæti hans i nefndinni. Framkvæmdarstjóra 
má kjósa með hlutfallskosningu, ef 2 nefndarmenn krefjast þess. 
Framkvæmdarstjórar mega ekki reka sildarútveg eða sildarsöltun.

III. Við 3. gr., sem verður 4. gr. Greinina skal orða svo:
5. gr. laganna orðist svo:
Framkvæmdarstjórninni, í samráði við útQutningsnefnd, er heimilt 

að taka fje að láni til þess að kaupa tunnur og salt og annað efni til 
sildarverkunar þeirrar, er samlagið kann að verka samkvæmt 4. gr., svo 
og til að liðsinna samlagsmönnum með útvegun á tunnum og salti og 
öðru efni til síldarverkunar, ef orðið getur án fjárhættu fyrir samlagið. 
Ennfremur að taka lán til þess að greiða framleiðendum bráðabirgða- 
greiðslur upp i þá sild, er þeir hafa afhent Sildarsamlaginu, eftir rjettum 
hlutföllum. Slik lán má taka út á síldina hvort heldur er fyrirfram eöa 
jafnótt og hún er verkuð.

Lánsstofnanir, sem veita Síldarsamlaginu slik lán, hafa sameiginlegt
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lögveð i allri sild, sem Síldarsamlagið hefir til sölu á bverjuin tíma, svo 
og i birgðum hennar af tunnum, salti og öðru efni.

Nú er andvirði sildar að nokkru eða öHu leyti greitt þeim, er 
afhenti hana til Sildarsamlagsins, og er Sildarsamlagið þá ábyrgðarlaust, 
þótt siðar sannist, að sildin var annars eign eða veðsett öðrum án vit- 
undar Síldarsamlagsins. Greiðast þá eftirstöðvar sildarandvirðis rjettum 
eiganda eða veðhafa, en sildin sjálf er aldrei afturkræf.

IV. Ný gr., er verður 5. gr.:
6. gr. laganna orðist svo:
Nú er nauðsynlegt, vegna samlagsins eða verkunar á sild til út- 

flutnings, að tryggja samlaginu afnot af bryggjum eða landi, er einstakir 
menn eiga eða ráða yfir og þeir þurfa eigi til eigin afnota; getur rikis- 
stjórnin þá látið taka það til afnota eítir tillögum samlagsins fyrir leigu, 
er dómkvaddir menn meta.

V. 6. gr. frv. fellur niður.
VI. Við 7. gr.

Orðið »Útflutningsnefndarmenn« i upphafi siðasta málsl. falli burt.
VII. Ný grein, er verði 9. gr.:

I stað »15 april« i 9. gr. laganna kemur: 1. april.
VIII. Á eftir 8. gr., sem verður 10. gr., kemur ný gr., sem verður 11. gr., svo 

hljóðandi:
Á eftir 11. gr. laganna koma 5 nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. Útflutningsnefnd er sakaraðili i málum, er varða Síldarsamlagið, og 
er löglegt að birta stefnu formanni hennar.

b. Nú verður Sildarsamlagið skaðabótaskylt, og greiðast þá skaðabætur 
úr varasjóði Síldarsamlagsins, meðan til hrekkur. Nægi varasjóður 
ekki, greiðast bæturnar til bráðabirgða af óskiftu andvirði seldrar 
sildar það ár, sem skaðabæturnar falla til útborgunar, ef annað fje 
er ekki fyrir bendi, en endurgreiðast eigendum þeirrar sildar, að 
nokkru eða öllu leyti, eftir nánari ákvörðun útfiutningsnefndar, þegar 
varasjóður verður greiðslufær. Nú befir skaðabótakrafa verið gerð, og 
er þá Sildarsamlaginu heimilt að leggja til hliðar fje til skaðabóta- 
greiðslunnar af andvirði seldrar sildar það ár, er tildrög til skaða- 
bótanna urðu. En komi ekki til skaðabótagreiðslunnar, skal geymslu- 
fjenu útblutað siðar til þeirra sildareigenda, er frádráttinn urðu að 
þola.

c. Nú verður einbver skaðabótaskyldur Sildarsamlaginu fyrir samnings- 
rof, og renna þær skaðabætur þá i varasjóð.

d. I janúarmánuði ár hvert skal stjórn Sildarsamlagsins halda almennan 
fund á Akureyri með samlagsmönnum. Skal þar, að svo miklu leyti 
sem unt er, gefa skýrslu um allan rekstur og bag Sildarsamlagsins á 
liðnu ári og svara fyrirspurnum, er fram kunna að koma frá sam- 
lagsmönnum *um reksturinn. Einnig skal rætt um framtíðarstarfsemi 
Sildarsamlagsins. Tillögur, sem þar kunna að verða samþyktar, skulu 
lagðar fyrir aðalfund.



Þingskjal 575—576 1237

e. Aðalfundur Síldarsamlagsins skal haldinn í Reykjavik á timabilinu 
frá 15. april til 15. mai. Skal til hans boðað með minst 2 mánaða 
fyrirvara með ábyrgðarbrjefi eða simskeyti til hvers samlagsmanns. 
Aðalfundur er lögmætur, ef 30 samlagsmenn bið fæsta mæta. Sam- 
lagsmenn geta falið hver öðrum, með skriflegu umboði, að fara 
með atkvæði sin á fundinum. Atvinnumálaráðherra skal heimilt að 
mæta á fundinum og hefir þar tillögurjett.

IX. Fimm nýjar greinar, sem verða 12.—16. gr.:
a. 12. gr. laganna orðist þannig:

Endurskoðendur Sildarsamlagsins sknlu vera 2, annar útnefndur 
af atvinnumálaráðherra, en hinn af aðalfundi, ásamt einum vara- 
manni fyrir hvorn endurskoðanda, allir til eins árs í senn. Atvinnu- 
málaráðherra ákveður þóknun fyrir störf þeirra. Hafa þeir ávalt að- 
gang að öllurn skjölum og bókum Síldarsamlagsins.

b. Á eftir 12. gr. laganna kemur ný grein:
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Lögð fram skýrsla stjórnarinnar um reksturinn á liðnu ári og til- 
lögur hennar um starfstilhögun á yfirstandandi ári.

2. Lagðir fram til samþykkis endurskoðaðir reikningar Sildarsamlagsins 
fyrir hið liðna ár, ásamt athugasemdum endurskoðenda og svörum 
stjórnarinnar við þeim.

3. Kosinn 1 endurskoðandi til eins árs i senn.
4. Kosning 2 manna í útflutningsnefnd, sbr. 2. gr.
5. Önnur mál, er fram kunna að verða borin og varða Sildarsamlagið.

c. 15. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, er settar kunna að 

verða samkv. þeim, varða sektum, frá 1000—50000 kr„ og getur útflutn- 
ingsnefnd, ef brot er itrekað, neitað þeim brotlega um verkunarleyfí 
um eitt ár í senn.

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu rekin sem almenn 
lögreglumál.

d. Á eftir 15. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Nú verður Sildarsamlagið leyst upp, og skal þá verja sjóðum þess 

og eignum til styrktar islenskum sildariðnafli.
e. Þar, sem i lögunum er nefnd einkasala, i öllum föllum, komi: Sildar- 

samlag.
(Greinatalan breytist samkvæmt atkvæðagreiðslunni.)

W<1. -576. Framvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Samhljóða stjórnarfrv. á þskj. 332 með breytiogunni á þskj. 543.
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MTd. 577. PlngsAlyktun

um dýrtíðaruppbót á lann embættis- og starfsmanna ríkisins.

(Afgreidd frá Nd. 8. mai).

A'þingi ályktar að heimila rikisstjórninni að greiða öllum embættis- 
og starfsmönnum rikisins sömu dýrtíðaruppbót árið 1929 og greidd varálaun 
þeirra árið 1928.

Þessi beimild nær einnig til stofnana rikisins, er greiða dýrtiðaruppbót 
á laun eftir sömu reglum og rikissjóður.

Loks tekur beimildin til þeirra, er dýrtiðaruppbót fá á eftirlaun eða 
styrki samkv. 18. gr. fjárlaganna.

2Nd. 578. Þlngaályktun

um innflatning á lifandi dýrum.

(Afgreidd frá Nd. 8. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að leyfa innflutn- 
ing á silfurrefum og sauðnautum.

Wd. 579. Lög

um bæjarstjórn i Hafnarfirði.

(Afgreidd frá Nd. 8. mai).

1. gr.
Hafnarfjörður skal vera lögsagnarumdæmi út af fyrir sig með kaupstað- 

arrjettindum. Takmörk kaupstaðarsvæðisins eru þessi: Bein lína úr »Balaklöpp«, 
við vesturenda Skerseyrarmalar, i veginn frá Hafnarfirði til Reykjavikur, þar sem 
hann fer lækkandi ofan af norðurbrún hraunsins. Þaðan eftir nyiðri brún Hafn- 
arfjarðarhrauns, þar til kemur móts við austurhorn Hraunsholtstúns. Þaðan 
beina stefnu neðanverðan Kaplakrika i vörðu á holtinu fyrir ofan Jófríðarstaði; 
þaðan yfir Fuglastapaþúfu efri, beina leifl i sjó fram. Kaupstaðurinn skal skyld- 
ur að setja nægilega mörg varanleg merki, er sýni greinilega takmörk landsins, 
og halda þeim við.

Sýslumaðurinn i Gullbringu- og Kjósarsýslu skal jafnframt vera bæjar- 
fógeti kaupstaðarins.
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2. gr.
Málefnum kanpstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. í henni eru kosnir 

bæjarfnlltrúar auk bæjarstjóra. Bæjarstjóri skal kosinn af hæjarstjórn til 4 ára í 
senn og skal hann launaður af bæjarsjóði.

Bæjarstjóri hefir þvi aðeins atkvæðisrjett á fundum, að hann sje jafn- 
framt bæjarfulltrúi.

3. gr.
Bsjarstjóri hefir á hendi framkvæmd á ákvörðunum þeim, er bæjarstjórn 

gerir, og í bæjarmálum yfir höfuð. Þó má bæjarstjórnin fela einum eða fleiri 
mönnum úr sínum flokki að framkvæma einstök bæjarstörf eftir reglum, sem 
hún setur. AHir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sjer þau sjerstöku bæjar- 
störf, sem bæjarstjórnin þannig felur þeim.

4. gr.
Bæjarstjórn kýs sjer forseta; stjórnar hann umræðum á fundum og sjer 

um, að það, sem ályktað er, sje rjett ritað i gerðabókina.
Fundi skal bæjarstjórnin halda í heyranda hljóði. Einstök mál má þó 

ræða innan luktra dyra, þegar bæjarstjórnin ályktar það.
Til þess að lögmæt ályktun sje gerð, verður, auk bæjarstjóra, að minsta 

kosti helmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðafjöldi skal ávalt ráða. 
Sjeu jöfn atkvæði með og móti, fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þvi 
þá ræður hlutkesti.

Pað skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórnin heldur 
fundi, sem almennir eru. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn- 
legt, eða að minsta kosti helmingur bæjarfulltrúa æskir þess.

Bæjarstjóri skal á undan fundum, að svo miklu leyti, sem unt er, skýra 
bæjarfulltrúum frá, hver málefni komi fyrir. Allir þeir bæjarfulltrúar, sem eru á 
fundi, skulu rita nöfn sin undir gerðabókina við fundarlok, og á sjerhver i 
bæjarstjórninni rjett á að fá ágreiningsatkvæði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf fundarsköp sin, en hlutaðeigandi ráðuneyti samþykkir.

5. gr.
Virðist bæjarstjóra ákvarðanir bæjarsljórnar ganga út yfir valdsvið 

hennar, eða ef ákvörðun er gagnstæð lögum, eða skaðleg fyrir kaupstaðinn, eða 
hún miðar til að færast undan skyldum þeim, er á kaupstaðuum hvíla, má bæj- 
arsljóri fella ályktunina úr gitdi að sinni, með þvi að rita álit sitt i gerðabókina. 
Um þetla skal hann, svo fljótt sem verða má, senda ríkisstjórninni skýrslu, en 
hún leggur úrskurð sinn á málið. Eftirrit af skýrslu bæjarstjóra skal jafnframt 
senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áðnr en hún 
fer til rikisstjórnarinnar.

6. gr.
í öllum þeim málum, sem snerta uppeldi og uppfræðing barna, hefir for- 

maðor barnaskólanefndar sæti og atkvæðisrjett á bæjarstjórnarfuudum.
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7. gr.
Bæjarstjórnin kýs 4 menn til þess að vera i byggingarnefnd fyrir kanp- 

staðinn ásamt bæjarstjóra og slökkviliðsstjóra. Skuln tveir þessara manna kosnir 
úr flokki bæjarfnlltrúanna.

8. gr.
Peir, sem kosnir eru utan bæjarstjórnar til að taka sæti i byggingarnefnd 

og hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka á móti kosningu. Þó gilda 
sömu synjunarástæður og sama starfstimatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjar- 
fulltrúa samkvæmt lögum.

9. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin semur fyrir kaupstaðinn og 

stjórnarráðið staðfestir, má fela byggingarnefnd að annast byggingarmálefni 
kaupstaðarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. í byggingarsamþyktina má 
setja fyllri ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en þá eru í lögum, 
ákveða sektir fyrir brot og setja reglur um greiðslu kostnaðar þess, sem 
af ákvæðum byggingarsamþyktarinnar leiðir; svo má og ákveða hæfileg gjóld 
fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða byggingarnefnd veitir. — Nú er byggingar- 
fulltrúi skipaður samkvæmt byggingarsamþykt, og má þá ákveða hæfileg gjóid 
fyrir þau störf bans, sem hann leysir af bendi sem byggingarfulltrúi í þarfir 
einstakra manna, eftir beiðni þeirra. Gjöld fyrir byggingarleyfi og störf fyrir ein- 
staka menn skulu hafa lögtaksrjett, og renna þau i bæjarsjóðinn. Ef lóðareiganda 
þykir rjetti sinum hallað með úrskurði bæjarstjórnar eða byggingarnefndar i 
byggingarmáli, má hann skjóta honum til stjórnarráðsins.

10. gr.
Bæjarstjórnin kýs 2 eða 4 menn til að sitja i hafnarnefnd utan bæjar- 

stjóra, og skulu eigi færri en 2 þeirra kosnir úr fiokki bæjarfulltrúa.

11. gr.
Með hafnarreglugerð, er stjórnarráðið gefur út fyrir kaupstaðinn eftir til- 

iögum bæjarstjórnar, má fela hafnarnefnd að annast bafnarmálefni kaupstaðarins, 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar. 1 hafnarreglugerðina má setja ákvæði um lögreglu 
á höfninni og um notkun hennar og mannvirkja; svo má og ákveða þar gjóld 
til bafnarsjóðs fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkja og sektir fyrir brot, 
alt að 400 kr., er renna í sama sjóð.

12. gr.
Bæjarstjórn kýs bæjargjaldkera og veitir bonum árlega þóknun. Starf 

hans er uppsegjanlegt með 6 mánaða fyrirvara af beggja bálíu til 1. júli ár hvert.

13. gr.
Bæjarstjórn skipar embættismenn eða sýslunarmenn bæjarins og veitir 

þeim lausn. Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórnin eftir tillögu bæjar- 
fógeta, en hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar.
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14. gr.
Fje það, sem útbeimtist til þess að standast útgjöld kanpstaðarins til 

bæjarþarfa, skal að svo mikln leyti, sem sjerstakar tekjnr kaupstaðarins ekki 
hrökkva tii, fengið með þvi að leggja útsvör á íbúa bæjarins, á atvinnn, sem 
stunduð er i bænum á bátum eða skipum, sem gerð eru út frá bænum, og á 
stofnanir og arðsöm fyriitæki.

15. gr.
Bæjarstjórn, og sjerstaklega bæjarstjóri, skal hafa nákvæmar gætnr á fjár- 

stjórn og fjárgæslu kanpstaðarins og sjá nm, að skattar og aðrar tekjnr sjen rjett 
heimtar og i tækan tima, ennfremnr gæta þess, að geymt sje á tryggum stað og 
eftir atviknm ávaxtað fje bæjarins, þangað til á þvi þarf að halda til þess að 
borga útgjöld hans. Bæjarstjórnin ber ábyrgð á innstæðum og öðrum eignum 
kanpstaðarins.

16. gr.
Fjehirðir skal skyldnr til að gefa bæjarstjórninni nákvæma sjóðskýrsln 

mánaðarlega eða þegar bæjarstjórn óskar þess, er sýni bæði, bvað goldist hefir 
i bæjarsjóð og hvað úr honum hafi verið borgað. Eigi má fjebirðir greiða neitt 
úr bæjarsjóði nema eftir ávisnn frá bæjarsljórninni. Allar ávfsanir sknln vra 
nndirritaðar af bæjarstjóra og minst 1 bæjarfulltrúa, sem hefir með þan mál að 
gera, sem greiðslan kemur við.

17. gr.
Fyrir opinber nppboðsþing eða útboð, sem bærinn lætur halda i sina 

þágn, svo sem á vegavinnn, á þvi að útvega vinnn og varning i þarfir bæjarins 
o. s. frv., skal ekki goldið neitt.

18. gr.
Bæjarstjórninni er skylt að útvega og láta rikisstjórninni i tje skýrslnr 

þær, er bún kann að æskja, sve sem nm fólkstal, skepnnhald, atvinnnvegi og 
annað ástand kanpstaðarins.

19. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendur neina 

sknldbindingu til langframa, sem ekki beinlínis hvilir á henni samkvæmt lögnm, 
ekki taka af innstæðufje kaupstaðarins, ekki selja nje veðsetja fasteignir hans nje 
kaupa neina nýja fasteign, ekki taka stærri lán nje lán npp á lengri tíma en svo, 
að þan verði borgnð aftnr af tekjum þess árs, sem f hönd fer, nje heldur end- 
nrnýja slik lán eða fresta borgnnartimannm.

20. gr.
Við lok hvers reikningsárs skal fjehirðir semja reikning yfir tekjnr og 

gjöld kaupstaðarins fyrir hið nmliðna ár og senda hann bæjarstjórn eigi siðar 
en i lok febrúarmánaðar ár bvert. Reikningnrinn skal liggja bæjarbúnm til sýnis 
frá 1. til 15. mars f skrifstofn bæjarstjóra. Skal reikningnrinn siðan endurskoð- 
aðnr af 2 mönnnm, sem bæjarstjórn kýstil þriggja ára í senn. Endnrskoðendur bafa 
aðgang að bóknm og sjóði bæjarins bjá fjehirði.er þeim þykir þörf að gera athug-

Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 156
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aoir, og er endarskoðendnm skylt að yfirfara og bera saman dagbók, sjóðbók 
og kassa gjaldkera og einnig atbaga beimildir fyrir útborgunnm eigi sjaldnar en 
ársfjórðangslega. Endorskoðun bæjarreikninganna skal lokið fyrir 15. mai ár 
hvert. Að fengnnm svörum fjehirðis við athugasemdum endurskoðunarmanna, 
skal svo reikningurinn lagður fyrir bæjarstjórn, ásamt atbugasemdum endur- 
skoðunarmanna og svörum fjebirðis, og leggur bæjarstjórn úrskurð sinn á reikn- 
inginn og veitir siðan kvittun fyrir reikningshaldinu samkvæmt bonum. Þegar 
búið er að'samþykkja reikninginn eða úrskurða hann, má eftir ákvörðun bæjar- 
stjórnar birta á prenti ágrip af bonum, er bæjarstjóri semur, og skulu þá i ágripi 
þvi greind öll aðalatriði i tekjum og gjöldum kaupstaðarins.

21. gr.
Innan loka júlimánaðar ár hvert skal senda ríkisstjórninni reikning yfir 

bið umliðna ár með athugasemdam enduiskoðunarmanna og úrskurði bæjar- 
stjórnarinnar á þeim.

22. gr.
Með lögum þessum ern úr gildi numin lög nr. 75, 22. nóv. 1907, um 

bæjarstjórn i Hafnarfirði, lög nr. 26, 9. júli 1909, um viðauka við. greind lög, 
lög nr. 48, 10. nóv. 1913, um breytingu og viðauka við sömu lög, svo og 
önnur lög og fyrirmæli, er fara í bága við lög þessi.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

z

Nd. 580. Breytingartillðgur

við frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

Frá Magnúsi Jónssyni.

I. Við 4. gr. Við tölulið 2 bætist: ef verksmiðjan verður seld samlagi sildar- 
framleiðenda, samkv. 9. gr.

II. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Ef þeir, sem sild láta til verksmiðjunnar til vinslu, mynda með 

sjer samlag með samvinnusniði, skal heimilt að selja þeim verksmiðjuna 
gegn 5°/o afborgun af stofnkostnaði hennar (sbr. 4. gr.). Skal samlagið þá 
jafnframt skipa 'einn mann i stjórn verksmiðjunnar i stað þess manns, 
sem sljórn sildareinkasölunnar skipar samkv. 7. gr., en samlagið skipar 
alla stjórnina þegar það befir greitt stofnkostnaðinn að fullu, enda ræður 
það þá og allri tilhögun rekstrarins. Þó skal skuldbinding sú, er getur i 
5. gr., hvila á fyrirtækinu áfram.

III. Við 10. gr. Á eftir orðunum »tilhögun verksmiðjunnare kemur: svo og 
um tilhögun samlagsins.
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Nd. 581. Breytingartlllögur

víð frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

Frá ólafi Tbors og Jóhanni Jósefssyni.

1. Við 4. gr. 3. töluliður fellur niður.
2. Við 7. gr. 1. málsgr. orðist þannig:

Stjórn verksmiðjunnar skal skipuð þrem mönnum. Skal einn skip- 
aður af atvinnumálaráðberra, einn tilnefndur af bæjarstjórn Siglufjarðar- 
kaupstaðar og einn tilnefndur af útgerðarmönnum þeim, er við verksmiðj- 
una skifta. Tilnefning i stjórn sildarverksmiðjunnar af bálfu útgerðar- 
manna fari fram eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.

Ed. 582. Breytlngrartlllaga

við breytingartillögu á þingskjali 562 (Fjárlög).

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við X. 3. Varatill. (Marta Kalman):
1 stað »2400« kemur ............................................. 2000

JVd. 583. Þlngadlyktun

um undirbúning til útrýmingar fjárkláða.

(Afgreidd frá Nd. 8. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að fela rikisstjórninni að undirbúa fjár- 
kláðamálið fyrir Alþingi 1931, með þvi að leita upplýsinga, Iáta rannsaka og 
gera tilraunir með baðlyf, blutast til um, að nægilega margar sundþrær til 
sauöfjárbaðana verði bygðar í bverjum breppi, safna sk<rslum um útbreiðslu 
kláðans og endurskoða núgildandi kláðalöggjöf.

lVd. 584. Plngailyktun

um endurskoðun laga um fiskimat.

(Afgreidd frá Nd. 8. mai).

Neðri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að endurskoða, með aðstoð 
sjerfróðra manna, lögin um fiskimat frá 1922 og leggja frrmv. til laga um þetta 
efni fyrir næsta Alþingi.
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líd, 585. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Frá Sigurjóni Á. ólafssyni.

1. Við 4. gr. á). Orðin »alt að 50 rúmlesta« falli niður.
2. Við 4. gr. b). Aftan við lidinn komi: ishúsa og kælihúsa.
3. Við 6. gr. b). Orðin »þar á meðal hverskonar sjóveðrjetti« falli niðui.

Ald. 586. Breytlngariillögur

við frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu síldar.
Frá Ásgeiri Ásgeirssyni og Bjarna Ásgeirssyni.

I. Við 4. gr. Við tölulið 2 bætist: og skal um það fje fara eftir ákvæðum 
25. gr. laga nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnu'jelög, en ef verður úr 
stofnun samvinnufjelags þeirra, sem leggja verksmiðjunni verkefni, telst 
það afborgun af stofnkostnaði.

II. Við 9. gr. bætist: meðan verksmiðjan er i eign rikisins.
III. Á eftir 9 gr. bætist ný grein, sem verður 10. grein:

Ef minst helmingur þeirra manna, sem láta sild til verksmiðjunn- 
ar, gera með sjer fjelag, sem starfar samkvæmt lögum nr. 36, 27. júní 
1921, um samvinnufjelög, er heimilt að selja þvi fjelagi verksmiðjuna, 
enda eru þá allir, sem leggja verksmiðjunni til verkefni, skyldir til að 
vera i fjelaginu. Skal samvinnufjeiagið þá jafnframt skipa einn mann i 
stjórn verksmiðjunnar, i stað þess manns, sem bæjarstjórn Siglufjarðar- 
kaupstaðar skipar eftir 7. gr., en alla stjórnendur, þegar fjelagið hefið greitt 
stofnkostnaðinn að fullu, enda ræður það úr þvi allri tilhögun rekstrarins. 
Þó skal skuldbinding sú, er um getur i 5. gr., hvila á fyrirtækinu áfram.

IV. Við 10. gr. Á eftir orðunum »tilhögun verksmiðjunnar* kemur: svo og um 
tiihögun samvinnufjelagsins.

Ed. 587. fcögr

um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913. 
(Afgreidd frá Ed. 8. mai).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að leggja fram úr rikissjóði, þegar fjeerfyrir 

hendi, alt að 70 þúsund krónum, gegn tvöföldu framlagi úr hafnarsjóði Vest- 
mannaeyja, tii þess að gera við og Ijúka við að byggja hafnargarðana og til 
nauðsynlegustu mannvirkja innan hafnar i Vestmannaeyjum.
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Tillagið úr rikissjóði er bundið því skilyrði, að yfirumsjón með verk- 
inu og reikningsbaldinu sje falin manni, sem ríkisstjórnin samþykkir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 588. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1930.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. KAFLI.

T e k j u r .

1. gr.
Árið 1930 er ætlast til, að tekjur rfkisins verði svo sem talið er i 2.—5. 

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

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

kr. kr.

1. Fasteignaskattur..................................... 250000
2. Tekjuskattur og eignarskattnr.......... ............................. 1100000
3. Lestagjald af skipum............................ ............................. 40000

1390000
4. Ankatekjur.............................................. .................... ... 450000
5. Erfðafjárskattur.................... .......... ............................. 30000
6. Vitapjald................................................... ........................... . 350000
7. Leyfisbrjefagjöld..................................... ............................. 10000
8. Stimpilgjald.............................................. ............................. 325000
9. Skólagjöld .............................................. .................... ... 15000

10. Bifreiðaskattur ..................................... • ................... 60000
1240000

Ffyt ... ............ 2630000
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kr. kr.

Flutt ... 2630000
11. Útflutningsgjald............ .....................................................
12. ÁfeDgistollur (þar & meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 350000

1075000

13. Tóbakstollur...................................................................... ... 950000
14. Kaffi- og sykurtollur............................................................... 850000
15. Aanað adflutningsgjald ..................................................... 200000
16. Vörutollur ................................................................................ 1350000
17. Verðtollur ................................................................................ 1500000

5200000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 35000
19. Pósttekjur ................................................................................ 450000
20. Simatekjur................................................................................ 1580000

2030000
21. Víneinkasala................. ....................................................... 450000

Samtals ... ............ 11420000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs.................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi... ....................................................... 1000
4. Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar.......................... 3500

Samtals ... ............ 34600
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ern áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönknm ............................................................... 15000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögnm nr. 14, 9. júli 1909 .............................................. 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................. 24000

47000
4. Vextir af innstæðnm í bönkum ..................................... 8000
5. Vextir af viðlagasjóði............................................................. 60000
61 Aðiir vextir................................................................................ 75000

Samtals ... ............ 20500Q

5. gr.
Óvissar tekjnr og endnrgreiðslnr ern taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjur ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.................... 20000
4. Skemtanaskattur...................................................................... 75000
5. Tekjnr Menningarsjóðs ....................................................... 15000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI.

•

Gjöld.

6. gr.
Arið 1930 ern veittar til gjalda uppbæðir þær, sem tilgreindar eru í

7.—20. gr. ....
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7. gr.
Greiðslur af lánnm rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 145054.
2. Dönsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50............ 220162
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs £8213-18-8 180714

545930
II. Afborganir:

1. Innlend lán................... .............................................. 164617
2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50............ 432364
3. Enska lánið 1921, £ 2396 -12 á 22,00 .................... 52625

649606
III. Framlag til Landsbankans, 17. greiðsla.......................... 100000

Samtals ... 1295536

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konnngsins..

kr. kr.

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ... .............................

225000
4350

229350

Samtals ... ............ 229350
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl.
1. Tii ráðherra:

a. Laun....................................
b. Til risnu...........................

36000
8000

2. Til utanferða ráðherra...........................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins .............................
4. Annar kostnaður...............................................................
5. Fyrir að gegna rfkisfjehirðisstörfum...........................

Par af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til nú- 
verandi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:
a. Póknun fyrir útgáfu tfðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

7. Til umbóta og viðbalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Laun ................................................................................
2. Pappir, prentun og heftiog hagskýrslna....................
3. Prentun eyðublaða............................................................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m.........................................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .............................
6. Til að gefa út manntalið 1703......................................

III. Utanrikismál o. fl.
1. Tii sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra .......................... .. .. 20000
b. Húsaleiga............................................ .......... 5000
c. Kostnaður við embættið .......... 20000
d. Til skrifstofuhalds.......................... .......... 17000

2. Fyrir meðferð utanrikismála .....................................
3. Rikisraðskostnaður .......................................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd.............................
5. Gengismunur af upphæðunum i 8. gr. 10. gr. III 1—3

kr. kr.

44000
6000

70000
40000
26200

13900

10000
210100

12500
12000
5000
5000

20000
1000

55500

62000
12000
4000

500
25000

103500

«• • • • • 369100
•

157

Samtals ...

Alþt 1929. A. (41. löggjafarþing)
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11. gr.
Til dómgæsln, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettar:
a. Laun.. ... ... ... ... ... ... ••• ... ...
b. Annar kostnaður, alt að ..............................................

t*ar at 3000 kr. til ritara.

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................

4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, ijós og ræsting..................................
c. Ýms gjöld, alt að.............................................................

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavik:
a. Laun 4 skrifara........................................... ....................
b. Laun 6 tollvarða...............................................................
c. Húsaleiga..............................................................................
d. Hiti og Ijós........................................................................
e. Innheimtukostnaður ......................................................
f. Ýms gjöld, alt að.............................................................

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:
a. Laun fulltrúa og 3 skrifara .....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og ljós........................................................................
d. Ýms gjöld ........................................................................

Fastir starfsmenn i skrifstofum lögmannsins, toll- 
stjórans og lögreglustjórans i Reykjavík njóta dýrtiðar- 
uppbótar eftir reglum launalaganna.

7. Skrifstofukostnaöur sýslumanna og bæjarfógeta............
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð- 

un skipamælinga
9. Til landhelgisgæslu, gegn 200000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði ........................................................................

kr.

30500
5000

22000
4200
2400

15120
30380
4500
2000

16000
18000

17100
3600
2400
1900

kr.

35500

132500
27600

28600

86000

25000

100000

1000

200000

636200Flyt ...
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kr. kr.

Flntt ...
Framlag til landhelgissjóðs .................... ...................
Til hegningarhússins í Reykjavík og viðbaldskostn-
aður fangelsa ........................................................................
Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumáia m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna.....................................................
Borgnn til setu- og varadómara .....................................

636200
20000

12000
12000
15000
2000
5000

Samtals A.......... ............ 702200

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstnr. 

Bnrðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir bnrðar-

eyri nndir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

30000
40000

70000

25000
6000

80000
11000

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir........................................................................
Til embæltiseftirlitsferða......................................................
Gjóld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

Samtals B.......... ............ 192000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbiigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ..............................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis,
3. Styrkur til læknisvitjana handa 

sjerstaklega erfiða læknissókn...

eftir reikningi, altað 
sveitum, sem eiga

253000
2000

8450

Flyt ... • •« • • • 263450
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Flatt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalta- 
brepps 200 kr. — 7. Til Grfmseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
breppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12 Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps I Ping- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogsbrepps 150 kr.—
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Td Borgarfjarðaihrepps i 
Norður- Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, 300 kr. — 19. 
Til Fjallahrepps 1 Norður-Þmgeyjarsýslu og Jökuldals- 
hrepps i Noiður-Múlasýslu, vegna bygðar í Móðru- 
dalsbeiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. tit hvors, 400 kr.
— 20. Viðbótarstyrkur til Ólafstjarðarbúa, gegn eigi 
minna tillagi frá þeim sjalfum en 1600 kr., ef þeir 
ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis i Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra-
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir tazta bjeraðslækna ......................................................

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis í Reykjavik.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Slyrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðaslyrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að baðum stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi binn hlutann, frá 
Hólmavík til Norðtjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýsiu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...

7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i
Reykjavlk ................................................................................

8. Til nuddlæknis Jóns Kristjánssonar i Reykjavik
Styrkurinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilh. Bernhöfts, Ólafs Þorsteinssonar og Jóns Krist- 
jánssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig,

Flyt ...

kr. kr.

263450

1500

1000
1200
1000

3200
1000

1000

1200

• • > • • » 271350
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kr. kr.

Flntt ... 271350
segi stúdentunum { læknadeild báskóians til i sinni
sjerfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknisbjálp á
tilteknum stað, ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánnði.

9. Til geislalækningastofn rikisins........................... ••• ... 13000
10. Til radinmsjóðs íslands, styrkur til að reka radfum-

lækningar ............................................................... ............ 2500
11. Styrkur tii hjeraðslækna til ntanferða, i þvi skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar ................. ... •... 2000
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögnm

landlæknis, og má bann ekki fara fram úr 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

250 kr.

12. Holdsveikraspitalinn..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Lann læknis.......................................................
B. Annar kostnaðnr*

............ 7650

70600

1. Laan starfsmanna..................................... 13000
2. Viðnrværi 48 manna (ca. 140 a. á dag) 25000
3. Klæðnaður .............................................. 1700
4. Lyf og sáranmbúðir ............................. 1500
5. Eldsneyti..................................................... 6000
6. Ljósmeti....................................................... 2500
7. Húsbúnaður og áböld............ ............ 2000
8. Viðhald á húsum..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting................................... 1800

10. Greftrnnarkostnaðnr ......................... . 500
11. Skemtanir..................................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 4350
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500 62950

70600

13. Geðveikrabælið á Kleppi.....................................
Sá kostnaður snndurliðast þannig:
A. Laun læknis......................................................
B. önnnr gjöld:

............ 6700

109525

1. Kanp starfsmanna................................... 13500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 140 a. á dag)
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

48000

banda hverjnm ..................................... 3500
4. Lyf og sáranmbúðir ............................. 500

Flyt ... 65500 6700 468975
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14.

5. Ljós og biti..........
6. Viðhald og áböld
7. Þvottur og ræsting
8. Skemtanir ..........
9. Skattar m. m..........

10. Óviss gjöld ..........

Flntt ... 65500
............ 10000
............ 10000
............ 3000
............ 750
..........  2500

............ 1400

C. Aukinn rekstrarkostnaður, sakir viðbótar við hæl- 
ið, að frádreginni meögjöf með sjúklingum............

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum, kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

Mismunur ...

Heilsuhælið á Vifilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. öunur gjöld:

1. Kaop starfsmanna...........................
2. Viðurværi............................................

... 33000

... 126000
3. Lyt og bjúkrunargögn.................... ... 11500
4. L|ós og biti..................................... 25000
5. Þvottur og ræsting........................... 5500
6. Viðbald búsa.................... ............ 4800
7. Viðhald vjela.................................... 4700
8. Húsbúnaður og áböld.................... ... • 11000
9. Flutningskostnaður........................... 4000

10. óviss gjóld ..................................... 2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af búinu.............................................. 1000

Mismnnnr ...

kr. kr.

6700 468975

93150

50000

149850

40325

109525

1700

6700

228140

234810

233140

1700

............ 470675Flyt ...



Þingskjal 588 1255

kr. kr.

Flutt ... 470675
15. Heilsuhælið i Kristnesi:

A. R-kstrarkostnaður ............................. 3000
B. Til aðgerða og umbóta .............................................. 7500

10500
16. önnur gjöld:

a. Til byggingar landscpítala í Reykjavfk.................... 100000
b. Styrkur til sjúkrabúsa og sjúkraskýla, alt að 18000

Styrkurinn veitist eftir fjólda legudaga, þó eigi
meira en 70 aurar fyrir hvern iegudag, gegn því að
hjerað það, sem sjúkrabúsið á, leggi fram eins mikið
og styrknum nemur, og að þvi tilskildu, að sjúk-
lingar, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum fyrir.
njóti sömu kjara sem innanbjeraðssjúklingar.

c. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði .. 18000
d. Bólusetningarkostnaður .............................................. 3500
e. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............ 20000
f. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn þvi, að næmir sjnkd. berist til lslands 3000
g. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum ............................................................... 4500
h. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðuskólum........................................................................ 1500
i. Til bjálparstöðvar bjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn

að minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur 4000
j. Til bjálparstóðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar

fyrir berklaveika, gegu jafnmiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................ 1000

k. Til fjelags islenskra bjúkrunarkvenna .................... 700
1. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/• ann-

arsstaðar að........................................................................ 1000
m. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sjer gervilimi 4000
n. Viðbótarlaun yfírsetukonu i Grimsey, gegn jafn-

mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 2200

181700
17. Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna.................... 36000

Samtals ... ............ 698875
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstm&l.

1. Laun:
a. Eftir launalögnm...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur ....................
c. Brjefbirðingamenn ..................................... ............

2. Póstflutningur ........................................................................
3. Annar kostnaður:

a. Skrífstofukostnaður i Reykjavik hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............

c. Hnsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ......................................................

d. önnur gjöld........................................................................

Samtals A. ... 
B.

Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að ............................. ....................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

II. Pjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að blutað-
eigendur greiði */• kostnaðar.............. 25000

2. Stykkishólmsvegur .............................. 30000
3. Holtavörðuheiðarvegur .................... 70000
4. Vesturlandsvegur .............................. 30000
5. Hrútafjarðarvegur .............................. 10000
6. Langadalsvegur..................................... 10000
7. Blönduhliðarvegur .............................. 30000
8. öxnadalsvegur ..................................... 15000
9. Vaðlaheiðarvegur .............................. 50000

kr. kr.

105000
80000
22000

207000
180000

15000

24000

16500
67000

122500

............ 509500

7800
5600

5000
20000

8000
46400

• • - • • • 46400Flyt ... 270000
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kr. kr.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

Flutt ... 270000
10. Jökulsárhllðarvegur.............................. 10000
11. Biskupstungnabraut ............................. 30000
12. Til vegar á Hólmahálsi, gegn ’/4 

annarsstaðar að..................................... 10000
13. Til vegar um nýja eldhraunið í V.- 

Skaftafelhsýslu ..................................... 15000
14. Vopnaf|arðarvegur ............................. 10000
15. T 1 akbrautar yfir Fjarðarheiði, gegn 

3000 kr. tiilagi annarsstaðar að . 27000

b. Viðhald og umbætur

Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur)....................
Fjallvegir..................................... *....................................
1. Til áhalda, alt að .......................................................
2. Til bókasafns verkamanna .....................................
Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðberra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...
Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti
2. - Skjálfandafljóli
3. - Blöndu ..........

Til ferju á Hrosshyl f Þjórsá ....................................
Styrkur til þess að halda uppi vetraiflutningum
yfir Hellisbeiði.....................................................................
S'yrkur til Sigurðar Daníelssonar, til byggingar á
Kolviðarhóli, fyrri greiðsla.......................................................

enda hvilisú kvóð framvegis á húseiganda að halda 
þar uppi gistingu oggreiðasölu fyrir ferðamenn, undir 
eftirliti og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellur niður árlegt ríkissjóðs-
tillag til gistihússins.
Slyrkur til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskektum bæjum við þjóðbraut.
Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög- 
um nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................

Samtals B. ...

46400

Alþt 1929. A. (41. Iðggjafarbingl

372000
240000

20000
300

45000

65000

300
300
300

612000
200000

60000
25000

20300

110000

900
250

5000

6000

3000

4000

1092850

158

XIII.
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Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:

a. Rikissjóðs ........................................................................ 200000
b. Eimskipafjelags tslands .............................................. 60000
c. H/f Skaftfellings ............................................................... 24000

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum....................
284000

91500

Samtals C. ...
D.

Hraðskeyta- og talsímasamband.
I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-

............ 375500

ana á búseigninni á Seyðisfíiði o. fl............................. 40000
II. Til loftskeytastöðvar í Papey, að því tilskildu, að 

samningar takist milli landssimastjómar og búand-
ans í eynni um hóflegt starfsrækslugjald, alt að ... 10000

III. Til nýrra símalagninga, með þvi skilyrði, að sam-
350000komulag náist við blutaðeigandi bjeruð....................

Þar af 33 þús. krónur til simalínu frá Ögri um 
Æðey að Snæfjöllum.

IV. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 340000
2. Kostnaður við aðalskritstofu landssimanna 15000
3. Ritsimastöðin í Reykjavík ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin f Reykjavik.................................. 11000
5. Bæjarsiminn i Reykjavík ..................................... 250000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastóðin á Akureyri ..................................... 13000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfírði..................................... 15000
9. Ritsimastóðin á ísafírði.............................................. 8000

10. Símastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Simastöðin í Hafnarfírði........................................... 7500
12. Símastöðin i Vestmannaeyjum............................. 8000
13. Simastöðin á Siglufírði ... ..................................... 7500
14. Til aukaritsfmaþjónustu ..................................... 5000
15. Til annara simasiöðva og eftirlitsstöðva ... 105000
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann i
Reykjavík, Hafnarfírði, Vestmanna-
eyjum og Siglufírði, alt að ........... 14100

b. Símritara o. kfl. eftir sömu reglum
og 1927.................................................... 9500

Flyt ... 23600 830000 400000



Þingskjal 588 1259

1
kr. kr.

Flutt ... 23600 830000 400000
c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara

o. fl............................................................ 3600
27200

17. Til Sleindórs Bjórnssonar .....................................
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

1200

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
859000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
50000

reikningi, alt að ............................................................... 10000
VIII. Viðhald iandssimanna...................................................... 180000

IX. Áframbaldsgjald ............................................................. 25000
X. Til kenslu fyrir sfmamenn.............................................. 3000

XI. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................... 1500
XII. Ýms gjöld ........................................................................ 7000

Samtals D. ... ............ 1575500

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra .............................................. 7800

Hann sje umsjónarmaður vitamála og hafn-
argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i öllu þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 10000
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

4000

ingi ................................................................................ 2500
24300

II. Laun vitavarða...................................................................... 27000
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróltuvitans.
111. Rekstrarkostnaður vitanna.............................................. 110000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............ 10000
V. Til að reisa nýja vita...................................................... 80000

Flyt ... ............ 251300
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kr. kr.

Flutt ... 251300
VI. Ýmislegt................................................................................. 60000

VII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, alt að kostn-
aðar, gegn ’/3 annarsstaðar að, enda sje það fje
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 25500

VIII. Til lendingarbóta við (Jnaós, gegn jafnmiklu tillagi
annarsstaðar að ............................................................... 5100

IX. Til hafnargerðar i Ólafsvik, ’/» kostnaðar, alt að 15000
X. Til lendingarbóta i Gerðum i Garði, belmingur

kostnaðar, slðari fjárveiting, alt að............ ............ 7000
XI. Til að dýpka Snepilrás, helmingur kostnaðar (loka-

veiting), alt að .................................... .................... 3500

Samtals E. ... ........... 367400

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

kr. kr.
A.

Andlega stjettin.
Öiskupsdæmið:
1. Laun biskups ............................................................... 8600
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............ 2000

10600
Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,1. gr. 300
2. Hluti ríkissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49 1907 ....................................................... 350
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 7000
4. Framlag til prestlaunasjóðs.............................................. 275000
5. Til dómkiikjuprestsins í Reykjavik, fyrir skýrslu-

gerðir ................................................................................ 1000
6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir bina islensku þjóðkirkju 400
7. Til búsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

greinir i fjárlögum 1924................................................... 20000
304050

Samtals A. ... • • • • • • 314650
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B.
Kenslumál.

Háskólinn:
a. Laun .............................................. ....................
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavik fyrir kenslu

við háskólann..................................... ............ ...
c. Til kennara i lagalæknisfræði ... ....................
d. Til kenslu í söng............................. ....................
e. Til kenslu i bókhaldi .................... ••• •••
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er-

lendra vísindamanna, er hjer halda fyrirlestra 
i háskólanum, alt að ........................... ............

g. Namsstyrkur......................................................................
h. Húsaleigustyrkur ......................................................
i. Rekstrarstyrknr til rannsóknarstofn háskólans
j. Til kensluáhalda læknadeildar.............................
k. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efnafræði
l. Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla.............................

m. önnur gjöld:
1. Td ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörðnr hefir
áðar notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000

n. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
o. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði i Parfs, önnnr greiðsla af fjórnm ...........

II. Námsstyrknr erlendis:
a. Til íslenskra stúdenta i erlendnm háskólnm ...
b. Til læknaefna, til að Ijúka námi í sængnrkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjnm, alt að
c. Námsstyrknr samkvæmt ákvörðnn mentamála-

ráðs................................................................................

kr. kr.

93000

1500
500

1000
400

2000
15000
9000
2500
1000
2800
4000

9000
750

2500
144950

24000

2500

12000
38500

74200

74200 183450

Mentaskólinn almenni:
a. Laun................................... ••• «•• ••• • • • • • •
b. önnnr gjöld:

1. Til bókasafns skólans 700
2. Til eldiviðar, ijósa og ræstingar ... 6000
3. Til skóiahússins ntan og innan ... 3000

Flyt ... 9700
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kr. kr.

Flutt ... 9700 74200 183450
4. Til stnndakenslu og til prófdóm-

enda, alt að ..................................... 25000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 2700
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót ..................................... 2900
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Til vísindalegra áhalda.................... 1500
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 100
11. Aðgerð á skólahúsinu ................... 20000
12. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

67900
142100

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

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...............................................................................
b. önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakenslu . 12000
2. Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

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

------------------------  900
7. Aðgerð á skólahúsinu .................... 10000
8. Til ýmislegra gjalda ..................... 3000

29000

37100
66100

• • • • * • 391650Flyt ...
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V.

VI.

VII.

kr. kr.

Flutt ... 391650
Kennaraskólinn:
a. Laun.................................................... ............ 19000
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ............................. 3000
2. Eldiviður og ljós .................... i . 2500
3. Bókakaup og áhöld ............ • . 500
4. Námsstyrkur ............................. ... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara .............................................. ..» 1500

6. Til viðbalds ............................. ... 10000
7. Ýmisleg gjöld ............................. ... 2500

22500
41500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun.................................................... •.» ... ... 13500
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakenslu.......................... .. • 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa ............ •.. 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra .............................................. ... 300
4. Ýmisleg gjöld ............................. ... 2500

6300
19800

Vjelstjóraskólinn:
a. Laun..................................................... •.. ............ 8800
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu .................... 1000
2. Húsnæði ..................................... 5400
3. Ljós og hiti ............................. 1300
4. Ræsting ..................................... 700
5. Til prófhalda ............................. 800
6. Ýms gjöld..................................... 500

9700
18500

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern

Flyt ... ... ... 471450
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kr. kr.

Flutt ...
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun.............................................. 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu............................................. .. • •. 1450
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2500
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og Ijósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun............................................. ., •. • 8550
b. Til smiða- og leikfimikenslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluábalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9200

Til steinsteypukenslu ................... • • • • • • • • • •

20900

471450

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana 
á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
stunda verknám samkvæmt samningi, eigi skemur 
en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum 
um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendum fyrir ókeypis faeði og kenslu. 
Nemi styrkurinn aldrei bærri upphæð á hvern 
nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku námstimans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
•kýrslu um námið, og sje i henni getið, hve háan 
vikustyrk hver nemandi skal fá.

19050
4000

43950

Flyt ... 515400
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kr. kr.

Flott ...
IX. Iðnfræðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavik, nndir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds .......................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til skóla-
halds ........................................................................

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds .......................................................

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

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

e. Til að styrkja efailega menn, karla og konur,
til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, nndir umsjón lands-
stjórnarinnar, þó ekki yfir */< kostnaðar............

h. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */* kostnaðar ..

6000

2000

1200

800

4000

6000

6000

515400

14000

12000
XI. Yfirsetukvennaskólinn:

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

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvik
b. Annar kostnaður, alt að ............

900
1000

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-
uppbót, alt að ............ ....................................

4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Húsaleigustyrkur ............ 5000

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing).

1000

1900

6700
1500

11100

159
FJyt ... 5000 552500
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kr. kr.

Flntt ... 5000 552500
Rekstrarkostnaðnr, gegn að minsta 
kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............
40 kr. fyrir hverja námsmey, sem

21000

er alt skólaárið, alt að.................... 4000
Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000

31000
2. Til kvennaskólans á Blönduósi:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta 
kosti 1000 kr. framlögnm annars-
staðar að en nr rikissjóði ... ... 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 2000

c. Til endnrbóta á skólahúsinn ... 4000

Skólar þessir standa nndir yíirnmsjón lands- 
sljórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslnmála:

a. Lann fræðslumálastjóra.................... 5600
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi,- alt 

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

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót'
3. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót....................
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðálu, með

sömn skilyrðnm sem verið beSr, alt að............
5. Til prófdómara við barnapróf .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kanpstaða,

samkvæmt skilyrðnm 14. gr. fræðslnlaganna, 
alt að .......................................................................

7. Til fræðslnmálarits......................................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennnrnm............

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun...................................................... 10500

20000

51000

7800
266000

25650

7000
10000

40000
800

3000
360250

Fiyt ... 10500 963750
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kr. kr.

b.
Flutt ... 10500

Til hannyrða, leikfimi og smiða-
kenslu..................................... »• • • • • 2000
1. Til kensluáhalda............ 800
2. Til eldiviðar ogljósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til þess að mála skóla-

húsið ............................. 3500
11300

Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 
Akureyrar og Hafnarfjarðar, alt að....................

Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstóðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutár styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.
Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum, 
alt að helmingi kostnaðar......................................

Slyrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.
Til rafmagnsveitu við Núpsskóla, belmingur
kostnaðar, alt að.......................................................
Til þess að reisa unglingaskóla í kaupstöðum, 
’/» kostnaðar, alt að ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

963750

23800

75000

30000

15000

20000

Flyt ... 163800 963750
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kr. kr.

Flntt ...
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að innan- 

bæjarnemendnr greiði skólagjald eftir sömn reglu 
og f liðnnum III.—VII., og renni það f skólasjóð.

163800 963750

6. Til bókasafna við unglingaskóla .................... 2000
7. Til þess að gefa nt kenslubækur handa skólnm

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til búsmæðradeildar við Alþýðnskóla Þing-

3500
169300

eyinga ........................................................................
Slyrkurinn er bnndinn þvf skilyrði, að at- 

vinnumálaráðherra samþykki reglngerð skólans.
2. Til þess að reisa húsmæðraskóla, alt að belm-

5000

ingi byggingarkostnaðar .................... ..........
Styrkurinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 

skólastaðnrinn sje ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykt af stjórnarráðinn og trygging sje fyrir 
nægu fjárframiagi á móti, enda verði reglngerð
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni.

3. Til kvenfjelagsins Óskar f (safjarðarkaupstað, til

20000

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrum á (safirði eða (safjarðarsýslu, að óbreytt-
nm skilyrðum.

4. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsmæðra-

6000

fræðslu i Mjóanesi...................................................... 1500
5. Til húsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal ............ 1500

34000
XVI. Til kensln beyrnar- og málleysingja m. m..............

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kensln blindra barna, sem send eru utan til

24000

náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 
XVIII. Til Málfriðar Jónasdóttnr frá Kolmúla, til blindra-

1000

náms f Reykjavik .......................................................
XIX. Snndkensla o. fl.:

500

1. Til snndkensln f Reykjavik .............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 

kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán-

300

Flyt ... 300 1192550



Þingskjal 588 1269

XX.

XXI.

XXII.

kr. kr.

Flntt ...
uði að vorinn og 1 mánuð að hanstinn og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Lann Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
snndkensln þá, sem getur i 1. lið, og til að

309 1192550

kenna ððrnm snndkennnrum björgnnarsund ... 3000
3. Til sundkensln o. fl. annarsstaðar en i Rvik ...

Styrknrinn veitist bæjarstjórnum og sýsln- 
nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til snndkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steins’eyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda sjeu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og

3000

kostnaðaráætlnn, helmingnr kostnaðar, alt að

Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi

20000
26300

kensln i teikningn og trjesknrði i þjóðlegnm stil 1800
Til Elisabetar Eiriksdóttnr kenslnkonu á Aknreyri, 
til áhaldakanpa handa Montessori-skóla hennar

-

fyrir smábörn, í eitt skifti fyrir öll.............................
gegu 500 kr. frá Aknreyrarkanpstað.

Ýmsar iþróttir:

1000

1. Til íþróttasambands Islands ............................. 6000
2. Til Bandalags fslenskra skáta ............................. 500
3. Til Björns Jakobssonar, til iþróttakensln
4. Til Geirs Gigjn kennara, til þess að fnllnnma 

sig i skólasmiði og lesa náttnrnfræði í Kanp-

4000

mannahöfn ............................................................... 1500
5. Til Skáksambands íslands..................................... 1500

13500

Samtals B. ... ............ 1235150
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15. gr.
Til vlsinda, bókmenta og lista er veilt:

1 kr. kr.

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 18300
b. Launauppbót til 1. bókavarðar, 500 kr. og til

2. bókavarðar 1000 kr...................................................... 1500
c. Til aðstoðar........................................................................ 4500
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 12000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............ 3000
g. Til ritaukaskrár ............................................................... 800
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
i. Húsaleiga ........................................................................ 500
j. Ýmisleg gjöld ............................................................... 1100

43060
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ................................................................................ 6200
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 5500
c. Ýms gjöld................. ....................................................... 1000

12700
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ........... 7150
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............ 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................... 1500
d. Til ábalda og aðgerða .............................................. 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 1000
f. Til umbóta Hóladómkirkju ..................................... 1000

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

14700
4. Náttúrufræðifjelagið:

a. Tillag ... ........................................................................ 2000
b. Til aðstoðarmanns ... ... ..................................... 1400

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki
sjaldnar en einu sinni á viku.

3400

Flyt ... «• • • • • 73860
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Flntt
5. Landsbókasafashúsið:

a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ..........

6.

7.

Til kaupstaðabóbasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslnsjóði.......................................................
Ankastyrknr til þriggja bókasafaa:
a. Til amtsbókasafasins á Akureyri, að þvi tilskildn,

að Davið skáld frá Fagraskógi bafi þar bókavörslu 
með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank verðstuðuls- 
nppbótar................................................................................

b. Til bókasafasins á ísafirði, að því lilskildu, að
Guðmnndnr Gfslason Hagalfn rithófundur hafi þar 
bókavörsln með a. m. k. 2000 kr. lannnm auk 
verðstuðulsuppbótar ... ..............................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
enda sje safnið staifrækt í samráði við sýslnnefad 

Suður-Múlasýslu og bæjarstjórn Neskanpstaðar.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Til sýslnbókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............
Til bókasafnsins íþöku, til bókakanpa ............
Til Hins islenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfa hins íslenska forn-
brjefasafns sem að undanförnn.
Til Pjóövinafjelagsins, þar af 5000 kr. með þvi skil- 
yrði, að fjelagið gefi út æfisögu Jóns Signrðssonar ...
Til Fornleifafjelagsins ......................................................
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl..................................................................
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns .....................................
Til Porkels Jóhannessonar, til að safna drögnm að at- 
vinnusögu íslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að 
Til Björns K. Pórólfssonar, til þess að semja skrá 
yfir skjöl, er Island varða og geymd ern i skjalasöfn- 
nm i Kanpmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafaið afiit 
af skránni ... ........................................................................

Flyt ...

kr.

6500
2000

3000

3000
1000

kr.

73860

8500

2000

7000

1000
200

3400

6800
800

2700

2000

1200

1500

110960

16.
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kr. kr.

Flutt ... 110960
17. Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,

alt að......................................................................................... 5000
18. Til Færeyjafjelagsins Grims Kambans.............................
19. Til Leikfjelags Reykjavfkur, gegn að minsta kosti

300

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............ 6000
20. Til Möitu Kalman, til þess að kynna sjer leiklist í

Engiandi og i Danmörkn .............................................. 2000
21. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
22. Til Leikfjelags ísafjarðar, gegn að minsta kosti 300

1500

kr. framlagi frá Isafjarðarkaupstað ............ ............ 1000
23. Til Ingibjargar Steinsdóttur, til leiknáms erlendis ...
24. Til Páls Isóifssonar, til þess að veita kirkjaorgelleik-

2000

urnm og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis 
kenslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum 
og barnaskólum........................................................................ 2500

25. Til Karlakórs Reykjavikur, til þess að fá sjer kenslu
hjá söngkennara ...................................................................... 1000

26. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers ............................................................... 8000

27. Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds ............................. 1000
28. Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrknr heim til Islands
29. Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum

1200

nr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ............ 2400
30. Til Sigurjóns Fúðjónssonar skálds .............................
31. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-

1000

uppbót... ............................................................................... 6800
32. Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur

lærðra manna islenskra á siðari öldum, enda sje 
handritið eign rikisins að honum látnum.................... 2000

33. Til Sigurðar Nordais, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .................................. ..................................... 2800

34. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ijóðaþýðinga úr er-
lendum málum........................................................................ 1500

35. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót ............................. 6800
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ,.. 1200

8000

Flyt ... ••• ••• 166960
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kr. kr.

Flutt ... ' 166960
36. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók um eðliseinkenni fslendinga ............................. 2000
37. Til Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna sleinum

og jarðtegundum og rannsaka, að bverju sje nýtt ... 800
38. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsbáttasafni

sínu ......................................................................................... 1000
39. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sinum ........................................................................ 800
40. Til Boga Tb. Melsteds, til þess að rita fslandssögu ... 800
41. Til Guðbrands Jónssonar, til að semja islenska mið-

aldamenningarsógn ... ....................................................... 1800
42. Til landskjálftarannsókna .............................................. 800

Greiðist þvi aðeins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.

43. Til leiðbeiningaskrifstofu stúdenta..................................... 1000
44. Til Iþróttafjelags stádenta, til þess að senda glfmn-

menn á samkoma i K'el (nordiscb-deatsche Wocbe) 1000
45. Til norræns stúdentamóts i Reykjavík........................... 10000
46. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
47. a. Til Einars Jónssonar myndböggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót.............................................................. 6800
enda hafi hann forstöða og amsjón listasafns

sins, er sje almenningi til sýnis endargjaldslaust 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1200
8000

48. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............................. 2000
49. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... 6000
50. Til þjóðleikbúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4)........................... 75000
51. Td Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5) .................... 15000
52. Til Jóns Leifs, til nndirbúnings starfsemi við væntan-

legt rikisútvarp....................................................................... 4000

Samtals .. ............ 300960

Alþt. 1929. A. (41. lðggjafarþing). 160



1274 Þingskjal 588

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Tii Búnaðarfjelags íslands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............

2. Til tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu,
alt að ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...

Styrkur veilist af þessum lið eftir ákvöiðun at- 
vinnumálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag 
fslands.

3. Til sandgræðslu............................................................... ..
Þar af skal verja 12000 kr. til sandgræðslugirðingar 

um Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllum, og 
1500 krónum til vegagerðar um sandgræðslusvæðið i 
Bolungarvik í Hólshreppi, gegn jafnháu tillagi annars- 
staðar að.

4. Til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi ....................
5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
6. Til búfjártryggingarsjóðs íslands .....................................
7. Til byggingar- og landnámssjóðs.....................................
8. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð .............................
9. Til að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur til

almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fimtungs fram- 
lagi frá hlutaðeigandi bjeruðum, alt að ....................

10. Til Skeiðaáveitunnar upp i vexti og afborganir af
veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti rikissjóðstil- 
lags, sfðasta greiðsla...............................................................

11. Til Garðyrkjufjelags fslands:
Laun garðyrkjustjóra ......................................................

12. Til skógræktar:
a. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu...............................................................
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms......................................................

Flyt ...

kr.

11910

20000

1200

kr.

240000

10000

53500

5000
375000

15000
200000

10000

15000

6000

4000

33110

966610
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13. Til dýralækninga:
a. Lann handa 4 dýralæknum ....................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga

Flutt

kr.

17000
900

kr.

966610

14.
15.
16.
17.
18.

Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganua ............
Til fjárkláðalækninga ......................................................
Til þess að búa til bráðapestarbóluefni ....................
Til eftirlits með útflutningi á brossum ....................
Til efnarannsóknarstofu i Reykjavfk:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum 

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðarnppbót
b. Til aðstoðar........................................................................

17900
20000

6000
5000
1000

19.

c. Húsaleiga .....................................
d. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar
e. Til áhaldakaupa.............................

Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa .............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana utan Reykjavikur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl............. .....................................
e. Til loftskeytatækja ......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .............................
g. Eftirlit með veðurathugunarstóðvum o. fl.................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum
i. Vegua flugferða ...............................................................

4800
5600
3000
1200
500

15100

20.
21.
22.

Til landmælinga............................................ :........
Til Fiskiveiðasjóðs lslands ..............................................
Til Fiskifjelagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu- 
neylið fjárhagsáætlun fiskiþingsins ....................

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 
almanaks.
Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna......................................................
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari upþhæð fá fiskiyfirmatsmennirnir i 
Reykjavfk, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn f Vestmannaeyjum 

Flyt ...

14900
12350
8000

11150
800

3000
1400
3500
3000

58100
45000

6000

75000

16600
8200

24800 1215710

23.
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kr. kr.

Flntt ... 24800 1215710
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavík 
1000 kr. í ritfje.

d. Laun 4 ullarmatsmanna .............................................. 2200
e. — 5 kjötmatsmanna .............................................. 4100
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

39100*
24. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 8000
25. Til markaðsleitar erlendis .............................................. 20000
26. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 

földu fjárframlagi annarsstaðar að.......... .................... 10000
27. Til mjólkurniðursuðuverksiniðjunnar Mjallar i Borg- 

arfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún framleiðir, alt að .............................................. 6000

28. Til Sambands íslenskra beimilisiðnaðarfjelaga ............
Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda uppi 

kenslu og námsskeiðum í trjeskurði á Norður- og
Austurlandi.

6000

29. Td Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 
kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði 1000

30. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út- 
breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800

31. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í .Vík i Mýrdal, til 
þess að halda uppi kenslu í handavinnu kvenna ... 600

32. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 450
33. Td sambands auslfirskra kvenna..................................... 300
34 Til Bandalags kvenna ...................................................... 450
35. Td kvenrjettindafjelags íslands ..................................... 500
36. Til landsfundar kvenna 1930.............................................. 1500
37. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 2000
38. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar íþrótta 

Og skóggræðslu ..............................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.

7500

39. Td Dýraverndunarfjelags íslands, til dýraverndunar- 
starfsemi ................................................................................ 1800

40. Td Ferðafjelags íslands ...................................................... 1000
41. Laun húsagerðarmeistara................... ............................. 7250

Flyt ... ... ••• 1330960
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kr. kr.

Flyt ...
42. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg-

ingar- og landnámssjóði......................................................
enda greiðist engin borgun fyiir leiðbeinngarnar.

43. Til Hjálpræðisbersins í Reykjavík, byggingarstyrkur
til gistibúss, fyrri greiðsla ..............................................

44. Til Álftveringa, til þess að verja engjar í sveitinni fyr-
ir spjöllum af jökulánni Skálm, alt að ................. .

45. Til mælinga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og
Maikarfljóts................................................... ....................

46. Til framræslu á Eyrarbakka, kostnaðar, alt að
Styikurinn er veittur með því skilyiði, að Bunaðar- 

fjelag Islands hafí yflrumsjón með veikinu.
47. Til tæktunarvegar í Vestmannaeyjum, fyrri greiðsla
48. Til Þóiðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ............................................................... ...
49. Til Mignúsar Jónssonar, Torfustöðum i Vestur-Húna-

vatnssýslu, til eflingar laxa- og silungaklaki ............
50. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss i 

Noiðurá i Mýrasýslu, */s kostnaðar (endurveiting), alt að
51. Td Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til vjelfræði- 

náms I Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar
52. G|ö,d vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa...
53. Til vatnsrenslismælinga .......................................................
54. Til ræktunarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða...............................................................
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn..................................
c. Hluti af útflutningsgjaldi ..............................................

55. Til undiibúnings flugferða, alt að.....................................
56. Til innflutnings sauðnauta, eftir ráðstöfun rikisstjórn-

aiinnar........................................................................
57. Til Jakobs Gíslasonar cand. polyt., til framháldsnáms

i ratmagnsfræði......................................................................
58. Til Kústjáns Jónssonar i Auraseli, i viðurkenningar-

skyni fyrir leiðsógu yör jökulvötn i Ratrgárvallasýslu 
um langt skeið........................................................................

59. Til Hjörleifs Björnssonar, i viðurkenningarskyni fyrir
að bafa haft á hendi brjefhirðingu endurgjaldslaust 
i full 30 ár................................................................................

30000
10000
65000

1330960

4000

5000

6600

10000
4000

6000

1800

1200

1000

1500
8000
2000

105000
8000

20000

1200

500

500

Samtals 1517260
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga ..................................... ... 600000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr.................................................
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ..............................................

60000
7000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl. 
prentarafjelags styrk í samræmi við styrk tii annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna
i Reykjavík................................................................................

5. Til sjúkra- og slyrktarsjóðs vitavarða............ ............
3500

500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, alt að ..................................................... 18000

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. til vegar, er 
flytja megi eftir björgunarbát milli Sandgerðis og 
Stafness.

8. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
-

1000
9. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða............................................ 45000
11. Til Stórstúku íslands, til bindiodisstarfsemi ............ 12000
12. Til Rauðakrossfjelags lslands.............................................. 2000
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til sjúkrasjóðs Fellsbrepps .............................................. 200
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsóknar« i Reykjavik ..............................................
17. Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmiðanema f Reykjavík*

500
200

18. Til styrktarsjóðs Sjómannafjelags Vestmannaeyja 600
19. Tii sjúkrasjóðs verkamannafjelagsins Drifanda í Vest-

mannaeyjum ........................................................................
20. Til gamalmennahælis Isflrðinga, búsaleigustyrknr ...

600
1000

21. Til gamalmennabælisins Hafnar á Seyöisflrði, upp í
stofnkostnað ........................................... ............................

22. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International
Relief Union) ........................... . .................... ............

2500

1000

Samtals ... ............ 790500
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlannalögum:
a. Embættismenn .............................................. 27417,42
b. Embættismannaekkjur og börn ............ 17795,97
c. Uppgjafaprestar.............................................. 635.28
d. Prestsekkjur .............................................. 5710,17
Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 2500,00

— — — — 51 1921 ... • • ... 250,00
54308,84

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00
3. — Síguiðar Kvarans bjeraðslæknis 405,00

1965
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Magneu Á.geirsson............................. 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .................... 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttnr ............ 400
5. — Ingileifar Snæbjarpardóttnr .......... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkjn 450
7. — Sigríöar Finnbogadóttur.................... 800
8. — Ágústn Jóhannsdóttur .................... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttnr.................. 600

10. ■.— önnu Gunniaugsson................. . 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttnr ............ 1200
12. — Kiistinar Jacobson ............................. 600
13. — Gudnýjar Jónsdóttur .................... 400
14. — Kirstinar Þ. Blöndal .................... 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttnr.................... 2000
16. — 3 barna hennar ............................. 300
17. — Rögnu Gunnarsdóttnr læknisekkju 600
18. — Jenny Forberg..................................... 600
19. — Ástu Hallgrimsson ............................. 600
20. — Ástu Einarson..................................... 600
21. — Aðalbjargar Signrflardóttnr ........... 1200
22. — Dómhildar Jóhannsdóttur ............ 1200

Flyt ... 14625 1965 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 14625 1965 54308,84
23. Til önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,

600 kr„ auk 100 kr. með hverjn
barni hennar i ómegð .................... 1300 t

24. — Soffiu Johnsen læknisekkju ............ 500
25. — Kiistínar Þórarinsdóttur læknisekkjn 400

16825
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500.00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600 00
6. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ............................. 445 00

10. — Til Jens V. Hjaltalin.................... 435,00
4715,25

d. Prestsekkjur:
1. Til Ástu Þófarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gisladóttur .................... 300.00
3. — Bjargar Einarsdóttur................. . 500.00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300.00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttnr.................... 100 00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300 00
8. — Guðrúnar Torfadóttur 300.00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur.................... 300,00

10. — Hlífar Bogadóltur, 300 kr. auk
100 kr. með hverju barni bennar,
sem er i ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300.00
12. — Kirstinar Pjetursdóttur ............ 300.00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur ........... 300.00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Bagnhildar Gisladóttur frá Eyvind-

arhólum.............................................. 300.00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00

Flyt ... 5330,00 23505,25 54308,84
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kr. kr.

FJutt ... 5330,00 23505,25 54308,84
18. Til Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
20. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ ' 181,07 9
22. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
23. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56 i

1
24. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
25. — Önnu Stefánsdóttur .................... 200,00 1
26. — Helgu Skúladóttur .................... 230,00
27. — Guðríðar Ólafsdóttur.................... 164,26
28. — Elínar Helgadóttur, ekkju Jób.

L. L. Jóhannssonar, 132 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar
í ómegð.............................................. 432.00

29. — Arndisar Pjetursdóttur.................. 137,93
30. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur ........... 173,56
31. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

Grenivík ..................................... 135,37
8121,59

Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
7. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00
8. — Jóns Strandfelds............................. 150,00
9. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00
11. — Páls J. Árdals ............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonur ........... 1800,00
13. — Til Ásdísar Þorgrímsdóttur 300

kr., auk 100 kr. með hverju barni
bennar i ómegð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar............ 200,00
6810,00

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ................. .. 300

Fíyt .. 300 38436,84 54308,84
161Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþiog).
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1 kr. kr.

Flutt ... 300 38436,84 54308,84
2. Til Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Hallgríms Krákssonar.................... 400
4. — Jóhanns Jónssonar .................... 200
5. — Þóru Matthiasdóttur .................... 300
6. — Vigdísar Steingrimsdóttur ............ 300
7. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts........... 200
8. — Jens Þórðarsonar ............................. 300
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Anínu Arinbjarnardóttur ............ 200
11. — Eliesers Eiríkssonar ............ ... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
16. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
17. — Óla P. Blöndals ............................. 1800
18. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
19. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
20. — Einars Ároasonar, fyrrnm pósts ... 200
21. — Steindórs Hinrikssonar pósts 300
22. — Ólafs Ólafssonar pósts.................... 200
23. — Halldórs Benediktssonar pósts 200
24. — Ragnheiðar Bjarnadóttnr, ekkju

Þorleifs Jónssonar............................. 1000
25. — Friðriks Jónssonar pósts ........... 450
26. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300

13150,00
g. Rithöfundar.:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Porsteins Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................ 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar ... ... ... 4000

FJyt ... 20400 51586,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 20400 51586,84 54308,84
10. Til Stefáns frá Hvitadal .................... 1000
11. — Jakobs Thorarensens .................... 1000

22400,00
h. Gkkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólinu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600.00
8. — Gleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3400,00
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-
forstöðukonu ..................................... 400

2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr„ og að
auki 100 kr. með bverju barni
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristinar Sigurðardóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Porkelsdóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500

5. — Pórdisar Simonardóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

7. — Pórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 500
8. — önnu Porsteinsdóttur Ijósmóður... 400
9. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður... 300

10. — Nikólinu Björnsdóttur ljósmóður ... 300
11. — Sigurfljóðar Ginarsdóttur ljósmóður 300
12. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljós-

móður ............................. .......... 300
13. — Margrjetar Grimsdóttur ijósmóður 200
14. — Kristinar Guðmundsdóttur Ijósm. 200
15. — Til Hóimfriðar Friðfinnsdóttur

ljósmóður.............................................. 200
16. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300

Flyt ... 5900 77386,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 5900 77386,84 54308,84
17. Til Ingibjargar Jónsdóttur Ijósmóður 300
18. — JakobÍDU Jensdóttur .................... 300
19. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
20. — Til Sigurveigar Jónatansdóttur Ijós- 

móður .............................................. 300
21. — Til Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós- 

móður .............................................. 300
22. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
23. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
24. — Erlends Zakaríassonar.................... 300
25. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ..................................... 300
26. —~~ Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ............................. 300
27. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Por- 

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 600
28. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns 

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
29. — Jakobs Björnssonar fyrv. síldar- 

matsmanns .................... ............ 1200
30. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita- 

varðar .............................................. 400
31. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita- 

varðar ................................................... 300
32. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
33. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
34. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
35. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar ............................. 300
36. — Halldóru Pjetursdóttur Briem 600
37. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
38. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
39. — Guðbjargar A. Porleifsdóttur í 

Múlakoti .............................................. 400
40. — Henriette Kjær..................................... 600

Flyt ... 16900 77386,84 54308,84
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kr. kr.

]'•
k

1,

41,

42

43.
44.

45.

46,
47,

48,

Flntt ...
Til Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za- 

karíassonar .....................................
— Gnðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverjn barni hennar i 
ómegð ..............................................

— Gnðjóns Guðlaugssonar....................
— önnu Bjarnadóttur, ekkjn Hjálmars

Lárussonar ... ............ ..........
— Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrisey.....................................
— Halldóru Þórðardóttur....................
— Sigriðar Magnúsdóttur hjúkrunar-

konu......................................................
— Sigurðar Pjeturssonar fangavarðar

16900

400

2500
1200

300

300
600

500
1000

Á styrkveitingar í II. a,—i. greiðist dýrtiðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.
Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ...
— ekkjn Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli..................................

III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.-

Samtals

19. gr.
Til óvissra gjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru

21. gr.
Til gjalda árið 1930 er veitt: 

Samkvæmt 7. gr..................................................
— 8. — ............................................
— 9. — ............................................

77386,84

23700,00

2400,00
1000,00
3000,00

veittar 10000 kr.

1295536,00
60000,00

229350,00

Flyt ... kr. 1584886,00

54308,84

107486,84
62158,27

223953,95
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Samkvæmt 10. gr. ..

— 11. — A
— 11. — B

— 12. — ..
— 13. — A
— 13. — B
— 13. — C
— 13. — D
— 13. — E

— 14. - A
— 14. — B

— 15. — ..
— 16. — ..
— 17. — ..
— 18. — ..
— 19. — ..
— 20. — ..

Flutt ... kr,
702200,00
192000,00

1584886,00
369100,00

894200,00
698875,00

509500,00
1092850,00
375500,00

1575500,00
367400,00

3920750,00
314650,00

1235150,00
1549800,00

300960,00
1517260,00
790500,00
223953,95
100000,00

10000,00
kr. 11960284,95

En tekjur eru áætlaðar: 
Samkvæmt 2. gr..........................

— 4. — ...................
— 5. — ....................

11420000,00
34600,00

205000,00
170000,00

kr. 11829600,00

Tekjuhalli kr. 130684,95

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i honum:

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútflutningshöfnum, með
þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum eða samvinnufjelögum bænda, gegn trygg- 

ingum þeim, er landsstjórnin tekur gildar, þó ekki hærri en ’/« kostnaðar.
b. ’íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er

best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti í hjeraðinu, en 
atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilríki liggja fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafl stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd með 
jöfnum afborgunum á 30 árum.
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2. Til þess að koma á stofn osta- og smjörbúnm alt að helmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar. Búin sjen rekin á samvinnu- 
grnndvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi tslands telst hentng- 
astnr fyrir hlutaðeigandi bjerað. Vextir sjen 6%, lánin afborgnnarlaus fyrsta 
árið, en greiðist svo með jöfnnm afborgnnnm á 25 árnm.

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændnm og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögnm Bnnaðarfjelagsins, til að kanpa fyrir girðingaefni frá útlöndnm, gegn 
ábyrgð sýslnnefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6*/o vöxtnm, sjen af- 
borgnnarlans fyrstn 4 árin, en greiðast siðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendnr á þjóðjörðum og kirkjnjörðnm greiði höfuðstól og vexti slikra 
lána með 8°/o á ári i 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þnrrabúðarmönnum ntan kanpstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslnfjelaga, eftir 
tillögnm hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6°/« vöxtnm og endurgreiðslu á 20 árnm, að liðnnm 4 fyrstn árnnum.

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum f kanpstöðnm, til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingn, er rfkis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/o vöxtnm og endnrgreiðsln á 20 árnm, að liðnum fjórum fyrstu árunnm.

6. Til Sigfusar Vigfússonar og Guðmundar Einarssonar, til þess að koma npp 
verkstæðnm vegna rafstöðvabygginga f sveitnm, 5000 kr. til hvors. Lánin ern 
þvi skilyrði bundin, að þeir leiðbeini og aðstoði við rafstöðvabyggingar f 
sveitnm, annar á Austfjörðnm, binn á Vestfjörðum. Tryggingu fyrir lánnnnm 
metur ríkisstjórnin og sknln þan vaxtalans, en endurgreiðist með jöfnnm af- 
borgunum á 15 árnm.

Stjórninni er heimilt að veita Gerðahreppi, Innri-Akraneshreppi, Grunna- 
vfknrhreppi, Árneshreppi, Patrekshreppi, Suöurfjarðahreppi og Ostagerðarfjelagi 
önfirðinga nppgjöf vaxta og greiðslnfrest afborgana fyrir árið 1929 af sknldnm 
þeirra við rfkissjóð, enda kynni stjórnin sjer til hlftar hag þessara sknldnnanta 
og geri tillögur um endanlega samninga um lán þessi og leggi fyrir næsta 
Alþingi.

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringnm var veitt 
úr viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegua tjóns af stórbrnna 9. des. 1926.

Viðlagasjóðslán það, er Tómasi Kiistjánssyni, bónda á Höskuldsstöðnm i 
Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar erlendis, skal eflir gefið.

Stjórninni er heimilt að veita Jóhannesi Jósefssyni gjaldfrest f 3 ár á 
tollum af nauðsynlegum innanstokksmunnm og áhöldum til gistihúss hans f 
Reykjavík.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi Islands alt að 85000 kr. styrk, ef nanðsyn krefur.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilrannnm Sambands 

ísl. samvinnnfjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað hanstið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilrannin sje fram-
kvæmd f samráði við landsstjórnina.
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III. Að greiða úr rikissjóði lán það, 15 þús. kr., sem ríkissjóður er í ábyrgð 
fyrir vegna Hvitárbakkaskólans, þegar afráðið er, að skólinn verði fluttur 
að Reykholti, enda sýni hlutaðeigandi sýslur í verki, að þær vilji afla 
skólanum góðra húsakynna.

IV. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Skeiðaáveitunnar og fjárhagsgetu 
bænda á áveitusvæðinu til að standa straum af áveitukostnaðinum. Það af 
áveitukostnaðinum, sem bændum að þeirri athugun lokinni telst um megn 
að bera, er rikisstjórninni heimilt að Ijetta af þeim, með því að rikissjóður 
taki að sjer að þeim hluta lán þau, er á áveitunni hvila.

V. Að veita styrk i eitt skifti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búum (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að ’/< stofnkostnaðar. Styrkurinn sje 
þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sje fullbúið til starfrækslu.

VI. Að lána Auðkúluhreppi i Vestur-tsafjarðarsýslu 10 þús. kr. til 20 ára með 
6°/» ársvóxtum.

VII. Að láta reisa byggingu á Arnarbólstúni fyrir ýmsar skrifstofur Iandsins, ef 
sýnt þykir, að með þvi megi lækka til muna kostnað við skrifstofuhald i 
Reykjavik, og taka i þvi skyni lán, alt að 225 þús. kr.

VIII. Að kaupa til handa rikinu jarðirnar Kross, Velli og Reyki með Reykjahjá- 
leigu og Reykjakoti, allar i Ölfusi, fyrir 100 þús. kr., og taka til þess lán, 
alt að sömu fjárhæð.

IX. Að kaupa eftir mati úttektarmanna peningshús þau á Eiðum, sem eru eign 
fyrverandi skólastjóra, Ásmundar dócents Guðmundssonar.

X. Að ábyrgjast alt að 450 þús. króna lán fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyr- 
arhrepp, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

XI. Að ábyrgjast alt að 170 þús. króna lán fyrir Hólshrepp í ísafjarðarsýslu, 
til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

XII. Að ábyrgjast alt að 60 þús. króna lán fyrir Hvammshrepp í Vestur-Skafta- 
fellssýslu, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

XIII. Að ábyrgjast alt að 90000 króna lán fyrir Reyðarfjarðarhrepp til rafvirkjun- 
ar, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.

XIV. Að taka lán til húsbyggingar handa landssimanum og til nýrrar bæjarsima- 
miðstöðvar i Reykjavik, enda teljist vextir og afborganir af láninu til árlegra 
rekstrargjalda simans.

XV. Að greiða Magnúsi Helgasyni skólastjóra full laun, ef hann lætur af embætli.
XVI. Að cndurgreiða ekkju Bjarna Jónssonar frá Vogi úr lífeyrissjóði embættis- 

manna það, sem bann hafði i sjóðinn greitt.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sönm reglu, og Birni Sig- 
nrðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.
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25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Aiþingi 1929 og hafa í 

för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda að- 
eins fyrir fjárhagstimabilið.

IV d. 589. HreytingartlUagavið frv. til laga um hjeraðsskóla.Fiutningsm.: Ásg. Ásgeirsson.Við 10. gr. í stað »sex vikur« komi: þrjár vikur.
IVd. 590. Breytingartillögur

við frumvarp til laga um verkamannabústaði.

Frá Jóni Ólafssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal byggingarsjóði í kaupstöðum og kauptúnum til þess að 

lána til ibúðarhúsabygginga, samkvæmt skilyrðum þeim, sem lög þessi setja, 
enda hafi verið færð rök að þvi, að dómi 5 manna nefndar i kaupstöðum 
og 3 manna nefndar í kauptúnum, að þörf sje slikrar opinberrar aðstoðar. 
Nefndir þessar skulu kosnar hlntbundnum kosningum af viðkomandi bæjar- 
eða sveitarstjórn.

2. Við 5. gr.
a. Fyrir »5000 kr.« i 3. tölulið (báðum tilfellum) komi: 3500 kr.
b. í stað orðanna í upphafi 4. töluliðs »að ibúðirnar sjeu falar fjelags- 

mönnum til kaups« komi: að ibúðirnar sjeu seldar fjelagsmönnum.
3. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

Rikisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum fjelags- 
manna, bæði sjerbyggingum og sambyggingum, til afnota fyrir byggingarfjelög. 
Sömuleiðis setur hún, i samráði við hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarstjórnir, 
örugt eftirlit með framkvæmdum byggingarfjelaga, sem starfa samkvæmt 
lögum þessum.

Alþt. 1029. A. (41. lðggjafarþing). 162
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Hd. 501. Wefndarálltum frv. tii myntlaga.
Frá öðrum minni hl. fjárhagsnefndar.

Annar minni hl. nefndarinnar er andvígnr hækkun krónunnar, en leggur 
þó til, að frv. verði felt, vegna þess að hann vill fara aðra leið i málinu og 
mun bera fram frv. um það.

Alþingi, 10. maí 1929.

Ólafnr Thors, Jón A. Jónsson. 
frsm.

Bld. 503, Breytlngartlllagavið frv. tii laga um stjórn póstmála og símamála.Frá Gunnari Sigurðssyni.Vid 1. gr. 4. málsgrein 1. gr. orðist svo:Báðir þessir embættismenn standa beint undir atvinnumálaráðherra og eru honum til aðstoðar i öllu því, sem póstmál og simamál varðar, hvor á sinu sviði. Konungur veitir þessi embætti.
IVd. 503. Breytlngartlllagavið frv. til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.Flm.: Sveinn ólafsson.Við 8. gr. Greinina skal orða svo:Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins fyrst um sinn. En verði Búnaðarbanki Islands lögfestur, skal honum falin stjórn sjóðsins gegn þóknun, sem fjármálaráðuneytið ákveður. Getur bankinn falið útlánsfjelögum þeim, er hann skiftir við i firnari landshlutum, útlánsstarfsemina að meira eða minna leyti. Útlánsfjenu skal skift sem jafnast milli útgerðarhjeraða eftir út- gerðarmagni báta.
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Ed. 504. Framvarptil laga um Fiskiveiðasjóð íslands.(Eftir 3. umr. í Nd.).1. gr.Tilgangur Fiskiveiðasjóðs Islands er að stvðja bátaútveg landsmanna með haldkvæmum lánum. 2. gr.Höfuðstóll sjóðsins er:I. Eignir hins gamla fiskiveiðasjóðs, i peningum og skuldabrjefum, eins og þær verða, er lög þessi öðlast gildi.II. 60000 kr. árlegt framlag til sjóðsins úr ríkissjóði i 10 ár, en þaðan af 30000 kr. á ári.III. 500000 kr., sem ríkissjóður með lántöku eða á annan hátt leggur sjóðn- um til fyrst um sinn, jafníramt og lög þessi ganga i gildi, og greiðast ríkissjóði árlega 4% vextir af þvi fje.
3. gr.Fiskiveiðasjóður skiftist i 2 deildir með aðgreindum fjárhag: skipa- 

kaupadeild og rekstrarlánadeild. Undir skipakaupadeild fellur fje það, sem talið er i I. og II. lið 2. gr., en fje eftir III. lið fellur undir rekstrarlánadeild. óvissar tekjur sjóðsins og árlegur tekjuafgangur skiftist jafnt millibeggja deilda hans. . 4. gr.Fje skipakaupadeildar má eingðngu lána til:a) skipakaupa, alt að 50 rúmlesta.b) stofnsetningar iðjufvrirtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- nýtingar fiskiúrgangi, íshúsa og kælihúsa.Lán úr rekstrarlánadeild veitast til útgerðar og rekstrar fiskibáta, alt að 30 rúmlesta, og til fiskimanna, sem verka hlut sinn sjálfir og selja. Má lán þessi veita gegn veði í fiskifeng, sem á land er kominn, eða öðrum tryggingum, sem sjóðsstjórnin tekur gildar.Aldrei skulu slik lán veitt eða framlengd lengur en svo, að hverju láni sje lokið á ársfresti, og skulu vextir vera að minsta kosti ’/a0/* undir gildandi vixilbankavöxtum. 5. gr.Skipakaupalán má veita til 10 ára og mega þau nema alt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 25000 kr. til eins lánsþega.Lán til iðjufyrirtækja veitast til alt að 15 árum, og mega þau nema Vs
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1292 Þingskjal 594—595stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Þó skal lán i einn stað ekki fara fram úr 35000 kr.Vextir lána eftir þessari grein skulu að jafnaði ekki fara fram úr 51/j*/o.6. gr.Lán úr skipakaupadeild má veita gegn þessum tryggingum:a) gegn fasteignaveði, alt að •/» af virðingarverði veðsins, og hvili engar skuldbindingar á veðinu á undan veðrjetti sjóðsins.
b) gegn fyrsta veðrjetti i skipum, sem eigi sigla til útlanda, alt að helmingi virðingarverðs þeirra, enda gangi þá veðrjettur sjóðsins fyrir öllum öðr- um tryggingum i skipinu, þar á meðal hverskonar sjóveðrjetti.7. gr.Eignir þær, er Fiskiveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á þann bátt, sem ger verður ákveðið i reglugerð sjóðsins. Stjórn sjóðsins getur heimtað endurmat á slikum eignum, hvenær sem þær ganga úr sjer, gallast eða rýrna á einhvern veg.

8. gr.Landsbankanum skal falin stjórn sjóðsins gegn þóknun, sem ráðherra ákveður, og lætur bankinn útibú sin annast útlánsstarfsemina i þeim firnari landshlutum. Skal útlánsfjenu skift sem jafnast eftir útgerðarmagni báta i þeim einstöku landsblutum. 9. gr.Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð alla nánari tilhögun á stjórn sjóðsins. 10. gr.Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1930, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 52 1905 og lög nr. 29 1907, sem og önnur fyrirmæli i lögum, skipulags- skrá og reglugerð, er fara i bága við lög þessi.
Ed. 595. Framrarptil laga uin bjeraðsskóla.

(Eftir eina umr. i Nd.).

1. gr.

Hjeraðsskóiar skulu vera að Núpi i Dýrafirði, Laugum 1 Reykjadal, Hvft- 
árbakka i Borgarfirði og Laugarvatni i Árnessýslu. Skólar þessir skulu vera 
sjálfseignarstofnanir og öðlast ekki skyldur og rjettindi þessara laga nema sam- 
þykki stofnenda komi til.Heimilt er að flytja hjeraðsskóla úr stað fyrir forgöngu skólanefndar og
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2. gr.

Hjeraðsskólar eru samskólar pilta og stúlkna. Ársdeildir mega ekki vtra 
færri en tvær nje fleiri en þrjár. Námsgreinar og kenslafyrirkomnlag skal 
ákveða í reglagerð.

3. gr.
Tilgangar hjeraðsskólanna er að búa nemendnr andir athafnalif við ís- 

lensk lífskjör með bóknámi, vinnukensla og iþróttum. Skal i yngri deild meir lögð 
áhersla á ýms fræði, leikni og tækni, sem nanðsynleg er til sjálfsnáms, en 'i eldri 
deild á sjálfsnám og iðju, eftir því sem hæfileikar og áhngi bendir til. Undanþágu 
má veita nemendum i einstökum greinum, enda leggi þeir þvi meiri stnnd á 
aðrar greinar. Útivist skulu nemendur hafa og iþróttaiðkanir daglega.4. gr.

Námstiminn i aðaldeildnm hjeraðsskóla má ekki vera skemmri en 6 
mánnðir ár hvert og kenslustundir hvers reglulegs nemanda eigi færri en 6 á 
degi hverjum, eða sem þvi svarar, þegar um ræðir nemendnr, sem meir starfa á 
eigin bönd. Próf skal halda i lok hvers skólaárs. Tveir prófdómendar skulu 
vera við hvern skóla, skipaðir af fræðslumálastjórninni.

5. gr.
Frá 1. janúar 1930 skal þriggja eða fimm manna skólanetnd hafa um- 

sjón og stjórn hvers hjeraðsskóla undir yfirumsjón fræðslumálastjórnarinnar. 
Fræðslumálastjórnin skipar formann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða fjóra skóla- 
nefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda öðlast rjett til kosninga og neytir 
hans. Þá skulu fjelög stofnenda og gamalla nemenda, hvort um sig, kjósa jafn- 
marga skólanefndarmenn. Rjett til að kjósa skólanefndarmenn öðlast fjelag gam- 
alla nemenda, þegar hjeraðsskóli hefír starfað i sex ár, enda sje i Qelaginu að 
minsta kosti þriðjungur þeirra nemenda, sem lokið hafa námi i skólanum sið- 
ustu fjögur árin. Árgjald i fjelagi gamalla nemenda má ekki vera lægra en fimm 
krónur. Skólanefndarmenn sknlu skipaðir og kosnir til þriggja ára i senn. Nánari 
fyrirmæli um fjelög stofnenda og gamalla nemenda og um kosninga i skólanefnd 
skulu sett i reglugerð. Nú leikur vafi á um rjett manns eða fjelags til að vera i 
fjelagi stofnenda, og sker þá fræðslamálastjórnin úr.

6. gr.
Nú legst fjelag gamalla nemenda niðnr um lengri eða skemmri tima, og 

kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarmenn nema formann, en ef fjelag stofn- 
enda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýslunefndar þeirrar sýslu, 
þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa að skólan- 
um. Fræðslumálastjórnin úrskurðar um rjett sýslunefnda til þátttöku i skóla- 
nefndarkosningum og setur reglar um þær.

Þingskjal 595
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7. gr.
Hlutverk skólanefndar ern þessi:

1. Að ráða skólastjóra, og skal hann ráðinn með eins árs gagnkvæmum upp- 
sagnarfresti,

2. að ákveða tölu kennara eftir þörfnm og getn skólans. Skólastjóri skal hafa 
frnmkvæði um val kennara, en til ráðningar þarf samþykki skólanefndar. 
Skólastjóri getnr og með samþykki skólanefndar sagt kennara npp með 6 
mánaða fyrirvara,

S. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að hafa á hendi ytírstjórn allra fjármála skólans,
5. að gera ásamt skólastjóra tillögnr um reglngerð skólans, er fræðslnmála- 

stjórnin samþykkir,
6. að sjá nm samningn skýrslna um kensln og próf, er fræðslumálastjórnin 

fyrirskipar,
7. að ákveða um önnnr efni, er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.

8. gr.
Rikissjóður greiðir 6000 kr. í árlegan rekstrarkostnað til hvers hjeraðsskóla 

fyrir fyrstn 15—20 reglulega nemendnr i skólannm, og sfðan 250 kr. vegna 
hvers nemanda, þar til komnir ern 40, en 200 kr. úr þvi.

9. gr.
Kenslugjald hvers nemanda skal vera 60 krónur vetrarlangt.

10. gr.
Nú eru haldin námsskeið við bjeraðsskóla i bóklegum og verklegum efn- 

nm eða iþróttum eigi skemnr en þrjár viknr og kensla sex stnndir á dag eða 
meira, og skal þá greiða úr rikissjóði 10 krónnr fyrir nemanda fyrir viknkensln 
hvers nemanda, enda greiði hann i kenslugjald fyrir sama tima að minsta kosti 
2 krónur.

11. gr.
Rikisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en rekstrar skólans.

12. gr.
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla um þriðjung eða meira frá meðal- 

tali siðustn 3 ára fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru ekki þess eðlis, að ástæða 
sje til að leggja skólann niður, og má þá greiða skólanum styrk úr rikissjóð 
eftir mati fræðslumálastjórnarinnar, alt að þvi, sem nemnr meðaltali þeirra ára. 
Þessi nndanþága gildir þó eigi lengur en 2 ár.

13. gr.
Reikningar hvers hjeraðsskóla sknln árlega sannprófaðir af tveim endur- 

skoðendum. Skal annar valinn af fjelagi stofnenda til 3 ára i senn, en hinn til- 
nefndnr af fræðslumálastjórninni til sama tíma.
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14. gr.Árlega skal birta skýrslu um starf og rekstur hvers hjeraðsskóla, svo og um efnahag skólans, undirritaðar af endurskoðendum.15. gr.Stofnkostnaður hjeraðsskóla greiðist að hálfu úr rikissjóði, eftir þvi sem fje er veitt i fjárlögunum, enda sje trygt framlag á móti.16. gr.Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929.
Ed. 596. Fruavarptil laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

(Eftir 3. umr. í Nd.).1- gr-Þá er hafinn verður rekstur sildarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmt heimild í lögum nr. 49, 7. mai 1928, skal um reksturinn fylgt ákvæðum þeim, er segir i lögum þessum. 2. gr.Verksmiðjan kaupir ekki sild af framleiðendum, nema með sjerstakri heijnild frá atvinnumálaráðherra, en tekur við henni til vinslu fyrir þeirra reikning.
. 3. gr.Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita lof- orða islenskra útgerðarmanna um lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni afla sinn til vinslu, og gera samninga við útgerðarmenn þar um. Skulu samningsbundnir viðskiftamenn ganga fyrir viðskiftum. Skal áætlun um viðskiftamagnið vera fyrir hendi fyrir 1. júní ár hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra innan \iku, i samráði við stjórn verksmiðjunnar, með hliðsjón af hinu áætlaða viðskiftamagni, hvort verksmiðj- an verði rekin það ár.Nú verður meira framboð á sild til bræðslu en sýnilegt er, að verk- smiðjan getur unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mik- ið verði tekið til vinslu af hverjum framleiðanda, enda sje framleiðanda til- kynt það svo fljótt, sem verða má, ef ekki er hægt að taka alla þá síld til vinslu, sem hann óskar að fá lagða inn i verksmiðjuna. Skal sú takmörkun, sem gera þarf vegna of mikils framboðs á sild, að jafnaði koma hlutfallslega jafnt niður á þeim, sem lofað hafa síld til vinslu i verksmiðjuna.
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4. gr.Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar síldar, sem tekin er af þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.2. 5°/o afborgun af stofnkostnaði síldarstöðvarinnar, og skal um það fje fara eftir ákvæðum 25. gr. Jaga nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufjelög, en ef verður úr stofnun samvinnufjelags þeirra, sem leggja verksmiðjunni verkefni, telt það afborgun af stoinkostnaði.3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.4. 5% gjaldi í varasjóð.Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón af 5. gr., má greiða eigendum með alt að 70% við afhendingu sildar til vinslu, en eftirstöðvarnar, ef nokkrar verða, eftir að reikningsskil hafa verið gerð um sölu i lok starfsárs. 5. gr.Síldarbræðslunni skal skylt að selja við kostnaðarverði samvinnufje- lögum, bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaðarfjelögum það af sildarmjöli, sem slík fjelög hafa pantað hjá síldarbræðslunni fyrir 1. ágúst ár hvert og sildarbræðslan getur látið af höndum. Skulu fjelögin skvld til að hafa leyst út pantanir sínar í siðasta lagi 15. okt. það ár, sem þær eru gerðar. Fjelögin mega aðeins láta sildarmjölið af hendi til notkunar innanlands. Brot á móti þessu varða sektum, frá 500—5000 kr.6- gr.Verksmiðja sú, er slotnuð verður fyrst, skal sett á Siglufirði, enda leggi Siglufjarðarkaupstaður fram fje til hennar að sínum hluta, eftir þvi sem um semst við rikisstjórnina. 7. gr.Stjórn verksmiðjunnar skipi þrír menn. Einn skipaður af atvinnu- málaráðherra, einn skipaður af sljórn sildareinkasölunnar og einn tilnefndur af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðherra setur stjórninni erindisbrjef og ákveður laun hennar.Stjórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs i senn og ákveður starf&svið hans og laun.Stjórnin heíir á heudi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.8. gr.Verksmiðjan er undanþegin aukaútsvari, tekju- og eignarskatti, meðan verksmiðjan er i eign rikisins. 9- gr-Ef minst helmingur þeirra manna, sem láta sild til verksraiðjunnar, gera með sjer fjelag, sem starfar samkvæmt lögum nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufjelög, er heimilt að selja þvi fjelagi verksmiðjuna, enda eru þá allir, sem leggja verksmiðjunni til verkefni, skyldir til að vera i fjelaginu. Skal



Þingskjal 596-598 1297samvmnufjelagið þá jafnframt skipa einn mann í stjórn verksmiðjunnar, í stað þess manns, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar skipar eftir 7. gr., en alla stjórnendur, þegar fjelagið hefir greitt stofnkostnaðinn að fullu, enda ræður það úr þvi allri tilbögun rekstrarins. Þó skal skuldbinding sú, er um getur í 5. gr., hvíla á fyrirtækinu áfram.10- gr-Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar, svo og um tilhögun samvinnufjelagsins, skulu sett með reglugerð samkv. 4. gr. laga nr. 49, 7. maí 1928. 11. gr.Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Ed. 597. Breytlnffartlllöffurvið frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan elli- styrk. - Frá fjárhagsnefnd.1. Við 1. gr. Siðari málsgrein orðist svo:Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 1 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann, og með jatnháu tillagi úr bæjar- sjóði eða breppssjóði.2. Við 3. gr. Fyrir orðin »öllu þvi gjaldi« til loka greinarinnar komi: 8/< hlutum af gjaldi þvi, er gjaldskyldum mönnum ber.að greiða það ár til ellistyrktarsjóðsins í kaupstaðnum eða hreppnum, svo og öllu tillaginu það ár úr bæjarsjóði eða breppssjóði, og ennfremur hálfum styrk þeim, sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, svo og bálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum næsta ár á undan.3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930, og skal innheimta ellistyrktar- sjóðsgjöld samkvæmt þeim i fyrsta skifti á manntalsþingum 1930.
Ed. 598. Frumvnrptil laga um lánsbeimild fyrir rikisstjórnina.Frá fjárhagsnefnd.1. gr.Rikisstjórninni er heimilt að taka handa rikissjóði alt að 12000000 — tólf miljóna — kr. lán.

Alþt, 1929. A. (41. löggjafarþing). 163
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2. gr.Láni því, er í 1. gr. getur, er stjórninni heimilt að verja eftir þvi, sem með þarf samkvæmt ákvörðun eftirtaldra laga:Laga nr. 10, 15. april 1928, um Landsbanka íslands.Laga nr. 31, 7. mai 1928, um heimild handa rikisstjórninni til ríkis-rekstrar á útvarpi.Laga nr. 35, 7. mai 1928, um Byggingar- og landnámssjóð.Laga nr. 49, 7. mai 1928, um stofnun sildarbræðslustöðva.Laga nr. 66, 7. mai 1928, um smiði og rekstur strandferðaskips.Laga nr. 60, 7. mai 1928, um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Is-Iands til að gefa út nýja flokka (seríur) bankavaxtabrjefa.Fjárlaga 1929, 23. gr. XIII.Laga nr. 62, 28. nóv. 1919, um brúargerðir.Laga nr. 74, 28. nóv. 1919, um húsagerð ríkisins,svo og laga þeirra, er samþykt eru á Alþingi 1929, að þvi leyti sem þau fela i sjer heimildir til lántöku. 3. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.Frv. þetta er flutt að beiðni fjármálaráðherra og fylgdu þvi eftirfarandi athugasemdir:Það er fyrirsjáanlegt, að rikissjóður verður að taka lán til framkvæmda þeirra, sem ákveðnar eru i ýmsum þeim lögum, sem samþykt voru á Alþingi 1928, og einnig i lögum, sem yfirstandandi þing er að afgreiða.Heimildir til lántöku til þessara framkvæmda felast i mörgum lögum. Er slíkt til mikilla óþæginda, þegar leitað er eftir láni i útlöndum. Hinsvegar myndi það greiða fyrir lánaumleitunum, ef allar þessar heimildir eru sam- einaðar i einum lögum.Þvi er þetta frumvarp flutt.

Wd. 599. Wefndar&lltum frv. til myntlaga.Frá þriðja minni hluta fjárhagsnefndar.Jeg legg til, að frv. verði felt.Alþingi, 10. april 1929. Hjeðinn Valdimarsson.
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Ed. 600. Frumvarptil laga um mentaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavik og á Akureyri. (Eftir 2. umr. í Ed.).

L

MENTASKÖLINN 1 REVKJAVtK.1- S1*-1 Reykjavik skal vera mentaskóli með fjórum ársdeildum.2. gr.Takmark skólans er að efla sálar- og likamsþroska nemenda, veita þeim almenna mentun, svo að þeir verði hæfir til að stunda nám við háskóla og aðrar mentastofnanir. 3. gr.Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.
4. gr.Skifta skal bekkjum Mentaskólans í tvær • deildir, máladeild og stærð- fræðideild. 5. gr.1 Mentaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Islensku og íslensk fræði, ensku, Norðurlandamál, þýsku, frönsku, latínu, sagnfræði, trúar- brögð, fjelagsfræði, bókmentafræði og listasögu, náttúrusögu og náttúru- fræði, stærðfræði, bókfærslu, líkamsæfingar, söng, dráttlist og vinnubrögð.Heimilt skal kenslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum, ef meiri hluti skólaráðs og skólameistari mæla með breytingunni.
6. gr.Islensk tunga og íslensk fræði skal vera höfuðnámsgrein i skólanum. Vandlega skal gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sje að halda nemendum til sjálf- stæðra námsiðkana, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda tilLeikfimi og iþróttaiðkanir skal stunda með kappi, og má veita leyfi við og við, þegar vel stendur á; hálfa eða heila daga, til íþróttaiðkana eða göngu- ferða, enda skal leikfimikennari sjá um, að leyfið sje notað svo sem til var ætlast
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7. gr.1 hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokaprófið er stúdentspróf. öðr- um prófum ræður skólameistari.Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, hinn skipaður af kenslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- endur, skipaðir af því. Heimilt skal vera að stytta próf milli bekkja. Ræður skólameistari, ef svo er gert, hvernig stytt skal í hvert sinn, en birtir það eigi fyr en komið er fast að prófi.Þá er og skólaineistara heimilt að sleppa nemendum við árspróf, enda hafi þeir lofsamlega einkunn eftir veturinn.
8. gr.Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð, svo og nánar um inntökupróf, kröfur til flutnings milli bekkja og um stúdentspróf.
9- gr.Ljúka má námi í einstökum námsgreinum við árspróf í öðrum og þriðja bekk skólans, en þá skal um prófdómendur í þeim greinum fara eins og um stúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdents- prófskirteinum. 10. gr.Heimilt er nýsveinum og utanskólamönnum að taka árspróf i öllum bekkjum. Þeir, sem prófin standast, hafa leyfi til að setjast i skólann, eftir þvi sem húsrúm og kennaratala leyfir. Ef fleiri ná prófi inn í bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn úrslitum.
11- gr.Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 1) Að þeir, sem setjast í fyrsta bekk, sjeu eigi yngri en 15 ára. Þó getur kenslumálaráðuneytið veitt sjerlega þrosk- uðum nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark þeirra, er setjast í aðra bekki, skal svara til inntökualdurs; 2) Að þeir sjeu ekki haldnir af neinum næmum sjúkdómi; 3) Að siðferði þeirra sje óspilt.
12. gr.Til þess að verða tekinn í fyrsta bekk verður nemandinn að standast próf i þessum greinum: 1) 1 móðurmálinu: Geta ritað venjulegt mál ritvillu- lítíð, þekkja aðaleinkenni islenskrar málfræði og höfuðdrætti i islenskum bókmentum bæði á þjóðveldistímanum og siðan um 1800. 2) 1 Norðurlanda- málum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rjett venjulegt fræðibókamál á dönsku eða sænsku og geta ritað villulítinn stil almenns efnis á öðruhvoru þvi máli. 3) í ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið ljett mál og gert villulit- inn stíl um auðvelt efni. 4) 1 reikningi: Vera leikinn í að reikna brot og tuga- hrot, vaxtareikning, fjelagsreikning, einfaldasta jöfnureikning og almennustu



Þingskjnl 600 1301þætti i flatarmáls- og rúmmálsfræði. 5) 1 sögu: Hafa glögt yfirlit um æii lrægra manna og megintimabil og atburði i sögu Islands og almennri verald- arsögu. 6) 1 náttúrufræði: Hafa numið likamsfræði, almenna grasafræði og dýrafræði, og þekkja aðaldrætti í þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 7) I landafræði: Hafa numið almenna landafræði og vera leikinn í að nota landabrjef. 13. gr.Kenslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugardög- um skal kensla eigi standa lengur en til hádegis.14- gr.Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kensla stendur til mailoka, en árspróf og lokapróf eru i júni.15. gr.Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 1) Jólaleyfi frá Þorláksmessu til þrettánda, að báðum þeim dögum meðtöldum; 2) öskudagur; 3) Páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skirdag til þriðja i páskum; 4) Hvítasunnuleyfi frá laugardegi fyrir hvítasunnu til þriðja í hvítasunnu; 5) Sumardagurinn fyrsti; G) Afmælisdagur konungs, 17. júni og 1. desember; 7) Sumarleyfi frá þvi prófum er lokið og til 30. september. Öðrum leyfum ræður skólameistari, og skulu þau einkum notuð til iþróttaiðkana og náttúrufræðirannsókna.16. gr.Fastir kennarar skólans skulu eigi vera færri en 8 og eigi fleiri en 10, og er einn þeirra jafnframt skólameistari. Hefir bann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kenslu allri, húsum skólans og áhöld- um. Skólameistari befir að byrjunarlaunum 4000 kr. á ári, en launin bækka eftir 3, 6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp i 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis í skólahúsinu, ljóss og bita. Hafi skólameistarinn aðalumsjón með heimavist, fær hann þess vegna 2000 kr. í risnufje.Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp i 5000 kr. Þeir af kennurum skólans, sem gegnt hafa embætti samfleytt j 16 ár, verða yfirkennarar. Skólameistari og kennarar njóta dýrtíðaruppbótar samkvæmt launalögum.Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara, eftir því sem fje er veitt til í fjárlögum. Svo skal og leitað umsagnar skólameistara um skip- un fastra kennara. 17. gr.Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 stundir. Heimilt er kenslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- kenslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- legar úrlausnir eða önnur sjerstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.
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18. gr.Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla í kenslugreinum sínum, hafa kynt sjer allítarlega kensluaðferðir og lieimilisbrag í nokkrum samskonar skólum, og hafa sýnt með að minsta kosti eins árs reynslu við skólann, að hann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slikri stöðu.Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snert- ir kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem hafa með afburðum í kenslu sýnt, að þeir sjeu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.
19. gr.Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari boð- ar til funda og stýrir þeim. Fastir kennarar og aukakennarar hafa at- 

kvæðisrjett
20. gr.Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn, og skal hann líta eftir heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.
21. gr.Kenslumálaráðuneytið liefir yfirstjórn skólans. Sjer til aðstoðar hefir það skólaráð, og skal ákveðið um það í reglugerð. Má þar ákveða, að Al- þingi, bæjarstjórn Reykjavíkur og fjelag útskrifaðra nemenda eða stúdenta- fjelag taki þátt í skipun skólaráðsins.Skólaráðið starfar ókeypis, en fær kostnað við símanot og brjefa- skifti goldinn úr skólasjóði.
22. gr.Skólaráðið skal árlega halda 1 aðalfund, og aukafundi er þörf krefur. Getur það gert tillögur um sjerhvað, er það telur skólanum til hagsmuna. Svo skal það og vera kenslumálaráðuneytinu og skólameistara til ráðuneytis hvenær sem þess er óskað. Skylt skal að bera reglugerð og breytingar á henni undir skólaráðið.
23. gr.Kenslugjöld skal greiða í skólasjóð, og ákveður skólaráðið hæð þeirra. Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.Skólasjóði má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nemendanna og að öðru leyti til hvers þess, er verða má til að bæta og prýða skólann og efla heilbrigt skólalif. Nánari fyrirmæli um meðferð skólasjóðs verða ákveðin i reglugerð.
24. gr.Svo fljótt sem ástæður ríkissjóðs leyfa skal koma upp heimavistum fyrir 40 til 50 nemendur skólans og búa þær nauðsynlegustu húsgögnum á kostnað rikissjóðs. í heimavistahúsinu skal vera íbúð fyrir kennara til um-



Þingsbjal 600 1303sjónar og samkomusalur. Svo skal og heimilt að ætla húsrúm og nauðsyn- leg áhöld sameiginlegu mötuneyti heimavistanemenda. Utanbæjarnemendur ganga fyrir heimavistum, og skulu heimavistanemendur njóta ókeypis hús- næðis, ljóss og hita.Skylt er kennurum að hafa umsjón með heimavist og vinnu nem- enda i bókasafni skólans, þegar skólameistari óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.
25. gr.Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólaráðs og kennarafunda, umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum og annað, er þurfa þykir. 26. gr.Meðan skólinn er haldinn í núverandi skólahúsi tekur hann eigi á móti fleiri nemendum en svo, að í hverri ársdeild sjeu 2 bekkir, fullskip- aðir við kenslu í sameiginlegum námsgreinum máladeildar og stærðfræði- deildar. Nú verður nemendatala deildanna svo misjöfn, að eigi rúmast allir nemendur annarar deildarinnar í einum bekk við kensluna í sjerfræðum þeirrar deildar, og skal þá aukreitis halda uppi sjerkenslu fyrir þá nemend- ur, er umfram verða.

' n.
GAGNFRÆÐASKÓLINN 1 REYKJAVlK.27. gr.1 Reykjavik skal vera skóli, sem nefnist Gagnfræðaskólinn í Reykja- vik. — Skólinn starfar í þremur ársdeildum.28. gr.Markmið skólans er að veita ungmennum, sem lokið hafa fullnaðar- prófi barnafræðslunnar, frekari almenna, hagnýta fræðslu, bóklega og verklega. 29. gr.Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.Námstíminn á hverju ári er 7—7% mánuður og kenslustundir reglu- legra nemenda 30—33 á viku. 30. gr.Inntökuskilyrði i 1. bekk skólans eru þessi: 1) að hafa lokið fullnað- arprófi barnafræðslunnar; 2) að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúk- dómi; 3) að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu, ef honum virðist ástæða til, enda sje umsækjandi ekki yngri en 13 ára.Heimilt er að ákveða í reglugerð próf í einstökum námsgreinum sem inntökuskilyrði.
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31. gr.Til þess að utanskólanemandi verði tekinn í annan eða þriðja bekk, verður hann að sýna við próf, að hann hafi þá kunnáttu og þroska, sem krafist er af skólanemendum, sem setjast í þann hekk, og fullnægja aldurs- skilyrðum, er samsvara ákvæðum 30. gr.32. gr.1 skólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslensku og islenskar bók- mentir, dönsku eða sænsku, ensku. landafræði, náttúrusögu og náttúrufræði, almennan reikning, ásamt undirstöðu i flatarmálsfræði og rúmfræði, sögu, atvinnufræði, dráttlist, hagnýt vinnubrögð, söng og iþróttir. 1 3. bekk skal auk þess kenna bókfærslu, vjelritun, þýsku, fjelagsfræði, hagfræði og þau at- riði lögfræðinnar, sem mest koma við daglegu lífi nianna. Undanþágu má veita nemendum i einstökum námsgreinum, enda leggi þeir þá því meiri stund á aðrar greinar, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til.33. gr.Eftir nám i fyrsta bekk skal ljúka ársprófi, en eftir nám i öðrum bekk gagnfræðaprófi, og eftir nám í þriðja bekk gagnfræðaprófi hinu meira. 1 reglugerð má ákveða, að skyndipróf sjeu lialdin nokkrum sinnum á vetri. Þau skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.34. gr.Kennarar prófa hver í sinni kenslugrein. Við árspróf eru kennarar þrófdómendur hver hjá öðrum. Kenslumálaráðuneytið skipar prófdómend- ur við burtfarárpróf, og velja þeir verkefnin við prófin.35. gr.Við Gagnfræðaskólann í Reykjavik skipar kenslumálastjórnin tvo fasta starfsmenn, skólastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu launakjara og forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launa- kjara og fastir kennarar þess skóla. Laun þeirra greiðast úr ríkissjóði.36. gr.Þriggja manna skólanefnd hefir yfirstjórn skólans á hendi. Bæjar- stjórn Reykjavíkur kýs með hlutfallskosningu tvö menn til þriggja ára, en kenslumálaráðuneytið skipar hinn þriðja, sem jafnframt er formaður nefnd- arinnar, lil jafnlangs tima. Varamenn þrír, tilnefndir á sama hátt og af sömu aðiljum til sama tima, taka sæti í nefndinni i forföllum aðalmanna. Skóla- nefndin starfar kauplaust. 37. gr.Skólastjóri hefir á hendi daglega stjórn skólans og ræður aukakenn- ara og stundakennara i samráði við skólanefnd.
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38. gr.Skólanefnd semur reglugerð fyrir skólann um kenslu, próf og annað, sem lýtur að starfi skólans, en kenslumálastjórnin staðfestir. Skólanefnd skal ráða með skólastjóra bóka- og áhaldakaupum og annast fjárstjórn skólans.
39. gr.Rikissjóður lætur á árunum 1929, 1930 og 1931 reisa hús handa Gagn- fræðaskólanum í Reykjavík. Leggur Reykjavikurbær til ókeypis lóð, sem kenslumálaráðuneytið tekur gilda, og ennfremur ókeypis vatn úr hitaupp- sprettu bæjarins. Rikissjóður leggur fram % byggingarkostnaðar, en Reykja- víkurbær %. Úr ríkissjóði má verja í þessu skvni alt að 90000 kr.
40. gr.Úr ríkissjóði skal greiða 80 kr. í skólasjóð fyrir hvern reglulegan nem- anda yfir skólaárið, þó ekki yfir 1600 kr. á hvern bekk skólans til jafnaðar, gegn 120 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur fvrir hvern þessara nem- enda, þó ekki yfir 2400 kr. á hvern bekk.
41. gr.Skólanefnd ákveður kenslugjöld, og renna þau í skólasjóð. Eigi skulu færri en innanbæjarnemenda njóta ókeypis kenslu. Heimilt er að ákveða utanbæjarnemendum alt að 60 kr. hærra kenslugjald en innanbæjarnem- endum, þó ekki yfir 90 kr. á nemanda.
42. gr.Nú eru haldin námsskeið við skólann i bóklegum og verklegum fræð- um eigi skemur en 3 mánuði og kensla 12 stundir á viku eða meira, og skal þá greiða úr ríkissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkenslu hvers nemanda gegn 9 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur. Nemendur greiða kenslugjald í hlut- falli við námstímann, eftir ákvörðun skólanefndar.
43. gr.Skólasjóði má eigi verja til annars en rekstrar skólans.

IH.

GAGNFRÆÐASKÓLINN Á AKUREYRI.

44. gr.Á Akureyri skal vera skóli, er nefnist Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþiog). 164
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45. gr.Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalíf bæði i andleg- um og verklegum efnum.
46. gr.Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.
47. gr.Skólinn skiftist í tvær aðaldeildir. í gagnfræðadeild eru þrir bekkir. Próf þaðan eftir tveggja ára nám heitir gagnfræðapróf, en lokapróf gagn- fræðapróf hið meira. I síðari deildinni, sem heitir mentadeild og býr nem- endur undir háskólanám, eru fjórir bekkir.
48. gr.í mentadeild skal kenna þessar námsgreinar: íslensku og islensk fræði, Xorðuriandamál, ensku, þýsku, frönsku, latinu, sagnfræði, trúarbrögð, fje- lagsfræði, bókmentafræði og listasögu, náttúrufræði og náttúrusögu, stærð- fræði, bókfærslu, líkamsæfingar, söng, dráttlist og liagnýt vinnubrögð.
49. gr.íslensk tunga og náttúruvisindi skulu vera höfuðnámsgreinar i skól- anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sje að halda nemendum til sjálf- stæðra námsiðkana, eftir þvi sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega skal gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.Leikfimi og íþróttaiðkanir skal stunda með kappi, og má veita leyfi við og við, þegar vel stendur á, hálfa eða heila daga til íþróttaiðkana eða gönguferða, enda skal leikfimiskennarinn sjá um, að leyfið sje notað svo sem til var ætlast.
50. gr.I hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokapróf mentadeildar er stú- dentspróf. Ljúka má námi í einstökum námsgreinum í öðrum og þriðja bekk mentadeildar, en þá skal um prófdómendur í þeim greinum fara eins og um stúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdentsprófskirteinum.Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, liinn skipaður af kenslumálaráðunevtinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- endur, skipaðir af því.Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.
51. gr.Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð. Þá skal og í reglugerð setja nánari ákvæði um inntökupróf, bekkjarpróf og stú- dentspróf.
52. gr.

Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum menta-



Þingskjal 600 1307deildar. Þeir, sem standast prófin i fyrstu þrem bekkjum deildarinnar, hafa leyfi til að setjast i skólann eftir þvi sem húsrúm og kennaratala leyfir. Ef fleiri ná prófi inn í bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn úrslitum. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nem- anda í einhverri grein sannar að hann sje gæddur frábærlega góðum gáfum.53. gr.Þessi eru almenn inntökuskilvrði í mentadeild: 1) Að þeir, sem setjast í fyrsta bekk, verði a. m. k. 16 ára það ár, sem þeir stunda nám i bekknum. Aldurstakmark þeirra sem setjast i aðra bekki svarar til inntöku- aldurs; 2) að þeir sjeu ekki lialdnir neinum næmum sjúkdómi; 3) að sið- ferði þeirra sje óspilt. 54. gr.Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk mentadeildar verður nemand- inn að standast próf í þessum greinum: 1) 1 móðurmálinu: Geta ritað venju- legt mál ritvillulítið, þekkja aðaleinkenni íslenskrar málfræði og höfuðdrætti í íslenskum bókmentum, bæði á þjóðveldistimunum og síðan um 1800; 2) 1 Norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rjett venjulegt fræðibókamál á dönsku eða sænsku og geta ritað villulitinn stíl almenns efnis á öðruhvoru þvi máli. 3) I ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið Ijett mál og gert villulítinn stíl um auðvelt efni. 4) I þýsku: Hafa lesið ekki minna en 100 bls. af venjulegu kenslubókamáli og hafa numið undirstöðuatriði þýskrar málfræði. 5) Vera leikinn í að reikna brot og tugabrot, vaxtareikn- ing og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 1 sögu: Hafa glögt yfirlit um æfi frægra manna og megintímabil og atburði í sögu Islands og al- mennri veraldarsögu. 7) I náttúrufræði: Hafa numið líkamsfræði, almenna grasafræði og dýrafræði og þekkja að minsta kosti 50 tegundir íslenskra blómjurta og 25 tegundir islenskra fugla. Ennfremur aðaldrætti í þróunar- sögu jarðarinnar og landsins. 8) I landafræði: Hafa numið almenna landa- fræði og vera leikinn i að nota landabrjef.55. gr.Kenslustundir í hverjum bekk. bæði i mentadeild og gagnfræðadeild, skulu vera 30—33 á viku. Á laugardögum skal kensla eigi standa lengur en til hádegis. 56. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. septemljer. Kenslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. maí, nema öðruvisi verði ákveðið i reglugerð, að 
fengnum tillögum skólameistara. Um skólalevfi skal ákveðið í reglugerð.57. gr.Fastir kennarar skulu vera 6 og er einn þeirra jafnframt skólameist- ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kenslu allri, húsum skólans og áhöldum. Skólameistari hefir að bvrjunarlaunum 4000 kr.



1308 Þingskjal 600á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp i 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis i skólahús- inu, ljóss og hita. Fyrir umsjón með heimavist nemenda og risnu vegna skól- ans fær skólameistari 2000 kr.Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp í 5000 kr. Skólameistari og kennarar njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir þvi, sem fje er veitt til í fjárlögum og í gagnfræðadeild eftir því sem ástæður skóla- sjóðs leyfa. Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra kennara.
58. gr.Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 stundir. Heimilt er kenslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- kenslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- legar úrlausnir, eða önnur sjerstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.
59. gr.Tii þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kenslugreinum sínum, hafa kynt sjer allitarlega kensluaðferðir og heimilisbrag í nokkrum samskonar skólum og hafa sýnt með að minsta kosti eins árs reynslu við skólann, að liann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slikri stöðu.Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snert- ir kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með af- burðum í kenslu hafa sýnt að þeir sjeu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.
60. gr.Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari boðar til funda og stjórnar þeim. Fastir kennarar og aukakennarar hafa at- kvæðisrjett. I reglugerð skal ákveða um valdsvið kennarafunda.61. gr.Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn og skal hann líta eftir heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.
62. gr.Kenslumálaráðuneytið liefir yfirstjórn skólans. Sjer til aðstoðar hef- ir það skólaráð, og skal ákveðið um það í reglugerð. Má þar ákveða, að Al- þingi, bæjarstjórn Akureyrar og fjelag útskrifaðra nemenda eða stúdenta- íjelag taki þátt i skipun skólaráðsins.Skólaráðið starfar ókeypis, en fær kostnað við símanot og brjefa- skifti goldinn úr rikissjóði.
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63. gr.Skólaráðið skal árlega halda 1 aðalfund og aukafundi er þörf krefur. Getur það gert tillögur um sjerhvað, er það telur skólanum til hagsmuna. Svo skal það og vera kenslumálaráðuneytinu og skólameistara til ráðu- neytis hvenær sem þess er óskað. Skylt skal að bera reglugerð og breytingar á henni undir skólaráðið.
64. gr.Kenslugjöld skal greiða í skólasjóð mentadeildar og ákveður skóla- ráðið hæð þeirra. Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.Skólasjóði þessum má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nemendanna og að öðru leyti til hvers þess, er verða má til að bæta og prýða skólann og efla heilbrigt skólalif. Nánari fyrirmæli um meðferð skólasjóðs verða ákveðin í reglugerð. 65. gr.í heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr mentadeild skulu hafa rjett til % hluta heimavistanna, en nemendur úr gagnfræðadeild til % hluta.— Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón með heimavist og vinnu nemenda í bókasafni skólans, þegar skólameistari óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.66. gr.Inntökuskilyrði i fyrsta bekk gagnfræðadeildar eru þessi: 1) Að hafa lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2) Að standast próf í islensku, reikn- ingi og dönsku, eftir þvi sem ákveðið verður í reglugerð. 3) Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi. 4) Að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólameistari veitt undanþágu, ef honum virðist ástæða til, enda sje um- sækjandi ekki yngri en 13 ára. 67. gr.Til þess að utanskólanemandi verið tekinn í annan eða þriðja bekk gagnfræðadeildar, verður hann að sýna við próf, að hann hafi þá kunnáttu, þroska og aldur, sem krafist er af skólanemendum, er setjast í þann bekk.68. gr.í gagnfræðadeild skal kenna þessar námsgreinar: íslensku og íslensk- ar bókmentir, dönsku eða sænsku, ensku, landafræði, náttúrusögu og nátt- úrufræði, almennan reikning, ásamt undirstöðu flatarmáls- og rúmfræði, sögu, atvinnufræði, dráttlist, hagnýt vinnubrögð, söng og íþróttir. 1 þriðja bekk skal auk þess kenna bókfærslu, vjelritun,«þýsku, fjelagsfræði, hagfræði og þau



1310 Þingskjal 600atriði lögfræðinnar, sem mest koma við daglegu lifi manna. Undanþágu má veita nemendum, bæði í menta- og gagnfræðadeild, i einstökum námsgrein- um, enda leggi þeir því meiri stund á aðrar greinar, eftir því sem áhugi og bæfileikar benda til. 69. gr.Eftir nám i fyrsta bekk skal ljúka ársprófi, en eftir nám í öðrum bekk gagnfræðaprófi og eftir nám í þriðja bekk gagnfræðaprófi hinu meira. 1 reglugerð má ákveða að skyndipróf sjeu haldin nokkrum sinnum á vetri. Þau skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.70. gr.Kennarar prófa hver i sinni kenslugrein. Við árspróf i gagnfræða- deild eru kennarar prófdómendur hver hjá öðrum. Kenslumálaráðuneytið skipar prófdómendur við burtfararpróf, og velja þeir verkefni við prófin.71. gr.Meðan gagnfræðakenslan fer fram í núverandi skólahúsi, leggur ríkið henni til ókeypis húsnæði, ljós og hita. Ennfremur kostar ríkið kensluna í 2 og 3. bekk gagnfræðadeildar óskiftum. Kostnaður við kenslu í 1. bekk greiðist úr skólasjóði gagnfræðadeildar samkvæmt ákvæðum 75. gr. Sama gildir og, ef skifta þarf vegna mikillar aðsóknar öðrum eða þriðja bekk gagnfræðadeildar, og um námsskeið eða sjernám í sambandi við gagn- fræðadeild. 72. gr.Þegar reisa þarf ný hús vegna aukinnar aðsóknar að gagnfræðadeild, skal reisa þau, eftir fyrirmælum kenslumálastjórnarinnar, á því landi, sem Akureyrarbær gaf ríkissjóði vegna Gagnfræðaskólans á Akureyri veturinn 1928—29. Ríkissjóður leggur fram í stofnkostnað þeirra húsa % hluta, eftir því, sem fje er heimilað í því skyni í fjárlögum eða sjerstökum lögum, en Akur- eyrarkaupstaður % hluta. Hafi Akureyrarbær ráð á jarðhitavatni, meiru en þarf til að hita þær opinberar byggingar, sem bærinn er nú að reisa, skal hann skyldur til að leggja heitt vatn fram endurgjaldslaust til að hita nauðsynlegar viðbótarbyggingar gagnfræðadeildar.
73. gr.Þegar Akureyrarkaupstaður hefir tekið að sjer samkvæmt lögum þess- um, hlutfallslegan kostnað við rekstur tveggja eða fleiri bekkja i gagnfræða- deild skólans, þá skal þriggja manna skólanefnd kosin til samstarfs við skóla- meistara um yfirumsjón gagnfræðadeildar. Bæjarstjórn Akureyrar kýs í nefndina með hlutfallskosningu tvo menn til þriggja ára, en kenslumálaráðu- neytið skipar hinn þriðja, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, til jafn- langs tíma. Varamenn þrir, tilnefndir af sömu aðiljum, á sama hátt til sama tima, taks» sæti i nefndinni i forföllum aðalmanna. Skólanefndin starfar kaup- laust.
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74. gr.Skólanefnd semur reglugerð fyrir gagnfræðadeildina um kenslu, próf og annað, sem lýtur að starfi skólans, en kenslumálastjórnin staðfestir. Skóla- nefnd skal með skólameistara ráða um bóka- og áhaldakaup og annað, ei lýtur að fjárstjórn gagnfræðadeildar, og ráðstöfun skólasjóðs.75. gr.Námstiminn á ári hverju er 7—71/; mánuður í gagnfræðadeild, og kenslustundir reglulegra nemenda 30—33 á viku.Úr ríkissjóði skal greiða í skólasjóð gagnfræðadeildar 80 kr. yfir skólaárið fyrir hvern reglulegan nemanda i þeim bekkjum gagnfræðadeild- ar, þar sem ríkissjóður kostar ekki kensluna samkvæmt 71. gr., þó ekki yfir 1600 kr. á bekk til jafnaðar, gegn 120 kr. framlagi úr bæjarsjóði Akureyrar fyrir hvern þessara nemenda, þó ekki yfir 2400 kr. á hvern bekk. Ennfrem- ur greiða nemendur gagnfræðadeildar kenslugjald í skólasjóð, 60 kr. yfir skólaárið. Innanbæjarnemendur eru þó undanþegnir þessu skólagjaldi, eftir að Akureyrarbær hefir tekið á sig greiðslur til skólasjóðs samkvæmt fram- ansögðu. Úr skólasjóði skal greiða kostnað við kenslu og annan rekstur gagn- íræðadeildar, að undanskilinni kenslu þeirri og húsnæði, er ríkissjóður leggur til samkvæmt 71. gr. 76. gr.Nú eru haldin námsskeið i bóklegum eða verklegum fræðum við gagn- fræðadeild eigi skemur en 3 mánuði og kensla 12 stundir á viku eða meira, og skal þá greiða úr ríkissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkenslu hvers nemanda. Á sama hátt greiðast úr bæjarsjóði Akureyrar 9 krónur fyrir mánaðarkenslu livers slíks nemanda. Nemendur greiða kenslugjald i hlutfalli við námstíma, eftir ákvörðun skólanefndar. 77. gr.Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júlí 1909, um gagnfræðaskólann á Akureyri, og lög nr. 68, 7. mai 1928, um bráðabirgða- ungmennafræðslu í Reykjavík, svo og öll önnur ákvæði, sem fara í bága við 
þessi lög.

líd. 6OI. Frumvarptil laga um verðfestingu pappirsgjaldeyris.Flutningsm.: ólafur Thors, Jón A. Jónsson.1. gr.Svo fljótt sem við verður komið, og eigi síðar en 1. júlí 1930, skal Landsbanki íslands gefa út og setja i umferð gullgilda, innleysanlega seðla



1312 Þingskjal 601samkvæmt ákvæðum 3.—12. gr. laga nr. 10, 15. apríl 1928, um Landsbanka íslands. Seðlar þessir skulu að útliti vera greinilega frábrugðnir þeim seðlum, sem nú eru i umferð. 2. gr.Meðan núverandi seðlar Landsbankans og ríkissjóðs og seðlar íslands- banka eru i umferð, skal gildi þeirra gagnvart gulli og gullgildum seðlum vera þannig, að 100 kr. i þessum seðlum, sem nefnast islenskar pappírskrón- ur, jafngildi 81 kr. og 70 au. i gullgildum seðlum og gullmynt. Eftir 31. des. 1933 skulu þessir seðlar ekki lengur vera löglegur gjaldeyrir manna í milli eða í opinber gjöld, en bankarnir skulu þó enn um 2 ár vera skyldir að inn- leysa seðla, sem framvísað verður, eftir reglum, sem fjármálaráðherra setur.3. gr-Allar kröfur, skuldir og skuldbindingar, sem taldar eru í krónutali og stofnaðar eru eða stofnaðar verða á tímabilinu 7. ágúst 1914 til 1. jan. 1932, skulu lúkast i islenskum pappirskrónum. Eftir að seðlar samkv. 1. gr. eru komnir i umferð, skal greiðanda ávalt heimilt að inna greiðsluna alla eða nokkurn hlu'a hennar af hendi i gullgildum krónum, eftir þvi hlutfalli, að hverjar 81.70 gullkrónur jafngildi 100 kr. af þeirri upphæð, sem greiða ber í pappírskrónum.Á sama hátt skulu allar framhaldandi greiðslur, sem taldar eru i krón- um, svo sem landskuldir, húsaleiga, vextir, kaupgjald, iðgjöld og þvi um likt, svo og skattar og gjöld til opinberra þarfa, lúkast i islenskum pappirskrón - um, eða jafngildi þeirra i gullkrónum samkvæmt framansögðu, til ársloka 1931.4. gr.Frá ársbyrjun 1932 skulu allar greiðslur þær, sem ræðir um í 3. gr., umreiknaðar i gullgildar krónur með lækkaðri krónutölu eftir hlutfallinu 81.70:100. Frá sama tima skulu allar verslanir verðleggja vörur sinar í gull- gildum krónum og rikissjóður inna af hendi launagreiðslur i gullgildum krónum, og skulu allar upphæðir þessar lækka að krónutali eftir hlutfallinu 81.70:100 frá þvi, sem vera mundi á sama tíma, ef greitt væri í pappírskrónum.5. gr.Með konunglegri tilskipun má kveða nánar á um það, hverjar kröfur og skuldir skuli undanþegnar ákvæðum 3. og 4. gr. af þeirri ástæðu, að þær eru stofnaðar fyrir 7. ágúst 1914. gr-Meðan núverandi seðlar Landsbankans og seðlar Islandsbanka eru i um- ferð og eru löglegur gjaldeyrir, skal báðum bönkunum skylt að innleysa þá með gullmynt eða gullgildum seðlum, ef handhafí óskar, þannig að 81.70 kr. í gullmynt eða gullgildum seðlum sjeu greiddar fyrir hverjar 100 kr. i núver- andi seðlum. Nánari reglur um þessa innlausnarskyldu getur ráðherra sett.
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7. gr.Með konunglegri tilskipun má setja ákvæði um skiftimynt, svo sem þarf vegna framkvæmdar þessara laga.8. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.Flutningsmönnum þykir ekki rjett, að lággengistimabil það, er staðið hefir yfir undanfarin ár, endi með þvi, að myntlögum landsins verði breytt. Frumvarp þetta miðar að því að halda myntlögunum óbreyttum, án þess þó, að örðugleikar gengishækkunar verði lagðir á þjóðina.
Ed. 602. I'rnmvarptil laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926, og lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsima- og talsímakerfi].(Eftir 2. umr. í Ed.).1. gr.Efnismálsgrein 1. gr. laga nr. 35, 15. júni 1926, orðist svo:Lína frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Rreiðabólsstað aðVesturhópshólum, með hliðarlínu að Viðidalstungu. Lina frá Hvammstanga um Illugastaði að Hindisvík. Ennfremur lina frá Melstað um Urriðaá að Núpdals- tungu, með hliðarlinu að Skeggjastöðum. Lina frá Bólstaðarhlið um Skeggs- staði að Bergsstöðum. Lina frá Kagaðarhóli að Reykjum á Reykjabraut. Lina frá Höskuldsstöðum um Efrimýrar að Kirkjuskarði. Lína frá Kálfshamarsvik að Höfnum. Lina frá Efra-Hvoli um Hof, Kirkjubæ og Geldingalæk að Holts- múla. Lina frá Þórshöfn til Gunnólfsvikur. Lina frá Skógum um Núp að Skinnastöðum. Lina fram Bárðardal. Lína um Fnjóskadal. Lina frá Hjalta- stað að Kirkjubæ. Lína frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lina frá Siðu- múla um Ðjarnastaði að Gilsbakka, með hliðarlínu að Stóra-Ási. Lina frá Hesti fram Lundarreykjadal að Fitjum i Skorradal. Lina frá Borgarnesi um Langárfoss, Smiðjuhól og Hofsstaði að Laxárholti. Lína frá Sauðárkróki um Hvamm í Laxárdal að Hrauni á Skaga. Lina frá Viðimýri um Reyki, Lýtings- staði að Goðdölum. Lina frá Víðimýri um Frostastaði að Hofdölum. Lina frá Bildudal að Selárdal. Lina frá Torfastöðum til Geysis. Lina frá Egilsstöðum um Fossvelli að Skjöldólfsstöðum í Jökuldal. Lina frá Breiðamýri um Máskot að Skútustöðum. Lina frá Breiðamýri um Grenjaðarstað að Hveravöllum. 

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 165



1314 Þingskjal 602—604IJna frá Syðri-Tungu á Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum. Lina frá Kópaskers- vogi til Leirhafnar. Lína frá Garði lil Kollavikur. Lina frá Akranesi i Innri- Akraneshrepp. Lina frá Kalastaðakoti um Saurbæ á Hvalljarðarströnd að Þyrli. Lina frá Ölfusá um Alviðru af Úlfljótsvatni, með hliðarlinu að Búrfelli. Lina frá Stokkseyri að Fljótshólum, með hliðarlinu um Gaulverjabæ að Villinga- holti. Lína frá Breiðdalsvík um Eydali að Höskuldsstöðum og lina frá Beru- nesi um Berufjarðarströnd að Berufirði. Lína frá Arngerðareyri til Melgras- eyrar, frá Bolungarvik til Meiri-Bakka í Skálavik, frá Hesteyri að Sæbóli í Aðalvik, frá Sandeyri á Snæfjallaströnd um Stað i Grunnavik að Höfða i Grunnavikurbreppi. Lina frá Búðardal um Bröttubrekku að Dalsmynni, með hliðarálmu að Haukadal. Lina frá Staðarfelli um Skarð að Stórbolti. Lína frá Breiðavik i Rauðasandshreppi að Hvallátrum. Lina frá Arnarstapa i Breiða- vikurhreppi um Saxhól að Hjallasandi. Lina frá Skálanesi við Seyðisfjörð að Dalatanga. Lina frá Breiðavik við Reyðarfjörð um Víkurheiði að Krossanesi. Lina frá Sigluflrði að Siglunesi. Lina frá Egilsstöðum á Völlum um Ekkjufell að Birnufelli. 2. gr.Orðin »og þaðan að Ármúla og Grunnavík« í lögum nr. 52, 28. nóv. 1919, falli niður.
Kd. 603, 'Vlðaakatlllag-avið breytingartillögu á þskj. 479 (Lánsfjelög).Flutningsm.: Björn Kristjánsson.Við 6. lið tillögunnar. Aftan við liðinn bætist: Slik sambönd, svo og sjálf lánsfjelögin skulu njóta sömu blunninda, að því er opinbera skatta snertir og útsvör, sem ákveðin eru í 38. gr. laga um samvinnufjelög, 27. júní 1921.
Nd. 604. Breytlngartlllagavið breytingartillögur á þskj. 590 [Verkamannabústaðir].Frá Jörundi Brynjólfssyni.1. brtt. skal orða svo:Stofna skal byggingarsjóði i kaupstöðum og kauptúnum, til þess að lána til ibúðarbúsabyggingar samkvæmt skilyrðum þeim, sem lög þessi setja, enda hafl verið færð rök að því fyrir atvinnumálaráðherra af 5 manna nefnd í kaupstöðum og 3 manna nefnd i kauptúnum, að þörf sje slikrar opinberr- ar aðstoðar. Nefndir þessar skulu kosnar hlutbundnum kosningum af blutað- eigandi bæjar- eða sveitarstjórn.
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Aíd. 605. Breytingartillagavið breytingartillögur á þskj. 590 [Verkamannabústaöir].Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.Við 2. a. t stað »3500 kr.« komi: 4000 kr.
Ed. 006. FrnntvarPtil laga um verkamannabústaði.(Eftir 3. umr. í Nd.).1. gr.Stofna skal byggingarsjóði í kaupstöðum og kauptúnum, til þess að lána til ibúðarbúsbygginga samkvæmt skilyrðum þeim, sem lög þessi setja, enda hafi verið færð rök að þvi fyrir atvinnumálaráðherra af 5 manna nefnd i kaupstöðum og 3 manna nefnd i kauptúnum, að þörf sje slikrar opinberrar aðstoðar. Nefndir þessar skulu kosnar hlutbundnum kosningum af hlutaðeig- andi bæjar- eða sveitarstjórn. 2. gr.Nú er stofnaður byggingarsjóður samkvæmt 1. gr., og aflast honum þá fje sera hjer segir:1. Ríkissjóður leggur í sjóðinn árlega uppbæð, sem svarar til einnar krónu fyrir hvern ibúa kaupstaðarins, í fyrsta skifti 1930.2. Bæjarsjóður og sveitarsjóður leggur i sjóðinn árlega upphæð, sem svarar til einnar krónu fyrir hvern ibúa kaupstaðarins eða kauptúnsins, í fyrsta skifti 1930.3. Ennfremur getur sjóðurinn tekið lán til útlánastarfsemi sinnar. Lánin ábyrgist rikissjóður og bæjarsjóður eða sveitarsjóður í jöfnum hlutföllum.Nú er kauptún aðeins hluti úr hreppi, og skal þá tillagi sveitarsjóðs til byggingarsjóðs jafnað niður á ibúa kauptúnsins, þá sem gjaldskyldir eru til sveitarsjóðs, eftir sömu reglu og útsvör.3. gr.Byggingarsjóður veitir lán til byggingarfjelaga, sem reist eru á samvinnu- grundvelli, til þess að koma upp íbúðum fyrir fjelagsmenn sina.Lán þessi skulu veitt gegn 1. veðrjetti í húsum og trygð með veðskulda- brjefi fyrir hverja íbúð, er nemi í fyrstu alt að 85®/o af því verði, sem hún kostar uppkomin, og ávaxtist og endurborgist með jöfnum greiðslum, þannig að árlegt gjald sje 6°/o af allri lánsupphæðinni i 42 ár.
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4. gr.Byggingarsjóðurinn skal jafnan vera i handbæru fje í banka eða spari- sjóði, þar sem ávaxta'má fje ómyndugra, að svo miklu leyti sem honum er ekki varið til útlána. 5. gr.Byggingarfjelög hafa rjett til að fá lán úr byggingarsjóði samkv. 3. gr., ef þau fullnægja eftirfarandi skilyrðum:1. að byggingarfjelagið komi upp byggingum fyrir fjelagsmenn sína.2. að húsin sjeu gerð úr varanlegu efni, með tveggja og þriggja herbergja ibúðum auk eldhúss og geymslu, með venjulegum nútimaþægindum og sjer- stökum bletti handa hverri ibúð, en að öðru leyti sje fyrirkomulag bygg- inganna samþykt af atvinnumálaráðuneytinu.3. að fjelagsmenn sjeu fjárráða, heimilisfastir innan kaupstaðarins eða kaup- túnsins og hafí eigi haft yfír 4000 króna árstekjur, miðað við meðaltal 3 siðustu ára, er þeir gerast fjelagsmenn, nje yfír 4000 kr. eignir.4. að ibúðirnar sjeu seldar fjelagsmönnum fyrir það verð, sem þær kosta byggingarfjelagið, gegn a. m. k. 15°/« útborgun, og með sömu lánskjörum á eftirstöðvum kaupverðsins sem Qelagið nýtur hjá byggingarsjóði.5. að byggingarnar sjeu reistar á lóðum, sem kaupstaðirnir eða rikið eiga eða leigja, og sje ársleigan metin reglulega á 5—10 ára fresti. Þegar um sambyggingu er að ræða, skal lóðarleigunni jafnað niður eftir eignarhlut- föllum i byggingunni.6. að ákveðið sje i samþyktum fjelagsins, að enginn, sem keypt hefír ibúð af fjelaginn, megi selja hana, nema stjórn byggingarfjelagsins hafí áður hafnað forkaupsrjetti fjelagsins vegna, og ekki framleigja nema með leyfí stjórnar fjelagsins. Söluverð slíkrar ibúðar má ekki vera hærra en siðasta kaupverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra endurbóta, sem á hafa verið gerðar eftir að siðastá sala fór fram, en að frádreginni hæfílegri fyrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sje um fram- leigu að ræða, ákveður stjórn fjelagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkv. mati, at ibúðinni eða hluta hennar, sem leigður er.7. að settar sjeu reglnr i reglugerð, sem staðfest sje af atvinnu- og sam- göngumálaráðuneytinu, um viðhald húsanna, og skal stjórn fjelagsins hafa eftirlit með þvi. Þegar um sambyggingu er að ræða, skal kostnaður við viðhald húsanna hið ytra lagður á bygginguna i heild, en siðan jafnað niður á eigendur eftir eignarhlutföllum þeirra í byggingunni, en viðhald hið innra á hverri ibúð skal hún bera. Um sameiginieg tæki innanhúss i sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir því, sem segir i reglugerðinni.8. að stjórn byggingarsjóðsins hafí fallist á samþyktir fjelagsins og það full- nægi að öðru leyti skilyrðum þeim, sem atvinnu- og samgöngumáiaráðu- neytið setur fyrir viðurkenningu slikra fjelaga.
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6. gr.
í stjórn byggingarsjóðs hvers kaupstaðar eða kauptúns skulu vera 3 menn. Sjeu tveir þeirra kosnir með hlutfallskosningu af hlutaðeigandi bæjar- stjórn eða sveitarstjórn til 4 ára i senn, en einn skipaður af atvinnu- og sam- göngumálaráðuneytinu til jafnlangs tíma, og er hann formaður sjóðsstjórnar- innar. Stjórnin hefir á hendi allar fjárreiður sjóðsins, lántökur og lánveitingar úr honum samkvæmt reglugerð, er atvinnu- og samgðngumálaráðuneytið setur. Greiðast laun hennar úr rikissjóði og ákveður atvinnumálaráðherra þau, en annan kostnað greiðir byggingarsjóður.7. gr.Ársreikningar byggingarfjelags skulu ætið lagðir fyrir stjórn byggingar- sjóðs til atbugunar, og getur bún krafist allra skýrslna um hag og rekstur fjelagsins, meðan nokkuð stendur eftir af láni því, er veitt hefir verið til bygginganna.Ríkisstjórnin úrskurðar reikninga byggingarsjóðs, en bæjarstjórn eða sveitarstjórn kýs tvo endurskoðendur þeirra með hlutfallskosningu til eins árs i senn.

8. gr.Nú er ekkert byggingarfjelag til í kaupstaðnum eða kauptúninu, sem lán íær úr byggingarsjóði, og er þá bæjarstjórn eða sveitarstjórn heimilt að ákveða, að bæjarfjelagið eða sveitarfjelagið komi upp byggingunum, og hefir það þá sömu rjettindi og skyldur sem byggingarfjelög samkvæmt lögum þessum.
9. gr.Rikisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum fjelagsmanna, bædi sjerbyggingum og sambyggingum, til afnota fyrir byggingarfjelög. Sömu- leiðis setur bún, i samráði við hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarstjórnir, örugt eftirlit með framkvæmdum byggingarfjelaga, sem starfa samkvæmt lögum þessum.

líd. 607. Frumvarptil laga um dóm í vinnudeilum.(Gftir 2. umr. i Nd.).1. gr.Stofna skal dómstól, er nefni&t oinnadómar. Hann skal fara með og dæma:1. Mál út af vinnukjörum, þau, er greinir i lögum nr. 55, 17. júni 1925, eða lögum, er i þeirra stað koma.2. Mál um lögmæti verkfalls eða verkbanns og ura bætur fyrir ólögmætt verk- fall eða verkbann.
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2. gr.
Jafnan skal sáttasemjari i vinnudeilum leita samninga milli aðilja um 

mál þau, sem í 1. gr. segir, áður eu þau komi fyrir vinnudóm. Jafnskjótt sem 
sáttasemjari telur sáttatilraunum sínum lokið, skat hann skýra atvinnumálaráð- 
herra frá þvi og jafnframt senda honum nákvæma skýrslu um málavöxtu. Skal 
atvinnumálaráðherra siðan visa málinu til vinnudóms og jafnframt skýra hæsta- 
rjetti og forseta vinnudóms frá þessum málalokum.

3. gr.
Vinnudómur starfar þar, sem aðilar eiga báðir (eða allir) heima, ef það 

er í sömu þinghá eða sama kaupstað. Annars kostar kveður atvinnumálaráð- 
herra á um það, hvar dómur skuli starfa.

Atvinnumálaráðherra löggildir bækur vinnudóms.

4. gr.
Hjeraðsdómari i einkamálum þar, er dómur skal starfa (3. gr.), er forseti 

dómsins. Aðilar vinnudeilu nefna i dóm 3 menn hvor, þá er þekking hafa á at- 
vinnugrein eða atvinnugreinum þeim, er máli skifta, og vinnukjörum i þeim. 
Ryður fyrsta sinni, er dómur er háður, tveim mönnum hvor aðili, en þeir 2, 
sem eftir verða, skipa dóminn með forseta. Nú ryður aðili ekki dóm, og skal 
þá forseti gera það i stað hans.

Nú missir dómara við eftir ruðningu, og nefnir sá aðili, er þann dómara 
nefndi til, 3 meðdómendur í hans stað. Skal siðan ryðja 2 með sama hætti og 
fyr segir.

Ef aðilar, annarhvor eða báðir, nefna ekki menn i dóm, áður en 3 dagar 
eru liðnir frá þvi þeir fengu skriflega beiðni um það frá forseta dómsins, til- 
nefnir hann mann eða menn i dóminn i þeirra stað.

1 dóminn tilnefnir hæstirjettur ennfremur 2 menn og 2 til vara, og verð- 
ur þvi dómur jafnan skipaður 5 mönnum.

Enginn getur skorast undan að taka sæti í vinnudómi.
Áður en meðdómandi tekur til starfa í dóminum, skal bann vinna og 

undirrita i þingbókina heit um, að hann skuli rækja starfann eftir bestu vitund.

5- gr.
Sólarhring eftir að hjeraðsdómari og hæstirjettur hafa íengið tilkynningu 

atvinnumálaráðherra (2. gr.), skal hæstirjettur nefna menn i dóminn og hjeraðs- 
dómari skora á aðilja að gera hið sama. Tilnefning skal þegar i stað tilkynna 
dómsforseta. Síðan tilkynnir hann dómendum tafarlaust dómnefnuna, ásamt stað 
og stund, er dóm skuli heyja, enda er þeim þá öllum skylt að koma til dómsins. 
Ennfremur stefnir hjeraðsdómari aðilum fyrir dóminn með 1 — 3 sólarhringa fyrir- 
vára, eftir ástæðum.

6. gr.
Málsaðiljar geta gætt hagsmuna sinna sjálfir fyrir dóminum, eða falið öðr- 

um islenskum rikisborgurum, sem lögráða eru og með óflekkuðu mannorði, að
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gera það. Ef aðili, annarhvor eða báðir, gerir hvorugt, þá skipar dómurinn hon- 
um talsmann.

7. gr.
Forseti dómsins stýrir honnm.
Aðilar geta ráðið þvi, hvort mál er flutt munnlega eða skriflega. Ef þeir 

koma sjer ekki saman um það, þá kveður dómurinn á um það. Jafnan skal 
flytja mál fyrir lokuðum dyrum, ef opinber flutningur þess ylli þvi, að óviðkom- 
andi menn fengju vitneskju um leyndarmál kaupsýslumanna eða fjelagsskapar eða 
annað, er menn eiga rjett á að haldið sje leyndu fyrir óviðkomandi mönnum.

8. gr.
Að þvi leyti, sem ekki er látið um mælt i lögum þessnm, kveður dómnr- 

inn á um meðferð máls. Skylt er dómi að afla allra nauðsynlegra upplýsinga og 
leiðbeina aðilum um málflutning, svo framarlega sem hann heflr ástæðu til að 
ætla, að aðilar þurfl leiðbeiningar.

Um skyldu manna til að bera vitni og gegna kvaðningu til mats og 
skoðunar fer eftir almennum reglum i einkamálum. En auk þess getur dómur 
skyldað aðilja og aðra með úrskurði til þess að sýna bækur sinar eða reikninga, 
eða leggja fram eftirrit úr þeim, ef það þykir nauðsynlegt til skýringar máls- 
atriðum.

Vitnaleiðslu utan þinghár dómsins stýrir hjeraðsdómari þar. Fer um þau 
vitnamál sem gestarjettarmál.

Hraða skal málsmeðferð allri sem verða má.
Jafnan skal afl atkvæða ráða, ef dómendur skilnr á. Allir skulu dóm- 

endur undirrita dóm og úrskurði, en rjett er dómanda að láta getið ágreinings i 
þingbók. í dómi skal greina ljóslega þá niðurstöðu, er dómendur, eða meiri hluti 
þeirra, hafa komist að. Dómsúrslit skuldbinda aðilja sem dómur alment. Ákvæði 
dóms um vinnukjör skulu þó aldrei skuldbinda aðilja lengur en 2 ár, frá dóms- 
uppsögn talið.

Þóknun til dómenda og skipaðs talsmanns aðilja og annar kostnaður af 
dómi greiðist úr rikissjóði. Þóknun dómenda og talsmanns skal ákveðin i dómi.

Fullnægjufrestur dóms, þar sem fjárgreiðsla er mælt, skal vera 15 dagar.

9. gr.
Rjett er hvorum aðilja að krefjast endurtöku máls og breytingar á dómi, 

þó ekki fyr en 6 mánuðum eftir dómsuppsögn, ef verulegar breytingar hafa orðið 
siðan dómur var upp kveðinn, svo sem veruleg hækkun eða lækkun á verði lífs- 
nanðsynja, breytingar á rekstrarkostnaði eða verði afurða þeirrar atvinnugreinar, 
0. s. frv. Skal aðili þá snúa sjer til sáttasemjara, en hann beinir málinu siðan 
til atvinnumálaráðherra, jafnskjótt sem hann heflr reynt sáttaumleitun, en ráð- 
herra vísar þvi til dóms, eins og áður segir.

10. gr.
Aldrei má gera verkbann eða verkfall áðnr en deilnmál þau, er i lögum 

þessum segir, koma til aðgerða sáttasemjara. Svo er og bannað að gera verk-



I

bann eða verkfall, meðan sáttatilrannir sáttasemjara eða dómsmeðferð samkvæmt 
lögnm þessnm stendnr yfir eða undirbúningnr nndir dómsmeðferð.

Brot á ákvæðnm greinar þessarar varða sektum í ríkissjóð, 500—10000 kr., 
og ank þess skaðabótnm eftir almennnm reglnm.

Sektir má innheimta með aðför í eignum hinna seku.

11. gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 6OS. Wefndar&llt

nm frv. til laga um breyting á lögnm nr. 28, 3. nóv. 1915, nm kosningar til 
Alþingis.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið á eitt sátt nm frv. þetta. Minni hl. (J. Bald.) 
er á móti þvi, að frv. gangi fram, en meiri hl. leggnr til, að það verði samþykt 
óbreytt.

Alþingi, 11. mai 1929.

Jóh. Jóhannesson. Ingvar Pálmason,
fundaskr. og frsm. meiri hl.

IWd. 009. Breytingartlllögur

við frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 8, 15. april 1928, um einkasöln á sild. 

Frá Bernharði Stefánssyni.

1. Á eftir 5. gr. frv. komi ný grein svo látandi og breytist greinatala samkv. því:
Fyrir »Akureyri« i 10. gr. laganna komi: Siglnfirði.

2. Við 7. gr. frv. Orðið »Útflntningsnefndarmenn« í siðasta málsl. falli niður.

Ed. 610. Wefndar&Iltum frv. til laga um breyting á lögnm nr. 52, 7. maí 1928, um tilbúinn áburð. Frá landbúnaðarnefnd.Nefndin hefir orðið ásátt um að mæla með þvi, að frv. nái fram að ganga, en telur þó nauðsynlegt að gera á þvi nokkrar breytingar, og leggur því til svo felda
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BREYTING:Frumvarpsgreinin hljóði þannig:2. gr. laganna orðist svo:Árin 1930 og 1931 er ríkisstjórninni heimilt að greiða úr rikissjóði til flutnings á tilbúnum áburði upphæð, sem svarar til þess kostnaðar, sem af því leiðir að flytja tilbúinn áburð frá útlöndum og milli og til þeirra hafna, sem skip Eimskipafjelags íslands og strandferðaskip rikisins koma á. .Styrkurinn greiðist hrepps-, bæjar-, búnaðar- og jarðræktarfjelögum í hlutfalli við flutningskostnað á áburðinum frá útflutningshöfn til þeirra.Við útreikning á flutningskostnaði skal þó ekki reiknað nákvæmar en svo, að öllum fjelögum sje skipað i nokkra kostnaðarflokka.Rikisstjórnin setur nánari reglur um þetta og annað, er þurfa þykir.Búnaðarfjelag íslands annast um úthlutun styrksins og sending. Alþingi, 11. mai 1929.Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson. Jón Baldvinsson, form., frsm. fundaskr.
Ed. 611. Breyttngartlllög'urvið till. til þingsályktunar um fátækraflutning.Frá Halldóri Steinssyni.1. 1 stað »fátækraflutnings« i 3.—4. linu tillögunnar komi: fátæktar.2. Fyrirsögn tillögunnar hljóði svo:Tillaga til þingsályktunar um breyting á fátækralögunum.
Ed. 61S. Þtngs&lyktun

um breyting á fátækralögunum.

(Afgreidd frá Ed. 11. mai).

Efri deild Alþingis ályktar að skora á atvinnumálaráðherra að undirbúa 
og leggja fyrir næsta þing frv. til laga um svofelda breyting á fátækralöggjöf- 
inni, að útilokað sje, að mæður verði að láta börn sfn frá sjer fara vegna fá- 
tæktar, ef þær annars eru hæfar til að ala upp börn sin.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarping). 166
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Nd. 613« Frumvarptil laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk. (Eftir eina umr. i Ed.).1. gr..2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 1 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann, og með jafnháu tillagi úr bæjatsjóöi eða hreppssjóði. 2. gr.3. gr. laganna skal orða svo:Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir i sjóðinn 3 kr. á ári, en kven- maður 1 kr. 50 aur. 3. gr.12. gr. laganna skal orða svo:1 hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verð- ugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta ’/* hlutum af gjaldi þvi, er gjaldskyldum mönnum ber að greiða það ár til ellistyrktarsjóðsins i kaup- staðnum eða hreppnum, svo og öllu tillaginu það ár úr bæjarsjóði eða hrepps- sjóði, og ennfremur hálfum styrk þeim, sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, svo og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum næsta ár á undan.4. gr.Lög þessi öðiast gildi 1. jan. 1930, og skal innheimta ellistyrktarsjóðs- gjöld samkvæmt þeim i fyrsta skifti á manntalsþingum 1930.5. gr.Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.
Bd. 614. PingsályKtunum húsrúm fyrir listaverk landsins.(Afgreidd frá Ed. 11. mai).Efri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að taka til ihugun- ar, á hvern hátt verði best sjeð fyrir húsrúmi til þess að geyma i og sýna úrval þeirra listaverka, er landið á og mun eignast framvegis, og leggja tillögur sin- ar i þvi máli fyrir næsta þing.
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Ed. 615. Tlllaga

til þingsályktunar um dýralæknissetur í Vestfirðingafjórðungi.

Flutningsm.: Halldór Steinsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, 
að dýralæknirinn í Vestfirðingafjórðungi verði framvegis látinn hafa aðsetur í 
Stykkishólmi.

Greinargerð.

Frá þvi að lög um dýralækna voru samþykt árið 1915 og alt fram að 
siðastliðnu ári hefir dýralæknirinn í Vestfirðingafjórðungi verið búsettur i Stykkis- 
hólmi. Þár sem Stykkishólmur er miklu nær miðbiki hjeraðsins en Borgarnes, 
núverandi aðsetursstaður dýralæknisins, þá verður ekki sjeð, hvaða ástæða hefir 
verið til þess að flytja hann, svo að segja á annan enda hjeraðsins, og er því 
með þessari tillögu farið fram á, að þessu verði breytt i það horf, sem áður var.

!W<I. 616. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan eliistyrk. 

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er 

nemi 1,50 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verð- 

ugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu þvi gjaldi, er gjaldskyld- 
um mönnum ber að greiða það ár i kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur 

af þeim styrk, sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, og
hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 017. Breytingartlllttgur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

I. Frá jjárveitinganefnd.
Við 2. gr. 2. (Tekju- og eignarskattur):

Fyrir »1100000« kemur ...................................................... 1200000

II. Frá minni hl. fjárveitinganefndar.
Við 2. gr. 4. (Aukatekjur):

Fyrir »450000« kemur ..................................... .......... 475000

III. Frá Jóni Baldvinssgni.
Við 2. gr. 9. (Skólagjöld):

Liðurinn fellur niður.

IV. Frá minni hl. fjárveitinganefndar.
Við 2. gr. 16. (Vörutollur):

Fyrir »1350000« kemur ...................................................... 1375000

V. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. B. II. a. (Akvegir):
a. Við 1. (Kjalarnesvegur):

Fyrir »25000« kemur ............................................................... 20000
b. Við 2. (Stykkishólmsvegur):

Fyrir »30000« kemur ............................................................... 20000
c. Við 3. (Holtavörðuheiðarvegur):

Fyrir »70000« kemur ............................................................... 60000
d. Við 4. (Vesturlandsvegur);

Fyrir »30000« kemur ............................................................... 20000
e. Við 7. (Blönduhliðarvegur):

Fyrir »30000« kemur ....................................................... 25000
f. Við 8. (Öxnadalsvegur):

Fyrir »15000« kemur ............................................................... 10000
8< Við 9. (Vaðlaheiðarvegur):

Fyrir »50000« kemur ............................................................... 45000
h. Við 11. (Biskupstungnabraut):

Fyrir »30000« kemur ............................................................... 20000
i. Við 13. (Vegur um Eldhraunið i Vestur-Skaftafellssýslu): 

Fyrir »15000« kemur ............................................................... 10000

VI. Frá Ingibjörgn H. Bjarnason og Jóni Baldvinssgni.
Við 14. gr. B. I. o. Nýr liður:

Til fjelags islenskra háskólakvenna, til þess að senda 
fulltrúa á þing alþjóðasambands háskólakvenna i Genf ... 1500
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VII. Frá Jóni Baldvinssyni.Viö 14. gr. B. VII.
Athugasemdio (utn skólagjöld) skal falla niður.

VIII. Frá fjároeitinganefnd.
Við 14. gr. B. XIV, 2 (Lýðskólar);

OrðÍD »og Hafnarfjarðar* falli niður.

IX. Frá Jóni Baldoinssyni.
Við 14. gr. B. XIV. 5.

Athugasemdin (um skólagjöld) skal falla niður.

X. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 14. gr. B. XV. 5. Nýr liður:

Til Bjargar Sigurðardóttur, styrkur til þess að kenna 
sildarmatreiðslu viðsvegar á landinu, eftir tillögum Búnað- 
aríjelags lslands og Fiskifjelags íslands.....................................

Styrkurinn veitist i eitt skifti fyrir öll, gegn jafnmiklu 
framlagi annarsstaðar frá.

XI. Frá Ingvari Pálmasyni og Gaðmnndi Olafssyni.
Við 14. gr. B. XXI. 4. Nýr liður:

Til glimufjelagsins Ármanns, til að sýna islenska glimu 
í Pýskalandi.........................................................................................

XII. Frá Jóni Jónssyni.
Við 15. gr. 3. f. Nýr liður:

Til þess að kaupa og gera upp hina fornu kirkju á 
Gunnsteinsstöðum i Langadal, enda sje grafið svo frá kirkju- 
og kirkjugarðsveggjum, að jafnbátt liggi yfir velli sem i 
öndverðu var, alt að........................................................................

XIII. Frá Halldóri Steinssyni.
Við 15. gr. 8 (Sýslubókasöfn):
a. Fyrir »1000« kemur ...............................................................
b. Við liðinn kemur athugasemd:

Þar af skal bókasafnið i Stykkishólmi njóta 400 
kr. styrks.

c. Til bókasafnsins í Stykkishólmi, til bókakaupa ............

XIV. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 15. gr. 23. Nýr liður:

Til Maríu Markan, til að ljúka námi á söng, einkum 
leiksöng..................................... .......................................................

1000

3000

800

1200

400

2000
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XV. Frá dómsmálaráðherra.
Við 15. gr. 51. Nýr liður:

Þóknun fyrir störf mentamálaráðs íslands, sbr. 1. gr. 
laga nr. 7, 12. apríl 1928 ...............................................................

XVI. Frá [járueitinganefnd.
1. Við 16. gr. 3 (Sandgræðsla):

a. Fyrir »53500« kemur ......................................................
b. Athugasemdin fellur niður.

2. Við 16. gr. 8 (Tilbúinn áburður):
Fyrir »10000« kemur...............................................................

XVII. Frá Jóni Porlbkssyni.
Við 16. gr. 9. (Raforkuveitur):

Orðin »gegn fimtungs framlagi frá blutaðeigandi hjer- 
uðum« falli burt.

XVIII. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 16. gr. 13. b. Nýr liður:

Til Ásgeirs Ó. Einarssonar, til dýralækninganáms

XIX. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 16. gr. 18. e. Nýr liður:

Til forstöðumanns, til þarabrenslutilrauna ....................

XX. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason og Jóni Baldvinssyni.
Við 16. gr. 35. Nýr liður:

Til Bríetar Bjarnhjeðinsdóttur, til þess að sækja fund 
alþjóðakvenrjettindasambandsins í Berlin .............................

Til vara.........................................................................................

XXI. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 16. gr. 47. (Vestmannaeyjavegur):

Fyrir »6000« kemur ...............................................................
2. Við 18. gr. II..d. 28:

Fyrir »Elínar« kemur: Guðriðar.

XXII. Frá Birni Kristjánssyni og Ingibjörgu H. Bjarnason.
Við 18. gr. II. b. 2 (Guðrún Jónsdóttir):

Fyrir »300« kemur .................... .....................................

XXIII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 18. gr. II. i. 21. Nýr liður:

Til Halldóru Metúsalemsdóttur ljósmóður ....................
2. Við 18. gr. II. i. 47. Nýr liður:

Til Guðleifar Erlendsdóttur fyrv. bjúkrunarkonu...........

2500

40000

30000

1000

700

1500
1200

4000

600

300

300
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3. Við 18. gr. II. i. 48. Nýr liðnr:
Til Ragnheiðar Erlendsdótlur, ekkjn Valdimars Daða- 

sonar tollþjóns ........................................................................ 300

XXIV. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 22. gr. 6. Nýr liðnr:

Alt að 6000 kr. handa Daniel Halldórssyni og Pjetri G. Guð- 
mnndssyni til að kanpa prentvjel (Rotaprint), gegn tryggingn, er 
stjórnin metur gilda.

XXV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 22. gr. 6. Ný málsgrein:

Ennfremur er stjórninni heimilt að veita Jóni bónda Gnðmnnds- 
syni á Brúsastöðum alt að 25 þús. kr. viðbótarlán úr viðlagasjóði til 
aukningar gistihúsinu Valhöll á Pingvöllum, eða ábyrgjast fyrir 
hann lán, alt að sömu npphæð, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin 
metnr gildar, enda samþykki hún tilhögnn breytinga þeirra, sem 
gerðar verða á gistihúsinn.

XXVI. Frá Jóni Porlákssyni.
Við 23. gr. IV. (Skeiðaáveitan).

Siðari málsliður falli burt.

XXVII. Frá Páli Hermannssyni.
Við 23. gr. V. Nýr liðnr:

Að lána Hjaltastaðabreppi í Norður-Múlasýslu 25000 kr. til 20 
ára með 6% ársvöxtnm, gegn ábyrgð sýslnnefndar Norðnr-Múlasýslu.

XXVIII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 23. gr. VI. (Lán til Auðkúlnhrepps):

Aftan við liðinn bætist: gegn ábyrgð sýslufjelagsins.

XXIX. Frá dómsmálaráðherra.
Við 23. gr. VII. Nýr liðnr:

Að kanpa til handa landinu, ef um semst, prentsmiðjuna Gnten- 
berg með tilheyrandi húsnm og lóð fyrir alt að 155 þús. kr.

XXX. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 23. gr. IX. Nýir liðir:
a. Að ábyrgjast alt að 125 þús. króna lán fyrir Neskanpstað, til barna- 

skólabyggingar, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin metur gildar.
b. Að ábyrgjast alt að 80 þús. króna lán fyrir Neskanpstað, til raf- 

veitn, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.
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XXXI. Frá Jóni Baldvinssgni og Birni Kristjánssyni.
Við 23. gr. IX. Nýr liður:

Að kanpa Islands-kvikmynd pjfts Guðmundssonar endurbætta, 
að fengnum tillögum alþingishátiðarnefndar, fyrir alt að 16 þús. kr.

XXXII. Frá jjárveitinganefnd.
1. Við 23. gr. XI., XII. og XIII. iið:

í stað niðurlagsorðanna: »gegn þeim tryggingum, er stjórnin 
metur gildar« kemur: gegn ábyrgð sýslufjelagsins.

2. Við 23. gr. XIII. Nýir liðir:
a. Að ábyrgjast alt að 50 þús. kr. lán fyrir b/f Hallveigarstaði, til þess 

að reisa kvennaheimili á Arnarhólstúni, gegn þeim tryggingum,
• er stjórnin metur gildar.

b. Að ábyrgjast alt að 200 þús. kr. lán fyrir b/f Hamar, til þess að 
koma á fót dráttarbraut, er geti tekið i þurkví skip á stærð við 
Esju, gegn endurábyrgð bæjarsjóðs Reykjavikur.

c. Að ábyrgjast 50 þús. danskra kr. lán fyrir Jóhannes Jósefsson, til 
þess að reisa gistibús i Reykjavik, með sömu skilyrðum og sett 
eru um ábyrgðarbeimild fyrir sama mann i fjárl. 1929.

XXXIII. Frá Halldóri Steinssgni.
Við 23. gr. XIII. Nýr liður:

Að ábyrgjast alt að 30 þús. kr. lán fyrir Ólafsvikurhrepp, til 
hafnarbóta, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar.

XXXIV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 23. gr. XV. (Magnús Helgason):

f stað orðanna »ef hann« kemur: er bann.

XXXV. Frá Páli Hermannssgni, Ingvari Pálmasgni og Jóhannesi Jóhannessgni.
Við 23. gr. XV. Nýr liður:

Að greiða sjera Einari Jónssyni á Hofi i Vopnafirði full prests- 
laun, þá er hann lætur af embætti.

Ed. fil8. Breytingartillögui*við frv. til laga um ófriðun sels í Ölfusá.Frá Halldóri Steinssyni.1. Við 2. gr. Orðin »sbr. þó 3. gr.« í 5. og 6. línu falli niður.2. Við 3. gr. Greinin falli niður.
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E<1. 019. BreytlngartlUöffur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930 og brtt. á þskj. 617.

I. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 13. gr. B. VII. Nýr liður:

Til dragferju á Hólsá, gegu jafnmiklu annarsstaðar að, 
alt að ..............................................................' ............................. 1500

II. Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 14. gr. B. II. c. (Námsstyrkur).

Aftan við liðinn kemur svofeld athugasemd: Styrk- 
inn má veita konum sem körlum til hvers þess náms, er 
mentamálaráðið telur nauðsyn að styrkja.

2. Við 16. gr. 4. Liðurinn orðist svo:
Til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi, alt að ........... 3000

gegn 1500 kr. annarsstaðar að.

III. Frá Páli Hermannssyni og Inyvari Pálmasyni.
Við 16. gr. 50. Nýr liður.

Til þess að gera Lagarfoss laxgengan, helmingur kostn- 
aðar, alt að......................................................................................... 5000

Til vara: 7» kostnaðar (endurveiting) alt að................. 3000

IV. Frá fjármálaráðherra.
Við 18. gr. II. b. 25. Nýr liður:

Til Sigríðar Blöndal læknisekkju ..................................... 300

V. Frá Erlinyi Friðjónssyni.
Við brtt. 617, XXVII.

Aftan við liðinn bætist: Lánið sje veitt til greiðslu á 
skuldum hreppsbúa við lánsstofnanir og verslanir, gegn því 
að skuldarhafar gefi svo mikið eftir af kröfum sinum, að 
stjórnarráðið telji fjárhag hreppsbúa ekki standa hætta af 
skuldunum.

VI. Frá Jóni Jónssyni.
1. Við brtt. 617, XXXII. 1. tölul. orðist svo:

Við 23. gr. XI. og XII. lið:
I stað niðurlagsorðanna: »gegn þeim tryggingum, er stjórnin 

metur gildar* kemur: gegn ábyrgð sýslufjelagsins og öðrum trygg- 
ingum, ef þurfa þykir.

2. Við brtt. 617, XXXV. Aftan við tillöguna bætist. enda verði rit 
hans »Ættir Austfirðingaa eign Landsbókasafnsins að honum látnum.

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 167
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Ed. 620. Breytingartillögurvið frv. til laga um mentaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavík óg á Akureyri. Frá Jóni t’orlákssyni.1. Við 4. gr. Á eftir sbekkjum Mentaskólans« komi: svo mörgum sem þart.2. Við 12. gr. Á eftir 3) komi nýr liður, sem verður 4), þannig: 1 þýsku: Hafa lesið ekki minna en 50 bls. af auðveldu kenslubókamáli og bafa numið ágrip þýskrar málfræði.3. Við 32. gr. Orðið »atvinnufræði« falli burt.4. Við 33. gr. Fyrir »gagnfræðaprófi« komi: ungmennaprófi, og fyrir »gagn- fræðaprófi binu meira« komi: gagnfræðaprófi.5. Við 35. gr. Aftan við greinina bætist: Um stöður þessar og veitingu þeirra gilda ákvæði 1.—8. gr. laga nr. 75 1919, eftir þvi sem við á.6. Við 36. gr. Greinin orðist svo:Skólanefnd kaupstaðarins befir á bendi yfirstjórn skólans, og fer um störf hennar eftir ákyæðum 24.—30. gr. laga nr. 40 1926, að þvi er við á.
Aíd. 621. Breytingartlliagavið frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loft- skeytanotkun íslenskra veiðiskipa.Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.Við 6. gr. Greinin falli bnrt.
Sþ. 622. Frumvarptil laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk. (Eftir eina umr. í Nd.).1. gr.2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 1,50 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann. '
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2. gr.3. gr. laganna skal orða svo:Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í sjóðinn 3 kr. á ári, en kven- maður 1 kr. 50 aur. 3. gr.12. gr. laganna skal orða svo:í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verð- ugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu þvi gjaldi, er gjaldskyld- um mönnum ber að greiða það ár i kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur ’/» af þeim styrk, sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.4. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi. 5. gr.Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.
Ed. 623. Nefndar&lit

um frv. til laga um lánsfjelög.

Frá minni hl. landbúnaöarnefndar.

Þrátt fyrir margítrekaðar tilraunir frá minni hendi til þess að fá frv. 
þetta afgreitt frá nefndinni hefir það ekki tekist, og þar sem þingslit nálgast nú 
óðum, sje jeg mjer ekki fært að bíða lengur eftir samnefndarmönnum minum. 
Þykir mjer rjett, að frv. þetta komi fram til 2. umræðu, svo að þingmönnum 
deildarinnar gefist kostur á að ræða það og samþykkja. Frv. þetta er svo nátengt 
frv. um landbúnaðarbanka, sem nú er orðið að lögum, að sjálfsagt er að af- 
greiða það á þessu þingi, enda fylgdust þessi tvö frv. að í Nd. Auk þess telur 
minni hlutinn frv. svo merkilegt, að verða mætti til þjóðþrifa, ef að lögum yrði.

Pótt minni hlutinn líti svo á, að einstökum atriðum í frv. mætti breyta 
til bóta, sjer hann þó ekki ástæðu til þess að svo komnu að bera fram breyt- 
ingartillögur við frv.

Nánar í framsögu.

Alþingi, 13. maí 1929. 

Jónas Kristjánsson.
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Ald. 624. Lögum breyting á lögum ur. 42, 31. mai 1927, um breyting á lögum nr. 43, 27. júui 1921, um varnir gegn berklaveiki.(Afgreidd frá Nd. 13. mai).

1. gr.1. 5. málsgr. 1. gr. lagauna skal orða svo:Stjórnarráðið getur ákveðið bámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að framan greinir, ef ástæða þykir til. Það skal og semja fyrirfram fyrir hálft eða heilt ár i senn við ljóslækningastofur og sjúkrahús um kostnað allan við dvöl og lækningu styrkhæfra sjúklinga. Stjórnarráðinu er og rjett að setja reglur um sundurliðun þeirra reikninga, er ríkissjóður greiðir.2. Á eftir 5..málsgrein sömu greinar komi ný málsgrein, svo hljóðandi:Þeir sjúklingar, sem eru að einhverju leyti vinnufærir, skulu skyldir til að taka þátt i þeim störfum á heilsuhælum, hressingarhælum og sjúkr'a- húsum, sem þeir að dómi læknis eru færir um að inna af hendi. Yfir- læknir ákveður borgun fyrir slik störf, með hliðsjón af kaupgjaldi i þvi hjeraði, enda gangi sú greiðsla að einhverju eða öllu leyti upp i dvalar- kostnað sjúklingsins. Verði ágreiningur um kaup eða annað, þá sker stjórnarráðið úr.3. 6. málsgrein sömu greinar skal orða svo:Það er skilyrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orðið að- njótandi styrks Úr rikissjóði, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn og skattanefnd dvalarsveitar sjúklings sendi stjórnarráðinu skýrslu um efnahag hans. Skal hjeraðslæknir meta og gefa vottorð um það, hvort sjúklingur þarfnist sjúkrahúss- eða hælisvistar og sje styrkhæfur vegna sjúkdóms sins. Gefí aðrir læknar slik vottorð, skulu þau þó tekin gild, en ekki skal af opin- beru fje greiða hærra gjald fyrir þau eða meðferð þessara lækna á sjúk- lingum en eftir gjaldskrá hjeraðslækna. Nú á sjúklingur ekki lögheimili hjer á landi, og skal þá efnahagsskýrsla hans gefin út af hreppsnefnd eða bæjarstjórn og skattanefnd þeirrar sveitar, sem hann dvelur i, þegar hann verður styrkþegi. 2. gr.Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.
3. gr.Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal fella texta þeirra og laga nr. 42, 31. mai 1927, 1.—2. gr., inn i meginmál laga nr. 43, 27. júni 1921, og gefa þau út svo breytt sem lög um varnir gegn berklaveiki.
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Wd. 025. Dögum viðauka við lög nr. 38, 11. júli 1911, um iækningalevfi.(Afgreidd frá Nd. 13. mai).1. gr.Læknar í Reykjavik skulu jafnan skila vikuskýrslum, sem af þeim eru beimtaðar, á póstbúsið eigi siðar en á mánudagskvöld i næstu viku.Mánaðarskýrslum skulu læknar utan Reykjavikur skila á næslu póst- stöð eigi siðar en sjö nóttum eftir mánaðamót.Ársskýrslum skal skila eigi siðar en i febrúarlok næsta ár.Fyrirspurnum landlæknis um heilsufar i simskeytum skal svara sam- dægurs eða á næturfresti. 2. gr.Nú vanrækir læknir að senda fyrirskipaðar skýrslur i tæka tið, og get- ur þá dómsmálaráðberra, eftir tillögum landlæknis, látið þann lækni sæta dagsektum, 5 kr. fyrir hvern dag, er líður fram yfir settan frest, sbr. 1. gr.Þessar sektir má taka lögtaki og skal sektarfjeð renna i sStyrktarsjóð ekkna og munaðarlausra barna islenskra lækna«.3. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed. 626. Lögum bjeraðsskóla.

(Afgreidd frá Ed. 13. mai).1. gr.
Hjeraðsskólar skulu vera að Núpi i Dýrafirði, Laugum 1 Reykjadal, Hvit- 

árbakka i Borgarfirði og Laugarvatni i Árnessýslu. Skólar þessir skulu vera 
sjálfseignarstofnanir og óðlast ekki skyldur og rjettindi þessara laga nema sam- 
þykki stofnenda komi til.

Heimilt er að flytja hjeraðsskóla úr stað fyrir forgöngu skólanefndar og 
með samþykki fræðslumálastjórnarinnar, og erfir þá hinn nýi skóli skyldur og 
rjettindi eldri skólans eftir þvi sem fyrir er mælt i lögum þessum.

2. gr.
Hjeraðsskólar eru samskólar pilta og stúlkna. Ársdeildir mega ekki vera 

færri en tvær nje fleiri en þrjár. Námsgreinar og kenslufyrirkomulag skal 
ákveða i reglugerð.
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3. gr.
Tilgangur bjeraðsskólanna er að búa nemendur undir athafnalíf við ís- 

lensk lifskjör með bóknámi, vinnukenslu og íþróttum. Skal f yngri deild meir lögð 
áhersla á ýms fræði, leikni og tækni, sem nauðsynleg er til sjálfsnáms, en i eldri 
deild á sjálfsnám og iðju, eftir þvf sem hæfileikar og ábugi bendir til. Undanþágu 
má veita nemendum i einstökum greinum, enda leggi þeir því meiri stund á 
aðrar greinar. Útivist skulu nemendur hafa og iþróttaiðkanir daglega.

4. gr.
Námstíminn i aðaldeildum bjeraðsskóla má ekki vera skemmri en 6 

mánuðir ár hvert og kenslustundir bvcrs reglulegs nemanda eigi færri en 6 á 
degi hverjum, eða sem þvi svarar, þegar um ræðir nemendur, sem meir starfa á 
eigin bönd. Próf skal balda í lok hvers skólaárs. Tveir prófdómendur skulu 
vera við hvern skóla, skipaðir af fræðslumálastjórninni.

5. gr.
Frá 1. janúar 1930 skal þriggja eða fimm manna skólanetnd bafa um- 

sjón og stjórn bvers hjeraðsskóla undir yfirumsjón fræðslumálastjórnarinnar. 
Fræðslumálastjórnin skipar formann, en fjelag stofnenda kýs tvo eða fjóra skóla- 
nefndarmenn, þar til fjelag gamalla nemenda öðlast rjett til kosninga og neytir 
hans. Pá skulu íjelög stofnenda og gamalla nemenda, hvort um sig, kjósa jafn- 
marga skólanefndarmenn. Rjett til að kjósa skólanefndarmenn óðlast fjelag gam- 
alla nemenda, þegar hjeraðsskóli hefir starfað i sex ár, enda sje i fjelaginu að 
minsta kosti þriðjungur þeirra nemenda, sem lokið hafa námi i skólanum síð- 
ustu fjögur árin. Árgjald i fjelagi gamalla nemenda má ekki vera lægra en fimm 
krónur. Skólanefndarmenn skulu skipaðir og kosnir til þriggja ára i senn. Nánari 
fyrirmæli um fjelög stofnenda og gamalla nemenda og um kosningu i skólanefnd 
skulu sett í reglugerð. Nú leikur vafi á um rjelt manns eða fjelags til að vera i 
fjelagi stofnenda, og sker þá fræðslumálastjórnin úr.

6. gr.
Nú legst fjelag gamalla nemenda niður um lengri eða skemmri tíma, og 

kýs þá fjelag stofnenda alla skólanefndarmenn nema formann, en ef fjelag stofn- 
enda legst niður, þá fellur kosningarrjettur þess til sýslunefndar þeirrar sýslu, 
þar sem skólinn er rekinn, eða sýslunefnda þeirra sýslna, sem standa að skólan- 
um. Fræðslumálastjórnin úrskurðar um rjett sýslunefnda til þátttöku i skóla- 
nefndarkosningum og setur reglur um þær.

7. gr.
Hlutverk skólanefndar eru þessi:

1. Áð ráða skólastjóra, og skal hann ráðinn með eins árs gagnkvæmum upp- 
sagnarfresti,

2. að ákveða tölu kennara eftir þörfum og getu skólans. Skólastjóri skal hafa 
frumkvæði um val kennara, en til ráðningar þarf samþykki skólanefndar.



Skólastjóri getur og með samþykki skólanefndar sagt kennara upp með 6 
mánaða fyrirvara,

3. að ákveða laun skólastjóra og kennara,
4. að bafa á hendi yörstjórn allra fjármála skólans,
5. að gera ásamt skólastjóra tillögur um reglugerð skólans, er fræðslumála- 

stjórnin samþykkir,
6. að sjá um samningu skýrslna um kenslu og próf, er fræðslumálastjórnin 

fyrirskipar,
7. að ákveða um önnur efni, er skólann varða, þegar skólastjóri óskar.

8. gr.
Rfkissjóður greiðir 6000 kr. i árlegan rekstrarkostnað til hvers hjeraðsskóla 

fyrir fyrstu 15—20 reglulega nemendur I skólanum, og s'ðan 250 kr. vegna 
hvers nemanda, þar til komnir eru 40, en 200 kr. úr þvi.

9. gr.
Kenslugjaid hvers nemanda skal vera 60 krónur vetrarlangt.

10. gr.
Nú eru haldin námsskeið við hjeraðsskóla i bóklegum og verklegum efn- 

um eða iþróttum eigi skemur en þrjár vikur og kensla sex stundir á dag eða 
meira, og skal þá greiða úr rfkissjóði 10 krónur fyrir nemanda fyrir vikukenslu 
hvers nemanda, enda greiði hann i kenslugjald fyrir sama tima að minsta kosti 
2 krónur.

11. gr.
Rikisstyrk og skólagjöldum má eigi verja til annars en rekstrar skólans.

12. gr.
Nú fækkar nemendum hjeraðsskóla um þriðjung eða meira frá meðal- 

tali sfðustu 3 ára fyrir ósjálfráð atvik, sem þó eru ekki þess eðlis, að ástæða 
sje til að leggja skólann niður, og má þá greiða skólanum styrk úr rfkissjóði 
eftir mati fræðslumálastjórnarinnar, alt að því, sem nemur meðaltali þeirra ára. 
Þessi undanþága gildir þó eigi lengur en 2 ár.

13. gr.
Reikningar hvers hjeraðsskóla skulu árlega sannprófaðir af tveim endur- 

skoðendum. Skal annar valinn af fjelagi stofnenda til 3 ára i senn, en hinn til- 
nefndur af fræðslumálastjórninni til sama tíma.

14. gr.
Árlega skal birta skýrslu um starf og rekstur hvers hjeraðsskóla, svo og 

um efnahag skólans, undirritaðar áf endurskoðendum.

Þingskjal 626 1335
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15. gr.
Stofnkostnaður hjeraðsskóla greiðist að hálfu úr rikissjóði, eftir þvi sem 

fje er veitt i fjárlögunum, enda sje trygt framlag á móti.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1929.

ilid. 637. Tlllagail þingsályktunar um hverarannsóknir.Frá Ásgeiri Ásgeirssyni og Lárusi Helgasyni.Alþingi skorar á rikisstjórnina:1) að láta rannsaka vísindalega, hvort hverir hjer á landi sjeu nothæfir til lækninga, og2) að láta gera þessar rannsóknir svo itarlega sem unt er, til þess að fá bendingar um, við hvaða sjúkdómum mætti reyna hina ýmsu hveri.Heimilt er að verja þvi fje til þessara rannsókna, sem nauðsyn krefur.
Greinargerð. Til greinargerðar eru tvö fylgiskjöl.

Fylgigkjal I.

Erindi Ail Alþing-is um hverarann&óknir.Á fundi Læknafjelags Reykjavikur 11. mars í vetur var í einu hljóði samþykt svo hljóðandi tillaga:Læknafjelag Reykjavikur skorar á Alþingi:1) að láta ránnsaka visindalega, hvort hverar hjer á landi sjeu nothæfir til lækninga, og2) að gera þessar rannsóknir svo itarlegar sem unt er, til þess að fá bend- ingar um, við hvaða sjúkdómum mætti reyna hina ýmsu hveri.Á fundinum var rætt um nauðsyn visindalegra iannsókna á hvera- vatni, hveragufu, hveralofti og hveraleðju til lækninga, þareð reynsla manna um þá hluti væri barla lítil og skoðanir loftkastalakendar, rannsóknirnar
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á staðnum og þess vegna einskis virði, þareð mörg reikul efni væri i vatninu. Svipað ætti sjer stað um hveragufn og hveraleðju. Þótt menn teldu að reynsl- an yrði besti prófsteinninn á lækninga-notagildi hveranna, þá myndu þó ná- kvæmar eðlisfræðilegar og efnafræðilegar visindalegar rannsóknir á þeim gefa mikilsvarðandi bendingar um til hvers ætti að nota hvern hver og sjerstak- 
lega vœri nauðsynlegur samanburður á læknisfræðilegu notagildi islenskra hvera við erlenda. Gæti þá svo farið, að ýmislegt óvænt kæmi í Ijós, sem betra væri að vita áður en nokkuð væri byrjað að ráðstafa hverunum af handahófi, eða að fenginni litilli reynslu.Á fundinum var Iesið upp fróðlegt erindi eftir Þorkel Þorkelsson, um notkun hvera til lækcinga og hverarannsóknir, og fylgir það hjer með sem itarlegri greinargerð.Níels P. Dungal, p. t. formaður. G. Einarsson, p. t. ritari.

Fylgtskjal II.

Um hveranotkun til lækninga og hverarannsóknir, Eftir Porkel Þorkelsson eðlisfræðing.Laugar hafa verið notaðar til baða frá þvi land bygðist. Um þetta geta sögurnar þráfaldlega, en litill sómi var þessum baðstöðum þjóðarinnar sýnd- ur, aðeins á stöku stað lagað afar lítið rensli lauganna og bygðir sundkofar, þó ófullkomnir mjög. Merkasta mannvirkið hefír verið Snorralaug i Reykholti, en einnig er getið um Marteinsbað i Haukadal, er Marteinn biskup Ijet gera. Vafalaust hefir verið einhver umbúnaður við Laugaráslaugar, sera notaðar voru sem baðstaður frá Skálholti, og hefír án efa haft töluverða þýðingu, þótt hvergi komi. þetta berlega fram. Það er vafalaust, að minni hyggju, að þessar laugar hafa verið oft notaðar til heilsubaða, en ekki aðeins sem hrein- lætisböð, en ábyggilegar sagnir um það fást nú tæpast. Hinsvegar er alkunn- ugt að þurraböðin eru eingöngu notuð sem heilsuböð. Um þessi þurraböð eða jarðböð eru til margar frásagnir og allgóðar lýsingar á sumum, en því verður slept að fara nánar út i það. Fimm þurraböð eru nafngreind, sem sje Þeystareykja-, Mývatns-, Klofa-, Grafarbakka- og Þjórsárholts-þurraböð. Jarð- baðið á Grafarbakka við Litlu-Laxá er, eins og Þjórsársholtsjarðbaðið, allmikð þekt og hefír verið til skamms tima. Var þar hola grafín i heitan jarðveginn og bygt yfír hús. ófullkomið mun þetta samt hafa verið og óvistlegt fyrir sjúklinga. Mest þekt var þurrabaðið við Mývatn. Það var sunnarlega i Jarð-
Alþt. 1929, A. (41. lðggjafarþing). 168



1338 Þingskjal 627baðshólum, sem eru rjett bjá Bjarnarflagi austan við Mývatn. Bað þetta lagð- ist niður að mestu á fyrri hluta 19. aldar. Lýsingar eru til aí þessu jarðbaði og þar gerðu þeir rannsóknir og hitamælingar, Sveinn Pálsson (1794) og Thiene- mann (1820). Um þurrabaóið i Jarðbaðshólum sagði Jón bóndi í Reykjahlíð mjer 1906 að fólk hefði eigi mátt vera þar eitt, þvi að bætta hefði verið á því að það sofnaði og vaknaði þá varla aftur til lifs. Á þann bátt sagði hann að Aldís nokkur i ætt við hann langt aftur, hefði dáið i þurrabaðinu um eða fyrir aldamót 1800. Meðfram af þessu og þar af leiðandi geig manna við að nota baðið og svo af þvi að holdsveikt fólk tók að nota það mikið og fældi við það marga aðra frá þvi, iagðist baðið smátt og smátt niður litlu eftir alda- mótin 1800, eða snemma á 19. öld. Þó var það við lýði er Thienemann kom þar 1820. Baðið var aðallega notað af gigtveiku fólki og holdsveiku. Það var mjer sagt, að holdsveikt fólk hefði eigi fengið fullan bata svo menn vissu, en böðin hefða dregið úr veikinni eða rjettara tafið fyrir henni að komast í al- gleyming. Og mig minnir, að sama væri reynslan bjer sunnanlands.Eins og áður er getið, hafa menn vafalaust orðið þess varir, að böð i hveravatni væru heilsusamleg, en þó hafa mjer vitanlega eugar sagnir varð- veitst um það. Það einasta, sem jeg hefi rekið mig á og man eftir í svipinn, eru ummæli Hálfdánar Jónssonar lögrjettumanns á Reykjum i Ölfusi. 1 lýs- ingu sinni á Ölfusi segir hann: »Hveravaln þrálega drukkið, meina menn sje þeim mönnum gott, er brjóstveikir eru«. Og virðist þetta koma vel heim við reynslu manna hin síðustu árin. Einkennilegt er það og, að þetta er sagt um sama hverasvæðið og nú hefir fengist nokkur reynsla um. Svo að óvíst er, hvort þetta á aðeins við þetta eina hverasvæði, eða getur átt við hveravatn hjer alment. Þetta þyrfti að rannsaka, bæði með því að rannsaka eiginleika vatnsins og hveragufuna i Ölfusinu og annarsstaðar og bera það saman, og helst að gera lækningatilraunir einnig annarsstaðar.Rannsóknir á hveravatni hafa fáar verið gerðar hjer á landi og eru að nokkru úreltar þær helstu og elstu, þvi að vatnið var geymt á flöskum um langan tima þar til það var rannsakað, en það er kunnugt að við geymslu breytir það sjer, og verður því niðurstaðan önnur en við prófun, sem gerð er á staðnum eða undir eins og vatnið er tekið. Damour gerði nokkrar analysur á hveravatni, sem Descloiaux tók hjer 1846. Analysur þessar eru fáar og nú orðnar svo gamlar, að litið er á þeim að byggja um nútíma efnasambönd hveravatnsins, enda ennþá mikið til órannsakað hve mikið hverar breyta sjer. Víst er þó það, að útlit hveranna breytist mjög mikið, svo að á fáum árum 'verða sumir hverar eigi þekkjanlegir. Samt er þetta mjög mismunandi, þvi að á öðrum stöðum virðast sömu laugarnar haldast óbreyttar öld eftir öld. Vitan- lega standa breytingar á hverum oft i nánu sambandi við landskjálfta, en eigi eru nægilega kunnar orsakir breytinganna, sem verða þess á milli; fyrir fram- tiðarnotkun bvera er þetta samt mikilsvert atriði, þvi að eigi dugar að leggja i mikinn kostnað við hvera, sem geta alt i einu tekið upp á þvi að hverfa eða flytjast burtu, eins og sagt er um suma hvera. Hveraloftið hefir verið meira rannsakað, sjerstaklega af Bunsen (1846) og mjer (1906 og síðar), og eru um það ýmsar reglur, en margt er þar þó ógert, og stór svæði af landinu hafa



þingskjal 627 J339ennþá alls ekki verið rannsökuð og þvi algerlega óvíst hvað kann að koma á daginn, er þau verða rannsökuð. Laugar í Borgarfirði, við Breiðafjörð, á Vest- fjörðum og i Húnavatnssýslu, og svo á Austurlandi, bæði i Vopnafirði og Laugarvalladal, hafa aldrei verið rannsakaðar, nema hiti margra þeirra hefir verið mældur. Og i þeim landshlutum, sem rannsóknir hafa verið gerðar, eru ýms hverasvæði órannsökuð, svo sem á Skaganum milli Skagafjarðar og Eyja- fjarðar, á Skeiðum og við Laugarvatn og i Brennisteinsfjöllum og viðar (Kverkfjöll, við Torfajökul, Þeystareyki, Fremrinámur og i Dyngjufjöllum). Hvergi eru, svo jeg viti, jafn margbreytilegar hveragufur og hjer á landi. í mörgum laugum er hveraloftið nálega eintómt köfnunarefni, aðeins dálitið af argon, neon og helium, þessum sjaldgæfu inactifu lofttegundum. í öðrum er mest alt hveraloftið kolsýra, (ölkeldur, hverarnir á Beykjanesi um og yfir 95%). 1 fáeinum um helmingur hveraloftsins vetni (H2) (Námafjöll við Mý- vatn). Þá er það mjög mismunandi, hve mikið sje af brennisteinsvetni, mest hefir það íundist um tæp 30%, en í mörgum laugum og hverum er eins og kunnugt er ekkert af þvi. Súrefni (Os) kemur fyrir í hveralofti en þó fremur sjaldan og hvergi meira en samsvarar efnasamsetningu andrúmsloftsins (21%). 1 suraum hvera-augum, sem svipar til jarðbaðanna, er efnasamsetning hvera- gufunnar nálega þessi. Hjer er vatnsgufa ekki talin með, og lotttegundir hveraloftsins taldar i rúmtaks-prócentum. Ofurlítið hefir fundist af methan, en ekkert svipaö þvi, sem á sjer stað annarstaðar erlendis. Hjer fer methan eigi yfir 1%% eftir þeim mælingum, sem jeg hefi gert.Hveraloftið hefir að geyma radium emanation (radon), en mjög er munurinn mikill á þessu radium-Iofti hjá hverunum. Víða er það litið, en töluvert hefir fundist annarstaðar. Mest í Kerlingarfjöllum um 40 millimicro Curie í lítra. Þar næst á Hveravöllum um 30 mp. C 1 l, þar sem það mest var. Einnig er það talsvert í Hveradölum við Hengilinn, 15—16 mp. C 1 \ í sumum hverasvæðum virðist vera nálega jafnmikið af radon i öllum hver- unum, en á öðrum stöðum breytist það mikið frá hver til hvers, og eru orsakir þess ókunnar; einnig virðist þetta geta breytst með tímanum, en það hefir eigi verið rannsakað hjer enn. Ef lækningar eiga að byggjast að einhverju leyti á radium Iofti, þá er nauðsynlegt að ganga fyrst úr skugga um það, hvort það sje verulegum breytingum undirorpið (með timanum). Þar sem alt er á hverfanda hveli, er litlu tilkostandi.Hveraleir hefi jeg prófað fyrir radium á ailmörgum stöðum í þeim landshlutum, sem jeg hen farið um, og ekki orðið þess var, að leirinn hefði neitt verulegt af þvi dýrmæta efni, en rannsóknir mínar eru enn of takmark- aðar. Eigi hafa heldur verið gerðar neinar tilraunir með lækningar með hvera- leir, en virðist þó þess vert að gert væri í sambandi við nánari rannsókn á efnum hveraleirsins. Vafalaust má nota hveraleir á ýmsan annan hátt, og rannsókn á honum hefir þýðingu fyrir þá, sem skilja vilja, hvernig bergteg- undirnar ummyndast undir áhrifum hveragufanna og hveravatns.
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líd. 639. Frnmvarptil laga um breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928,' um einkasölu á sild.(Eftir 2. umr. i Nd.).1. gr.1. gr. laganna orðist svo:Sildareinkasala lslands hefir einkasölu á allri síld, sem er söltuð, krydduð eða verkuð á annan bátt til útflutnings á íslandi, svo og á allri sild, sem veidd er til útflutnings af islenskum skipum hjer við land, hvort heldur innan eða utan landhelgi, eða verkuð i islenskri landhelgi. Heimilt er þó is- lenskum verksmiðjum að selja til útlanda síld, lagða i oliu eða krydd i loft- þjettum dósum, sem rúma ekki yfir 5 kg. hver.Heimilt er framkvæmdarstjórn sildareinkasölunnar að krefjast þess, að þeir, sem veiðileyfi hafa fengið, aíhendi einkasölunni ferska sild til söltunar, þar sem því verður við komið. ef framkvæmdarstjórn telur það nauðsynlegt vegna starfrækslunnar, enda sje sildin útflutningshæf, að dómi umboðsmanna einkasölunnar. Framkvæmdarstjórnin sjer þá um eða ráðstafar verkun sild- arinnar á þann hátt, er henni þykir hentast eftir markaðshorfum á hverj- um tima. 2. gr.2. og 3. tölul. 4. gr. orðist svo:2. Að útvega tunnur, salt og annað efni, sem áætlað er að með þurfi til sildarverkunar hvert ár, og sjá um verkun og geymslu sildarinnar, annað- hvort milliliðalaust eða eftir samningum við ákveðna saltendur, eftir nánari ákvörðun framkvæmdarstjóra i samráði við útflutningsnefnd. Sjer til aðstoðar getur framkvæmdarstjórn haft umboðsmenn, sem hafa eftirlit með flokkun sildar og allri vinnu i hverri verstöð, þar sem sild er verkuð til útflutnings.3. Að selja fyrir einkasöluna alla sild, saltaða, kryddaða eða verkaða á annan hátt, og skila síldareigendum andvirði hennar svo fljótt sem unt er, eftir að það greiðist, að frádregnum kostnaði við starfrækslu einkasölunnar og þvi, er legst i sjóði. Bráðabirgðagreiðslur miðast við áætlað verð og skiftast þær hlutfallslega milli allra, sem skilað hafa sild til einkasölunnar, þótt meira eða minna af henni sje óselt. 1 reikningslok skal greiða sildareigendum fullnaðarverð. Skal það miðað við meðalverð allrar sildar það ár og sama verð greiðast fyrir alla sild af sömu tegund og gæðum, afhenta eiukasölunni á sama stað. — Þó skal heimilt að semja fyrirfram við sildarveiðendur um af- hendíng ákveðins sildarmagns, til þess að tryggja forsamninga einkasölunnar, og má greiða fyrir þá sild alt að 1 kr. yfir meðalverð á tunnu, enda ábyrgjast þá sildarframleiðendur gagnvart einkasölunni, að slikir samningar verði uppfyltir.3. gr.5. gr. laganna orðist svo:Framkvæmdarstjórninni i samráði við útflutningsnefnd er heimilt að



Þíngskjtl 628 1341taka fje að láni til þess aö.kaupa tunnur, salt og annað efni til síldarverk- unar, svo og til þess að greiða framleiðendum upp i síld þá, er þeir hafa af- hent einkasölunni, eftir rjettum hlutföllum við sildarmagn þeirra. Slikt lán má taka út á sildina, hvort heldur fyrirfram eða jafnótt og hún er fullverkuð.Lánsstofnanir, sem veita einkasölunni slik lán, hafa sameiginlegt lögveð i allri síld, sem einkasalan hefir til sölumeðferðar á hverjum tima, svo og i birgðum hennar af tunnum, salti og öðru efni.Ríkisstjórninni er og heimilt að ábyrgjast lán til einkasölunnar. Skulu þau lán endurgreidd að fullu, áður en nokkrum sildarframleiðanda verður greitt meira en 18 kr. á tunnu af saltsild, að meðtöldu andvirði umbúða og verkunarkostnaði, eða tilsvarandi upphæð fyrir öðruvisi verkaða sild. Ábyrgð rikissjóðs gildir til ársloka 1930 og skal aldrei nema hærri upphæð en svo, að hún og varasjóður einkasölunnar á hverjum tíma nemi samtals 500 þús. krónum.Nú er andvirði síldar að nokkru eða öllu leyti greitt þeim, er afhenti hana til einkasölunnar, og er einkasalan þá ábyrgðarlaus, þótt siðar sannist, að sildin var annars eign eða veðsett öðrum án vitundar einkasölunnar. Greiðast þá eftirstöðvar sildarandvirðis rjettum eiganda eða veðhafa, en sildin sjálf er aldrei afturkræf. 4. gr.7. gr. laganna orðist svo:Peir, sem ætla sjer að veiða sild til útflutnings, skulu innan 15. mai ár hvert tilkynna stjórn einkasölunnar, hve mikið þeir ætli sjer að veiða á þvi ári. Hverri tilkynningu fylgi skilriki fyrir þvi, að framleiðandi hafi tök á að veiða þá síld, sem hann óskar veiðileyfis fyrir, enda tilgreini hann nöfn og tölu þeirra skipa, er hann hygst að nota til veiðanna, og aðra aðstöðu sina, eftir þvi sem framkvæmdarstjórn einkasölunnar krefst. Veiðileyfi skulu tilkynt innan 1. júni.Nú er veiðileyfi veitt, en leyfishafi færir eigi fyrir 1. júli sönnur á, að hann hafi trygt sjer skip, sem að dómi framkvæmdarstjóra teljast fullnægjandi til veiðanna, og má þá taka leyfið af bonum aftur, ef dregið hefir verið úr veiðileyfum annara vegna leyfis hans.Ef útlit er fyrir of mikla framleiðslu, getur útflutningsnefnd, hvenær sem er á veiðitimanum, takmarkað hlutfallslega veiðileyfi þau, sem hún hefir veitt, eða slitið allri sildarsöltun, ef henni þykir nauðsyn til bera, þótt sumir hafi þá ekki veitt alla þá síld, er þeir höfðu leyfi fyrir. Þá er svo stendur á, skulu reknetabátar þó að jafnaði hafa veiðileyfi lengur en herpinótaskip.
5. gr.8. gr. orðist svo:Myndaðir skulu tveir sjóðir, markaðsleitarsjóður og varasjóður. 1 mark- aðsleitarsjóð skulu renna en i varasjóð l1/*0/® af andvirði seldrar sildar.Varasjóði má siðar, þegar ástæða þykir til, skifta i fleiri deildir, svo sem stofn-



1342 Þingskjal 628—629sjóð og aðra sjóðí til tryggingar framþróun einkasölunnar, útgerðinni og verka- fólki þessarar framleiðslu, þegar sildveiði og sildaratvinna bregst. Sjóðum þessum skal stjórnað af útflutningsnefnd, en atvinnumálaráðherra gefur út reglugerð um skipulag þeirra og notkun.6. gr.Aftan við 12. grein bætist:Að lokinni endurskoðun ár hvert úrskurðar útflutningsnefnd reikningana. Úrskurði hennar má áfrýja til atvinnumálaráðherra.7. gr.13. gr. orðist svo:Laun framkvæmdarstjóra skulu ákveðin af útflutningsnefnd, en þóknun útflutningsnefndarinnar af ríkisstjórninni. Framkvæmdarstjórar ráða þá starfs- menn, sem þeir telja nauðsyn á, og ákveða laun þeirra, i samráði við útflutn- ingsnefnd. Umboðsménn (sildarmatsmenn) og skrifstofuþjónar einkasölunnar mega ekki reka sildarútveg, síldarsöltun eða kaupa síld til söltunar.8. gr.Aftan við 16. gr. bætist:Ennfremur falla úr gildi samningar, sem koma í bág við lög þessi, þótt gerðir hafi verið áður en lög þessi öðluðust staðfestingu.9. gr.Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt sem þau hafa hlotið konunglega stað- festingu. Skal þá jafnframt meginmál þeirra fært inn i aðallögin og þau gefín út i einni heild sem lög frá Alþingi.
Ed, 629. Breytingartillögupvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1930 og við brtt. á þskj. 617.Frá dómsmálaráðherra.1. Við brtt. 617, XV. (Mentamálaráðið):Fyrir »2500« kemur:.............................. ...... . . . . 30002. Við 18. gr. II. i. 46. Nýr liður:. Til Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrv. spitalaráðskonu 3003. Við 23. gr. VIII. (Reykjatorfan):Fyrir »100 þús. kr.« kemur: alt að 100 þús. kr.
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Nd. 630. Fruravarp

til fjárlaga fyrir árið 1930.

(Eftir 3. umr. f Ed.).

I. KAFLI.

Tekj ur.

1. gr.
Árið 1930 er ætlast til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er i 2.—5. 

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

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

kr. kr.

1. Fasteignaskattur...........................
2. Tekjuskattnr og eignarskattur .
3. Lestagjald af skipum..................

4. Aukatekjur....................................
5. Erfðafjárskattur ... ...
6. Vitagjald.........................................
7. LeyGsbrjefagjöld...........................
8. Stimpilgjald....................................
9. Skólagjöld ....................................

10. Bifreiðaskattur ...........................

250000
1200000

40000
1490000

450000
30000

350000
10000

325000
15000
60000

1240000

Flyt ... 2730000
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kr. kr.

Flutt ... 2730000
11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 350000

1075000

13. Tóbakstollur.............................................................................. 950000
14. Kaffi- og sykurtollur............................................................... 850000
15. Annað aðfiutningsgjald ....................................................... 200000
16. Vörutollur ..................................... '..................................... 1350000
17. Verðtollur ................................................................................ 1500000

5200000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 35000
19. Pósttekjur ................................................................................ 450000
20. Simatekjur................................................................................ 1580000

2030000
21. Vineinkasala................. ....................................................... 450000

Samtals ... ............ 11520000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs..........
2. Tekjur af kirkjum .....................................
3. Tekjur af silfurbergi.....................................
4. Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar.

Samtals ...

30000100
1000
3500

34600... ;
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af böukum ............................................................... 15000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909 .............................................. 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................. 24000

47000
4. Vextir af innstæðum i bönkum ..................................... 8000
5. Vextir af viðlagasjóði............................................................. 60000
6. Aðrir vextir................................................................................ 75000

Samtals ... ............ 205000

5- gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjur ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fyrirtramgreiðslur..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.................... 20000
4. Skemtanaskattur...................................................................... 75000
5. Tekjur Menningarsjóðs .............................................. 15000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI.

G j ö 1 d .

6. gr.
Arið 1930 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i 

7__20. gr.
Alpt. 1929. A. (41. löggjafárping). 169
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7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

I. Vextir:
1« Innlend lán ••• •■• ••• ••• ■■• •■• ••■ •■• •■• 145054
2. Dónsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50............ 220162
3. Enska lánið frá 1921, bluti rikissjóðs £8213-18-8 180714

545930
ÍI. Afborganir:

1. Innlend lán................... .............................................. 164617
2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50 ... ... 432364
3. Enska lánið 1921, £ 2396 -12 á 22,00 .................... 52625

649606
III. Pramlag til Landsbankans, 17. greiðsla.......................... 100000

Samtals ... ............ 1295536

8. gr.

kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins..........

kr.

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

225000
4350

229350

Samtals ... ............ 229350
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10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

I. Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Laun............................................................... 36000
b. Til risnu....................................................... 8000

44000
2. Til utanferða ráðherra........................................... 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins............................. 70000
4. Annar kostnaður............................................................... 40000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum........................... 26200

Par af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til nú-
verandi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

13900
7. Tii umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans 10000
II. Hagstofan: 210100

1. Laun ................................................................................ 12500
2. Pappfr, prentun og hefting hagskýrslna.................... 12000
3. Prentun eyðublaða............................................................ 5000
4. Húsaleiga, hiti og ijós m. m......................................... 5000
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............................. 20000
6. Til að gefa út manntalið 1703..................................... 1000

III. Utanrikismál o. fl. 55500
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra .................................... 20000
b. Húsaleiga...................................................... 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.................... ............ 17000

62000
2. Fyrir meðferð utanrikismáia ..................................... 12000
3. Rikisráðskostnaður ....................................................... 4000
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............................. 500
5. Gengismunur af npphæðunum i 8. gr. 10. gr. III1—3 25000

103500

Samtais ... ............ 369100
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11. gr.
Til dómgæsln, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn. 

1. Hæstirjettur:
a. Laun.. ... ... ... ... ... ...
b. Annar kostnaður, alt að .................

Þar af 3000 kr. til ritara.

2. Laun bæjarfógeta, sýsluinanna og lögreglustjóra..
3. Laun hreppstjóra.. ... ... ... ... ... ... ...

4. Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavík:
a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting..................................
c. Ýnis gjold, alt að .. ... ... ... ... ... ... ...

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans f Reykjavik:
a. Laun 4 skrifara...............................................................
b. Laun 6 tollvarða...............................................................
c. Húsaleiga..............................................................................
d. Hiti og Ijós...................................... .............................
e. Innheimtukostnaður .......................................................
f. Ýms gjöld, alt að................. . .....................................

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans f Reykjavik:
a. Laun fulitrúa og 3 skrifara .....................................
b. Húsaieiga . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
c. Hiti og ljós........................................................................
d. Ý'íus gjold ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fastir starfsmenn i skrifstofum lögmannsins, toll- 
stjórans og lögreglustjórans i Reykjavfk njóta dýrtfðar- 
uppbólar eftir reglum launalaganna.

7. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un skipamælinga ...............................................................
9. Til landhelgisgæslu, gegn 200000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði ........................................................................

Flyt ...

kr.

30500
5000

22000
4200
2400

15120
30380
4500
2000

16000
18000

17100
3600
2400
1900

kr.

35500

132500
27600

28600

86000

25000

10000Ú

1000

200000

636200
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kr. kr.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Flatt ..
Framlag til landhelgissjóðs .............................................
Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn
aðnr fangelsa ......................................................................
Til vinnnhælisins í Litla-Hrauni....................................
Annar sakamálakostnaðnr og lögreglnmála m. m. ..
Borgun til sjódómsmanna...................................................
Borgnn til setn- og varadómara ....................................

Samtals A. ...

1.

2.

3.
4.

5.

B.
Sameiginlegnr kostnaðnr við embættisrekstnr.

Bnrðareyrir og embættisskeyti:
a. Endnrgjald handa embættismönnnm fyrir bnrðar-

eyri nndir embættisbrjef .............................................. 30000
b. Fyrir embættisskeyti....................................................... 40000

Brnnaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fasteignir ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Til embættiseftirlitsferða.......................................................
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofn Reykjaviknr og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
Eyðnblöð, bókband, anglýsingar o. fl...............................

636200
20000

12000
12000
15000
2000
5000

702200

70000

25000
6000

60000
11000

Samtals B.......... 192000

12. gr.
Til læknaskipnnar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1 • Ij&uq ••• •■• ••• ••• ••• ■•• ••• ••• ••• ••• ••• 253000
2. Til skrifstofnkostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitnm, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn............................. ............ 8450

Flyt ... • • • • • • 263450
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kr. kr.

Flntt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhre»'Ds 
300 kr. — 5. Til öræfinga 400 kr. — 6. Til PingvalU- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grfmseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhreppsí Þing- 
eyjarsýsln 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettn-, Grunnaviknr- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norðnr-Mnlasýsln 300 kr. — 18. Til Ranðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, 300 kr. — 19. 
Til Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýsln og Jöknldals- 
hrepps i Norður-Múlasýsln, vegna bygðar i Möðrn- 
dalsheiði og Jöknldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr.
— 20. Viðbótarstyrknr til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi 
minna tillagi frá þeim sjálfnm en 1600 kr., ef þeir 
ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

•
263450

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjnkra- 
vitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta hjeraðslækna ...................................................... 1500

5. Til angnlækninga:
a. Styrknr til angnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til angnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrknr til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrknrinn skiftist að jöfnn milli angnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið miíli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðnm stöðum meðtöldnm, 
og angnlæknis á Aknreyri, er bafi hinn hlntann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýsln.

1000
1200
1000

3200
10006. Styrknr til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...

7. Styrknr til háls- og nefiæknis Ólafs Þorsteinssonar i 
Reykjavik ................................................................................ 1000

8. Til nnddlæknis Jóns Kristjánssonar i Reykjavik
Styrknrinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna

Vilh. Bernhöfts, Ölafs Þorsteinssonar og Jóns Krist- 
jánssonar er bnndinn þvi skilyrði, að þeir, hver nm sig.

1200

Flyt ... • • •» • • • 271350
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kr. kr.

Fiutt ... 271350
segi stúdentunum i læknadeild háskólans til i sinni
sjerfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á
tilteknum stað, ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

9. Til geislalækningastofu rikisins........................... ••• ••• 13000
10. Til radiumsjóðs Islands, styrkur til að reka radium-

• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ■•• 2500
11. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar ................. • ■ • • • • 2000
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum

landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

12. Holdsveikraspitalinn..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:

............ 70600

A. Laun læknis......................................................
B. Annar kostnaður *

............ 7650

1. Laun starfsmanna..................................... 13000
2. Viðurværi 48 manna (ca. 140 a. á dag) 25000
3. Klæðnaður .............................................. 1700
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 1500
5. Eldsneyti.................................................... 6000
6. Ljósmeti... .............................................. 2500
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting................................... 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir..................................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 4350
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500 62950

70600

13. Geðveikrahælið á Kleppi.....................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:

... 109525

A. Laun Iæknis............................. ....................
B. önnur gjöld:

............ 6700

1. Kaup starfsmanna.......... .................... 13500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 140 a. á dag)
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

48000

handa hverjum ..................................... 3500
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 500

Flyt ... 65500 6700 468975
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14.

Ljós og hiti..........
Flutt ... 65500

............................. 10000
Viðhald og áhöld... ............................. 10000
Þvottur og ræsting ............................. 3000
Skemtanir ............ ............................. 750
Skattar m. m........... ............................. 2500
Óviss gjöld ............ ............................. 1400

C. Aukinn rekstrarkostnaður, sakir viðbótar við hæl- 
ið, að frádreginni meðgjöf með sjúklingum............

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum, kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu............................. ............ 2000

Mismunur ...

Heilsuhælið á Vifilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Ónnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna.................. ............ 33000
2. Viðurværi................................... ............ 126000
3. Lyf og hjúkrunargögn........... ............ 11500
4. L)ós og hiti ............................. ............ 25000
5. Þvottur og ræsting.................. ............ 5500
6. Viðhald húsa............................. ............ 4800
7. Viðhald vjela . .................... ............ 4700
8. Húsbúnaður og áhöld............ ............ 11000
9. Flutningskostnaður.................. ........... 4000

10. Óviss gjöld ............................. ............ 2640

Þar fiá dragast Jiessar tekjur: .
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag

173375
23725
35040

1000
Meðgjöf með 24 
Tekjur af búinu

börnum, 4 kr. á dag ...

á

Mismunur ...

- Flyt ...

kr. kr.

6700

93150

50000

468975

149850

40325

109525

6700

228140

1700

234840

233140

1700

.......... . 470675
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15.

16.

i7.

z —
kr. kr.

Flntt ... 470675
Heilsnhælið i Kristnesi:
A. Rekstrarkostnaðnr ....................................................... 3000
B. Til aðgerða og nmbóta .............................................. 7500

önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspftaia i Reykjavik.................... 100000

10500

b. Styrknr til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 18000
Styrknrinn veitist eftir fjölda legndaga, þó eigi 

meira en 70 anrar fyrir hvern legndag, gegn þvf að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknnm nemnr, og að þvi tilskildn, að sjúk- 
lingar, sem rikissjóðnr greiðir sjúkrahúsnnnm fyrir, 
njóti sömn kjara sem innanhjeraðssjúklingar.

e. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði .. 18000
d. Bólnsetningarkostnaðnr .............................................. 3500
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, nm

varnir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma ........... 20000
f. Gjöld samkv. 25. gr. 1 lögnm 6. nóv. 1902, nm 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til lslands 3000
g. Gjöld samkv. lognm nr. 16 1923, um varnir gegn 

kynsjukdómum ... ... ... ... ... »•• ... ••• 4500
h. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al- 

þýðuskólum • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••« ■•• 1500
i. Til bjálparstöðvar hjúkrnnarfjelagsins Lfknar, gegn 

að minsta kosti jafnmikln frá bæjarsjóði Reykjaviknr 4000
j. Til hjálparstöðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar 

fyrir berklaveika, gegn jafnmikln frá bæjarsjóði 
Aknreyrar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1000

k. Til fjelags islenskra hjúkrnnarkvenna .................... 700
1. Til geilnalækninga, gegn að minsta kosti ’/• ann- 

arsstaðar að ••• *•• ••• ••■ ••• ••• ••• ••■ ••• 1000
m. Til styrktar mönnnm, er þnrfa að fá sjer gervilimi 4000
n. Viðbótarlann yfirsetnkonn i Grimsey, gegn jafn-

mikilli iannaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
o. Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs ............ 2200

Hlnti rikissjóðs af lannnm yfirsetnkvenna....................
181700
36000

Samtals ... ............ 698875
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur ....................
c. Brjefbirðingamenn ......................................................

2. Póstflutningur ............................................... ....................
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur bjá
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ......................................................

d. önnur gjöld........................................................................

Samtals A. ...
B.

Vegamál.
1. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að .................................... ..................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .................... ............

U. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

kr. kr.

105000
80000
22000

207000
180000

15000

24000

16500
67000

122500

509500

7800
5600

5000
20000

8000
46400

• • ■ • • • 46400

Kjalarnesvegur, gegn þvi að hlutað-
eigendur greiði 7* kostnaðar............ 20000
Stykkishólmsvegur ............................. 20000
Holtavörðnheiðarvegur .................... 60000
Vesturlandsvegur ............................. 20000
Hrútafjarðarvegur ............................. 10000
Langadalsvegur..................................... 10000
Blöndohliðarvegur ............................. 25000
Öxnadalsvegur ..................................... 10000
Vaðlaheiðarvegur ... .................... 45000

Flyt ... 220000
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III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

kr. kr.

Flntt ... 220000
10. Jöknlsárhlíðarvegur.............................. 10000
11. Bisknpstnngnabrant ............................. 20000
12. Tii vegar & Hólmahálsi, gegn ’/4

annarsstaðar að ...  .......................... 10000
13. Til vegar nm nýja eldhrannið i V,-

Skaftafellssýsln ..................................... 10000
14. Vopnafjarðarvegur ................. . ... 10000
15. Til akbrantar yfir Fjarðarheiði, gegn

3000 kr. tillagi annarsstaðar að ... 27000
307000

46400

b. Viðhald og ninbætnr .............................................. 240000
547000

Til brúargerða samkvæmt brnalögnm .................... 200000
Til slitlags á akvegam (bifreiðaskattnr).................... 60000
Fjallvegir............................. ..............................................

20000
25000

1. Til áhalda, alt að .......................................................
2. Til bókasafns verkamanna .....................................
Til sýslnvega:

300
20300

1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrnm þeim skilyrðnm, sem at- 
vinnamálaráðherra setnr.

45000

2. Til sýslnvegasjóða eftir lögam nr. 10 1923 . ...
Til dragferjahalds:

65000
110000

1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300
2. - Skjálfandafljóti .............................................. ... 300
3. - Blöndn ........................................................................ 300

900
Til ferjn á Hrosshyl i Þjórsá ....................................
Styrknr til þess að halda nppi vetrarflntningnm

250

yfir Hellisheiði.....................................................................
Styrknr til Signrðar Danielssonar, til byggingar á

5000

Kolviðarhóli, fyrri greiðsla..............................................
enda hvili sú kvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar nppi gistingn oggreiðasöln fyrir ferðamenn, nndir 
eftirliti og samþykki atvinnnmálaráðherra hvað verð-
Iag áhrærir. Jafnframt fellnr niðnr árlegt rikissjóðs- 
tillag til gistihússins.
Styrknr til að halda nppi bygð og gistingn fyrir

6000

ferðamenn . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Atvinnnmálaráðnneytið veitir styrkinn ábúendnm

á afskektum bæjnm við þjóðbrant.
Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

3000

nm nr. 44, 27. júni 1925 .............................................. 4000

Samtals B. ... « • • • • • 1027850
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C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs .............................
b. Eimskipafjeiags tslands
c. H/f Skaftfellings ....................

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

kr.

200000
60000
24000

kr.

284000
91500

Samtals C. ...
d.

Hraðskeyta- og talsimasamband.
I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg- 

ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl.............................
II. Til lottskeytastöðvar i Papey, að þvi tilskildu, að 

samningar takist milli landssimastjórnar og búand- 
ans i eynni um hóflegt starfsrækslugjald, alt að ...

III. Til nýrra simalagninga, með þvi skilyrði, að sam-
komulag náist við blutaðeigandi hjeruð....................

Þar af 33 þús. krónur til simalínu frá ögri um 
Æðey að Snæfjöllum.

IV. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum .............................
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna
3. Ritsimastöðin i Reykjavik .....................................
4. Loftskeytastöðin i Reykjavik..................................
5. Bæjarsiminn i Reykjavik .....................................
6. Áhaldahúsið ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Ritsimastöðin á Akureyri .................... ............
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði.....................................
9. Ritsimastöðin á lsafirði..............................................

10. Simastöðin á Borðeyri..............................................
11. Simastöðin i Hafnarfirði...........................................
12. Simastöðin í Vestmannaeyjum.............................
13. Simastöðin á Siglufirði.............................................
14. Til aukaritsimaþjónustu .....................................
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva...........
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann i 
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, alt að ............ 14100

b. Simritara o. 'fl. eftir sömu reglum
og 1927..................................................... 9500

375500

40000

10000

350000

340000
15000
36000
11000

250000
3000

13000
15000
8000
6000
7500
8000
7500
5000

105000

Flyt ... 23600 830000 400000
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kr. kr.

Flutt ... 23600 830000 400000
c. Til kvenvarðstjóra, kvensfmritara

o. fl........................................... ............ 3600
27200-

17. Til Steindórs Björnssonar .....................................
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Grón Dalhoff, per-

1200

sónnleg lannaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
859000

V. Eyðublöð, prentkostnaðnr, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................

VII. Kostnaðnr við ferðalög vegna starfrækslnnnar, eftir
50000

reikningi, alt að ............................................................... 10000
VIII. Viðhald landssimanna.......................... ............................ 180000

IX. Áframhaldsgjald ....................................................... 25000
X. Til kensln fyrir sfmamenn.............................................. 3000

XI. Tillag til alþjóðaskrifstofnnnar i Bern .................... 1500
XII. Ýms gjöld ....................................................................... 7000

Samtals D. ... ............ 1575500

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og nndirbnningur vita- og hafnarmála:
1. Lann vitamálastjóra .............................................. 7800

Hann sje nmsjónarmaðnr vitamála og hafn-
argerða og ókeypis ráðnnantur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja f ölin þvf, er varðar 
vitamál og hafna. -

2. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 10000
3. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

4000

••• ..................................... • •.......................... 2500
24300

II. Lann vitavarða...................................................................... 27000
Þar af 300 kr. persónnleg lannaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttnvitans.
III. Rekstrarkostnaðnr vitanna.............................................. 110000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............ 10000
V. Til að reisa nýja vita.................................................... 80000

Flyt ... • • • • • • 251300
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kr. kr.

Flutt ... 251300
Ýmislegt ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■ «•• ••• 60000

VII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, alt að ’/« kostn-
aðar, gegn ’/’ annarsstaðar að, enda sje það fje
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 25500

VIII. Til lendingarbóta við (Jnaós, gegn jafnmiklu tillagi
annarsstaðar að ............................................................... 5100

IX. Til hafnargerðar i Ólafsvik, ’/» kostnaðar, alt að 15000
X. Til lendingarbóta i Gerðum i Garði, helmingur

kostnaðar, siðari fjárveiting, alt að............................. 7000
XI. Til að dýpka Snepiirás, helmingur kostnaðar (loka-

veiting), alt að ............................................................... 3500

Samtals E. ... ............ 367400

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

kr. kr.
A.

Andlega stjettin.
Biskupsdæmið:
1. Laun biskups ............................................................... 8600
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

önnur gjöld:

2000
,10600

1. Til prestakalia samkvæmt lögum 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hluti ríkissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögum nr. 49 1907 ..................................................... .
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 7000
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins f Reykjavik, fyrir skýrslu-

275000

gerðir ••• ••• ••• ••• ••• ••« ••• ••• ••• «•• 1000
6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

400

greinir i fjárlögum 1924........................................... ... 20000
304050

Samtals A. ... • • • • • • 314650
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kr. kr.

B.
Kenslnmál.

I. Háskólinn:
a. Lann ... ... ... ... • •• ••■ ••• ••• •••
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kensln

við báskólann••• ■•• ■•• ••• ••• ••• • ■••
c. Til kennara i lagalæknisfræði .............................
d. Til kensln í söng.......................................................
e. Til kenslu i bókhaldi..............................................
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er-

lendra vísindamanna, er hjer halda fyrirlestra 
í háskólannm, alt að ........................... ............

g. Námsstyrkur...............................................................
h. Húsaieignstyrknr ......................................................
i. Rekstrarstyrknr til rannsóknarstofn háskólans
j. Til kensluáhalda læknadeildar.............................
k. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efnafræði
l. Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla.............................

m. önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

ank hlnnninda, er dyravörðnr hefir
áðnr notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000

n. Ferðastyrknr vegna stúdentaskifta ....................
o. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði i Paris, önnnr greiðsla af fjórnm ............
p. Til fjelags islenskra háskólakvenna, til þess að

senda fnlltrúa á þing alþjóðasambands háskóla- 
kvenna i Genf ......................................................

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenskra stúdenta i erlendnm háskólnm ...
b. Tii læknaefna, til að ljúka námi i sængnrkvenna- 

stofnnn erlendis, 500 kr. handa hverjnm, alt að
c. Námsstyrknr samkvæmt ákvörðnn mentamála- 

ráðs *•• ••• ••• ••■ ■■• ■•■ •■• ••• ••• ...
Styrkinn má veita konnm sem körlum til 

hvers þess náms, er mentamálaráðið telur 
nanðsyn að styrkja.

Flyt ...

93000

1500
500

1000
400

2000
15000
9000
2500
1000
2800
4000

9000
750

2500

1500

24000

2500

12000

146450

38500

184950
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Flatt ...
III. Meataskólinn almenni:

a. Lann .. ... ... ... ...
b. Önnnr gjöld:

1. Tii bókasafns skólans .................... 700
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3000
4. Til stundakenslu og til prófdóm- 

enda, alt að ... ... ... ... ... 25000
5. Húsaleigustyrkur banda 36 læri- 

sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 2700
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð- 

stnðalsuppbót ..................................... 2900
7. Læknisþóknnn..................................... 500
8. Til visindalegra áhalda.................... 1500
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 100
11. Aðgerð á skólahúsinn ............ 20000
12. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegam, reglusömum og efnalitlum nemendam. 
Húsaleignstyrknr sje venjalega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og aö námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn íyrir innanbæjarmönnam, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akareyri:
a. Laun .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakenslu . 12000
2. Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa ............ ... 6500
5. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendnr gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnn.

6. Til dyravörsln:
a. Laan ............................. 600
b. Dýrtíðaruppbót ............ 300

------------------------  900
7. Aðgerð á skólahúsinu .................... 10000
8. Til ýmislegra gjalda ..................... 3000

Flyt ...

kr. kr.

74200

184950

67900
142100

29000

37100
66100

• • • • • • 393150
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Flutt ...
V. Kennaraskólinn:

a. Laun............................................................ ............
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ..................................... 3000
2. Eldiviður og Ijós ............................. 2500
3. Bókakaup og áhöld .................... 500
4. Námsstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara ............................................ . ... 1500

6. Til viðhalds ........................... . ... 10000
7. Ýmisleg gjöld ........................... . ... 2500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun...................................
b. önnur gjöld:

.....................................

1. Til stundakenslu. ... ............ ... 1500
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, tilfyrir-

lestra ............................. .................... 300
4. Ýmisleg gjöld ............ .................... 2500

Vjelstjóraskólinn:
a. Laun...................................
b. önnur gjöld:

.....................................

1. Til stundakenslu .................... 1000
2. Húsnæði .................... .................... 5400
3. Ljós og hiti ............ .................... 1300
4. Ræsting .................... .................... 700
5. Til prófhalda ............ .................... 800
6. Ýms gjöld.................... .................... 500

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosli 150 kr. fyrir hvern

Flyt ...
Alpt. 1929. A. <41. löggiafarþiug).

kr. kr.

............ 393150

19000

22500
41500

13500

6300
19800

8800

9700
18500

• • • • • • 472950
171
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kr. kr.

ÍDnanbæjarDemanda. 
tillögum skólastjóra, 
gjaldi, ef í hlut eiga 
nemendur.

Flutt ...
Stjórnarráðið má þó, eftir 
veita undanþágu frá skóla- 
efnalillir, en einkar efnilegir

472950

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun..................................... ............ 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu..................................... ............ 1450
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2500
2. Til kensluábalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun...................................................... 8550
b. Til smíða- og leikfimikenslu ... 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar ogljósa... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

—------- 9200

3. Til steinsteypukenslu ..............................................
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana 

á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
stunda verknám samkvæmt samningi, eigi skemur 
en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum 
um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendum fyrir ókeypis fæði og kenslu. 
Nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á hvern 
nemanda en 18 kr. fyrir bverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sje í henni getið, hve háan 
vikustyrk hver nemandi skal fá.

20900

19050
4000

43950

• • • • • • 516900FJyt ...
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kr. kr.

Flutt ...
IX. Iðnfræðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds ......................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til skóla-
halds ........................................................................

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds .......................................................

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

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

e. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,
til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-

fjelagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 8/< kostnaðar............

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar ..

XI. Yfirsetukvennaskólinn:
Laun forstöðumanns .............................
Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik
b. Annar kostnaður, alt að ............

900
1000

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-
uppbót, alt að ............ ....................................

4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Húsaleigustyrkur ................. 5000

516900

6000

2000

1200

800

4000

6000

6000

1000.

1900

6700
1500

14000

12000

11100

Flyt ... 5000 554000
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kr. kr.

Flntt ... 5000 554000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

kosti 1800 kr. framlógum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 21000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000
31000

2. Til kvennaskólans á Blónduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að .................... 2000

c. Til endurbóta á skólahúsinu 4000
20000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

51000

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 5600
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að............................................................ 1000
7800

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót 266000
3. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót... . .......... 25650
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslc , með

sðmu skilyrðum sem verið hefir, alt að . .......... 7000
5. Til prófdómara við barnapróf................. 10000
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

samkvæmt skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna,
alt að ............................................................ .......... 40000 i

7. Til fræðslumálarits.......................................... .. ... 800
8. Utanfararstyrkur handa barnakennurum .......... 3000

360250
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar: •

1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. Laun...................................................... 10500

Fiyt ... 10500 • •« ... 965250
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kr. kr.

b.
Flutt ... 10500

Til hannyrða, leikfimi og smiða-
kenslu..................................... ............ 2000
1. Til kensluáhalda............ 800
2. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
3. Ýmisleg gjöld ........... 3000
4. Til þess að mála skóla-

húsið ............................. 3500
----------- 11300

Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur 
og Akureyrar, alt að ..............................................

Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.
Til þess að reisa bjeraðsskóla i sveitum, 
alt að helmingi kostnaðar.....................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.
Til rafmagnsveitu við Núpsskóla, helmingur
kostnaðar, alt að......................................................
Til þess að reisa nnglingaskóla i kaupstöðum, 
*/» kostnaðar, alt að .................... ....................

Styrkurinn er bnndinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

965250

23800

75000

30000

15000

20000

Flyt ... 163800 965250
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kr. kr.

Flutt ... 163800 965250
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að innan- 

bæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu reglu 
og í liðunum III.—VII., og renni það i skólasjóð.

6. Til bókasafna við unglingaskóla .................... 2000
7. Til þess að gefa út kenslubækur banda skólum 3500

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þing- 

eyinga ............................. ..................................... 5000

169300

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að at-
vinnumálaráðherra samþykki reglugerð skólans.

2. Til þess að reisa húsmæðraskóla, alt að helm-
ingi byggingarkostnaðar .................... 20000

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikning 
samþykt af stjórnarráðinn og trygging sje fyrir 
nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni.

3. Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 6000

Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða bann 
öðrum á ísafírði eða ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

4. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsmæðra- 
fræðslu í Mjóanesi...................................................... 1500

5. Til húsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal ............ 1500
6. Til Bjargar Sigurðardóttur, styrkur til þess að 

kenna sildarmatreiðslu viðsvegar á landinu, 
eftir lillögum Búnaðarfjelags íslands og Fiski- 
fjelags íslands ...................................................... 1000

Styrkurinn veitist i eitt skifti fyrir öll, gegn 
jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá.

XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
35000
24000

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfír greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru.utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 1000

Flyt ... ............ 1194550
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XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

kr. kr.

Flntt ...
Til Málfriðar Jónasdóttur frá Kolmúla, lil blindra-

............ 1194550

náms í Reykjavfk .......................................................
Snndkensla o. fl.:

500

1. Til snndkenslu í Reykjavík .............................
Styrknr þessi er bundinn því skilyrði, að 

kensla þessi fari fram aö minsta kosti 2 mán- 
nði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje,
njóti kenslunnar ókeypis.

300

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 3000
sundkenslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrnm sundkennurum björgunarsund ...

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar en f Rvík ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með þvf skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steins’eyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda sjeu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og

3000

kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, alt að

Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi

20000
26300

kenslu í teikningu og trjeskurði f þjóðlegum stil 
Til Elfsabetar Eiriksdóttur kenslukonu á Akureyri, 
til ábaldakaupa handa Montessori-skóla hennar

1800

fyrir smábörn, i eitt skifti fyrir öll.............................
gegn 500 kr. frá Aknreyrarkaupstað.

Ýmsar iþróttir:

1000

1. Til íþróttasambands íslands ............................. 6000
2. Til Bandalags isienskra skáta ............................. 500
3. Til Björns Jakobssonar, til iþróltakenslu
4. Til Geirs Gígju kennara, til þess að fullnuma 

sig í skólasmiði og lesa náttúrufræði f Kaup-

4000

mannaböfn ...............................................................
5. Til glimufjelagsins Ármanns, til að sýna is-

1500

lenska glimu i Pýskalandi..................................... 3000
6. Til Skáksambands Islands..................................... 1500

16500

Samtals B. ... ............ 1240650
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15. gr.
Til visinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Launauppbót til 1. bókavarðar, 500 kr. og til

2. bókavarðar 1000 kr......................................................
c. Til aðstoðar........................................................................
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands ..
e. Til að semja spjaldskrá ..............................................
f. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .............................
i. Húsaleiga ........................................................................
j. Ýmisleg gjöld ...............................................................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Lann ...................................................... ;...................
b. Til bókbands, bóka- og handritakanpa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld.............................................................................

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ..............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að.............................
c. Til að útvega forngripi, alt að.....................................
d. Til ábalda og aðgerða ..............................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
f. Til umbóta Hóladómkirkjn .....................................

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náltúrufræðifjelagið:
a. Tillag ................................................................................
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje 
til sýnis almenningi á ákveðnum tlma, ekki 
sjaldnar en einu sinni á viku.

Flyt ...

kr. kr.

18300

1500
4500

12000
1000
3000

800
360
500

1100
43060

6200

5500
1000

12700

7150
2550
1500
1500
1000
1000

14700

2000
1400

3400

73860
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Flntt
5. Landsbókasafnshúsið:

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ..........

kr. kr.

73860

6500
2000

8500
6.

7.

Til kanpstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslnsjóði......................................................
Aukastyrknr tii þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Aknreyri, að þvi tilskildu,

að Davið skáld frá Fagraskógi hafí þar bókavörsln 
með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank verðstnðnls- 
nppbótar................................................................................

b. Til bókasafnsins á fsafírði, að þvi tilskildu, að
Gnðmnndnr Gíslason Hagalin rithöfnndur hafí þar 
bókavörsln með a. m. k. 2000 kr. iannum ank 
verðstnðnlsuppbótar .....................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfírði.............................
enda sje safnið staifrækl i samráði við sýslnnefnd 

Snðnr-Múlasýsln og bæjarstjórn Neskanpstaðar.

3000

3000
1000

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn 
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............

Þar af skal bókasafnið i Stykkishólmi njóta 400 
kr. styrks.
Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
Til Hins islenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfrám útgáfu hins islenska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafjelagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að fjelagið gefí út æfísögu Jóns Signrðssonar ...
Til Fornleifafjelagsins ......................................................
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfírdóma o. fl..................................................................
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns .....................................
Til Þorkels Jóhannessonar, til að safna drögnm að at- 
vinnusögn íslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að 
Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá 
yfír skjöl, er ísland varða og geymd eru i skjalasöfn- 
nm i Kanpmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afiit 
af skránni ................................................................................

Flyt ...
Alpt. 1929. ▲. (41. löggjatarþing). 172

2000

7000

1200

200
3400

6800
800

2700

2000

1200

1500

111160
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kr. kr.

Flutt ...
17. Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,

............ 111160

alt að......................................................................................... 5000
18. Til Færeyjafjelagsins Gríms Kambans.............................
19. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti

300

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............
20. Til Möitu Kalman, til þess að kynna sjer leiklist í

6000

Englandi og i Danmörku ................. ............................
21. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500

2000

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
22. Til Leikfjelags lsafjarðar, gegn að minsta kosti 300

1500

kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað ............................. 1000
23. Til Ingibjargar Steinsdóttur, til leiknáms erlendis ...
24. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 

urum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis 
kenslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum

2000

og barnaskólum.......................................................................
25. Til Karlakórs Reykjavíkur, til þess að fá sjer kenslu

2500

bjá söngkennara .....................................................................
26. Styrkur til skálda og Iistamanna, þó eigi minna en

1000

500 kr. til hvers ............................................................... 8000
27. Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds ............................. 1000
28. Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrkur heim til íslands
29. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum

1200

úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ........... 2400
30. Til Sigurjóns Friðjónssonar skálds .............................
31. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-

1000

uppbót.................... ...............................................................
32. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur 

lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje

6800

handritið eign ríkisins að honum látnum ....................
33. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-

2000

stuðulsuppbót ... ............................................................
34. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga úr er-

2800

lendum málum.......................................................................
35. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:

1500

a. Föst laun með dýrtiðaruppbót ................... . ... 6800
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ... 1200

8000

Flyt ... • • • • • • 167160
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kr. kr.

Flutt ... 167160
36. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók um eðliseinkenni lslendinga ............................. 2000
37. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
38. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sinu ......................................................................................... 1000
39. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ........................................................................ 800
40. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita Islandssögu ... 800
41. Til Guðbrands Jónssonar, til að semja islenska mið-

aldamenningarsögu ............................................................... 1800
42. Til landskjálftarannsókna .............................................. 800

Greiðist þvi aðeins, að rannsókn verði við komið 
og skýrslur gefnar.

43. Til leiðbeiningaskrifstofu stúdenta..................................... 1000
44. Til íþróttafjelags stúdenta, tii þess að senda glimu-

menn á samkomu i Kiel (nordisch-deutsche Woche) 1000
45. Til norræns stúdentamóts i Reykjavík........................... 10000
46. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
47. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót............................................................. 6800
enda hafi bann forstöðu og umsjón listasafns 

sins, er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1200
8000

48. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............................ 2000
49. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... 6000
50. Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4)............................. 75000
51. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5) .................... 15000
52. Þóknun fyrir störf mentamálaráðs fslands (sbr. 1. gr.

laga nr. 7, 12. april 1928) .............................................. 3000
53. Til Jóns Leifs, til undirbúnings starfsemi við væntan-

legt rikisútvarp....................................................................... 4000

Samtals ..
............

304160
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags fslands, enda samþykki atvinnu- 
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............ 240000

2. Til tilraunastarfsemi nm grasfræ- og hafrasáningu,
alt að.........................................................................................

Styrkur veitist af þessnm lið eftir ákvörðnn at- 
vinnnmálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag
fslands.

10000

3. Til sandgræðslu........................................................................
4. Til áveitn og sandgræðsln í Meðallandi ....................
5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögnnum .............................
6. Til búfjártryggingarsjóðs fslands .....................................
7. Til byggingar- og landnámssjóðs.....................................
8. Vegna ráðstafana nm tilbúinn ábnrð .............................

40000
5000

375000
15000

200000
30000

9. Til að rannsaka og gera tillögnr um raforkuveitur til 
almenningsþarfa ntan kaupstaða, gegn fimtungs fram- 
lagi frá hlntaðeigandi hjernðnm, alt að .................... 15000

10. Til Skeiðaáveitnnnar upp í vexti og afborganir af 
veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti rikissjóðstil- 
lags, siðasta greiðsla............................................................... 6000

11. Til Garðyrkjnfjelags fslands:
Lann garðyrkjustjóra ...................................................... 4000

12. Til skógræktar:
a. Lann ................................................................................

Þar af 600 kr. búsaleignuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...................................................... ...
c. Styrknr til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms......................................................

11910

20000

1200
33110

Flyt ... • • • • • • 973110



Þingskjal 630 1373

kr. kr.

Flntt
13. Til dýralækninga:

a. Lann handa 4 dýralæknnm .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............

14. Til racnsóknastofn í þarfir atvinnnveganna ...........
15. Til fjárkláðalækninga ......................................................
16. Til þess að búa til bráðapestarbólnefni ....................
17. Til eftirlits með útflutningi á hrossnm ....................
18. Til efnarannsóknarstofn í Reykjavik:

a. Laun forstóðnmanns, ank 25% af öllnm tekjnm 
stofnnnarinnar, 3500 kr., með dýrtiðarnppbót

b. Til aðstoðar........................................................................
c. Hnsaleiga .......................................................................
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................
f. Til forstöðnmanns, til þarabrenslntilranna ............

19. Til veðurstófn íslands:
a. Laun forstöðnmanns og fnlltrna .............................

* b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðnrathngana utan Reykjaviknr, áhalda o. fl.
d. Til veðnrskeyta o. fl.........................................................
e. Til loftskeytatækja ......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .............................
g. Eftirlit með veðnrathnguuarstöðvnm o. fl.................
h. Til að varpa út veðnrskeytnm á erlendnm málnm
i. Vegna flngferða ...............................................................

20. Til landmælinga......................................................................
21. Til Fiskiveiðasjóðs Islands ..............................................
22. Til Fiskifjelagsins, enda samþykki atvinnnmálaráðn-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins ............ ............
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 

almanaks.
23. Lann yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna......................................................
b. Launanppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari nppbæð fá fiskiyfirmatsmennirnir i 
Reykjavik, Isafirði, Aknreyri og Seyðisfirði 1500

Flyt ...

973110

17000
900

17900
20000

6000
5000
1000

4800
5600
3000
1200
500
700

15800

14900
12350
8000

11150
800

3000
1400
3500
3000

16600
8200

24800

58100
45000

6000

75000

1222910
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kr. kr.

Flult ...
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavík
1000 kr. í ritfje.

d. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
e. — 5 kjötmatsmanna ..............................................
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............ ............

24. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ...
25. Til markaðsleitar erlendis ..............................................
26. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndnnum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
27. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg-

arfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún framleiðir, alt að ..............................................

28. Tii Sambands íslenskra heimilisiðnaöarfjelaga ............
Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda uppi 

kenslu og námsskeiðum í trjeskurði á Norður- og 
Austurlandi.

29.. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 
kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði

30. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
hreiðsíu og efiingu heimilisiðnaðar ..........................

31. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í Vik í Mýrdal, til 
þess að halda uppi kenslu i handavinnu kvenna ...

32. Til sambands norðlenskra kvenna......................................
33. Til sambands austfirskra kvenna.....................................
34. Til Bandalags kvenna ......................................................
35. Til kvenrjettindafjelags íslands .....................................
36. Til landsfundar kvenna 1930..............................................
37. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
38. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.
39. Til Dýraverndunarfjelags íslands, til dýraverndunar-

starfsemi ............................. ..............................................
40. Til Ferðafjelags Jslands ... ..............................................
41. Laun húsagerðarmeistara.......................................................

Flyt ...

24800 1222910

2200
4100
8000

39100
8000

20000

10000

6000
6000

1000

1800

600
450
300
450
500

1500
2000

7500

1800
1000
7250

1338160
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kr. kr.

Flyt ...
42. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg-

............ 1338160

ingar- og landnámssjóði......................................................
enda greiðist engin borgun fyrir leiðbeiningarnar.

43. Til Hjálpræðishersins í Reykjavík, byggingarstyrkur

4000

til gistihúss, fyrri greiðsla ..............................................
44. Til Álftveringa, til þess að verja engjar í sveitinni fyr-

5000

ir spjöllam af jökulánni Skálm, alt að ....................
45. Til mælinga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og

6600

Markarfljóts.............................................................................. 10000
46. Til framræsla á Eyrarbakka, */< kostnaðar, alt að 

- Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að Búnaðar- 
fjelag íslands hafi yfirnmsjón með verkinn.

4000

47. Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjam, fyrri greiðsla
48. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

4000

og silungaklak ........................................................................
49. Til Magnúsar Jónssonar, Torfastöðam í Vestur-Húna-

1800

vatnssýslu, til eflingar laxa- og silnngaklaki ............
50. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss í

1200

Norðurá í Mýrasýsln, l/t kostnaðar (endurveiting), alt að 
51. Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til vjelfræði-

1000

náms i Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar 1500
52. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 8000
53. Til vatnsrenslismælinga ......................................................
54. Til ræktunarsjóðs:

2000

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . ............................. 10000
c. Hluti af útflutningsgjaldi .............................................. 65000

105000
55. Til undirbúnings flugferða, alt að.....................................
56. Til innflutnings sauðnauta, eftir ráðstöfun ríkisstjórn-

8000

arinnar.........................................................................................
57. Til Jakobs Gislasonar cand. polyt., til framhaldsnáms

20000

f rafmagnsfræði......................................................................
58. Til Kristjáns Jónssonar í Auraseli, i viðnrkenningar- 

skyni fyrir leiðsögu yfir jökulvötn { Rangárvallasýslu

1200

um langt skeið........................................................................
59. Til Hjörleifs Björnssonar, í viðnrkenningarskyni fyrir 

að hafa baft á hendi brjefhirðinga endurgjaldslaust

500

- f fttll 30 ár... ....................................................................... 500

Samtals ... ............ 1522460
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 600000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 7000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins ísl.
prentarafjelags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna
í Reykjavik................................................................................ 3500

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.................... ... 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, alt að ...................................................... 18000

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. tii vegar, er
flytja megi eftir björgunarbát milli Sandgerðis og
Stafness.

8. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis ... 1000
9. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000

10. TiIIag til ellistyrktarsjóða....................................................... 45000
11. Til Stórslúku íslands, til bindindisstarfsemi ... ... 12000
12. Til Rauðakrossfjelags Islands.............................................. 2000
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ........... 500
14. Til sjúkrasjóðs Fellsbrepps .............................................. 200
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsóknar< f Reykjavik .............................................. 500
17. Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmíðanema í Reykjavíka 200
18. Til styrktarsjóðs Sjómannafjelags Vestinannaeyja 600
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafjelagsins Drífanda í Vest-

mannaeyjum ........................................................................ 600
20. Til gamalmennahælis ísfirðinga, búsaleigustyrkur ... 1000
21. Til gamalmennahælisins Hafnar á Seyðisfirði, upp í

stofnkostnað ............................................................... ... 2500
22. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relief Union) ........................................................................ 1000

Samtals ... ............ 790500
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .............................................. 27417,42
b. Embættismannaekkjur og börn ............ 17795,97
c. Uppgjafaprestar.............................................. 635,28
d. Prestsekkjur .............................................. 5710,17
Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 2500,00

— — — — 51 1921 ... ............ 250,00
54308,84

II. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00
3. — Siguiðar Kvarans hjeraðslæknis 405,00

1965
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Magneu Ásgeirsson............................. 200
2. — Ólivu Guðmundsson .................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .................... 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttur .................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur .......... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur.................... 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur .................... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.................. 600

10. — Önnu Gunnlaugsson........................... 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............ 1200
12. — Kristinar Jacobson ............................. 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur .................... 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal .................... 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
16. — 3 barna hennar .................... 300
17. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
18. — Jenny Forberg..................................... 600
19. — Ástu Hallgrimsson ............................. 600
20. — Ástu Einarson...................................... 600
21. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ........... 1200
22. — Dómhildar Jóhannsdóttur ............ 1200

Flyt ... 14625 1965 54308,84
173Alþt. 1929. A. (41, lóggjafarping).
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kr. kr.

Flutt ... 14625 1965 54308,84
23. Til önnu Þorgrímsdóttur læknisekkjn,

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
barni hennar i ómegð .................... 1300 i

24. — Soffíu Johnsen læknisekkju ............ 500
25. — Kristinar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
26. — Sigriðar Blöndal læknisekkju............ 300

17125
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600 00
6. — Björns Þorlákssonar ... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ............................. 445.00

10. — Til Jens V. Hjaltalin....................
d. Prestsekkjur:

435,00
4715,25

1. Til Ástu Þórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gisladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100.00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300.00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ... ... 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur ... ............ 300,00

10. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr. auk
100 kr. með hverju barni hennar, 
sem er í ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
12. — Kirstfnar Pjetursdóttur 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Eyvind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00 -

Flyt ... 5330,00 23805,25 | 54308,84
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kr. { kr.

Flntt ... 5330,00 23805,25
1

54308,84
18. Til Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
20. — Gudfinnu Jensdóttur .................... 183,04 (
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
22. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
23. — Pórunnar Bjarnadóttur 155,56
24. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
25. — önnu Stefánsdóttur .................... 200,00
26. — Helgu Skúladóttnr .................... 230,00
27. — Guðriðar Ólafsdóttur.................... 164,26
28. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L. L. Jóhannssonar, 132 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar
í ómegð.............................................. 432.00

29. — Arndisar Pjetursdóttur.................. 137,93
30. — Guðnýjar Porsteinsdóttur ............. 173,56
31. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

Grenivik ..................................... 135,37
8121,59

Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00
6. — Pórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
7. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00
8. — Jóns Strandfelds............................. 150,00
9. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00
11. — Páls J. Árdals ............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonur ............ 1800,00
13. — Til Ásdisar Þorgrímsdóttur 300

kr., ank 100 kr. með hverju barni
hennar i ómegð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar............ 200,00
6810,00

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ................. .. 300

Flyt . .. 300 38736,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 300 38736,84 54308,84
2. Til Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Hailgrims Erákssonar.................... 400
4. — Jóhanns Jónssonar .................... 200
5. — Þóru Matthiasdóttur .................... 300
6. — Vigdisar Steingrímsdóttur ............ 300
7. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
8. — Jens Þórðarsonar ............................. 300
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200
11. — Eliesers Eirikssonar .................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
16. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
17. — Óla P. Blöndals ............................. 1800
18. — Kristjáns Blöndals............ .......... 1000
19. — Bóðvars Sigurðssonar pósts 300
20. — Einars Ároasonar, fyrrum pósts ... 200
21. — Steindórs Hinrikssonar pósts 300
22. — Ólafs Ólafssonar pósts.................... 200
23. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
24. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar............................. 1000
25. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450
26. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300

13150,00
g. Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gíslasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

Flyt ... 20400 51886,84 54308.84
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kr. kr.

Flntl ... 20400 51886,84 54308,84
10. Til Stefáns frá Hvitadal .................... 1000
11. — Jakobs Thorarensens .................... 1000

22400,00
Ekkjnr og börn skálda og rithöfnnda:

1. Til Jakobínn Pjetnrsdóttnr ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttnr.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttnr ............ 300,00
4. — Gnðrúnar Sigurðardóttnr ............ 300,00
5. — Ólinn Þorsteinsdóttur.................... 300,00 1
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00 í
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600,00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3400,00
Ýmsir starfsmenn og ekkjnr:

1. Til Gnðrúnar Jónsdóttnr, fyrv. spltala-
forstöðukonn ..................................... 400

2. — Petren Jónsdóttnr 300 kr., og að
anki 100 kr. með hverjn barni
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristlnar Signrðardóttnr júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttnr júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

5. — Þórdisar Simonardóttnr júbilljós-
móðnr .............................................. 500

6. — Jakobinn Sveinsdóttnr júbilljós-
móðnr .............................................. 500

7. — Þórnnnar Gísladóttur Ijósmóðnr... 500
8. — önnn Þorsteinsdóttnr ijósmóðnr... 400
9. — Kristinar Jónasdóttnr ljósmóðnr... 300

10. — Nikólinn Björnsdóttnr Ijósmóðnr ... 300
11. — Sigurfljóðar Einarsdóttnr Ijósmóðnr 300
12. — Jórnnnar Gnðmnndsdóttnr ljós-

móðnr .................... .................... 300
13. — Margrjetar Grimsdóttnr ljósmóðnr 200
14. — Kristinar Gnðmundsdóttnr Ijósm. 200
15. — Til Hólmfriðar Friðfinnsdóltur

Ijósmóðnr.............................................. 200
16. — Áslangar Bjarnadóttnr ljósmóðnr 300

Flyt ...
5900 |

77686,84 54308,84
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kr. kr..

Flutt ... 5900 77686,84 54308,84
17. Til Ingibjargar Jónsdóttur ljósmóður 300
18. — Jakobinu Jensdóttur .................... 300
19. — Hildar Jónsdóttur Ijósmóðnr 300
20. — Til Sigurveigar Jónatansdóttur Ijós-

móður .............................................. 300
21. — Til Guðrúnar Guðmundsdóttur Ijós-

móður .............................................. 300
22. — Halldóru Metúsalemsdóttur Ijós-

móður .............................................. 300
23. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 30Ö
24. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
25. — Erlends Zakariassonar.................... 300
26. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
27. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
28. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins flskimatsm. Guðmundssonar 600
29. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkjn Jóns

sfldarmatsm. Stetánssonar ............ 200
30. — Jakobs Björnssonar fyrv. sildar-

matsmanns ..................................... 1200
31. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400
32. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar ................................................... 300
33. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
34. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
35. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
36. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
37. — Halldóru Pjetursdóttur Briem 600
38. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
39. — Bjargar Guðmundsdóttur ........... 400
40. — Guðbjargar A. Porleifsdóttur í

Múlakoti .............................................. 400
41. — Henriette Kjær..................................... 600

Flyt ... 17200 77686,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 17200 77686,84 54308,84
42. Til Helgn Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ..................................... 400
43. — Gnðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar i
ómegð .............................................. 2500

44. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
45. — Önnu Bjarnadóltur, ekkju Hjálmars

Lárussonar .................... .......... 300
46. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrísey..................................... 300
47. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600
48. — Vigdisar Bergsteinsdóttir fyrv. spit-

alaráðskonu ............................. ... 300
49. — Sigriðar Magnúsdóttur bjúkrunar-

konu........................... .................... 500
50. — Guðleifar Erlendsdóttur fyrv. hjúkr-

unarkonu .............................................. 300
51. — Sigurðar Pjeturssonar fangavarðar 1000
52. — Ragnbeiðar Erlendsdóttur, ekkjn

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
— 24900,00

Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ...
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
l. Lifeyrir bjónanna á Staðarfelli..................................

III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ...

Samtals ...

2400,00
1000,00
3000,00

108986,84
62758,27

226053,95

19. gr.
Til óvissra gjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til Iögboðinnar fyrirframgreiðslu ern veittar 10000 kr.
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21. gr.
Árið 1930 eru 

Samkvæmt 2. gr. ...
tekjur áætlaðar:

11520000,00
34600,00

205000,00
170000,00_

3. — ...
4. — ...
5. — ...

En til gjalda er veitt
Samkvæmt 7. gr. ... ..................................... 1295536,00

— 8. — ... ..................................... 60000,00
— 9. — ... • I ............ 229350,00
— 10. — ... ..................................... 369100,00
— 11. — A. • . ............ 702200,00
— 11. — B. ............ 192000,00

894200,00
— 12. — ... . • ... .......................... 698875,00
— 13. — A. ... 509500,00
— 13. — B. . • ............ 1027850,00
— 13. — C. . . ............ 375500,00
— 13. — D. ........... 1575500,00
— 13. — E. . • • ........... 367400,00

3855750,00
— 14. - A. ............ 314650,00
— 14. — B. • • • ........... 1240650,00

1555300,00
— 15. — ... .. • ..................................... 304160,00
— 16. — ... . . ,.......... .................... 1522460,00
— 17. — ... • . .................................. .. 790500,00
— 18. — ... • . ... ... ..................... 226053,95
— 19. — ... • . ..................................... 100000,00
— 20. — ... ... ... ............................. 10000,00

kr. 11929600,00

kr. 11911284,95

Tekjuafgangur kr. 18315,05

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honnm:

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútQntningshöfnum, með
þessnm skilyrðuin:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum eða samvinnufjelögum bændá, gegn trygg- 

ingum þeim, er landsstjórnin tekur gildar, þó ekki hærri en */» kostnaðar.
b. fshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er 

best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti i hjeraðinu, eu 
atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.
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c. Full skilriki liggja fyrír um, að vel og tryggilega sje frá öliu gengið um 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir ern 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd með 
jöfnnm afborgunum á 30 árnm.

2. Til þess að koma á stofn osta- og smjörbúum alt að helmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar. Búin sjen rekin á samvinnu- 
grundvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi Islands telst hentug- 
astur fyrir hlutaðeigandi hjerað. Vextir sjeu 6°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta 
árið, en greiðist svo með jöfnum afborgunum á 25 árum.

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6*/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus fyrstu 4 árin, en greiðast siðan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/o á ári í 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6°/® vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum fjórum fyrstu árunum.

6. Tii Sigfúsar Vigfússonar og Guðmundar Einarssonar, til þess að koma upp 
verkstæðum vegna rafstöðvabygginga í sveitum, 5000 kr. til hvors. Lánin eru 
þvi skilyrði bundin, að þeir leiðbeini og aðstoði við rafstöðvabyggingar i 
sveitum, annar á Austfjörðum, hinn á Vestfjörðum. Tryggingu fyrir lánunum 
metur rikisstjórnin og sknlu þau vaxtalaus, en endurgreiðist með jöfnum af- 
borgunum á 15 árum.

7. Alt að 6000 kr. handa Daniel Halldórssyni og Pjetri G. Guðmundssyni til að 
kaupa prentvjel (Rotaprint), gegn tryggingu, er stjórnin raetur gilda.

Stjórninni er heimilt að veita Gerðahreppi, Innri-Akraneshreppi, Grunna- 
vikurhreppi, Árneshreppi, Patrekshreppi, Suðurfjarðahreppi og Ostagerðarfjelagi 
önfirðinga uppgjöf vaxta og greiðslufrest afborgana fyrir árið 1929 af skuldum 
þeirra við rikissjóð, enda kynni stjórnin sjer til hlitar hag þessara skuldunauta 
og geri tillögur um endanlega samninga um lán þessi og leggi fyrir næsta 
Alþingi.

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringum var veitt 
úr viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegna tjóns af stórbruna 9. des. 1926.

Viðlagasjóðslán það, er Tómasi Kústjánssyni, bónda á Höskuldsstöðum í 
Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar erlendis, skal eftir gefið.

Stjórninni er heimilt að veita Jóhannesi Jósefssyni gjaldfrest i 3 ár á 
tollum af nauðsynlegum innanstokksmunum og áhöldum til gistihúss hans i 
Reykjavik.

Ennfremur er stjórninni heimilt að veita Jóni bónda Guðmundssyni á
Alþt. 1929. A. (41, löggjafarþing). 174
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Brúsastöðam alt að 25 þús. kr. viðbótarlán úr viðlagasjóði til aukningar gisti- 
húsinu Valhöll á Þingvöllum, eða ábyrgjast fyiir hann lán, alt að sömu npphæð, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, enda samþykki hún tilhögun 
breytinga þeirra, sem gerðar verða á gistihúsinu.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi lslands alt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða að helmingi balla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

ísl. samvinnufjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilrannin sje fram- 
kvæmd i samráði við landsstjórnina.

III. Að greiða úr rikissjóði lán það, 15 þús. kr., sem rikissjóður er i ábyrgð 
fyrir vegna Hvitárbakkaskólans, þegar afráðið er, að skólinn verði fluttur 
að Reykholti, enda sýni hlutaðeigandi sýslur i verki, að þær vilji afla 
skólannm góðra húsakynna.

IV. Að skipa 3 menn til að athnga ástand Skeiðaáveitunnar og fjárhagsgetu 
bænda á áveitnsvæðinn til að standa stranm af áveitukostnaðinum. Það af 
áveitnkostnaðinum, sem bændum að þeirri athugun lokinni telst nm megn 
að bera, er rikisstjórninni beimilt að Ijetta af þeim, með þvi að rikissjóðnr 
taki að sjer að þeim hlnta lán þan, er á áveitunni hvila.

V. Að veita styrk i eitt skifti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búnm (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að V* stofnkostnaðar. Styrknrinn sje 
þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sje fnllbúið til starfrækslu.

VI. Að lána Hjaltastaðahreppi i Norður-Múlasýslu 25000 kr. til 20 ára með 
6% ársvöxtum, gegn ábyrgð sýslunefndar Norðnr-Múlasýsln. Lánið sje veitt 
til greiðslu á skuldum hr'eppsbúa við lánsstofnanir og verslanir, gegn þvi 
að skuldarhafar gefl svo mikið eftir af kröfnm sinnm, að stjórnarráðið telji 
fjárhag hreppsbúa ekki standa hætta af sknldnnnm.

VII. Að lána Auðkúluhreppi i Vestur-tsafjarðarsýslu 10 þús. kr. til 20 ára með 
6°/o ársvöxtnm.

VIII. Að láta reisa byggingu á Arnarhólstúni fyrir ýmsar skrifstofnr landsins, ef 
sýnt þykir, að með þvi megi lækka til muna kostnað við skrifstotnbald i 
Reykjavik, og taka i þvi skyni lán, alt að 225 þús. kr.

IX. Að kanpa til handa Iandinu, ef um semst, prentsmiðjuna Gutenberg með 
tilheyrandi húsum og lóð fyrir alt að 155 þús. kr.

X. Að kaupa til handa rikinn jarðirnar Kross, Velli og Reyki með Reykjabjá- 
leign og Reykjakoti, allar i Ölfnsi, fyrir alt að 100 þús. kr., og taka til 
þess lán, alt áð sömn fjárhæð.

XI. Að kanpa eftir mati úttektarmanna peningshús þan á Eiðnm, sem ern eign 
fyrverandi skólastjóra, Ásmnndar dócents Guðmundssonar.

XII. Að ábyrgjast alt að 125 þús. kr. lán fyrir Neskanpstað, til barnaskólabygg- 
ingar, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin metur gildar.

XIII. Að ábyrgjast alt að 450 þús. króna lán fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyr- 
arhrepp, til rafvirkjnnar, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin metnr gildar.
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XIV. Að ábyrgjast alt að 170 þás. króna lán fyrir Hólshrepp í Isafjarðarsýslu, 
til rafvirkjunar, gegn ábyrgð sýslufjelagsins og öðrum tryggingum, ef þurfa 
þykir.

XV. Að ábyrgjast alt að 60 þús. króna lán fyrir Hvammshrepp í Vestur-Skafta- 
fellssýslu, til rafvirkjunar, gegn ábyrgð sýslufjelagsins og öðrum tryggingum, 
ef þurfa þykir.

XVI. Að ábyrgjast alt að 90000 króna lán fyrir Reyðarfjarðarhrepp til rafvirkjun- 
ar, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.

XVII. Að ábyrgjast alt að 50 þús. kr. lán fyrir b/f Hallveigarstaði, til þess að 
reisa kvennaheimili á Arnarhólstúni, gegn þeim tryggingum, er stjórnin 
metur gildar.

XVIII. Að ábyrgjast alt að 200 þús. kr. lán fyrir h/f Hamar, til þess að koma á 
fót dráttarbraut, er geti tekið í þurkvi skip á stærð við Gsju, gegn endur- 
ábyrgð bæjarsjóðs Reykjavíkur.

XIX. Að ábyrgjast 50 þús. danskra kr. lán fyrir Jóhannes Jósefsson, til þess að 
reisa gistihús í Reykjavik, með sömu skilyrðum og sett eru um ábyrgðar- 
heimild fyrir sama mann i fjárl. 1929.

XX. Að taka lán til húsbyggingar handa landssimanum og til nýrrar bæjarsima- 
miðstöðvar i Reykjavík, enda teljist vexlir og afborganir af láninu til árlegra 
rekstrargjalda simans.

XXI. Að greiða Magnúsi Helgasyni skólastjóra full laun, er hann lætur af embætti.
XXII. Að greifla sjera Einari Jónssyni á Hofi í Vopnafirði full prestslaun, þá er 

hann lætur af embætti, enda verði rit hans »Ættir Austfirðingaa eign 
Landsbókasafnsins að honum látnum.

XXIII. Að endurgreiða ekkju Bjarna Jónssonar frá Vogi úr lifeyrissjóði embættis- 
manna það, sem hann hafði i sjóðinn greitt.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og uppbót á þá fjár- 
bæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kiisljánssyni uppbót á eftirlaun hans, eítir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftírlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1929 og hafa i 

för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda að- 
eins fyrir fjárhagstfmabilið.
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Ed. 631. Nefndarillt

um frv. til laga um laganefnd.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

AUsherjarnefnd hefir ekki getað orðiS sammála um frv. þetta. Einn 
nefndarmanna (Jóh. Jóh.) vill fella frv., en meiri hl. leggur til, að það verði 
samþykt óbreytt.

Alþingi, 13. maf 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. tundaskr. og frsm.

Ed. 632. íCefndar&llt

um frv. til laga um verkamannabústaði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað málið eftir þvi, sem tími hefir unnist til, og álftnr 
það mikilsvert og telur.rjett, að það komi til atkvæða deildarinnar. En einstakir 
nefndarmenn hafa þó óbundnar bendur um breytingar, er fram kunna að koma.

Alþingi, 14. mai 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson,
form., frsm. fundaskr. með fyrirvara.

Ed. 633. A'efndar&llt

um frv. til laga nm innflntning og ræktun sauðnauta.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin getur eftir atvikum mælt með, að frv. verði samþykt, enda 
væntir hún, að ekki verði varið meiru fje úr rfkissjóði í þessu skyni en veitt er 
i fjárlögum. Um smærri brtt., sem fram kunna að koma, hafa nefndarmenn 
óbundin atkvæði.

Alþingi, 14. maf 1929.

Jón Jónsson, Jónas Rristjánsson. Jón Baldvinsson.
form. og frsm. fundaskr.
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lid. 634. Nefndarillt

nm frv. til laga am breyting á lögam* nr. 54, 7. mai 1928, am Menningarsjóð. 

Frá meiri hluta mentamálanefndar.

í frv. stjórnarinnar nm Menningarsjóð, sem lagt var fram á sfðasta 
þingi, hljóðafli upphaf 5. gr. svo: »Stjórn útgáfndeildar Menningarsjóðs getnr 
ráðið mann til að hafa á hendi hina daglegu vinnu við bókaútgáfn sjóðsins og 
verslnn þá með bækur, er óhjákvæmilega leiflir af útgáfnstarfseini þessari, en 
sjálf ræflnr nefndin og ber ábyrgð á vali bóka, sem út ern gefnar, og frágangi 
þeirrac. Og i greinargerð frv. stendnr nm þetta atrifli: »Hjer er gert ráð fyrir, að 
stjórn útgáfndeildarinnar hafi óbundnar hendnr nm bókavalið, geti gefið útgaml- 
ar og nýjar islenskar bæknr og þýddar bæknr, fræðirit og skáldskap*. Það er 
því ótvirætt, að »nefndin« i npphafi 5. gr. merkir: stjórn útgáfndeildar Menning- 
arsjóðs. Við þetta var aldrei gerð brtt. á siðasta þingi, en alstaðar þar, sem nefnd var 
•mentamálanefnd landsinsc var »mentamálaráð« sett í staðinn. Vegna misskiln- 
ings skrifstofnnnar er svo orðinn »nefndinc i npphafi 5. gr. breytt í »menta- 
málaráfliflc við umpventnn milli 2. og 3. umræflu i neflri deild, en áflur hafði 
frv. gengið i gegnum efri deild. Nefndin litur þvi svo á, að frv. það, sem hjer 
liggnr fyrir, sje óþarft að því er það snertir að fá stjórn útgáfndeildar Menning- 
arsjófls yfirráð bókaútgáfnnnar. Stjórn útgáfndeildarinnar hefir óskornð yfirráð 
bókaútgáfnnnar afl lögum rjettam.

Meiri hlutinn leggur því til, að frv. verði afgreitt með svofeldri 

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Mefl þvi að ákvæfli 5. gr. laga am Menningarsjóð, nm að mentamálaráð 
sknli hafa afskifti af bókaútgáfu sjóflsins, hefir bersýnilega komist inn i lögin 
fyrir vangá við nmprentnn milli 2. og 3. nmræðn i siðari deildinni, en aldrei 
verifl samþykt af þinginu, þá telnr deildin frumvarp nm lagfæringn á þessn óþarft 
og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 14. mai 1929.

Ásg. Ásgeirsson, Jón Ólafsson. Sveinn Ólafsson. Bernh. Stefánsson. 
form., frsm.

Ed. 635. WefndarAllt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 3. nóv. 1915, um kosningar 
til Alþingis.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Mörg undanfarin þing hefir frv. um fserslu kjördags verið til umræðu 
án þess að þær breytingar hafi náð samþykki þingsins.
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Ástæðan, sem færð er fram fyrir flutningi kjördagsins frá 1. vetrardegi 
fram í júlí, er sjerstaklega sú, að illviðri geti hamlað kjörfundarsókn i norð- 
ursveitum landsins, og þvi beri að flytja hann til þess tima árs, sem minni 
er illviðrahætta. Að vísu er nú ekki hægt að umflýja illviðrahættuna, því 
vel geta illviðri, jafnvel stórhríðir, skollið á i júlímánuði, sem hindri kjör- 
fundarsókn, og óliku betur mundi kjörfundur sóttur i hreinviðri á haustdegi en 
í slagviðri, þótt á sumardegi væri. Og það eru fult eins miklar líkur til þess, 
að stórrigning verði á hinum fyrirbugaða kjördegi i júli eins og stórhrið binn
i. vetrardag.

Þegar þetta mál var til umræðu 1909, þá var ólafur Briem, 1. þm. 
Skagflrðinga, frsm. nefndar þeirrar, er athugaði málið. Segir hann um þetta 
(Alþt. 1909, B. 937);

»Sannast að segja er kjördagur sá, sem nú er í lögum (10. septbr.), 
haganlegur fyrir mikinn hluta landsins, t. d. Norðurland og Austurland, en 
vegna sjómannastjettarinnar á Suðurlandi og Vesturlandi heflr nefndin þó 
fallist á að færa kosninguna lengra fram á haustið. Og dugir þá varla minni 
færsla en til 20. oktbr., sökum haustanna, er kalla að fram að þvi timatakmarki.

Sigurður Sigurðsson ráðunautur (1. þm. Árn.) segir við 1. umr. máls- 
ins (Alþt. 1909, B. 933—934).

»Því væri ástæða til að ihuga, hvort ekki mundi jafnvel henta, að kjör- 
dagurinn yrði færður enn lengra aftur, t. d. til 1. nóv. eða seint i okt.«. Hann 
nefnir og fyrstur manna, i sömu ræðunni, 1. vetrardag sem hentugan kjör- 
dag. Enda flytur S. S. þá brtt., að kjördagur skuli vera hinn fyrsta dag 
nóvembermánaðar.

En nefndin (Jóh. Jóh., Ól. Briem, Eggert Pálsson, Jón Þorkelsson og 
Þorl. Jónsson) flytur tillögu um, að 1. vetrardagur skuli vera framvegis kjör- 
dagur við reglulegar kosningar til Alþingis. Segir um þetta i nefndarálitinu 
(A. 1909, þskj. 119);

»Að öllu athuguðu er það tillaga nefndarinnar, að almennur kjördag- 
ur sje ákveðinn fyrsti vetrardagur«.

Framsögum. nefndarinnar var ól. Br., eins og fyr segir.
Varla eru þeir mikið kunnugri á Norðurlandi, sem nú tala hæst um 

flutniog kjördags vegna Norðlendinga, heldur en ól. Br., sem segir, að 10. 
sept. sje »haganlegur« fyrir Norður- og Austurland og telur vel gerlegt að 
hafa þeirra vegna 1. vetrardag, og leggur það til, »að öllu athuguðu«.

Það hefir verið haft á móti því, að kjördagar sjeu tveir, annar fyrri 
part sumars fyrir sveitirnar, en hinn 1. vetrardag fyrir kaupstaðina, að svo 
langur timi liði á milli kosninga i sveitum og kaupstöðum. Minni hluti telur 
þessa ástæðu ekki v.eigamikla, en slikar mótbárur verða einskis virði, ef kjör- 
dagur i sveitum væri 10. september og kjördagur i kaupstöðum 1. vetrar- 
dagur. Mætti þá fresta að telja upp atkvæði sveitahjeraðanna til 1. vetrardags, 
og kemur þá samtímis vitneskja um kosningaúrslit á öllu landinu.

Er flutt um þetta breytingartillaga.
Einnig þykir minni hlutanum rjett, að kjördagur sje lögákveðinn hvild- 

ardagur, og er tillaga um það.

Þingskjal 635
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Minni hluti allsberjarnefndar vill þvi til samkomulags gera á frumv. 
svofeldar

BREYTINGAR:
1. 1. gr. frv. skal orða svo:

23. gr. laganna skal orða svo:
Þá er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skal kjördagur 

vera hinn fyrsti vetrardagur i kaupstöðum þeim, sem eru sjerstakt kjör- 
dæmi, en i öðrum kjördæmum skal kjördagur vera hinn 10. september, 
nema það sje sunnudagur; þá skal kosið laugardag 9. september.

Bæði er þetta á sjer stað og þegar almennar kosningar fara fram 
eftir þingrof, skulu allar kosningar gilda frá hinum almenna (siðari) kjör- 
degi, þótt einstöku kosningar hafi eigi farið fram á þeim degi.

2. Á eftir 1. gr. frv. komi ný grein, svo hljóðandi:
Kjördagur við almennar reglulegar kosningar skal vera lögákveð- 

inn almennur hvildardagur.

Alþingi, 14. maí 1929.
Jón Baldvinsson, 

form., frsm. minni hl.

Ed. 636. Kefndar&llt

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1927.
Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir borið fjáraukalagafrv. saman við landsreikning 1927 og 
tillögur endurskoðenda. Leggur hún til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 14. mai 1929.
Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Páll Hermannsson.

form. fundaskr. og frsm.
Jón Porláksson. Björn Kristjánsson.

Ed. 637. Befndarállt

um frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1927.
Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 14. maí 1929.
Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Björn Kristjánsson.

form. fundaskr. og frsm.
Jón Þorláksson. Páll Hermannsson.
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Ed. 638. fliefndarálii

um frv. til laga um háskólakennara.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 14. mai 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Jón Porláksson,
form. fundaskr. frsm.

Páll Hermannsson. Ðjörn Krístjánsson.

Ed. 638. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv, 1919, um skipun 
barnakennara.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 14. mai 1929.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson,. Jón Porláksson.
form. og frsm. fundaskr.

Björn Kristjánsson. Páll Hermannsson.

Ed. 640. Breytingartillaga

við frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Fyrri málsliður 9. gr. orðist þannig:
Ef minst tveir þriðju þeirra manna, sem láta sild til verksmiðjunnar, 

þar með taldir hásetar, sem ráðnir eru upp á hlut, gera með sjer fjelag, sem 
starfar samkvæmt lögum nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufjelög, er heimilt 
að selja þvi fjelagi verksmiðjuna, enda sje fullnægt ákvæðum 2, gr. laga nr. 
49, 7. mai 1928, um stofnun sildarbræðslustöðva, og bæjarstjórn Siglufjarðar- 
kaupstaðar samþykki söluna fyrir sitt leyti. Skyldir eru þó allir, sem leggja 
verksmiðjunni til verkefni, að vera i fjelaginu.
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Ed. 641. Nefndar&llt

um frv. til laga um laganefnd.

Frá minni hlnta allsherjarnefndar.

í frv. þessu er forsætisráðherra heimilað að skipa þriggja manna laga-
nefnd til 4 ára i senn, og skulu nefndarmenn heimilisfastir i Reykjavik og tveir
þeirra að minsta kosti vera lögfræðingar.

Starf nefndar þessarar á að vera tviþætt, aðstoð við löggjafarstarfið ann-
arsvegar og útgáfa á gildandi lögnm i handhægri útgáfn fyrir almenning á að
minsta kosti 10 ára fresti hinsvegar.

Fyrra þátt þessa starfa hafa á síðustu tlmnm æðstn verslegir embættis- 
menn þjóðarinnar, landshöfðingjar og ráðherrar, haft með höndum, með aðstoð 
embættismanna i skrifstofum sínum, og lengst af vel gefist. Hefir það þó alloft 
komið fyrir, að þessir embættismenn hafa notið aðstoðar milliþinganefndar eða 
einstakra manna við samningu sjerstakra lagafrnmvarpa eða lagabálka, og ekki 
borið á, að þeim hafi orðið skotaskuld úr þvi að afla sjer slikrar nauðsynlegrar 
aðstoðar, þótt ekki hafi verið nefnd fastskipaðra manna, lannaðra úr rikissjóði, 
til þessa, og kostnaðurinn við slíka aðstoð fram að siðnstn árnm verið tiltöln- 
lega litill.

Þegar ráðherrum var fjölgað hjer, var ein af ástæðnnum fyrir fjölgnn- 
inni sú, að þeir gætn gefið sig meira að löggjafarstarfinn en meðan ráðherra var 
ekki nema einn.

Þess hefir heldur eigi orðið vart, að milliþinganefndnm hafi veist erfitt 
að afla sjer nauðsynlegra lögfræðislegra leiðbeininga. Hafa þær að jafnaði verið 
skipaðar færnm lögfræðingnm og notið aðstoðar þeirra og hlntaðeigandi ráðherra 
í þeim efnnm. Sama er að segja nm þingnefndir og einstaka þingmenn, að þeim 
mun á Alþingi ekki hafa veist erfitt að afla sjer nauðsynlegrar lögfræðislegrar 
aðstoðar, ef þess hefir þurft með.

Fæ jeg því ekki sjeð, að nanðsyn beri til að stofna 3 nýjar fastar stöð- 
nr, launaðar úr rikissjóði, til þess að tryggja stjórninni, alþingismönnnm, þing- 
nefndum og milliþinganefndnm lögfræðislega aðstoð við lagasmiðina eða sam- 
ræmd laga.

Hinn þáttinn i starfi nefndar þessarar hafa einstakir menn eða fjelög 
haft á hendi. Eru til tvö alþýðleg lagasöfn: nLagasafn handa alþýðue, sem nær 
niður til ársins 1910, og »Lög íslands, öll þau, er nú gilda«, sem Einar prófessor 
Arnórsson hefir safnað, og nær það, sem út er komið af því safni, niður til árs- 
ins 1907, en mjer er kunnugt um það, að hann hefir tilbúið undir prentun 
handrit af þvi safni niður til ársins 1928, ásamt nákvæmri og handhægri efnisskrá.

Það er nú að vísu mjög bagalegt, að útgáfu lagasafna þessara hefir ekki 
verið haldið áfram, en til þess að bæta úr þvi virðist ekki þurfa að stofnsetja 
nýja, dýra 4 ára nefnd, heldur myndi nægja að veita i fjárlögnm hæfilegan 
styrk til framhalds útgáfu þeirra, og liggur í augum uppi, að það væri mnn 
ódýrara fyrir rikissjóð beldur en á þann hátt, sem frv. gerir ráð fyrir, að stofna

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 175
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til útgáfu nýs lagasafns og gefa það út á rikissjóðs kostnað. Þá er og það, að 
fjölda mafgir eiga það, sem út er komið af þessnm áðurnefndu lagasöfnum, og 
vilja gjarnan eignast framhald af þeim, en siður kaupa nýtt lagasafn, enda hlyti 
þeim að verða það miklu dýrara.

' í frv. eru ekki önnur ákvæði um kostnaðinn við störf nefndarinnar en 
þan, að hann skuli greiddur úr rikissjóði. Er þvi stjórninni ætlað að ákveða 
laun nefndarmanna án ihlutunar fjárveitingarvaldsins, en að hjer muni ekki vera 
um neina smáupphæð að ræða, má sjá i athugasemdunum við 6. gr. stjórnar- 
frv., þar sem búist er við þvf, að starf nefndarmanna geti orðið svo umfangs- 
mikið, að nefndarmenn komist ekki yfir það sjálfir.

Kostnaðurinn við útgáfu lagasafnsins er áætlað að verði um kr. 15600.00, 
sem og á að greiðast úr rikissjóði.

Það er þvf bert, að hjer er um ekki lftil útgjöld úr rikissjóði að ræða, 
og þar sem jeg tel nefndarstofnun þessa óþarfa, leyfi jeg mjer að leggja til, að 
frv. verði felt.

Alþingi, 14. mai 1929.

Jóh. Jóhannesson.

Þingskjal 641—642

■d. 04«. INefndarilK

um frv. til laga um breyting á 1. nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Frv. þetta er komið frá háttv. efri deild, og er i þvi farið frara á að 
breyta villu einni, sem komst inn i lögin i fyrra. Enda þótt vangá einni væri 
um að kenna, hafa þó lögin öðlast staðfesting i þessari mynd og verið birt. 
Tel jeg miklu rjettara, að þetta sje því leiðrjett með lögum heldur en með 
dagskrá, eins og báttv. meiri hluti nefndarinnar vill gera.

En auk þessa er sú breyting á frv. gerð, eftir tillögu mentamálanefnd- 
ar efri deildar, að ekki skvldi taka fullnaðarákvörðun um val þeirra bóka, 
sem út skal gefa, nema álits sjálfs mentamálaráðsins sje leitað.

Þetta tel jeg hiklaust til bóta, og hefði jafnvel viljað kveða fastar að.
Jeg legg þvi til, að frumvarp þetta sje samþykt.

Alþingi, 14. mai 1929.

Magnús Jónsson, 
fundaskrifari.
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Sþ. 643. Tillag-a

til þingsályktunar um að halda óbreyttu gengi gjaldeyrísins.

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni, Halldóri Stefánssyni, Hannesi Jónssyni, 
óiafi Tbors, Jóni A. Jónssyni.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að sjá um, að núverandi 
gjaldeyrisgengi verði haldið óbreyttu.

Greinargerð.

Það virðist skýrt af þeim tveim frv., sem fram bafa komið, að meirí 
bluti Alþingis sje þeirrar skoðunar, að balda beri núverandi gengi óbreyttu, 
en með þvi að sýnt er, að hvorugt frumvarpanna verði afgreitt, þykir rjett, 
að þingviljinn komi fram i ályktunarformi.

Md. 644. VefndarilU

um frv. til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús.

Frá minni hl. mentamálanefndar.

Minni hlutinn leggur til, að frumvarpið verði samþykt með allveruleg 
um breytingum. Nánari grein verður gerð fyrir breytingartillögunum við fram 
sögu, en þær eru þessar:

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. Fyrsta málsgrein orðist svo:
Dómsmálaráðherra veitir leyfi til að reka kvikmyndahús, að feng- 

inni umsögn hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar. Ný leyfi má ekki 
veita, ef þrír fimtu hlutar sveitar- eða bæjarstjórnar eru þvi mótfallnir. 
Þó skulu þau leyfi, sem veitt hafa verið áður en lög þessi öðlast gildi, 
haldast óbreytt með þeim skilyrðum, sem sett eru í leyfisbrjefunum.

2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 3. gr., sem verður 2. grein. Fyrri málsgr. orðist svo:

Bæjar- eða sveitarfjelögum er heimilt að taka einkarekstur á kvik- 
myndasýningum i umdærai sinu, þegar leyfi falla niður.

4. Eftir 3. gr., sem verður 2. grein, komi ný grein, er verður 3. grein, 
svo hljóðandi:
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Þjóðleikhúsið i Reykjavík skal hafa leyfi til kvikmvndasýninga og 
skuln þær sýningar undanþegnar öllum gjöldum i bæjarsjóð.

5. Við 4. gr.
a. Fyrri málsliður annarar málsgreinar orðist svo:

Nú andast leyfishafi áður en leyfistimi er á enda, og öðlast þá 
ekkja hans sýningarleyfið.

b. Þriðja málsgr. orðist svo:
Að jafnaði skal framlengja sýningarleyfi, ef sveitar- eða bæjar- 

stjórnir eru þvi samþykkar, enda hafi leyfishafi ekki brotið skyldur 
sinar i verulegum atriðum. ,

6. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Dómsmálaráðherra getur svift leyfishafa sýningarleyfi, ef skilyrði 

leyfisbrjefs hafa verið brotin í verulegum atriðum, eða ef leyfishafi gerir 
sig sekan um eitthvað, sem svívirðilegt er að almenningsdómi.

7. Við 7. gr. Siðasti málsliður greinarinnar falli niður.
8. Við 8. gr. Greinin orðist svo:

Skólum skal heimil notkun kvikmyndahúsa .til sýninga i þarfir 
kenslunnar, á þeim tima, sem það er ekki notað til almennra sýninga, 
gegn hæfilegu gjaldi. Ef ágreiningur verður um gjaldið, sker dómsmála- 
ráðherra úr.

9. Við 9. gr. Á eftir annari málsgr. komi:
Myndskoðunarmenn skulu sjerstaklega taka ákvörðun um það. 

hvort sýna megi myndirnar yngri börnum en 15 ára.
Ef myndskoðunarmenn greinir á, sker lögreglustjóri úr.

10. Við 10. gr. Fyrir »auglýsingar« komi: auglýsingamyndir.
11. Við 11. gr. Greinin orðist svo:

Fyrir myndskoðun skal greiða 5 krónur til hvers myndskoð- 
unarmanns fyrir hverja efnisskrá (program).

12. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Myndskoðun fer fram i Reykjavik, og skulu skipaðir tveir mynd- 

skoðunarmenn. Heimilt er að skipa myndskoðunarmenn i öðrum kaup- 
stöðum, ef ástæða þykir til..

13. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Kenslu- og fræðimyndir eru undanþegnar myndskoðun og ákvæð- 

um þessara laga. Ef vafi leikur á um skoðunarskyldu, sker lögreglustjóri úr.
Dómsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um 

myndskoðun.
14. Við 14. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 14. mai 1929.

Ásgeir Ásgeirsson, Bernh. Stefánsson.
form. og frsm.

Þingskjal 644
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Hld. 645. Tlllaga

til þingsályktunar um landpóstferðir.

Flntnm.: Sig. Eggerz, Benedikt Sveinsson, Jón Sigurðsson, Hákon Kristófersson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að gera ekki gagn- 
gerða breyting á landpóstferðum, áðnr en tillögur hafa verið lagðar fyrir sam- 
göngnmálanefndir Alþingis, enda áðnr verið leitað álits viðkomandi^sýslunefnda.

Wd. 646. Breytlngartlllögar

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

I. Frá minni hlnta fjárueitinganefndar (J. ól., J. S. og P. O.j
1. Við 2. gr. 4. (Aukatekjnr):

Fyrir »450000« kemur............................................................... 475000
2. Við 2. gr. 16. (Vörutollur);

Fyrir »1350000« kemur ....................................................... 1375000

II. Frá Ásgeiri Ásgeirssgni.
Við 12. gr. 16. o. Nýr liðnr:

Til Unnar Vilbjálmsdóttnr, sjúkrástyrknr .................... 1203

III. Frá Jóhanni Jósefssgni.
Vift 12. gr. 16. o. Nýr liöur:

Til Þorgils Þorgilssonar í Vestmannaeyjum, til þess að
leita sjer lækninga erlendis ...................................................... 3500

IV. Frá minni hlnta fjároeitinganefndar (J. ól., J. S. og P. O.j 
Við 13. gr. B. II. a. (Akvegir):
a. Við 1 (Kjalarnesvegur):

Fyrir »20000« kemur ............................................................... 25000
b. Við 2 (Stykkishólmsvegur):

Fyrir »20000« kemur..................................................... ... 30000
c. Við 3 (Holtavörðuheiðarvegnr).

Fyrir »60000« kemur............................................................... 70000
d. Við 4 (Vesturlandsvegur):

Fyrir »20000« kemur ............................................................... 30000
e. Við 7 (Blönduhlíðarvegur):

Fyrir »25000« kemur ............................................................... 30000
f. Við 8 (öxnadalsvegqr):

Fyrir »10000« kemnr ............................................................... 15000
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g. Við 9 (Vaðlaheiðarvegur):
Fyrir »45000« kemur ............

h. V>ð 11 (Biskupstungnabrant):
Fyrir »20000« kemur ............

i. Við 13 (Eldhraunið):
Fyrir »10000« kemnr ............

V. Frá minni hlnta fjárveitinganefndar (Ing. B, Þorl. J„ B. Á.J 
Við 13. gr. B. II. a. 15 (Fjarðarheiðarvegur).

Liðurinn fellur niður.

VI. Frá Einari Jónssgni og Gnnnari Sigurðssgni.
Viö 13. gr. B. III. Nýr liður:

Til dragferju á Hólsá, gegn jafnmiklu tillagi annarsstaðar 
að, ait að .........................................................................................

VII. Frá Jóni A. Jónssgni.
1. Við 13. gr. D. III. (Nýjar simalagningar).

1 stað »Snæljöllum« i athugasemdinni kemur: Sandeyri.
2. Við 13. gr. E. VII. (Bryggjugerðir).

a. Fyrir »25500« kemur ......................................................
b. Aftan við liðinn kemnr athugasemd:

Par af 9000 kr. til bryggjugerðar i Hnifsdal í 
Hólshreppi, gegn sömu skilyrðum (fyrsta fjárveiting 
af 27000 kr.).

VIII. Frá Signrði Eggerz.
Við 14. gr. B. II. c. Nýr liður:

Til Pórhalls Porgilssonar, til lokanáms við Sorbonne 
i París .................... ........................................................................

IX. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 14. gr. B. XIII. 3. (Farkennaralaun).

í stað »25650« kemur...............................................................

X. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 14. gr. B. XIV. 1. Nýr liður:

Til Gagnfræðaskóla Reykjavikur .....................................

XI. Frá ólafi Thors.
1. Við 14. gr. B- XIV. 2. (Unglingaskólar).

a. Fyrir »og Akureyrarc kemur: Akureyrar og Hafnar- 
fjarðar.

b. Fyrir »75000« kemur: alt að .....................................

50000

30000

15000

1500

34500

1000

50000

2000

59000
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2. Við 14. gr. B. XIV. 5. Nýr liðor:
Til gagnfræða- og alþýðuskólans 1 Flensborg 
Styrkurinn er bnndinn þvi skilyrði, að innanbæjar-

nemendur greiði skólagjöld eftir sömu reglu og i liðun- 
um III.—VII., og renni það i skólasjóð.

XII. Frá Haraldi Gaðmandssgni.
Við 15. gr. 14. Nýr liður:

Til útgáfu 50 ára minningarrits Möðruvallaskóla

XIII. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 25. (Karlakór Reykjavikur).

Fyiir >1000« kemnr ................... .....................................

XIV. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 15. gr. 33. Nýr liður:

Til Samúels Eggertssonar, til þess að semja og gefa út 
hlutfallanppdrátt af sögu fslands .................... ....................

XV. Frá Bjarna Ásgeirssgni, Haraldi Gaðmandssgni og Magnúsi
Jónssgni.
Við 15. gr. 48. (Frjettastofan).

Fyrir »2000« kemur ................... .....................................

XVI. Frá Einari Jónssgni.
1. Við 15. gr. 53. (Jón Leifs).

Liðurinn fellur niður.
2. Við 16. gr. 3. Liðinn skal orða svo:

Til sandgræðslu ........................................................................
Þar at skal verja 12 þús. kr. til sandgræðslugirð- 

ingar um Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllum.

XVII. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 16. gr. 3. Liðinn skal orða svo:
Til sandgræðslu................................................................................

Þar af skal verja 10 þús. kr. lil sandgræðslugirðingar um
Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllnm, gegn jafnbáu 
tillagi annarsstaðar að, og 1500 kr. til vegagerðar um sand- 
græðslusvæðið í Bolungarvik með sömu skilyrðum.

XVIII. Frá minni hlata fjárveitinganefndar (Ing. B., Þorl. J., B. Á.J.
Við 16. gr. 3. Liðinn skal orða svo:
Til sandgræðslu................................................................................

Þar af skal verja 10 þús. kr. til sandgræðslugirðingar nm
Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöllum, gegn jafnháu 
tillagi annarsstaðar að.

16000

1000

1500

2000

3500

52000

51500

50000
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XIX. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 16. gr. 47. (Ræktnnarvegar i Vestmannaeyjum).

Fyrir >4000« kemur........................................... ................... 6000

XX. Frá Hatldóri Slefánssyni og Sveini ólafssyni.
Við 16. gr. 50. Nýr liðar:

Til þess að gera Lagarfoss laxgengan (endurveiting) */» 
kostnaðar, alt að................................................................................ 3500

XXI. Frá Hákoni Krislóferssyni.
Við 17. gr. 11. (Stórstúka íslands).

Fyrir >12000« kemar............................................................... 10000

XXII. Frá Asgeiri Asgeirssyni.
Við 17. gr. 13. Nýr liður:

Til Minningarsjóðs frú Maríu össursdóttur, Flateyri, til 
berklavarnastarfsemi .................................. ............................. 2000

XXIII. Frá Ólafi Thors.
Við 17. gr. 19. Nýr liðnr:

Til styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvik, 
til hjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanna i Gerða- 
og Keflavíkurhieppum........................................................................ 800

XXIV. Frá Benedikt Soeinssyni og Sigarði Eggerz.
Við 18. gr. II. g. 10 (Stefán frá Hvitadal).

Fyrir »1000« kemur............................................................... 2000

XXV. Frá Ólafi Thors.
Við 18. gr. II. i. 30 (Jakob Björnsson).

Fyrir >1200« kemur ............................................................... 1600

XXVI. Frá Gunnari Sigarðssyni og Benedikt Sueinssyni.
Við 22. gr. 7. Nýr tölul:

Til Finns Jónssonar listmálara 10 þús. kr. til að byggja vinnu- 
stofu (Atelier), gegn þeim tryggingum, sem stjórnin metur gildar.

XXVII. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 23. gr. I. Liðinn skal orða svo:

Að kaupa hluti í Eimskipafjelagi íslands fyrir alt að 85000 kr.

XXVIII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 23. gr. VI. (Lán Hjaltastaðahrepps).

Siðari málsliður (nLánið sje veitt .................... bætta af skuld-
unum«) fellur niður.
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XXIX. Frá minni hlnta fjároeitinganefndar (J, ól„ J. S. og P. 0.).
Við 23. gr. IX. (Kanp á Gutenberg).

Liðurinn fellur niður.

XXX. Frá Haraldi Gaðmandssgni.
Við 23. gr. XI. Nýr liður:

Að ganga í ábyrgð fyrir lánum til sjómanna og verkamanna á 
Seyðisfirði til kanpa á fiskiskipum, alt að */s hlutum kaupverðs, sam- 
tals alt að 80 þús. kr., enda stofni þeir samvinnufjelag á sama grund- 
velli og samvinnufjelag Isfirðinga er reistá, setji samskonar tryggiogar 
og hlíti sömu skilyrðum og sett voru fyrir ábyrgð rikissjóðs fyrir 
lánum til fjelagsmanna i Samvinnufjelagi Isfirðinga í fjárlögum þessa árs.

XXXI. Frá Magnúsi Gaðmandssgni.
Við 23. gr. XXIII. Liðinn skal orða svo:

Að endurgreiða ekkju Bjarna Jónssonar frá Vogi og ekkju Þorleifs 
Jónssonar póstmeistara úr lífeyrissjóði embættismanna það, sem þeir 
hafa í sjóðinn greitt.

Þingskjal 646—648

8þ. 647. Tlllaga

til þingsályktunar um skólasjóð Herdisar Benediktsen.

Flutningsm.: Hákon J. Kristófersson, Ingibjórg H. Bjarnason, H. Steinsson.

Sameinað Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera engar ráð- 
stafanir um gjafafje Herdisar Benediktsen til skólastofnunar á Vesturlandi án 
samþykkis sýslunefndanna i hinu forna Vesturamti.

Ed. 648. Kefndar&llft

um frumvarp til laga um lendingarbætur i Þorlákshöfn.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1 frumvarpi þessu er gert ráð fyrir þvi, að rikissjóður leggi fram helming 
kostnaðar við lendingarbætur í Þorlákshöfn. Þetta tillag ríkissjóðs er að sónnu 
nokkru hærra en venja er til, að rikissjóður hafi lagt i lendingarbætur annars- 
staðar á landinu. En þar sem bagar nokkuð á annan veg til með þennan stað 
en flesta aðra staði, sem lendingarbætur hafa verið gerðar á, að þvi leyti, að

Alþt. 1929. A. (41. lðggjafarþing). 176
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lendingarbætarnar eru gerðar með tilliti til þess aðallega, að Þorlákshöfn sje og 
verði neyðarhöfn fyrir nærliggjandi verstöðvar, svo sem Eyrarbahka og Stokks- 
eyri, þá sjer nefndin ekki fært að leggja á móti þvf, að nokkru meiru sje varið 
úr rlkissjóði hlutfallslega til lendingafbóta þar en annarsstaðar á landinu. Einnig 
myndu breytingar á frumvarpinu hafa þær afleiðingar í för með sjer, að frum- 
vaipið myndi trauðla ná fram að ganga á þessu þingi, þar sem nú er komið 
að þingslitum.

Af framansögðu leggur nefndin til, að frnmvarpið verði samþykt óbreytt. 

Alþingi, 15. maf 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson. 
form. og frsm. fundaskrifari.

Þingskjal 648—650

Ed. 649. Nefndarálit

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

Frá íjárveitinganefnd.

Nefndin befir athugað frumvarpið og leggnr til, að það verði samþykt
óbreytt.

Alþingi, 14. mai 1929.

Jón Jónsson, Páll Hermannsson,
form. fnndaskr. og frsm.

Erlingur Friðjónsson. Jóh. Jóhannesson. Ingibjörg H. Bjarnason.

Bd. 650. Lög

um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926, og lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 
[Ritsima- og talsimakerfi].

(Afgreidd frá Nd. 15. maf).

1. gr.
Efnismálsgrein 1. gr. laga nr. 35, 15. júni 1926, orðist svo:
Lina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Rreiðabólsstað -ad

Vesturhópshólum, með hliðarlinu að Víðidalstungu. Lina frá Hvammstanga um 
Illugastaði að Hindisvik. Ennfremur lina frá Meistað um Urriðaá að Núpdals-
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tangu, með hliðarlínu að Skeggjastöðum. Lina frá Bólstaðarhlið um Skeggs- 
staði að Bergsstöðum. Lina frá Kagaðarhóli að Reykjum á Reykjabraut. Lína 
frá Höskuldsstöðum um Efrimýrar að Kirkjuskarði. Lina frá Kálfshamarsvík 
að Höfnum. Lina frá Efra-Hvoli um Hof, Kirkjubæ og Geldingalæk að Holts- 
múla. Lina frá Þórshöfn til Gunnólfsvikur. Lina frá Skógum um Núp að 
Skinnastöðnm. Lina fram Bárðardal. Lina um Fnjóskadal. Lina frá Hjalta- 
stað að Kirkjubæ. Lina frá Stói*a-Kroppi að Reykholti. Lina frá Siðu- 
múla um Bjarnastaði að Gilsbakka, með hliðarlinu að Stóra-Ási. Lina frá 
Hesti fram Lundarreykjadal að Fitjum i Skorradal. Lina frá Borgarnesi um 
Langárfoss, Smiðjuhól og Hofsstaði að Laxárholti. Lina frá Sauðárkróki um 
Hvamm i Laxárdal að Hrauniá Skaga. Lina frá Viðimýri um Reyki, Lýtings- 
staði að Goðdölum. Lina frá Víðimýri um Frostastaði að Hofdölum. Ltna frá 
Bildudal að Selárdal. Lfna frá Torfastöðum til Geysis. Lina frá Egilsstöðum 
um Fossvelli að Skjöldólfsstöðum i Jökuldal. Lina frá Breiðamýri um Máskot 
að Skútustöðum. Lfna frá Breiðamýri um Grenjaðarstað að Hveravöllum. 
Lina frá Syðri-Tungu á Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum. Lina frá Kópaskers- 
vogi til Leirhafnar. Lfna frá Garði til KoIIavikur. Lina frá Akranesi í Innri- 
Akraneshrepp. Lina frá Kalastaðakoti um Saurbæ á Hvalfjarðarströnd að Þyrli. 
Lina frá Ölfusá um Alviðru af Úlfljótsvatni, með hliðarlínu að Búrfelli. Lina 
frá Stokkseyri að Fljótshólum, með hliðarlinu um Gaulverjabæ að Villinga- 
holti. Lina frá Breiðdalsvík um Eydali að Höskuldsstöðum og Iina frá Beru- 
nesi um Berufjarðarströnd að Berufirði. Lína frá Arngerðareyri til Melgras- 
eyrar, frá Bolungarvik til Meiri-Bakka i Skálavik, frá Hesteyri að Sæbóli i 
Aðalvik, frá Sandeyri á Snæfjallaströnd um Stað i Grunnavík að Höfða í 
Grunnavikurhreppi. Lina frá Búðardal um Bröttubrekku að Dalsmynni, með 
hliðarálmu að Haukadal. Lina frá Staðarfelli um Skarð að Stórbolti. Lina frá 
Breiðavik i Rauðasandshreppi að Hvallátrum. Lina frá Arnarstapa i Breiða- 
vikurhreppi um Saxhól að Hjallasandi. Lina frá Skálanesi við Seyðisfjörð að 
Dalatanga. Lina frá Breiðavik við Reyðarfjörð um Víkurheiði að Krossanesi. 
Lina frá Siglufirði að Siglunesi. Lina frá Egilsstöðum á Völlum um Ekkjufell 
að Birnufelli.

2. gr.
Orðin »og þaðan að Ármúla og Grunnavik« i lögum nr. 52, 28. nóv. 

1919, falli niður.

Nd« 651. Breyilngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

I. Frá Magnási Jónssgni.
Við 12. gr. 8. (Jón Kristjánsson).

Á eftir orðnnum i athugasemdinni »sinni sjerfræði« komi: ef 
deildin telur það æskilegt.
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II. Frá Haraldi Gaðmandssyni, Jóni ólafssyni, Jóni A. Jónssgni
Og Magnúsi Jónssgni.

Við 12. gr 16. m. Nýr liður.
Til Þórn Jóhannsdóttnr, npp i sjúkrakostnað manns 

hennar sál., Ólafs Stefánssonar .............................................. 2400
Til vara............................................................................... 2000

III. Frá Asgeiri Ásgeirssgni.
Við 18. gr. II. i. 22. Nýr liðnr:

Til Jensinu Pálsdóttnr Ijósmóðnr ..................................... . 200

' IV. Frá Magnási Jónssgni.
Við 23. gr. XIX. Nýr liðnr:

Að ábyrgjast alt að 60 þús. kr. lán fyrir skólanefnd Kvenna- 
skólans i Reykjavík, til húskaupa handa skólannm, gegn þeim 
tryggingum, sem stjórnin metur gildar.

V. Frá Ólafi Thors.
Við 23. gr. XIX. Nýr liðnr:

Að ábyrgjast 11 þús. kr. lán fyrir bændnr á Vatnsleysnströnd, 
gegn endnrábyrgð sýslunefndar Gullbringusýsln, til færslu þjóðvegar- 
ins um Vatnsleysuströnd, ef að þvi ráði verður horfið.

Þingskjal 651—653

Jlíd. 653. Breytlngartlllaga

við till. til þál. um hagskýrslur.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Fyrir: »og sveitarsjóða« í tillgr. kemur: sveitarsjóða og sýslusjóða.

Wd. 653. Þlngs&lyktun

um hagskýrslur.
(Afgreidd frá Nd. 15. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, 
að hagstofan gefi út á þessu ári skýrslur um hag bæjarsjóða, sveitarsjóða og 
sýslusjóða.
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Nd. 654. Þingn&Iyktun

um dýpkunarskip.
(Afgreidd frá Nd. 15. maí).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa kanp 
á dýpkunarskipi sem bentiigustu tii notkunar við bafnarbætur landsmanna, leita 
samninga um þátttöku i kaupunum við þá kaupstaði, sem mesta þörf hafa fyrir 
afnot skipsins, og leggja siðan málið fyrir næsta þing.

Sþ. 655. Tlllaga

til þingsályktunar um þóknun fyrir milligöngu við enska lánið 1921.

Flm.: Benedikt Sveinsson, I)ákon Kristófersson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að greiða Páli J. Torfasyni það, 
sem bonum kann að reynast vangoldið af þóknun þeirri, er umsamin var af 
rikisstjórninni fyrir milligöngu hans við enska lánið, er rikissjóður tók árið 1921.

Nd. 656. Frumrarp

til laga um mentaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavik og á Akureyri.

(Eftir 3. umr. i Ed.)

Samhljóða þskj. 600, með þessari breytingu:

4. gr. hljóðar svo:
Skifta skai bekkjum Mentaskólans, svo mörgum sem þarf, i tvær deildir, 

máladeild og stærðfræðideild.

Nd. 657. Breytingartillaga

við frv. til laga um stjórn póstmála og símamála.

Frá Magnúsi Guðmundssyni.

2. málsl. 7. gr. orðist svo:
Frá þeim tima skal sameiningu þeirri á starfrækslu sima og pósts, er i 

þeim felst, komið á jafnóðum og stöðurnar losna, enda falla þá niður póstmeist*
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araembætti þau og póstafgreiðslnmannsstöður, sem óþðrf verða vegna samein- 
ingarinnar. Þó er ráðberra beimilt að koma sameiningu á, þótt póstafgreiðsln- 
mannsstarfið sje ekki laust, ef því er samfara sparnaður fyrir rikissjóð, sem telja 
verður verulegan í hlutfalli við laun fyrir störfin.

Ed. 65S. Breytlngartillaga

við breytingartill. á þskj. 640 [Sildaibræðsla].

Frá Jóni Jónssyni.

Orðin: »og bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar samþykki söluna fyrir sitt 
leyti* falli burt.

Kd. 659. Frumvarp

til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

(Gftir eina umr. í Ed.).

1. gr.
Þá er hafinn verður rekstur síldarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmt 

heimild í lögum nr. 49, 7. mai 1928, skal um reksturinn fylgt ákvæðum þeim, 
er segir i lögum þessum.

2. gr.
Verksmiðjan kaupir ekki sild af framleiðendum, nema með sjerstakri 

heimild frá atvinnumálaráðherra, en tekur við henni tií vinslu fyrir þeirra 
reikning.

3. gr.
Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita lof- 

orða islenskra útgerðarmanna uin lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um 
tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni afla sinn til vinslu, og gera samninga 
við útgerðarmenn þar um. Skulu samningsbundnir viðskiftamenn ganga fyrir 
viðskiftum. Skal áætlun um viðskiftamagnið vera fyrir hendi fyrir 1. júni ár 
hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra innan \iku, i samráði við stjórn 
verksmiöjunnar, með hliðsjón af hinu áætlaða viðskiftamagni, hvort verksmiðj- 
an verði rekin það ár.

Nú verður meira framboð á sild til bræðslu en sýnilegt er, að verk- 
smiðjan getur unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mik- 
ið verði tekið til vinslu af hverjum framleiðanda, enda sje framleiðanda til- 
kynt það svo fljótt, sem verða má, ef ekki er hægt að taka alla þá síld til
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vinslu, sem hann óskar að fá lagða inn i verksmiðjuna. Skalsú takmörkun, 
sem gera þarf vegna of mikils framboðs á síld, að jafnaði koma hlutfallslega 
jafnt niður á þeim, sem lofað hafa sild til vinslu i verksmiðjuna.

4. gr.
Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar sfldar, sem tekin er af 

þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:
1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.
2. 5*/t afborgun af stofnbostnaði síldarstöðvarinnar, og skal um það fje fara 

eftir ákvæðum 25. gr. laga nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnufjelög, en ef 
verður úr stofnun samvinnufjelags þeirra, sem leggja verksmiðjunni verkefni, 
telst það afborgun af stotnkostnaði.

3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.
4. 5*/o gjaldi i varasjóð.

Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón 
af 5. gr., má greiða eigendum með alt að 70"/'o við afhendingu sildar til vinslu, 
en eftirstöðvarnar, ef nokkrar verða, eftir að reikningsskil hafa verið gerð 
um sölu í lok starfsárs.

5. gr.
Sildarbræðslunni skal skylt að selja við kostnaðarverði samvinnufje- 

lögum, bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaðarljelögum það af sildarmjöli, 
sem slik fjelög hafa pantað hjá sildarbræðslunni fyrir 1. ágúst ár hvert og 
sildarbræðslan getur látið af höndum. Skulu fjelögin skyld til að hafa leyst 
út pantanir sinar i siðasta lagi 15. okt. það ár, sem þær eru gerðar. Fjelögin 
mega aðeins láta sildarmjölið af hendi til notkunar innanlands. Brot á móti 
þessu varða sektum, frá 500—5000 kr.

6. gr.
Verksmiðja sú, er stofnuð verður fyrst, skal sett á Siglufirði, enda 

leggi Siglufjarðarkaupstaður fram fje tii hennar að sinum hluta, eftir þvi sem 
um semst við rikisstjórnina.

7. gr.
Stjórn verksmiðjunnar skipi þrir menn. Einn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, einn skipaður af sljórn sildareinkasölunnar og einn tilnefndur 
af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðberra setur stjórninni erindisbrjef og 
ákveður laun bennar.

Stjórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs i senn og ákveður 
starfssvið bans og laun.

Stjórnin hefir á hendi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.

8. gr.
Verksmiðjan er undanþegin aukaútsvari, tekju- og eignarskatti, meðan 

verksmiðjan er i eign rikisins.
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9. gr.
Ef minst tveir þriðju þeirra manna, sem láta síld til verksmiðjunnar, 

þar með taldir hásetar, sem ráðnir eru upp á hlut, gera með sjer fjelag, sem 
starfar samkvæmt lögum nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufjelög, er beimilt 
að selja þvi fjelagi verksmiðjuna, enda sje fullnægt ákvæðum 2. gr. laganr. 49, 
7. maí 1928, um stofnun síldarbræðslustöðva. Skyldir eru þó allir, sem leggja 
verksmiðjunni til verkefni, að vera i fjelaginu. Skal samvinnufjelagið þá jafn- 
framt skipa einn mann í stjórn verksmiðjunnar, í stað þess manns, sem 
bæjarstjóru Siglufjarðarkaupstaðar skipar eftir 7. gr., en alla stjórnendur, þeg- 
ar Qelagið hefir greitt stofnkostnaðinn að fullu, enda ræður það úr þvi allri 
tilbögun rekstrarins. Þó skal skuldbinding sú, er um getur i 5. gr., hvíla á 
fyrirtækinu áfram.

10. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar, svo og um 

tilbögun samvinnufjelagsins, skulu sett með reglugerð samkv. 4. gr. laga nr. 
49, 7. maí 1928.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed. 660. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um laganefnd.

Frá Halldóri Steinssyni.
x'

Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Kostnaður við störf laganefndar og útgáfu lagasafns þess, er ræðir um 

í 3. gr., greiðist úr rikissjóði. Þó má þóknun til hvers nefndarmanns ekki 
fara fram úr 500 kr. Tekjur af sölu lagasafnsins renna i rikissjóð.

Ed. 661. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 52, 7. mal 1928, um tilbúinn áburð.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

2. gr. laganna orðist svo:
Árin 1930 og 1931 er ríkisstjórninni heimilt að greiða úr rikissjóði til 

flutnings á tilbúnum áburði uppbæð, sem svarar til þess kostnaðar, sem af því 
leiðir að flytja tilbúinn áburð frá útlöndum og milli og til þeirra hafna, sem 
skip Eimskipafjelags íslands og strandferðaskip rikisins koma á.
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Styrknrinn greiðist hrepps-, bæjar-, búnaðar- og jarðræktarfjelögum í 
hlutfalli við flutningskostnað á áburðinum frá útflutningshöfn til þeirra.

Við útreikning á flutningskostnaði skal þó ekki reiknað nákvæmar en 
svo, að öllum fjelögum sje skipað í nokkra kostnaðarflokka.

Rikisstjórnin setnr nánari reglur um þetta og annað, er þurfa þykir. 
Búnaðarfjelag íslacds annast nra úthlutun styrksins og sending.

Nd. 662. Breytingartillsga

við frv. til laga um stjórn póstmála og símamála.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 4. gr. Á eftir »lært simritun og« kemur: unnið við landssimann 
minst tvö ár og.

«íd. 663. Hefndar&llt

um frumvarp til myntlaga.

Frá fjórða minni hluta fjárhagsnefndar.

Jeg legg til, að frumvarpið sje felt.
Allar nágrannaþjóðir vorar hafa farið þá leið að koma krónu sinni i 

gullgildi. Þetta hefír að visu verið miklum örðugieikum bundið íyrir atvinnu- 
vegi þjóðanna, sjerstaklega vegna þess, að hækkun krónunnar hefir verið tekin í 
svo stórum stökkum. Hækkun sú, sem gerð var á vorri krónu 1925, varð einnig 
snögg og kom tilfínnanlega við atvinnuvegi vora. Eins og kunnngt er fór króna 
vor lengst niður i 47 gullaura, en er nú komin upp í 8P/i gulleyri. Þrátt fyrir 
þá örðugleika, sem voru hækknn þessari samfara, munu nú flestír þó sammála 
um, að vel sje farið, að króna vor sje nú komin svo langt upp á við. Því 
verður heldur ekki neitað, ef vjer litum á fjárhagsástæður vorar nú, eftir að vjer 
höfum hækkað krónuna svo mikið, þá munu flestir verða að játa, að þrátt fyrir 
hækkunar-örðugleika þá, sem verið hafa á leið vorri, þá stöndnm vjer nú all- 
miklu betur fjárhagslega en þegar vjer stóðum með krónu vora í 47x/2 gullaurum. 
Sjest þetta meðal annars á þvi, að sparisjóðsinnieign vor hefír margfaldast á hækkunar- 
timabiiinu. Og hitt er og ljóst, að atvinnuvegir vorir eru í vexti. Þingið var aldrei 
stórtækara í fjárhagsathöfnum sinum en nú, sem að visu ekki skal hrósað, en 
sem sýnir þá bjartsýni, sem leiðir af þvi, að vel gengur. Ef vjer byggjum því á 
reynslu þeirri, sem vjer höfum af þeirri stórvægilegu hækkun, sem nú er orðin 
á krónu vorri, þá verður engin önnur ályktun dregin af þeirri hækkun en að
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vjer getnm farið þann áfanga, sem eftir er, sem er styttri en sá, sem farinn er. 
Og eins og flestir mnnn sammála þvi, að þrátt fyrir alt sje þjóðin mikln betnr 
sett með krónn sína i 811/* gnlleyri beldnr en i 47 gnllanrnm, þannig mnndn 
menn einnig á sinum tima gleðjast yfir, ef kjarkur yrði tii að fara þann áfanga, 
sem ófarinn er. Jeg lit svo á, að nndir óllnm kringnmstæðnm sje sjálfsagt þó, 
að minsta kosti, að leggja nú ekki árar í bát, heldnr að geyma hækkunar- 
mögnleikana enn, þvi öllum mnn ljóst, að ef vjer fáum fleiri ár eins og siðnstn 
ár og éins og ár það, sem nú stendnr yfir, þá mnn þjóð vorri anðvelt að 
koma krónnnni i gullgildi, og það án þess, að þess gæti mjög, ef krónan er 
smáhækknð. Af rannsókn þeirri, sem formaðnr gengisnefndar befir framkvæmt 
nm málið, sjest álit ýmsra erlendra fjármálamanna, þar á meðal Cassels bins 
sænska og Ryggs bins norska. Álit þeirra eru prentuð aftan við frnmvarpið og 
þykir þvi ekki ástæða til að taka það bjer upp. Cassel mun hafa ráðið öllnm 
Norðurlandaþjóðunum til þess að stýfa krónu sína, en þrált fyrir tillögnr hans, 
þá fór þó engin þessara þjóða eftir ráðum bans. Rygg bankastjóri í Noregsbanka 
var höfnð-hvatamaður að því í Noregi, að krónan væri hækknð, og af áliti þvi, 
sem frá honum er komið, er anðsætt, að hann gengur út frá þvi sem sjálfsögðn, 
eftir nmmælnm i erlendnm blöðum, sem höfð ern eftir forsætisráðherra vorum, 
að þegar sje ákveðið að stýfa krónuna. Bent skal á, að það virðist gægjast fram 
i nmmælum Ryggs, að athngavert sje að stýfa, enda rjeð þessi bankastjóri sinni 
þjóð til að hækka krónu sina i gnllgildi. Yfirleitt virðist mjer meir farandi eftir 
þvi, hvað nágrannaþjóðir vorar hafa gert að ráði framkvæmdarmanna sinna, 
'hinna starfandi manna í atvinnnlifi þjóðanna, með sæmd þjóðanna fyrir angnm, 
heldur en eftir því, hvað fræðimenn þeirra ráða nú til að gera. Jeg hika mjer 
ekki við að halda þvi fram, að það sje metnaðarmál fyrir þjóð vora að koma 
krónunni í fult gullgengi, og mjer virðist, að aðeins ein afsökun sje frambærileg 
fyrir þvi, að vjer ekki bækknm, og það er sú, að vjer af fjárhagslegnm ástæðnm 
getum ekki hækkað. Jeg er ekki i neinnm vafa nm það, að það verður erlendis 
skoðaður vottnr nm innri veiklnn hjá oss, ef vjer ekki komnm krónn vorri i 
fnlt gullgildi. Og þar sem vjer þnrfnm svo mjög að halda á lánstransti, þá get- 
nm vjer ekki látið oss það i ljettu rúmi liggja, að lánstranstinu sje spilt, enda 
hefnir það sin grimmilega á þjóðinni. Þrátt fyrir yfirlýsingar þær, sem af stjórn- 
arinnar hálfu hafa komið fram nm, hve mikil áhersla væri lögð á málið, þá er 
nú fyrirsjáanle'gt, að stýfing kemst ekki fram á þessn þingi, enda hefir málið 
verið mjög dregið á alla vegn, en þó sama sem ekki neitt rætt i fjárhagsnefnd, en 
hinn má þó ekki neita, að nndir meðferð málsins hefir þó komið fram, að þeirri 
stefnn hefir nnnist fylgi, sem vill ekki hækknn krónnnnar, og sjest það meðal 
annars á yfirlýsingum þeim, sem komið hafa fram frá fnlltrúnm íhaldsflokksins 
i fjárhagsnefndinni. í rann og vern eiga þeir, sem prjedika fagnaðarboðskap 
stýfingarinnar, þá aðstöðn, að i fagnaðarboðskap þeirra er angnabliks frónn fyrir 
þá, sem skuldnm ern hlaðnir, en hitt er falið, af þvi það kemur ekki fram fyr 
en siðar, hvað lánstraustsspjöllin ern háskaleg þessnm mönnnm eins og öllnm.

Hinir stórn flokkar á þinginn virðast vera orðnir sammála nm það að 
bækka ekki krónnna, en ágreiningnr milli þeirra aðeins nm, hvaða leið verði 
farin að þessn marki. Virðast þá sem stendnr allar vonir vera úti nm það, að
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flokkar i þinginn ern nú sammála nm höfuðniðurstöðnna að hækka ekki, að þá 
mnni þeir geta viö itarlega yflrvegnn orðið sammála nm það form, sem þeir af- 
greiða málið í.

En að minni ætlnn er þetta samkomulag fjárhagslegur ósigur fyrir þjóð- 
ina. Lánstranstið er veikt, hinir sparandi kraftar hjá þjóðinni ern veiktir og 
metnaði þjóðarinnar er misboðið. Loks vil jeg taka fram, að frumvarp það, sem 
nú er komið frá 2 þingmönnum íhaldsflokksins í fjárhagsnefndinni, lá ekki fyrir 
nefndinni, og mnn jeg þvi ekki ræða það frumvarp hjer. En ef ekki næst sam- 
komulag i framtiðinni á milii þeirra flokka um, hvernig stöðvun krónunnar sknli 
hagað, þá verður væntanlega að velja á milii þeirra tveggja Ieiða, sem hjer ern i 
boði. Mun jeg á sinnm tima velja á milli þeirra leiða eftir þeirri reglu, þegar nm 
tvent vont er að velja, að reyna að fylgja því, sem skárra er. En hörmniegt er, 
að svo mikill flótti skuli vera brostinn i hækknnarliðið, að nú sknli aðeins vera 
nm það tvent að velja. Og þó er ef til vill ein von eftir enn, sú von, að á meðan 
beðið er eftir að beita máiinn við kosningar, komi svo góð ár, að þau taki 
taumana af þeim, sem völdin hafa, ogýtikrónunni npp á við.

Alþingi, 15. maf 1929.

Sig. Eggerz.

Nd. 664. Breytingartlliaga

við brtt. á þskj. 646 [Fjárlög].

Frá Jöriindi Brynjólfssyni.

1 stað II. og III. kemur:
Við 12. gr. 16. o. Nýr liður:

Til styrktar þeim, er nauðsynlega þurfa að leita sjer 
lækningar erlendis .................................. .......................... 4000

Nd. 665. Breytlngartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

Frá Jóni ólafssyni.

Við 16. gr. 35. Nýr liður:
__ ____  Til Brietar Bjarnhjeðinsdóttur, til þess að sækja fund

alþjóðakvenrjettindasambandsins í Berlin.......................... 1500
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Ed. 666. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1930.

(Eftir eina umr. i Nd.).

I. KAFLI.

T e k j u r.

1. gr.
Árið 1930 er ætlast til, að tekjnr rikisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjngreinnm, sem þar ern taldar.

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

1. Fasteignaskattnr.................... ..
2. Tekjnskattnr og eignarskattnr .
3. Lestagjald af skipnm..................

4. Ankatekjur....................................
5. Erfðafjárskattnr...........................
6. Vitagjald.........................................
7. Leyfisbrjefagjöld...........................
8. Stimpilgjald....................................
9. Skólagjöld ....................................

10. Bifreiðaskattnr ...........................

*
kr. kr.

250000
1200000

40000
1490000

450000
30000

350000
10000

325000
15000
60000

1240000

Flyt ... • • • • • • 2730000
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kr. kr.

Flntt ... 2730000
11. Útflntningsgjald........................................................................
12. Áfengistollnr (þar á meðal óáfengt öl, áfengislans vín,

ávaxtasafi og gösdrykkir)...................................................... 350000

1075000

13. Tóbakstollnr.............................................................................. 950000
14. Kaffi- og syknrtollnr............................................................... 850000
15. Aonað aðflntningsgjald ...................................................... 200000
16. Vófntollnr ................................................................................ 1350000
17. Verðtollur ...................................................... • •• ............ 1500000

5200000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 35000
19. PÓ8ttekjnr ................................................................................ 450000
20. Simatekjnr................................................................................ 1580000

2030000
21. Vfneinkasala................. ...................................................... 450000

Samtals ... ............ 11520000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rfkissjóðs eru taldar:

- kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rfkissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjnm ............................................................... 100
3. Tekjnr af silfnrbergi............................................................... 1000
4. Legkaup til kirkjngarðs dómkirkjnnnar.......................... 3500

Samtals ... ............ 34600
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4. gr.
Tekjnr af bönknm og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum .....................................
2. Vextir af bankavaxtabrjefnm, keyptum samkvæmt

15000

lögnm nr. 14, 9. júli 1909 .................... ................... . 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefnm ... .................... 24000

47000
4. Vextir af innstæðnm í bönknm ............ .................... 8000
5.' Vextir af viðlagasjóði................................... .................... 60000
6. Aðrir vextir....................................................... .................... 75000

Samtals ... ............ 205000

5. gr.
Óvissar tekjnr og endnrgreiðslnr ern taldar:

kr. kr.'

1. Óvissar tekjur ... ... ........................... ......................... 50000
2. Endnrgreiddar fyrirframgreiðslnr..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna................. 20000
4. Skemtanaskattnr...................................................................... 75000
5. Tekjnr Menningarsjóðs ....................................................... 15000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI.

Gjöld.

«. gr.
Arið 1930 ern veittar til gjalda nppbæðir þær, sem tilgreindar eru i 

7,—20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánnm ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er taíið:

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 145054
2. Dðnsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50............ 220162
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs £8213-18-8 180714

545930
11. Afborganir:

1. Innlend lán........................................................................ 164617
2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50............ 432364
3. Enska lánið 1921, £ 2396-12 á 22,00 .................... 52625

649606
III. Framlag til Landsbankans, 17. greiðsia.......................... 100000

Samtals ... 1295536

8- gr-

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins..

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar..................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga

Samtals ...

60000

kr. kr.

225000
4350

----------- 229350

229350
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10. gr.
Til' rikisstjórnarinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Lann............................................................... 36000
b. Til risnu...................................................... 8000

2. Til utanferða ráðherra.....................................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
4. Annar kostnaður...............................................................
5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum...........................

Par af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til nú- 
verandi ríkisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappírs og prentunar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Laun ..................................... .....................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna....................
3. Prentun eyðublaða............................................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m.........................................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður' .............................
6. Til að gefa út manntalið 1703.....................................

III. Utanríkismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra ............................. .. 20000
b. Húsaleiga........................................... , .......... 5000
c. Kostnaðnr við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.......................... .......... 17000

2. Fyrir meðferð utanríkismála .....................................
3. Rikisráðskostnaður ......................................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd ... ...................
5. Gengismunur af upphæðunum í 8. gr. 10. gr. III1—3

Samtals ...

kr. kr.

44000
6000

70000
40000
26200

13900

10000
210100

12500
12000
5000
5000

20000
1000

55500

62000
12000
4000

500
25000

103500

............ 369100
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11. gr.
Til dómgæslu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun....................................................................................... 30500
b. Annar kostnaður, alt að ................. ............................ 5000

Þar at 3000 kr. til ritara. -------------- 35500

2. Laun bæjarfógeta, sýslutnanna og lögreglnstjóra.......... 132500
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 27600

4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara...................................... 22000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting.................................. 4200
c. Ýms gjöld, alt að............................................................. 2400

28600
5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavík:

a. Laun 4 skrifara............................................................... 15120
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 30380
c. Húsaleiga.............................................................................. 4500
d. Hiti og ljós........................................................................ 2000
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 16000
f. Ýms gjöld, alt að............................................................. 18000

86000
6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:

a. Laun fulitrúa og 3 skrifara ..................................... 17100
b. Húsaleiga............................................................................. 3600
c. Hiti og Ijós........................................................................ 2400
d. Ýms gjöld ............................................ ........................... 1900

25000
Fastir starfsmenn i skrifstofum lögmannsins, toll-

stjórans og lögreglustjórans i Reykjavik njóta dýrtiðar-
uppbólar eftir reglum launalaganna.

7. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 100000
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un skipamælinga ............................................................... 1000
9. Til landhelgisgæslu, gegn 200000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði ....................................................................... 200000

Flyt ... , ,, ,,, 636200
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

Flntt ..
Framlag til landhelgissjóðs .................... ...................
Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostn
aðnr fangelsa ......................................................................
Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni....................................
Annar sakamálakostnaðnr og lögreglnmála m. m. ..
Borgnn til sjódómsmanna...................................................
Borgnn til setn- og varadómara ....................................

kr. kr.

636200
20000

12000
12000
15000
2000
5000

Samtals A. 702200

B.

1.

2.

3.
4.

5.

Sameiginlegur kostnaðnr við embættisrekstur. 
Bnrðareyrir og embs^ttisskeyti:
a. Endnrgjald handa embættismönnum fyrir bnrðar-

eyri nndir embættisbrjef .............................................. 30000
b. Fyrir embættisskeyti...................................................... 40000

70000
Brnnaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir....................................................................... 25000
Til embættiseftirlitsferða...................................................... 6000
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og
fyiir skattvirðingar ... ....................................................... 80000
Eyðnblöð, bókband, anglýsingar o. fl............................... 11000

Samtals B.......... ............ 192000

12. gr.
Til læknaskipnnar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ........................................................................................ 253000
2. Til skrifstofnkostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrknr til læknisvitjana handa sveitnm, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 8450

Flyt ... • • • • • • 263450
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kr. kr.

Flntt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbna 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklabolts- 
hreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öraefinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norður-Mulasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, 300 kr. — 19. 
Til Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýslu og Jöknldals- 
hrepps i Norður-Múlasýslu, vegna bygðar i Möðru- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr.
— 20. Viðbótarstyrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi 
minna tillagi frá þeim sjálfnm en 1600 kr., ef þeir 
ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

•
263450

4. Til læknis i Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta bjeraðslækna ...................................................... 1500

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavík.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknis
í Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og Isafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.

1000
1200
1000

3200
10006. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...

7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í 
Reykjavik ................................................................................ 1000

8. Til nuddlæknis Jóns Kristjánssonar i Reykjavik
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna

Vilh. Bernhöfts, Ólafs Þorsteinssonar og Jóns Krist- 
jánssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig,

1200

Flyt ... 271350
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• kr. kr.

Flutt ... 271350
segi stúdentunum i læknadeild háskólans til í smni
sjerfræði, ef deildin telur það æskilegt, og veiti fátækn 
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn-
ar en 3 sinnum á mánuði.

9. Til geislalækningastofa rikisins........................... ............ 13000
10. Til radínmsjóðs fslands, styrkur til að reka radíum-

lækningar ............................................................... « • • • ■ • 2500
11. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar ................. ............ 2000
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum

landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

12. Holdsveikraspitalinn.............................................. • • • • • • 70600
Sá kostnaður snndurliðast þannig:
A. Laun læknis......................................................
B. Annar kostnaður*

............ 7650

1. Laun starfsmanna.................................... 13000
2. Viðurværi 48 manna (ca. 140 a. á dag) 25000
3. Klæðnaður .............................................. 1700
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 1500
5. Eldsneyti.................................................... 6000
6. Ljósmeti...................................................... 2500
7.- Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting................................... 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir..................................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 4350
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500 62950

70600
13. Geðveikrahælið á Kleppi..................................... 109525

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis......................................................
B. Öunur gjöld:

............ 6700

1. Kaup starfsmanna................................... 13500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 140 a. á dag)
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

48000

handa hverjum ..................................... 3500
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 500

Flyt ... 65500 6700 468975
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Flutt ... 65500
5. Ljós og hiti.............................................. 10000
6. Viðhald og ihöld..................................... 10000
7. Þvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir .............................................. 750
9. Skattar m. m.............................................. 2500

10. Óviss gjöld ............................................. 1400

C. Aukinn rekstrarkostnaður, sakir viðbótar við hæl 
ið, að frádreginni meðgjöf með sjúklingum..........

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingnm, kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjnr af búinu.............................................. 2000

14.

Mismunur ...

Heilsuhælið á Vifilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. önnnr gjöld:

Kaup starfsmanna........................... ... 33000
Viðurværi............................................ ... 126000
Lyf og hjúkrunargögn.................... ... 11500
L|ós og hiti..................................... ... 25000
Þvottnr og ræsting........................... 5500
Viðhald húsa..................................... 4800
Viðhald vjela.................................... 4700
Húsbúnaður og áhöld.................... ... 11000
Flntningskostnaður........................... 4000
óviss gjöld ..................................... 2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. ádag 23725 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040 
Tekjur af búinu.............................................. 1000

Mismunur ...

Flyt ...

kr. kr.

6700 468975

93150

50000

149850

40325

109525

1700

6700

228140

234840

233140

1700

• • • • • • 470675
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kr. kr.

Flutt ...
15. Heilsuhælið í Kristnesi:

A. Rekstrarkostnaður ............ ....................................
B. Til aðgerða og umbóta ..............................................

16. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspitala i Reykjavik....................
b. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 
meira en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvi að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknum nemur, og að því tilskildu, að sjúk- 
lingar, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúklingar.

c. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði ..
d. Bólusetningarkostnaður ..............................................
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ...........
f. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6.. nóv. 1902, um 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til lslands
g. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum ...............................................................
h. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðuskólum..................................... .............................
i. Til hjálparstöðvar hjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn 

að minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur
j. Til hjálparstóðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 
Akureyrar ........................................................................

k. Til fjelags íslenskra hjúkrunarkvenna ....................
l. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/» ann-

arsstaðar að....................................................... ............
m. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sjer gervilimi
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá ... ............
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............
p. Til styrktar þeim, er nauðsynlega þurfa að leita

sjer lækninga erlendis ....................................

17. Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna....................

Samtals ...

470675

3000
7500

10500

100000
18000

18000
3500

20000

3000

4500

1500

4000

1000
700

1000
4000

300
2200

4000
185700
36000

702875
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur. ....................
c. Brjefbirðingamenn ......................................................

2. Póstflutningur ........................................................................
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ......................................................

d. önnur gjöld í..........  .......................................................

Samtals A. ...
B.

Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

4.
5.

reikningi, alt að ....................
Til aðstoðarmanna og mælinga, 
Skrifstofukostnaður, alt að

alt að ............

Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að hlutað-
eigendur greiði kostnaðar ............ 20000

2. Stykkishólmsvegur ........... ............ 20000
3. Holtavörðuheiðarvegur ........... 60000
4. Vesturlandsvegur ............ ............ 20000
5. Hrútafjarðarvegnr ............ ............ 10000
6. Langadalsvegur.................... ............ 10000
7. Blöndnhliðarvegur ............ ............ 25000
8. öxnadalsvegur .................... ............ 10000
9. Vaðlaheiðarvegur ............ ............ 45000

kr. kr.

105000
80000
22000

207000
180000

15000

24000

16500
67000

122500

............ 509500

7800
5600

5000
20000

8000
46400

Flyt ... 220000 46400
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III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

kr. kr.

Flutt ... 220000
10. Jökalsárhliðarvegur.............. 10000
11. Biskupstangnabrant ......................... 20000
12. Til vegar á Hólmahálsi, gegn ’/‘

annarsstaðar að ...  ....................... 10000
13. Til vegar um nýja eldhraunið í V,-

Skaftafellssýslu ............   10000
- 14. Vopnafjarðarvegur ........................ 10000

280000

46400

b. Viðhald og umbætur .............................................. 240000
520000

Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
Til dragferju á Hólsá, gegn jafnmiklu tillagi annars-

200000

staðar að, alt að ............................................................... 1500
Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur).................... 60000
Fjallvegir......................................................................

20000
25000

1. Til áhalda, alt að .......................................................
2. Til bókasafns verkamanna .....................................
Til sýsluvega:

300
20300

1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

45000

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...
Til dragferjuhalds:

65000
110000

1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300
2. - Skjálfandafljóti ...................................................... 300
3. - Blöndu ........................................................................ 300

900
Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá ....................................
Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum

250

yfir Hellisheiði.....................................................................
Styrkur til Sigurðar Danielssonar, til byggingar á

5000

Kolviðarhóli, fyrri greiósla.............................................. 6000
enda hvilisúkvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar nppi gistingu oggreiðasölu fyrir ferðamenn, undir 
eftirliti og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellur niður árlegt ríkissjóðs- 
tillag til gistihússins.
Styrkur til að halda uppi bygð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskektum bæjum við þjóðbraut.
Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

3000

um nr. 44, 27. júní 1925 .............................................. 4000

Samtals B. ... • • • • • • 1002350

XIV.
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c.
Samgöngnr á sjó.

1.Til sfrandferða:
kr. kr.

a. Rikissjóðs ........................................................................ 200000
b. Eimskipafjelags lslands .............................................. 60000
c. H/f Skaftfellings ............................................................... 24000

284000
2. Til bátaferða á flónm, fjörðnm og vötnum.................... 91500

Samtals C. ...
D.

Hraðskeyta- og talsfmasamband.
I. Til viðanka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-

............ 375500

ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl............................. 40000
II. Til loftskeytastöðvar i Papey, að þvi tilskildn, að 

samningar takist milli landssfmastjórnar og búand-
ans i eynni nm hóflegt starfsrækslngjald, alt að ... 10000

III. Til nýrra simalagninga, með þvf skilyrði, að sam-
komnlag náist við hlutaðeigandi bjernð.................... 350000

Þar af 33 þús. krónur til simalfnn frá ögri nm 
Æðey að Snæfjöllnm.

IV. Til starfrækslu landssfmanna m. m.:
1. Lann samkvæmt lannalögum ............................. 340000
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssímanna • ... 15000
3. Ritsimastöðin i Reykjavik ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................................. 11000
5. Bæjarsiminn i Reykjavik ..................................... 250000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsfmastöðin á Akureyri ... ............................. 13000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði..................................... 15000
9. Ritsímastöðin á ísafirði.............................................. 8000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Símastöðin i Hafnarfirði........................................... 7500
12. Símastöðin í Vestmannaeyjnm............................. 8000
13. Simastöðin á Siglufirði............................................. 7500
14. Til aukaritsimaþjónnstn ..................................... 5000
15. Til annara sfmastöðva og eftirlitsstöðva............ 105000
16. Til nppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann i
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjnm og Siglnfirði, alt að ........... 14100

b. Simritara o. 'fl. eftir sömn reglnm
og 1927..................................................... 9500

Flyt ... 23600 830000 400000
Alþt. 1929. A. (41. lðggjafarþing). 179
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kr. kr.

Flntt ... 23600
c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara

o. fl.......................................................... . 3600

830000 400000

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

17. Til Steindórs Bjðrnssonar .....................................
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg lannaviðbót, 300 kr. til hvors ............

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m......................
Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ........... ..............................................
Viðhald landssimanna......................................................
Áframhaldsgjald .............................................................
Til kenslu fyrir simamenn..............................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ....................
Ýms gjöld .......................................................................

Samtals D. ..

I.

E.
Vitamál og hafnargerðir.

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i öllu þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................

27200
1200

859000
40000
50000

10000
180000
25000
3000
1500
7000

1575500

7800

10000
4000

2500

II.

III.
IV.
V.

Laun vitavarða....................................................................
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú

verandi vitaverði Gróttuvitans.
Rekstrarkostnaður vitanna............................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ..........
Til að reisa nýja vita.....................................................

24300
27C00

110000
10000
80000

Flyt ... 251300
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kr. kr.

Flntt ... • • • ■ • • 251300
VI. Ýmislegt................................................................................ 60000

VII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, alt að */» kostn- 
aðar, gegn */» annarsstaðar að, enda sje það fje
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlnn 25500

VIII. Til lendingarbóta við (Jnaós, gegn jafnmiklu tillagi
annarsstaðar að • •• • •• ••• ■•■ ••■ ••■ ••• •*■• 5100

IX. Til hafnargerðar i Ólafsvík, '/» kostnaðar, alt að 15000
X. Til lendingarbóta í Gerðum í Garði, helmingur

kostnaðar, siðari fjárveiting, alt að............................. 7000
XI. Til að dýpka Snepilrás, helmingur kostnaðar (loka-

veiting), alt að ............................................................... 3500

Samtals E. ... ............ 367400

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

kr. kr.
A.

Andlega stjettin.
fliskupsdæmið:
1. Laun biskups ............................................................... 8600
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

önnur gjöld:

2000
10600

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögum nr. 49 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 7000
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu-

275000

gerðir ................................................................................ 1000
6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir bina íslensku þjóðkirkju
7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

400

greinir í fjárlögum 1924.................................................... 20000
— 304050

Samtals A. ... • • • • • • 314650
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1

B.
Kenslnmál.

Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kensln

við háskólann...............................................................
c. Til kennara i lagalæknisfræði .............................
d. Til kenslu i söng.......................................................
e. Til kenslu í bókhaldi..............................................
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er-

lendra visindamanna, er hjer halda fyrirlestra 
i háskólanum, alt að ..............................................

g. Námsstyrkur...........................................................................
h. Húsaleigustyrkur ......................................................
i. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
j. Til kensluáhalda læknadeildar.............................
k. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efnafræði
l. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla.............................

m. önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörður heflr 
áður notið.

2. Ýms gjöld .. 5000

n. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
o. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði í París, önnur greiðsla af fjórum ...........
p. Til fjelags islenskra háskólakvenna, til þess að

senda fulltrúa á þing alþjóðasambands háskóla- 
kvenna í Genf ......................................................

II. Námsstyrkur eriendis:
a. Til islenskra stúdenta í erlendum háskólum ...
b. Til læknaefna, til að ljúka námi í sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að
c. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mentamála- 

ráðs ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Styrkinn má veita konum sem körlum til 

hvers þess náms, er mentamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

d. Til Þórhalls Þorgilssonar, til lokanáms við
Sorbonne i París......................................................

kr.

93000

1500
500

1000
400

2000
15000
9000
2500
1000
2800
4000

9000
750

2500

1500

24000

2500

12000

1000

kr.

146450

39500

Flyt .., 185950
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III.

kr. kr.

Flutt ... 185950
Mentaskólinn almenni:
a. Lann............................................................. 74200
b. önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 700
2. Til eldiviðar, ijósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins ntan og innan ... 3000
4. Til stnndakensln og til prófdóm-

enda, alt að ..................................... 25000
5. Hnsaieignstyrknr banda 36 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 2700
6. Námsstyrknr, 2000 kr., með verð-

stnðnlsnppbót ..................................... 2900
7. Læknisþóknnn..................................... 500
8. Til visindalegra áhalda.................... 1500
9. Ýmisleg gjöld ... ............................. 3500

10. Til verðlannabóka ............................. 100
11. Aðgerð á skólahúsinu .................... 20000
12. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

67900

Húsaleignstyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglnsömnm og efnalitlum nemendnm. 
Húsaleignstyrkur sje venjnlega aðeins veittnr utan- 
bæjarmönnnm, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðrn jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Lann..............................................................................
b. önnnr gjöld:

1. Til ankakennara og stundakensln . 12000
2. Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
3. Til bóka og kenslnáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendnr gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðrn jöfnu.

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

------------------------  900
7. Aðgerð á skólahúsinu ................. 10000
8. Til ýmislegra gjalda ..................... 3000

29000

37100
---------- 66100

Flyt ... 394150
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V.

VI.

VII.

kr. kr.

Flutt ... 394150
Kenaarasbólinn:
a. Laun................................... • • • • • • 19000
b. Önnnr gjöld:

1. Stundakensla ............ ............ • . 3000
2. Eldiviður og Ijós ............ ... 2500
3. Bókakaup og áböld ... ... ... 500
4. Námsstyrkur ............ ............ ... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara ............................. ... ... • •. 1500

6. Til viðhalds ............ ... • . • • • • 10000
7. Ýmisleg gjöld ............ ............ ... 2500

22500
41500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun................................... • • • • • • • • • ... • • • 13500
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu. ... ... • • • 1500
2. Til eldiviðar og ljósa ............ ... 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra ............................. ^ • • , • • • . 300
4. Ýmisleg gjöld ............ ... ... ... 2500

6300
19800

Vjelstjóraskólinn:
a. Laun................................... t • • • • • • • • • • • • • • 8800
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu 1000
2. Húsnæði .................... 5400
3. Ljós og hiti ............ 1300
4. Ræsting .................... 700
5. Til prófhalda ............ 800
6. Ýms gjöld.................... 500

9700
18500

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern

Flyt ... • •• • • • 473950



Þingskjal 666 1431

kr. kr.

Flutt ...
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

LðtlD • •• ■ •■ ■■• »•• ••• ••• • •• 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu............................................. • • • • 1450
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2500
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

Til bændaskólans á Hvanneyri:

9800

a. Laun............................................. • 8550
b. Til smiða- og leikfimikenslu ... 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar ogljósa... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

----------- 9200

3. Til steinsteypukenslu ..............................................
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana 

á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
stunda verknám samkvæmt samningi, eigi skemur 
en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum 
um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendum fyrir ókeypis fæði og kenslu. 
Nemi styrkuriun aldrei hærri upphæð á hvern 
nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku námstimans.

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

20900

19050
4000

473950

43950

Fiyt ... 517900
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kr. kr.

Flutt ...
Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavik, til þess 

að reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum-

............ 517900

sjón landsstjórnarinnar .....................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

6000

kvöldskólahalds .......................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á lsafirði, til skóla-

2000

halds ........................................................................
d. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Hafnarfirði, til

1200

kvöldskólahalds .......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki

fara yfir */» rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra. 
e. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,

800

til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands-

4000
14000

stjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar............
b. Til Sambands satnvinnufjelaganna, til þess að 

haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar ..

Yfirsetukvennaskólinn:

6000
12000

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

1000

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 1000

3. Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls-
1900

uppbót, alt að ....................................................... 6700
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ....................

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000

1500
11100

Flyt ... 5000 555000
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kr. kr.

Flntt ... 5000 555000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

kosti 1800 kr. framlögnm annars-
staðar að en nr rikissjóði ............ 21000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að............ 4000

d. Námsstyrknr til sveitastnlkna 1000
31Ó00

2. Til kvennaskólans á Blöndnósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta

kosti 1000 kr. framlðgnm annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 2000

c. Til endnrbóta á skólahnsinn 4000
20000

Skólar þessir standa nndir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

' 51000

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslnmála:

a. Laun fræðslnmálastjóra.................... 5600
b. Skrifstofnkostnaðnr hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að............................................................ 1000
7800

2. Lann kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót 266000
3. Lann farkennara og dýrtiðarnppbót... . .......... 25650
4. Til farkensln og eftirlits með heimafræðsln , með

sömu skilyrðnm sem verið hefir, alt að . .......... 7000
5. Til prófdómara við barnapróf ................. 10000
6. Til þess að reisa barnaskóla ntan kanpstaða,

samkvæmt skilyrðnm 14. gr. fræðslnlaganna,
alt að ..................................... ................. .. 40000

7. Til fræðslnmálarits.......................................... .......... 800
8. Utanfararstyrknr handa barnakennnrnm . .......... 3000

360250
XIV. Unglinga- og alþýðnskólar:

1. Til alþýðnskólans á Eiðum:
—a. Lann ....................................................... 10500

Fiyt ... 10500 • •• * • • 966250
Alþt, 1929. A. (41. löggjafarping). 180
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kr. kr.

2.
3,

4

5.

6

b.
Flutt ... 10500

Til hannyrða, leikfimi og smiða-
kenslu..................................... ............ 2000
1. Til kensluáhalda............ 800
2. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
3. Ýmisleg gjöld ... ... 3000
4. Til þess að mála skóla-

húsið ............................. 3500
----------- 11300

Til Gagnfræðaskóla Reykjavíkur ....................
Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur 
og Akureyrar, alt að ..............................................

Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.
Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum, 
alt að helmingi kostnaðar ... .............................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.
Til rafmagnsveitu við Núpsskóla, helmingur
kostnaðar, alt að.......................................................
Til þess að reisa nnglingaskóla i kaupstöðum, 
’/» kostnaðar, alt að ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

Flyt ...

966250

23800
2000

75000

30000

15000

20000

165800 966250
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7.
8.

kr. kr.

XV.

XVI.

XVII.

Flutt 165800
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að innan- 

bæjarnemendur greiði skólagjald eftir sðmu reglu 
og i liðunum III.—VII., og renni það i skólasjóð.
Til bókasafna við unglingaskóla ................... 2000
Til þess að gefa út kenslubækur handa skólum 3500

Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þing-

• • • • • • ••• ••■ ••■ ••• >•• •■• 
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að at- 

vinnumálaráðherra samþykki reglugerð skólans.
2. Til þess að reisa húsmæðraskóla, alt að helm-

ingi byggingarkostnaðar .................... ..........
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðurínn sje ákveðinn, áætlun og teikning 
samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje fyrir 
nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð 
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni.

3. Til kvenfjeiagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skiiyrðnm.

4. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, tii húsmæðra-
fræðslu í Mjóanesi......................................................

5. Til búsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal ............
6. Til Bjargar Sigurðardóttur, styrkur til þess að

kenna sildarmatreiðslu viðsvegar á landinu, 
eftir tiilögum Búnaðarfjelags tslands og Fiski- 
fjeiags tslands ......................................................

Styrkurinn veitist i eitt skifti fyrir öll, gegn 
jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá.

Til kenslu beyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
Til kenslu blindra barna, sem send ern utan tii 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að

Flyt ...

5000

20000

6000

1500
1500

1000

966250

171300

35000
24000

1000

1197550
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Flutt

kr. kr.

1197550
XVIII.

XIX.

Til Málfríðar Jónasdóttnr frá Kolmula, til blindra-
náms í Reykjavík ..............................................
Sundkensla o. fl.:
1. Til snndkenslu i Reykjavfk .............................

Styrkur þessi er bnndinn þvi skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinn og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkenslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar en í Rvik...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steins’eyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda sjeu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrált og 
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, alt að

300

3000
3000

20000

500

26300
XX.

XXI.

XXII.

Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kenslu i teikningu og trjeskurði i þjóðlegum stil 
Til Elisabetar Eirfksdóttur kenslukonu á Akureyri, 
til áhaldakaupa handa Montessori-skóla hennar 
fyrir smábörn, í eitt skifti fyrir öll.............................

gegn 500 kr. frá Akureyrarkaupstað.
Ýmsar iþróttir:
1. Til fþróttasambands fslands .............................
2. Til Bandalags islenskra skáta .............................
3. Til Björns Jakobssonar, til iþróttakenslu
4. Til Geirs Gfgju kennara, til þess að fullnuma

sig i skólasmiði og lesa náttúrufræði i Kaup- 
mannahöfn ...............................................................

5. Til glfmufjelagsins Ármanns, til að sýna is-
lenska glímu i Pýskalandi.....................................

6. Til Skáksambands fslands.....................................

6000
500

4000

1500

3000
1500

1800

1000

16500

Samtals B. ... 1243650
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15. gr.
Til visinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ....................................................... 18300
b. Launauppbót til 1. bókavarðar, 500 kr. og til

2. bókavarðar 1000 kr............................. ... ,.......... 1500
c. - Til aðstoðar.............................................. ••• ••• ••• 4500
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 12000
e. Til að semja spjaldskrá .................... ............ ••• 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfír handrit ............ 3000
g. Til ritaukaskrár ..................................... ... ............ 800
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .................... 360
i. Húsaleiga .............................................. ••• •• ... 500
j. Ýmisleg gjöld .................... ............ .................... 1100

43060
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ....................................................... 6200
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .................... .................... 5500
c. Ýms gjöld................................................... .................... 1000

12700
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............ 7150
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að ... 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að............ 1500
d. Til áhalda og aðgerða ... <............ 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar 1000
f. Til umbóta Hóladómkirkju ............ 1000

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

14700
4. Náttúrufræðifjelagið:

a. Tillag ...................................................... 2000
b. Til aðstoðarmanns ............................. •................... 1400

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum 
sjaldnar en einu sinni á viku.

tíma, ekki

3400

Flyt ... ••• ••• 73860
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

kr. kr.

Flutt ...
Landsbókasafnshúsið:

............ 73860

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ............................. 6500
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

2000
8500

bæjarsjóði og sýslusjóði....................................................... 2000
Aukastyrkur til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu, 

að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörslu 
með a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðuls-
uppbótar................................................................................

b. Til bókasafnsins á fsafirði, að því tilskildu, að 
Guðmundur Gislason Hagalin rithöfundur hafi þar 
bókavörslu með a. m. k. 2000 kr. launum auk

3000

verðstuðulsuppbótar ............................. .................. 3000
c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................

enda sje safnið staifrækt i samráði við sýslunefnd
1000

Suður-Múlasýslu og bæjarstjórn Neskaupstaðar.

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
7000

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............
Þar af skal bókasafnið i Stykkishólmi njóta 400

kr. styrks.

1200

Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa .................... 200
Til Hins islenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfu hins islenska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafjelagsins, þar af 5000 kr. með því skil-

3400

yrði, að fjelagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ... 6800
Til Fornleifafjelagsins .......................................................
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

800

landsyfirdóma o. fl..................................................................
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

2700

Magnússonar og Páls Vidalins .....................................
Til Þorkels Jóhannessonar, til að safna drögum að at-

2000

vinnusögu íslands,gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að 
Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá 
yfir skjöl, er fsland varða og geymd eru i skjalasöfn- 
um i Kaupmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afiit

1200

skp&uiu • •• ••• ••• ••• ••■ ■•■ ••• ••• •■■ ••• 1500

Flyt ... • •• • • • 111160

16.
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kr. kr.

Flutt ...
17. Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. & hverja prentaða órk,

............ 111160

alt að ••• ••• •«. ■•• •■• •■• •■• •*, ,•• 5000
18. Til Færeyjafjelagsins Gríms Kambans.............................
19. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti

300

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............
20. Til Möitu Kalman, til þess að kynna sjer leikiist i

6000

Englandi og i Danmórku ..............................................
21. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500

2000

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
22. Til Leikfjelags fsafjarðar, gegn að minsta kosti 300

1500

kr. framlagi frá fsafjarðarkaupstað ............................. 1000
23. Til Ingibjargar Steinsdóttur, til leiknáms erlendis ...
24. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 

urum og barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kenslu i orgelleik, hljómfræði og sóngstjórn i kirkjum

2000

og barnaskólum........................................................................
25. Til Karlakórs Reykjavíkur, til þess að fá sjer kenslu

2500

hjá söngkennara ......................................................................
26. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

1000

500 kr.'til hvers ............................................................... 8000
27. Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds ............................. 1000
28. Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrkur heim til fslands
29. Til Pórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum

1200

úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ............ 2400
30. Til Sigurjóns Friðjónssonar skálds .............................
31. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-

1000

uppbót... ...............................................................................
32. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur 

lærðra manna islenskra á siðari öldum, enda sje

6800

handritið eign ríkisins að honum látnum....................
33. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-

2000

stuðulsuppbót .......................................................................
34. Til Samúels Eggertssonar, til þess að semja og gefa út

2800

hlutfallauppdrátt af sögu fslands.....................................
35. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga úr er-

2000

lendum málum........................................................................
36. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:

1500

a. Föst laun með dýrtfðaruppbót ............................. 6800
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ,.. 1200

8000

Flyt ... • • • • • • 169160
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kr. kr.

Flutt ... 169160
37. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók um eðliseinkenni íslendinga ............................. 2000
38. Til Frimanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
39. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

SÍllU ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1000
40. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sinum ........................................................................ 800
41. Til Boga Tb. Melsteds, til þess að rita lslandssögu ... 800
42. Til Gnðbrands Jónssonar, til að semja islenska mið-

aldamenningarsögu ............................................................... 1800
43. Til landskjálftarannsókna .............................................. 800

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.

44. Til leiðbeinÍDgaskrifstofu stúdenta..................................... 1000
45. Til Iþróttafjelags stúdenta, til þess að senda glimu-

menn á samkomu i Kiel (nordisch-deutsche Woche) 1000
46. Til norræns stúdentamóts i Reykjavik........................... 10000
47. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............ ............ 4000
48. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót.............................................................. 6800
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns

síns, er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar.................................... ............ 1200
8000

49. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............................. 3500
50. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... 6000
51. Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4)............................. 75000
52. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5).................... 15000
53. Þóknun fyrir störf mentamálaráðs tslands (sbr. 1. gr.

laga nr. 7, 12. april 1928) .....................................  ... 3000

Samtals .. ............ 303660
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags fslands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............

2. Til tilrannastarfsemi nm grasfræ- og hafrasáningu,
alt að.........................................................................................

Styrknr veitist af þessum lið eftir ákvórðnn at- 
vinnnmálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag 
fslands.

3. Til sandgræðslu........................................................................
Par af skal verja 10 þús. kr. til sandgræðslngirð- 

ingar um Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvóll- 
nm, gegn jafnháu tillagi annarsstaðar að.

4. Til áveitn og sandgræðsln í Meðallandi ....................
5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögnnnm .............................
6. Tii búfjártryggingarsjóðs fslands .....................................
7. Til byggingar- og landnámssjóðs.....................................
8. Vegna ráðstafana nm tilbúinn áburð .............................

9. Til að rannsaka og gera tillögur nm raforknveitnr til 
almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fímtungs fram- 
lagi frá hlntaðeigandi hjernðum, alt að ....................

10. Til Skeiðaáveitnnnar npp í vexti og afborganir af
veðdeildarlánum áveitnnnar, fimti hluti rikissjóðstil- 
lags, siðasta greiðsla............................................................ .

11. Til Garðyrkjnfjelags fslands:
Lann garðyrkjustjóra ......................................................

12. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................

Þar af 600 kr. húsaleignuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms.......................................................

11910

20000

1200

240000

10000

50000

5000
375000

15000
200000

30000

15000

6000

4000

33110

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing).
Flyt ...

181
983110
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kr. kr.

Flntt ... 983110
13. Til dýralækninga:

a. Lann handa 4 dýralæknum ..................................... 17000
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 900

17900
14. Til rannsóknastofn i þarfir atvinnuveganna ............ 20000
15. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 6000
16. Til þess að búa til bráðapestarbólnefni .................... 5000
17. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 1000
18. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Lann forstöðnmanns, ank 25°/o af öllum tekjnm
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiðarnppbót 4800

b. Til aðstoðar........................................................................ 5600
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa....................................................... ... 500
f. Til forstöðnmanns, til þarabrenslutilranna ............ 700

15800
19. Til veðnrstofu íslands:

a. Lann forstöðnmanns og fnlltrúa ............................. 14900
b. Til aðstoðar........................................................................ 12350
c. Til veðnrathngana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 8000
d. Til veðnrskeyta o. fl......................................................... 11150
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 800
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting ............................. 3000
g. Eftirlit með veðnratbngunarstöðvnm o. fl................. 1400
h. Til að varpa út veðnrskeytnm á erlendum málnm 3500
i. Vegna flngferða ............................................................... 3000

58100
20. Til landmælinga...................................................................... 45000
21. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
22. Til FiskiQelagsins, enda samþykki atvinnnmálaráðn-

neytið fjárhagsáætlnn fiskiþingsins ............................. 75000
Enda sjái það nm á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-

almanaks.
23. Lann yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari npphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í
Reykjavik, ísafirði, Aknreyri og Seyðisfirði 1500

Flyt ... 24800 1232910
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kr. kr.

Flntt ...
kr. hver, fiskiyflrmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum 
1200 kr. og flskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavik 
1000 kr. í ritfje.

d. Laun 4 ullarmatsmanna ................... ...........................
e. — 5 kjötmatsmanna ..............................................
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

24. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ...
25. Til markaðsleitar erlendis ..............................................
26. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
27. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg-

arfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún framleiðir, alt að ..............................................

28. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga............
Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda uppi 

kenslu og námsskeiðnm i trjeskurði á Norður- og 
Austnrlandi.

29. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að balda uppi 
kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði

30. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
breiðslu óg eflingu heimilisiðnaðar .............................

31. Til Kvenfjelags Hvammshrepps i Vik i Mýrdal, til 
þess að halda uppi kenslu i handavinnu kvenna ...

32. Til sambands norðlenskra kvenna.....................................
33. Til sambands austfirskra kvenna.....................................
34. Til Bandalags kvenna ......................................................
35. Til kvenrjettindafjelags fslands .....................................
36. Til Brietar Bjarnhjeðinsdóttur, ti) þess að sækja fund

alþjóðakvenrjettindasambandsins í Berlin ....................
37. Til landsfundar kvenna 1930..............................................
38. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
39. Handa Ungmennafjelagi fslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.
40. Til Dýraverndunarfjelags fslands, til dýraverndunar-

starfsemi ............................. ........................................... .
41. Til Ferðafjelags íslands .......................................................
42. Laun húsagerðarmeistara................... .............................

24800 1232910

2200
4100
8000

39100
8000

20000

10000

6000
6000

1000

1800

600
450
300
450
500

1500
1500
2000

7500

1800
1000
7250

Flyt ... 1349660
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kr. kr.

Flyt ...
43. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg-

ingar- og landnámssjóði.......................................................
enda greiðist engin borgnn fyrir leiðbeiningarnar.

44. Til Hjálpræðishersins í Reykjavík, byggingarstyrknr
til gistihúss, fyrri greiðsla ..............................................

45. Til Álftveringa, til þess að verja engjar f sveitinni fyr-
ir spjöllum af jökulánni Skálm, alt að ....................

46. Til mælinga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og
Markarfljóts................................................... . ....................

47. Til framræslh á Eyrarbakka, */* kostnaðar, alt að
Styrkurinn er veittnr með því skilyrði, að Búnaðar- 

fjelag íslands hafi yfirnmsjón með verkinn.
48. Til ræktunarvegar f Vestmannaeyjnm, fyrri greiðsla
49. Til Þóröar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ........................................................................
50. Til Magnúsar Jónssonar, Torfnstöðnm i Vestnr-Húna-

vatnssýslu, til eflingar laxa- og silnngaklaki ............
51. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss í 

Norðnrá í Mýrasýsln, '/i kostnaðar (endnrveiting), alt að
52. Til Gnðmnndar Jónssonar frá Stokkseyri, til vjelfræði- 

náms i Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar
53. Gjöld vegna laga nm skipulag bæja og sjávarþorpa...
54. Til vatnsrenslismælinga .......................................................
55. Til ræktnnarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða...............................................................
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . .............................
c. Hlnti af útflntningsgjaldi ..............................................

56. Til nndirbúnings flngferða, alt að.....................................
57. Til innflutnings sanðnanta, eftir ráðstöfnn rfkisstjórn-

arinnar...................................................... .............................
58. Til Jakobs Gfslasonar cand. polyt., til framhaldsnáms

i rafmagnsfræði................................................................
59. Til Kristjáns Jónssonar i Anraseli, i viðnrkenningar-

skyni fyrir leiðsögn yfir jöknlvötn f Rangárvallasýsln 
um langt skeið...................................................... .......... .

60. Til Hjörleifs Björnssonar, f viðnrkenningarskyni fyrir
að hafa haft á hendi brjefhirðingn endurgjaldslanst 
í full 30 ár................................................................................

30000
10000
65000

1349660

4000

5000

6600

10000
4000

6000

1800

1200

1000

1500
8000
2000

105000
8000

20000

1200

500

500

1535960Samtals ...
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrknr til berklasjúklinga ..............................................
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr.................................................
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ..............................................

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl. 
prentarafjelags styrk i samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna
i Reykjavik........................... . ..............................................

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysatryggingar ...............................................................
7. Til slysavarna, alt að ......................................................

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. til vegar, er 
flytja megi eftir björgunarbát milli Sandgerðis og 
Stafness.

8. Tii að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis ...
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................

10. Tillag til ellistyrktarsjóða......................................................
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............
12. Til Rauðakrossfjelags íslands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............
14. Til minningarsjóðs frú Mariu össursdóttnr, Flateyri,

til berklavarnastarfsemi .......................................................
15. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..............................................
16. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
17. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsóknar« i Reykjavik ........... ...........................
18. Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmfðanema í Reykjavika
19. Til styrktarsjóðs Sjómannafjelags Vestmannaeyja
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafjelagsins Drifanda i Vest-

mannaeyjum ........................................................................
21. Til styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvik,

til hjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanna í 
Gerða- og Keflaviknrhreppum .....................................

22. Til gamalmennahælis lsfirðinga, húsaleigustyrkur ...
23. Til gamalmennahælisins Hafnar á Seyðisfírði, upp í

stofnkostnað ........................................................................
24. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relief Union) .............................................. .....................

600000

60000
7000

3500
500

10000
18000

1000
24000
45000
10000
2000

500

2000
200
400

500
200
600

600

800
1000

2500

1000

Samtals ... 791300
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .............................................. 27417,42
b. Embættismannaekkjur og börn ............ 17795,97
c. Uppgjafaprestar............................................ . 635,28
d. Prestsekkjur .............................................. 5710,17
Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 2500,00

— — — — 51 1921 ... ............ 250,00
54308,84

Styrktarfje og eftirlaun, auk Iögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00
3. — Sigurðar Kvarans hjeraðslæknis 405,00

1965
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Magneu Ásgeirsson.................... ... 200
2. — ÓIivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Theodóru Thoroddsen ........... ... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur............ ... 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur ........... ... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.......... ... 600

10. — Önnu Gunnlaugsson................. . ... 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... ... 1200
12. — Kristinar Jacobson .................... ... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ ... 400
14. — Kirstinar Þ. Blöndal ............ ... 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttur............ ... 2000
16. — 3 barna hennar .................... ... 300
17. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
18. — Jenny Forberg ... .................... ... 600
19. — Ástu Hallgrimsson .................... ... 600
20. — Ástu Einarson............................. ... 600
21. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ... 1200
22. — Dómhildar Jóhannsdóttur ... 1200

Flyt .. 14625 1965 | 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 14625 1965 54308,84
23. Til Önnu Þorgrímsdóttur læknisekkji

600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni hennar í ómegð ................. . 1300

24. — Soffíu Johnsen læknisekkju ... . 500
25. — Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkj u 400
26. — Sigriðar Blöndal Iæknisekkju... . 300

17125
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar 662.25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
6. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ........................... , 445,00

10. — Til Jens V. Hjaltalin.................... 435,00
4715,25d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Þórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gisladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300.00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur....................

10. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr. auk
300,00

100 kr. með hverju barni hénnar, 
sem er i ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
12. — Kirstínar Pjetursdóttur 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............
16. — Ragnhildar Gí sladóttur frá Eyvind-

300,00

arhólum........................................... 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00

Flyt ... 5330,00 23805,25 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 5330,00 23805,25 54308,84
18. Til Guðlaugar Vigfúsdóttur ............. 209,20
19. — Ingibjargar Magnúsdóttur............. 157,90
20. — Guðfinnu Jensdóttur ...................... 183,04
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............. 181,07
22. — Guðbjargar Hermannsdóttur ... 181,70
23. — Þórunnar Bjarnadóttur ............. 155,56
24. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............. 250,00
25. — önnu Stefánsdóttur ...................... 200,00
26. — Helgu Skúladóttur ...................... 230,00
27. — Guðrfðar Ólafsdóttur..................... 164,26
28. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jób.

L. L. Jóhannssonar, 132 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar 
í ómegð.............................................. 432.00

29. — Arndisar Pjetursdóttur................. 137,93
30. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur ............ 173,56
31. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

Grenivik   135,37

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — Guðlaugar Zakarfasdóttur ... 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frimannsdóttur ... 450,00

8121,59

6. — Þórunnar Stefánsdóttur ............. 400,00
7. — Guðmundar Björnssonar............. 150,00
8. — Jóns Strandfelds.............................. 150,00
9. — Elísabetar Jónsdóttur   300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttúr .............. 400,00
11. — Páls J. Árdals ............................... 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonur ............. 1800,00
13. — Til Ásdisar Porgrimsdóttur 300

kr., auk 100 kr. með hverju barni 
hennar í ómegð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar............ 200,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ................... 300

6810,00

Flyt ... 300 38736,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 300 38736,84 54308,84
2. Til Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Hallgrfms Krákssonar.................... 400
4. — Jóhanns Jónssonar .................... 200
5. — Þóru Matthfasdóttur .................... 300
6. — Vigdfsar Steingrimsdóttur ........... 300
7. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
8. — Jens Þórðarsonar ............................. 300
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Aninu Arinbjarnardóttur ... ... 200
11. — Eliesers Eirikssonar ............ 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
16. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
17. — Óla P. Blöndals ............................. 1800
18. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
19. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
20. — Einars Ároasonar, fyrrum pósts ... 200
21. — Steindórs Hinrikssonar pósts. 300
22. — Ólafs Ólafssonar pósts.................... 200
23. — Halldórs Benediktssonar pósts 200
24. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar............................. 1000
25. — Friðriks Jónssonar pósts ... ... 450
26. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300

13150,00
Rithófnndar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .......... 2000
6Í — Guðmundar Friðjónssonar ........... 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

Flyt ... 20400 51886,84 54308.84
182Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flutt ... 20400 51886,84 54308,84
10. Til Stef&ns fr& Hvftadal .................... 1000
11. — Jakobs Thorarensens .................... 1000

22400,00
h. Ekkj ur og bðrn sk&lda og rithðfunda:

1. Til Jakobinu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300.00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólfnu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600.00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3400,00
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spftala-
forstöðukonu ..................................... 400

2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að
auki 100 kr. með hverju barni
bennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristinar Sigurðardóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil-
ijósmóður.............................................. 500

5. — Þórdfsar Sfmonardóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

6. — Jakobfnu Sveinsdóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

7. — Þórunnar Gfsladóttur Ijósmóður ... 500
8. — önnu Þorsteinsdóttnr ijósmóður... 400
9. — Kristfnar Jónasdóttur ljósmóður... 300

10. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður ... 300
11. — Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður 300
12. — Jórunnar Guðmundsdóttur ijós-

móður ............................. .......... 300
13. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
14. — Kristfnar Guðmundsdóttur ijósm. 200
15. — Til Hófmfrfðar Friðfinnsdóttur

ljósmóður..................................... ... 200
16. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300

Flyt ... 5900 77686,84 54308,84
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- kr. kr.

Flult ... 5900 77686,84 54308,84
17. Tii Ingibjargar Jónsdóttur Ijósmóður 300
18. — Jakobínu Jensdóttur .................... 300
19. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
20. — Til Sigurveigar Jónatansdóttnr ijós-

móður .............................................. 300
21. — Til Guðrúnar Guðmundsdóttur ijós-

móðnr .............................................. 300
22. — Halldóru Metúsalemsdóttur Ijós-

móður .............................................. 300
23. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður 200
24. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaitasonar............................. 300
25. — Páls' Erlingssonar ............................. 1200
26. — Erlends Zakariassonar.................... 300
27. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
28. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
29. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 600
30. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ........... 200
31. — Jakobs Björnssonar fyrv. síldar-

matsmanns ..................................... 1600
32. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400
33. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar ................................................... 300
34. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
35. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
36. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
37. — Ágústu Óiafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
38. — Halldóru Pjetursdóttur Briem 600
39. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
40. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400

Flyt ... 16800 77686,84 54308,84
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kr. kr.

Flutt ... 16800
41. Til Gnðbjargar A. Þorleifsdóttnr i

Múlakoti .............................................. 400
42. — Henriette Kjær..................................... 600
43. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ...................................... 400
44. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar i 
ómegð .............................................. 2500

45. — Gnðjóns Guðlaugssonar................... 1200
46. — önno Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárassonar ..................................... 300
47. — Jóhannesar Jörnndssonar hafnsögu-

manns, Hrisey... ............................. 300
48. — Halldóru Þórðardóttur................... 600
49. — Vigdfsar Bergsteinsdóttir fyrv. spit-

alaráðskonu ..................................... 300
50. — Sigriðar Magnúsdóttur hjúkrnnar-

konu ............................  500
51. — Guðleifar Erlendsdóttur fyrv. hjúkr-

unarkonu.............................................. 300
52. — Signrðar Pjetnrssonar fangavarðar 1000
53. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkja

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300

77686,84

25500,00

54308,84

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar- 
uppbót eftir reglum lannalaganna.

j. Til Ölafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ...
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
l. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli..................................

III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ...

Samtals ...

2400,00
1000,00
3000,00

109586,84
62998,27

226893,95

19. gr.
Til óvissra gjalda ern veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 10000 kr.
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21. gr.
Árið 1930 era tekjur áætlaðar: 

Samkvæmt 2. gr..................................................
— 3. — ............................................
— 4. — ............................................
— 5. — .............................................

11520000,00
34600,00

205000,00
170000,00

kr,
En til gjalda er veitt:

Samkvæmt 7. gr. ... ... ... .................... 1295536,00
— 8. — ... ............ ,,, 60000,00
— 9. — ,.. ... ............ 229350,00
— 10. — ... .................... 369100,00
— 11. — A. 702200,00
— 11. — B. 192000,00

894200,00
— 12. — ... .................... 702875,00
— 13. — A. 509500,00
— 13. — B. ... 1002350,00

' — 13. — C. ... 375500,00
— 13. — D. , • 1575500,00
— 13. — E. ... 367400,00

3830250,00
— 14. — A. . . 314650,00
— 14. B. • <• 1243650,00

1558300,00
— 15. — ,,, ............ 303660,00
— 16. — ,,, .......... . 1535960,00
— 17. — ... ............ 791300,00
— 18. — . •• ... • • • 226893,95
— 19. — ............ ,,, 100000,00
— 20. — .................... 10000,00

11929600,00

kr. 11907424,95

Tekjuafgangur kr. 22175,05

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i honum: 

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútflutningshöfnum, með
þessum skilyrðnm:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum eða samvinnufjelögura bænda, gegn trygg- 

ingum þeim, er landsstjórnin tekur gildar, þó ekki hærri en ’/» kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er 

best fallin til að vera miðstöð til útflatnings á frystu kjöti i hjeraðinn, en 
atvinnamálaráðherra sker úr ágreiningi.
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c. Fall skilriki liggja fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd með 
jófnum afborgunum á 30 árum.

2. Til þess að koma á stofn osta- og smjörbúum alt að helmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar. Búin sjeu rekin á samvinnu- 
grundvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi íslands telst hentug- 
astur fyrir hlutaðeigandi hjerað. Vextir sjeu 6°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta 
árið, en greiðist svo með jöfnum afborgunum á 25 árum.

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6*/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus fyrstu 4 árin, en greiðast sfðan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendnr á þjóðjörðum og kirkjnjörðum greiði höfuðstól og vexti slikra 
lána með 8°/o á ári i 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og búsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/o vöxtum og endurgreiðsln á 20 árum, að liðnum fjórum fyrstu árunum.

6. Til Sigfúsar Vigfússonar og Guðmundar Einarssonar, til þess að koma upp 
verkstæðum vegna rafstöðvabygginga i svejtum, 5000 kr. til hvors. Lánin eru 
þvi skilyrði bundin, að þeir leiðbeini og aðstoði við rafstöðvabyggingar í 
sveitum, annar á Austfjórðum, hinn á Vestfjörðnm. Tryggingu fyrir lánunum 
metur rikisstjórnin og skulu þau vaxtalaus, en endurgreiðist með jöfnum af- 
borgunum á 15 árum.

7. Alt að 6000 kr. handa Daniel Halldórssyni og Pjetri G. Guðmundssyni til að 
kanpa prentvjel (Rotaprint), gegn tryggingu, er stjórnin metur gilda.

Stjórninni er heimilt að veita Gerðahreppi, Innri-Akraneshreppi, Grunna- 
vikurhreppi, Árneshreppi, Patrekshreppi, Suðurfjarðahreppi og Ostagerðarfjelagi 
önfirðinga uppgjöf vaxta og greiðslufrest afborgana fyrir árið 1929 af skuldum 
þeirra við rikissjóð, enda kynni stjórnin sjer til hlitar hag þessara sknldunauta 
og geri tillögur um endanlega samninga um lán þessi og leggi fyrir næsta 
Alþingi.

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringum var veitt 
úr viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegna tjóns af stórbruna 9. des. 1926.

Viðlagasjóðslán það, er Tómasi Kiistjánssyni, bónda á Höskuldsstöðum i 
Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar erlendis, skal eftir gefið.

Stjórninni er heimilt að veita Jóhannesi Jósefssyni gjaldfrest í 3 ár á 
toilum af nauðsynlegum innanstokksmunum og áhöldum til gistihúss hans i 
Reykjavik.

Ennfremur er stjórninni heimilt að veita Jóni bónda Guðmundssyni á

Þingskjal 666
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Brúsastöðum alt að 25 þús. kr. viðbótarlán úr viðlagasjóði til aukningar gisti- 
húsinn Valhöll & þingvöllum, eða ábyrgjast fyrir hann lán, alt að sömn npphæð, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin metnr giidar, enda samþykki hnn tiihögun 
breytinga þeirra, sem gerðar verða á gistihúsinn.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi Islands alt að 85000 kr. styrk, ef nanðsyn krefnr.
II. Að greiða að helmingi balla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

ísl. samvinnnfjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað hanstið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilrannin sje fram;
kvæmd i samráði við landsstjórnina.

III. Að greiða úr rikissjóði lán það, 15 þús. kr., sem ríkissjóðnr er i ábyrgð 
fyrir vegna Hvitárbakkaskólans, þegar afráðið er, að skóiinn verði fluttnr 
að Reykholti, enda sýni hlntaðeigandi sýslnr í verki, að þær vilji afla 
skólanum góðra húsakynna.

IV. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Skeiðaáveitunnar og fjárhagsgetn 
bænda á áveitnsvæðinn til að standa stranm af áveitnkostnaðinum. Það af 
áveitukostnaðinnm, sem bændum að þeirri athugun lokinni telst nm megn

■ að bera, er rikisstjórninni heimiit að Ijetta af þeim, með þvi að rikissjóður 
taki að sjer að þeim hlnta lán þau, er á áveitnnni hvila.

V. Að veita styrk í eitt skifti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búnm (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að V* stofnkostnaðar. Styrknrinn sje 
þvi aðeins greiddnr, að fyrirtækið sje fnllbúið til starfrækslu.

VI. Að lána Hjaltastaðahreppi i Norður-Múlasýsln 25000 kr. til 20 ára með 
6% ársvöxtum, gegn ábyrgð sýslnnefndar Norðnr-Múlasýsln.

VII. Að lána Auðkúlnhreppi í Vestur-Isafjarðarsýslu 10 þús. kr. til 20 ára með 
6n/« ársvöxtnm.

VIII. Að láta reisa byggingn á Arnarhólstúni fyrir ýmsar skrifstofnr landsins, ef 
sýnt þykir, að með þvi megi lækka til mnna kostnað við skrifstofnhald i 
Reykjavík, og taka f þvi skyni lán, alt að 225 þús. kr.

IX. Að kaupa til handa landinn, ef nm semst, prentsmiðjnna Gutenberg með 
tilheyrandi húsnm og lóð fyrir alt að 155 þús. kr.

X. Að kanpa til handa rikinn jarðirnar Kross, Velli og Reyki með Reykjahjá- 
leign og Reykjakoti, allar i ölfnsi, fyrir alt að 100 þús. kr., og taka til 
þess lán, alt að sömn fjárhæð.

XI. Að kanpa eftir mati úttektarmanna peningshús þan á Eiðnm, sem ern eign 
fyrverandi skólastjóra, Ásmnndar dócents Gnðmundssonar.

Xll. Að ábyrgjast alt að 125 þús. kr. lán fyrir Neskanpstað, til barnaskólabygg- 
ingar, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin metnr gildar.

XIII. Að ábyrgjast alt að 450 þús. króna lán fyrir Isafjarðarkaupstað og Eyr- 
arhrepp, til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metnr giídar.

XIV. Að ábyrgjast alt að 170 þús. króna lán fyrir Hólshrepp i Isafjarðarsýslu, 
til rafvirkjnnar, gegn ábyrgð sýslufjelagsins og öðrum tryggingum, ef þnrfa 
þykir.
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XV. Að ábyrgjast alt að 60 þús. króna lán fyrir Hvammshrepp i Vestur-Skafta- 
fellssýslu, til rafvirkjunar, gegn ábyrgð sýslufjelagsins og öðrum tryggingum, 
ef þurfa þykir.

XVI. Að ábyrgjast alt að 90000 króna lán fyrir Reyðarfjarðarhrepp til rafvirkjun- 
ar, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.

XVII. Að ábyrgjast alt að 50 þús. kr. lán fyrir h/f Hallveigarstaði, til þess að 
reisa kvennaheimili á Arnarhólstúni, gegn þeim tryggingum, er stjórnin 
metur gildar.

XVIII. Að ábyrgjast alt að 200 þús. kr. lán fyrir h/f Hamar, til þess að koma á 
fót dráttarbraut, er geti tekið i þurkvi skip á stærð við Esju, gegn endur- 
ábyrgð bæjarsjóðs Reykjavikur.

XIX. Að ábyrgjast 50 þús. danskra kr. lán íyrir Jóhannes Jósefsson, til þess að 
reisa gistihús í Reykjavik, með sömu skilyrðum og sett eru um ábyrgðar- 
heimild fyrir sama mann i fjárl. 1929.

XX. Að ábyrgjast 11 þús. kr. lán fyrir bændur á Vatnsleysuströnd, gegn endur- 
ábyrgð sýslunefndar Gullbringusýslu, til færslu þjóðvegarins um Vatnleysu- 
strönd, ef að þvi ráði verður horfið.

XXI. Að taka lán til húsbyggingar handa landssimanum og til nýrrar bæjarsima- 
miðstöðvar i Reykjavik, enda teljist vextir og afborganir af láninu til árlegra 
rekstrargjalda simans.

XXII. Að greiða Magnúsi Heigasyni skólastjóra full lann, er hann lælur af embætti. 
XXIII. Að greiða sjera Einari Jónssyni á Hofi i Vopnafirði full prestslaun, þá er 

hann lætur af embætti, enda verði rit hans »Æltir Austfirðingaa eign
Landsbókasafnsins að honum látnum.

XXIV. Að endurgreiða ekkju Rjarna Jónssonar frá Vogi og ekkju Þorleifs Jóns- 
sonar póstmeistara úr lifeyrissjóði embættismanna það, sem þeir hafa i 
sjóðinn greitt.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. i eftirlann með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1929 og hafa i 

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

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda að- 
eins fyrir fjárhagstimabilið.
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Ed. 667. Iliefndarállt

utn frv. til laga um lánsfjelög.

Frá öðrum minni hl. landbúnaðarnefndar.

Jeg get ekki fallist á ýmsar þær breytingar, er einn nefndarmanna 
(Jón J.) vill gera á frv., en vil hinsvegar gera breytingu á þvi, er ekki náðist 
samkomulag um i nefndinni. Er það við 13. gr., um að lausafjárveð lánsfje- 
laga þurfi eigi að vikja fyrir forgangskröfum i þrotabúi skuldunauts. Tel jeg 
þetta ákvæði mjög varhugavert, jafnvel ekki sist fyrir lánþega, og vil ekki að 
það standi i frv.

Geri jeg tillögu um að fella þetta niður. Frekari tillögur mun jeg ef 
til vill gera fyrir 3. umr. málsins. En að svo stöddu mæli jeg með þvi, að á 
frv. verði gerð svofeld

BREYTING:

Við 13. gr. 2. málsgrein skal falla niður.

Alþingi, 16. mai 1929.

Jón Baldvinsson, 
fundaskr.

Wd. 668. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð. 

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Orðin »en leitar þó álits . . . val bókannac í niðurlagi frumvarps- 
greinarinnar falli burt.

Bd. 666. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyling á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 
Alþingis.

Frá dómsmálaráðherra.

* Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Fyrri málsgrein 23. gr. Iaganna skal orða svo:
Þá er almennar reglulegar kosningar fara fram, skal kjördagur i kaup- 
Alpt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 183
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stöðnm, sem eru sjerstakt kjördæmi, vera 1. vetrardagur, en i öðrum kjördæmum 
hinn fyrsti laugardagur i júlimánnði.

Ed. 670. liefndarállt

um frv. til laga um lánsfjelög.

Frá þriðja minni hluta landbúnaðarnefndar.

Það hefir dregist nokkuð, að nefndin afgreiddi þetta mál. Það var afheut 
landbúnaðarnefnd 22. f. m., en siðan hafa verið hinar mestu þingannir. Jeg hefi 
t. d. talið mjer skylt að verja þvi náer öllum tima mínum til starfa i fjárveit- 
inganefnd.

Jeg lit líka svo á, að þessu frv. liggi ekki svo mjög á, þar sem það kem- 
ur fyrst að gagni þegar Búnaðarbankinn er kominn á fót, sem varla verður fyr 
en á næsta ári. Jeg hygg því, að meiru skifti að vanda til frv. en að flaustra því 
af á þessu þingi, þar eð það virðist nógu snemt að leiða það í lög næsta ár.

1 meðferð háttv. Nd. hefir frv. tekið allmiklum breytingum, og eru þessar
helstar:

1. Nafni frv. er breytt.
2. Rekstrarlánafjelögunum er óheimilað að taka við inniögum bæði frá fjelags- 

mönnum og öðrum.
3. Gert er ráð fyrir, að fjelögin geti feDgið lán beint frá Búnaðarbankanum.
4. Lán frá rekstrarlánafjelögum mega alls ekki standa lengur en 1 ár, til hvers 

sem þau eru veitt.
5. Vanskil fjelagsmanna, hve litil sem eru, eiga að varða brottrekslri úr 

fjelaginu skilmálalaust.
6. Lánsstofnunin, sem veitir rekstrarlánafjelaginu lán, á að hafa á hendi a’la 

reikningsfærslu fyrir fjelagið.
7. Rekstrarlánafjelögin mega ekki taka að veði framleiðslutæki nje jarðaraf- 

urðir.
8. Lögtaksrjettur á kröfum sveitabankans er feldur niður.

Jeg verð nú að lita svo á, að flestar þessar breytingar sjeu til skemda á 
frv. og sumar stórkostlega, svo að með öllu sje ófært að samþykkja það ó- 
breytt eins og það liggur nú fyrir.

Ginkum tel jeg mjög óverðugt og ástæðulaust að meina þessum sveita- 
bönkum að taka við innlögum með sparisjóðskjörum tii útlána meðai fjelags- 
manna. Verður ómögulega sjeð, að þeim stafi meiri hætta af sliku fje en öðru 
lánstje; en vitanlega yrðu sparifjárinnlög með stórum betri kjörum fyrir sveita- 
bankann en lánsfje frá Búnaðarbankanum, sem ank þess hlýtur að verða takmarkað.

Það virðist ekki litilsvirði fyrir sveitarfjelógin, einkum þau, sem eru langt 
frá stóru bönkunum, að alt sparifje sveitarbúa safnist ekki burt úr sveitinni.



ef til vill i aðra landsfjórðunga, heldur geti starfað að nytsönium verkum i sveit- 
iuni sjálfri.

Hinsvegar þarf varla að óttast, að sparifjáreigendur mundu leggja' inn 
hjá sveitabankanum, nema það sje sæmilega trygg stofnun, þar sem þeir hljóta 
að hafa svo náin kynni af honura, með þvi að hann væri i sömu sveit.

Pað virðist nauðsynlegt, að aðalreglan sje, að lán sveitabankans standi 
ekki lengur en 1 ár, og þó verð jeg að telja nauðsyn á, að heimilt sje að veita 
þau til lengri tima, ef alveg sjerstaklega stendur á.

Mönnum i fjarlægð er miklu óhentara að útvega sjer smálán frá Búnað- 
arbankanum, sem þeir geta endurgreitt á 2—3 árum, þó þeim sje ofraun að 
greiða þau á sama ári.

Pá virðist fullhart að útiioka menn skilmálalaust frá rekstrarlánafjelagi, 
þó að þeir vegna veikinda eða annara jafngildra orsaka hafi i eitt skifti ekki 
getað staðið i skilum. Brottrekstur úr samvinnufjelögum fer altaf eftir ákvörðun 
fjelagsfunda, og virðist heppilegast, að eins sje hjer.

Ákvæðið um reikningshaldið virðist miða að því að gera rekstrarlána- 
fjelögin ósjálfstæðari en ella, sem er mjög illa farið. Heppilegast mun reynast um 
þessi samvinnnfjelög sem önnur, að þau sjeu sem sjálfstæðust og ráði sjer sjálf 
menn til framkvæmda.

Ekki verður það sjeð, að viðskiftamönnum sveitabankans sje þægilegra 
að fylgjast með viðskiftum, þó þeir þurfi að sækja vitneskju um það til lánsstofn- 
unar, sem ef til vill er i fjarlægð, heldur en ef þeir geta fengið hana heima i 
sveitinni eða i næsta kauptúni.

Ekki virðist neitt athugavert við, að menn geti fengið lán gegn veði i 
stærri búnaðarverkfærum og jarðarafurðnm (heyi).

Loks eru framkvæmdastjórn sveitabankans bakaðir að óþörfu afarmiklir 
örðugleikar með þvi að fella niður lögtaksrjett þeirra fyrir kröfum á hendur 
fjelagsraönnum sinnm. Lánin verða að likum mörg og smá og málarekstur út af 
innheimtu þeirra tiltölulega dýr.

Af öllu þessu, sem nú er sagt, get jeg ekki Iagt til, að frv. verði samþykt 
óbreytt, en vil færa það í sem líkast horf eins og það var lagt fyrir þingið.

Jeg legg þvi til, að frv. vcrði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. 1 stað orðsins »Iánsfjelaga« komi: sveitabanka.
Alstaðar annarsstaðar i frv., þar sem orðið nlánsfjelaga stendur, kem- 

ur i viðeigandi falli: sveitabanki.
2. Við 4. gr. Á eftir d-lið komi nýr liður:

Sveitabanki tekur við innlögum með sparisjóðskjörum frá utanfje- 
lagsmönnum til útlána handa fjelagsmönnum eða ávöxtunar i tryggum pen- 
ingastofnunum.

3. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Útlán sveitabanka skulu eigi veitt til lengri tima en 6 mánaða í einu,
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eða með 6 mánaða uppsagnarfresti, og venjulega eigi franilengd lengur en 
svo, að allur lánstiminn verði eitt ár. Þegar sjerstaklega stendur á, svo sem 
þegar láni hefir verið varið til að kaupa dýr landbúnaðarverkfæri, er þó 
heimilt að framlengja lánið lengur, þó aldrei yfir 5 ár samtals.

Lánin skulu veitt gegn víxlum, skuldabrjefum eða i reikningsláns- 
viðskiftum.

4. Við 8. gr. Siðari málsgreinin orðist svo:
Þar getur og sveitabanki haft skrifstofu undir stjórn umboðsmanns, 

er annast reikningshald, fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við 
innlógum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 
veita nje takast á hendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sjerstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

5. Á eftir 10. gr. komi ný grein, svo bljóðandi:
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafar- 

ákvæði um sparisjóði, nema öðruvisi sje ákveðið í lögum þessum.
6. Við 13. gr. Á eftir orðunum nbúpenings síns« i fyrstu málsgrein komi: fram- 

leiðslutækja eða jarðarafurða.
7. Við 13. gr. Á eftir greininni komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Sveitabankar hafa lögtaksrjett fyrir öllum kröfnm á hendur fjelags- 
mönnum sinum.

8. Fyrirsögn frv. skal orða svo:
Frumvarp til laga um sveitabanka.

Alþingi, 16. mai 1929.

Jón Jónsson.

fld. 671. Vlðaukatlllaga

við brtt. á þskj. 657 [Stjórn póstmála og simamála].

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Aftan við brtt. bætist:
og þegar af þvi leiðir veruleg þægindi fyrir viðskiftamennina.

Ed. 672. Frumvarp

til laga um stjórn póstmála og símamála.

(Eítir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir yfirstjórn allra póstmála 

og símamála i landinu.
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Póstmálastjóri stjórnar framkvæmdum póstmálanna og hefir umsjón 
með rekstri póststarfanna. Laun hans eru hin sömu sem aðalpóstmeistara 
eru ákveðin i launalögum. c

Landssímastjóri stjórnar framkvæmdum símamálanna og annara hrað- 
skeytamála og hefir umsjón með rekstri þar að lútandi starta.

Báðir þessir embættismenn standa beint undir atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytinu og eru þvi til aðstoðar í öllu þvi, sem póstmál og símamál 
varðar, hvor á síhu sviði. Konungur veitir þessi embætti.

2. gr.
Til aðstoðar póstmálastjóra skipar ráðherra póstritara, póstfulltrúa og 

aðra aðstoðarmenn eftir þörfum, en til aðstoðar landssimastjóra símaverkfræð- 
ing, fulltrúa i aðalskrifstofu landssimans og aðra nauðsynlega aðstoðarmenn.

3- gr.
1 Reykjavik skal vera sjerstakur forstöðumaður fyrir póststofunni og 

sjerstakur stöðvarstjóri fyrir landssimastöðina.
Annarsstaðar á landinu, þar sem i sama kaupstað, kauptúni eða sveita- 

bæ er bæði póstafgreiðsla og fyrsta eða annars flokks landssimastöð, er stöðv- 
arstjóri landssimastöðvarinnar jafnframt póstafgreiðslumaður, og stendur hann 
að þvi leyti beint undir póstmálastjóra, ef hann hefir sjálfstæða reiknings- 
færslu. Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá þvi, að sami maður gegni bæði 
stöðvarstjóra- og póstafgreiðslumannsstarfi, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir 
hendi.

4. gr.
Ráðherra skipar, að fengnum tillögum póstmálastjóra, forstöðumann 

fyrir póststofunni i Reykjavik og, að fengnum tillögum landssimastjóra, 
stöðvarstjórann í Reykjavik, með sömu launum og póstmeistari og stöðvar- 
stjóri i Reykjavík hafa nú samkvæmt launalögum. Ennfremur skipar hann, 
að fengnum tillögum landssimastjóra og póstmálastjóra, alla þá stöðvarstjóra, 
sem jafnframt eru póstafgreiðslumenn. Stöðvarstjóraembættin i Reykjavik, 
Akureyri, Siglufirði, Borðeyri, Isafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðis- 
firði má ekki veita öðrum en þeim, sem færa sönnur á, að þeir hafi lært 
símritun og, að undanteknu stöðvarstjóraembættinu í Reykjavik, að þeir hafi 
einnig aflað sjer þekkingar á póstmálum.

Stöðvarstjórarnir á Akureyri og Seyðisfirði skulu hafa að byrjunar- 
launum 3500 kr. á ári, er hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. 
upp í 4500 kr. Stöðvarstjórarnir á Siglufirði, Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði og 
Vestmannaeyjum hafa að byrjunarlaunum 3000 kr., er hækka á hverjum 
tveggja ára fresti um 200 kr. upp i 4000 kr. Á launin skal greiða verðstuðuls- 
uppbót samkvæmt regium launalaganna. Auk launanna hafa stöðvarstjórar 
þessir ókeypis húsnæði, ljós og hita. Ráðherra ákveður þeim árlega hæfilega 
uppbæð úr póstsjóði til aðstoðar við póstafgreiðslunja, að fengnum tillögum 
póstmálastjóra, en starfræksla simastöðvarinnar greiðist úr rikissjóði. Enn- 
fremur ák'eður ráðherra, að fengnum tillögum Iandssímastjóra og póslmála-

\



stjóra, laun og aðstoðarfje annara þeirra stöðvarstjóra og póstafgreiðslumanna, 
sem ræðir um i 3. gr.

Háðuneytið ákveður að öðru leyti tölu starfsmanna við póst.og sima, 
eftir þvi sem þörf gerist.

5. gr.
Nú er iorstaða póst- og simastöðva sameinuð á Akureyri, Siglufirði, 

Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðisfirði, og skal þá telja 
þjónustuár viðtakanda i hinu nýja embætti frá þeim tima, er hann var skip- 
aður i það embætti, sem hann áður gegndi.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 16. nóv. 1907, um 

forstjórn landssimanna, og 1. gr. póstlaga, nr. 5, 7. maí 1921, svo og önnur 
lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Frá þeim tima skal sameiningu 

þeirri á starfrækslu sima og pósts, er i þeim felst, komið á jafnóðum og stöð- 
urnar losna, enda falla þá niður póstmeistaraembætti þau og póstafgreiðslu- 
mannsstöður, sem óþörf verða vegna sameiningarinnar. Þó er ráðherra heim- 
ilt að koma sameiningu á, þótt póstafgreiðslumannsstarfið sje ekki laust, ef 
því er samfara sparnaður fyrir rikissjóð, sem telja verður verulegan í hlut- 
falli við laun fyrir störfin, og þegar af því leiðir veruleg þægindi fyrir við- 
skiftamennina. Póstmálastjóraembættið kemur i stað aðalpóstmeistaraembætt- 
isins, og beldur núverandi aðalpóstmeistari óskertum launum sinum, svo sem 
þau eru nú, meðan bann gegnir póstmálastjóraembættinu.
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Ad. 673. IWefndarálit

um frumvarp til laga um ibúð i kjöllurum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggnr til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt eins og það 
liggur fyrir.

Gunnar Sigurðsson, 
form.

Magnús Guðmnndsson, 
með fyrirvara.

Hjeðinn Valdimarsson, 
frsm. og fundaskr.

Hákon Kristófersson.

Magnús Torfason.
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Ed. 674. Kefndarállt

um frv. til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur.

Frá allsherjarnefnd.

Um mál þetta er samkomulag milli bæjarstjórnar Reykjavikurkaup- 
staðar og hreppsnefndar Mosfellshrepps og fór það ágreiningslaust gegnum 
neðri deild.

Allsherjarnefnd leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 16. mai 1929.

Jón Baldvinsson, Jóh. Jóhannesson. Ingvar Pálmason, 
form. og frsm. fundaskrifari.

Ed. 075* Breytlngartlllöjjiir

við frv. til laga um verkamannabústaði.

Frá Jóni Þorlákssyni.

1. Við 3. gr. Slðari málsgrein orðist svo:
Lán úr byggingarsjóði má veita gegn 1. veðrjetti í húsum, eða gegn

2. veðrjetti og uppfærslurjetti næst á eftir veðláni úr veðdeild Landsbankans 
eða opinberum sjóði, þó svo, að eigi komi hærri lán sa'mtals út á húsið en 
85°/« af kostnaðarverði þess. Til tryggingar lánum byggingarsjóðs skal vera 
veðrjettur í húseign I heild eða veðskuldabrjef fyrir bverja ibúð. Lánin á- 
vaxtast og endurborgast með jöfnum árgreiðslum, 6"/n af allri lánsupphæð- 
inni i 42 ár.

2. Við 5. gr. 2. Á eftir aeldhúss og geymslu* komi: eigi bærri en tvihæða.
3. Við 5. gr. 5. Aftan við 1. málskð bætist: eða byggingarfjelagið á sjálft.

Ed. 676. Breytlngfartflllaga

við frv. til laga um stjórn póstmála og simamála.

Frá Jóni Baldvinssyni.

7. gr. frv. skal orða svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Frá þeim tima skal sameiningu 

þeirri á starfrækslu sima og pósts, sem í þeim felst, sem fyrst komið á um 
land alt, og falla þá jafnframt niður póstmeistaraembætti þau og póstaf-
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greiðslumannastöður, sem óþörf verða vegna sameiningarinnar. Póstmála- 
stjóraembættið kemur í stað’’aðalpó'tmeistaraembættisins, og heldur núver- 
andi aðalpóstmeistari óskertum launum sinum, svo sem þau eru nú, meðan 
hann gegnir póstmálastjóraembættinu.

!Wd. 677. Lög

um lánsheimild fvrir rikisstjórnina.

(Afgreidd írá Nd. 17. mai).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka handa rikissjóði alt að 12000000 — 

tólf miljóna — kr. lán.
2. gr.

Láni þvi, er i 1. gr. getur, er stjórninni heimilt að verja eftir þvi, sem 
með þarf samkvæmt ákvörðun eftirtaldra laga:

Laga nr. 10, 15. april 1928, um Landsbanka íslands.
Laga nr. 31, 7. mai 1928, um heimild 'handa rikisstjórninni til rikis-

rekstrar á útvarpi.
Laga nr. 35, 7. mai 1928, um Byggingar- og landnámssjóð.
Laga nr. 49, 7. mai 1928, um stofnun sildarbræðslustöðva.
Laga nr. 66, 7. mai 1928, um smiði og rekstur strandferðaskips.
Laga nr. 60, 7. mai 1928, um heimild fyrir veðdeild Landsbanka ís-

lands til að gefa út nýja flokka (seríur) bankavaxtabrjefa.
Fjárlaga 1929, 23. gr. XIII.
Laga nr. 62, 28. nóv. 1919, um brúargerðir..
Laga nr. 74, 28. nóv. 1919, um húsagerð ríkisins,

svo og laga þeirra, er samþykt eru á Alþingi 1929, að þvi leyti sem þau 
fela i sjer heimildir til lántöku.

3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

E<1. 67S. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Fyrri málsgr. 5. gr. laganna skal orða svo:
Stjórn útgáfudeildar Menningarsjóðs getur ráðið mann til að hafa á hendi 

hina daglegu vinnu við bókaútgáfu sjóðsins og verslun þá með bækur, er óhjá-
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kvæmilega leiðir af úfgáfustarfsemi þessari, en sjálf ræður stjórn útgáfudeildar 
og ber ábyrgð á vali bóka, sem út eru gefnar, og frágangi þeirra.

IVd. 670. Breytlngartillaga

við frv. til laga um rekslur verksmiðju til bræðslu síldar.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Fyrri málsliður 9. gr. orðist þannig:
Ef minst belmingur þeirra manna, sem láta sild til verksmiðjunnar, 

gera með sjer fjelag, sem starfar samkvæmt lögum nr. 36, 27. júní 1921, um 
samvinnufjelög, er heimilt áð selja því fjelagi verksmiðjuna, enda eru þá allir, 
sem leggja verksmiðjunni til verkefni, skyldir til að vera í fjelaginu.

Ed. 6SO. IKefndarállt

um frv. til laga um afnám laga nr. 28, 25. sept 1902, um síldarnætur.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Minni hlutinn litur svo á, að þær ástæður, sem voru fyiir hendi til að 
samþykkja útflutningsbann á síldarrótum, sjeu nú úr sögunni og að lög nr. 
28, 25. sept. 1902, um síldarnætur, sjeu því algerlega óþörf. Minni hluti nefndar- 
innar leggur þvi til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 16. mai 1929.

Halldór Steinsson.

Ed. 681. Nefndarálit

um frv. til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Þar sem mjer hefir skilist á meðnefndarmönnum minurp í sjávarút- 
vegsnefnd, að þeir vildu ekki láta þetta frv. fara óbreytt frá deildinni, en hins- 
vegar engin von um framgang málsins á þessu þingi, ef það hrekst á milli 
deilda, þar sem komið er að þingslitum, þá hefir mjer þótt rjett að koma 
fram með sjerstakt álit til að lýsa afstöðu minni til málsins.

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 184
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Eins og kunnugt er, hefir á undanförnum árum verið tilfinnanleg þörf 
á lánsstofnun til að styðja bátaútveg landsmanna. Það má segja, að þessi út- 
vegur eigi mjög erfitt uppdráttar með hagfeld lán, bæði til kaupa, útgerðar og 
rekstrar fiskibáta.

Á undanförnum þingum hafa nokkrar tilraunir verið gerðar til að 
reyna að ráða bót á þessu, en engan árangur borið, vegna skiftra skoðana á 
málinu.

Þetla frv., sem hjer liggur fyrir, virðist hafa fengið mest fylgi af þeim 
frv., sem flutt hafa verið um þetta efni, þar sem það var algreitt frá Nd. með 
miklum meiri hluta, og þó að það megi ef til vill finna að frv., að það full- 
nægi ekki fyllilega þörfum bátaútvegsins, þá er það þó stærsta sporið, sem 
stigið hefir verið til að ljetta undir með þessum útveg. Jeg lit því svo á, að 
það sje alls ekki forsvaranlegt að hefta framgang málsins á þessu þingi og 
legg til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 16. mai 1929.

H. Steinsson.

Þingskjal 681—682

Aíd. 6S2. Frumvarp

til laga um Ioftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loítskeytanotk- 
un islenskra veiðiskipa.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Öll botnvörpuskip skulu hafa fulikomin loftskeytatæki. Nú hefir boln- 

vörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett í skipið eigi sfðar en í árslok 1929.

2. gr.
Landsstjórninni skal heimilt að hafa eftirlit eins og henni þarfa þykir 

með þvi, að loftskeyti sjeu ekki notuð til stuðnings ólöglegum veiðum í land- 
helgi á nokkurn hátt.

3. gr.
Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfjelags á íslandi, sem hefir skip 

með loltskeytatækjum við veiðar hjer við land, skal skyldur að láta dómsmála- 
ráðuneytinu i tje lykil að hverju því dulmáli, sem notað kann að vera í skeyta- 
sendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa hjer við land, eða milli islenskra 
veiðiskipa innbyrðis. Það telst dulmál samkvæmt lögum þessum, ef notað er í 
skeyti venjulegt mál í óvenjulegri merkingu.

4. gr.
Hver landssímastöð á tslandi og hvert íslenskt veiðiskip með loftskeyta-
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tækjum skulu hafa sjerstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneylinu undir frumrit 
allra skeyta til eða frá íslenskum veiðiskipum.

Hver.sá, sem skeyti sendir til veiðiskips eða frá því, skal undirrita á 
hverju slíku skeyti drengskaparvottoið um það, að ekkert í efni skeytisins sje 
ætlað til að stuðla að landhelgibrotum, forða sökunaut við töku eða gefa veiði- 
skipi bendingu um ferðir varðskipanna.

Á íslenskum loftskeytastöðvum og hverju íslensku veiðiskipi með loft- 
skeytatækjum skal rita i sjerstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með ná- 
kvæmri stund og dagsetningu og í töluröð, svo sem ger verður ákveðið í reglu- 
gerð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfsmöunum við lott- 
skeytastöðvar i Tandi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir þvi 
sem frekast er fært, öll loftskeytaskifti milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskifti 
þeirra við land. Skulu stöðvarnar, varðskipin og innlend veiðiskip í byrjun hvers 
mánaðar senda landssimastjóranum frumrit allra þeirra loftskeyta, sem milli 
lands og skipa hafa farið á siðastliðnum mánuði, og eftirrit þeirra skeyta skipa 
á milli, er náðst hafa, en hann sendir þau dómsmálaráðuneytinu að lokinni skoðun. 
1 lok hvers árs skulu sömu aðiljar senda dómsmálaráðuneytinu bækur þær, sem 
skeytin eru rituð f fyrir það ár.

Skeytabækur skipa og stöðva, sem og önnur skjöl, er snerta eftirlitið 
með loftskeytanotkun veiðiskipanna, skal skylt að láta sjávarútvegsnefndum AI- 
þingis 1 tje til rannsóknar.

5. gr.
Nú verður útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem hagsmuna hefir að 

gæta við útgerð skipsins, sannur að sök um brot gegn 2. eða 3. málsgr. 4. gr„ 
eða útgerðarstjóri um brot gegn 3. gr., og varðar það 3 — 15 þús. króna sekt, og 
ábyrgist útgerð skipsins greiðsluna, en auk þess skal skipstjóri, sem sannur 
verður að þvi að hafa notað loftskeyli til að fremja, dylja eða aðstoða við 
landhelgibrot, i fyrsta sinn missa rjett til skipstjórnar i 1 ár. Brjóti hann aftur, 
missir hann skipstjórnarrjettindi fyrir fult og alt.

Brjóti einhver gegn 1. málsgr. 4. gr„ eða verði að öðru leyti einhver 
brotlegur gegn 4. gr„ annar en þeir, sem nefndir eru í 1. málsgr., sæli hann 
sektum frá 500—10000 kr.

6. gr.
Nú benda sterkar líkur til þess, að útgerðarstjóri bjer á landi eða skip- 

■tjórnarmaður á veiðiskipi hafi notað loftskeyti í þeim tilgangi að fremja land- 
helgibrot eða stuðla að þvi, að það gæti orðið framið, eða sá, s?m sekur er 
um slikt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, og skal þá dómsmálaráðuneytinu 
heimilt að svifta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að máli, rjetti 
til loftskeytaskifta milli lands og veiðiskipa, nema undir eftirliti dómsmálaráðu- 
neytisins eða lögreglustjóra, sem eftirlil hefir verið falið, og ráða þessir aðiljar 
þá orðalagi og formi slikra skeyta. Samskonar eftirliti skulu þeir háðir, er sekt 
hefir fallið á eftir 5. gr.

7. gr.
Ákvæði þessara laga koma ekki til framkvæmda þegar skip er statt i 

neyð eða þegar um björgunarskeyti er að ræða.
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8. gr.
Að öðru leyti en því, sem bjer er tekið fram, skal farið með mál út af 

brotum gegn lögum þessum eins og opinber lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

iltl. 683. Breytingartlllaga

við frv. til laga um loftskeytatæki á bot'nvörpuskipum og um eftirlit með loft- 
skeytanotkun íslenskra veiðiskipa.

Frá minni bluta sjávarútvegsnefndar.

Við 6. gr. Greinin falli burt.

Ed. 684. Aefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 56, 15. júli 1926, um notkun bif- 
reiða, og á lögum nr. 23, 31. mai 1927, um breyting á þeim lögum.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 17. maí 1929.

Páll Hermannsson, Halldór Steinsson, Ingvar Pálmason. 
form. og frsm. fnndaskr.

Ed. 685. fltíefndarállt

um frv. til laga um refarækt.

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

Þeir tveir nefndarmenn (Jón J. og J. Bald.), sem á fundi voru þegar 
málið var tekið fyrir, voru ekki á eitt sáttir um afgreiðslu þess. Undirritaður
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getur eftir atvikum sætt sig við frv. lítið breytt, en gerir þó ekki tillögur til 
breytinga á þvi að svo stöddu.

Alþingi, 17. maí 1929.

Jón Baldvinsson, 
fundaskrifari, frsm. minni hl.

Ed. 686. Löff

um stjórn póstmála og simamála.

(Afgreidd frá Ed. 17. maí).

1. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir yfirstjórn allra póstmála 

og simamála í landinu.
Póstmálastjóri stjórnar framkvæmdum póstmálanna og hefir umsjón 

með rekstri póststarfanna. Laun hans eru hin sömu sem aðalpóstmeistara 
eru ákveðin í launalögum.

Landssímastjóri stjórnar framkvæmdum simamáianna og annara hrað- 
skeytamála og hefir umsjón með rekstri þar að lútandi starfa.

Báðir þessir embættismenn standa beint undir atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytinu og eru þvi til aðstoðar í öllu þvi, sem póstmál og símamál 
varðar, hvor á sínu sviði. Konungur veitir þessi embætti.

2. gr.
Til aðstoðar póstmálastjóra skipar ráðherra póstritara, póstfulltrúa og 

aðra aðstoðarmenn eftir þörfum, en til aðstoðar landssímastjóra simaverkfræð- 
ing, fulltrúa i aðalskrifstofu landssímans og aðra nauðsynlega aðstoðarmenn.

3. gr.
í Reykjavík skal vera sjerstakur forstöðumaður fyrir póststofunni og 

sjerstakur stöðvarstjóri fyrir landssimastöðina.
Annarsstaðar á landinu, þar sem i sama kaupstað, kauptúni eða sveita- 

bæ er bæði póstafgreiðsla og fyrsta eða annars flokks landssimastöð, er stöðv- 
arstjóri landssímastöðvarinnar jafnframt póstafgreiðslumaður, og stendur hann 
að þvi leyti beint undir póstmálastjóra, ef hann hefir sjálfstæða reiknings- 
færslu. Ráðberra getur þó veitt undanþágu frá þvi, að sami maður gegni bæði 
stöðvarstjóra- og póstafgreiðslumannsstarfi, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir 
hendi.

4. gr.
. Ráðherra skipar, að fengnum tillögum póstmálastjóra, forstöðumann 

fyrir póststofunni i . Reykjavík og, að fengnum tillögum landssimasljóra,
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stöðvarstjórann í Reykjavik, með sömu launum og póstmeistari og stöðvar- 
stjóri í Reykjavik hafa nú samkvæmt launalögum. Ennfremur skipar hann, 
að fengnum tillögum landssímastjóra og póstmálastjóra, alla þá stöðvarstjóra, 
sem jafnframt eru póstafgreiðslumenn. Stöðvarstjóraembætlin í Reykjavik, 
Akureyri, Siglufirði, Rorðevri, ísafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðis- 
firði má ekki veita öðrum en þeim, sem færa sönnur á, að þeir hafí lært 
simrilun og, að undanteknu stöðvarstjóraembættinu í Reykjavík, að þeir hafi 
einnig aflað sjer þekkingar á póstmálum.

Stöðvarstjórarnir á Akureyri og Seyðisfirði skulu hafa að byrjunar- 
launum 3500 kr. á ári, er hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. 
upp í 4500 kr. Stöðvarstjórarnir á Siglufirði, Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði og 
Vestmannaeyjum hafa að byrjunarlaunum 3000 kr., er hækka á hverjum 
tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 4000 kr. Á launin skal greiða verðstuðuls- 
uppbót samkvæmt reglum launalaganna. Auk launanna hafa slöðvarstjórar 
þessir ókeypis húsnæði, ljós og hita. Ráðherra ákveður þeim árlega hæfilega 
upphæð úr póstsjóði til aðstoðar við póstafgreiðsluna, að fengnum tillögum 
póstmálastjóra, en starfræksla símastöðvarinnar greiðist úr rikissjóði. Enn- 
fremur ákveður ráðherra, að fengnum tillögum landssimastjóra og póstmála- 
stjóra, laup og aðstoðarfje annara þeirra stöðvarstjóra og póstafgreiðslumanna, 
sem ræðir um í 3. gr.

Ráðuneytið ákveður að öðru leyti tölu starfsmanna við póst og sima, 
eftir því sem þörf gerist.

5. gr-
Nú er forstaða póst- og simastöðva sameinuð á Akureyri, Siglufirði, 

Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðisfirði, og skal þá telja 
þjónustuár viðtakanda í hinu nýja embætti frá þeim tíma, er hann var skip- 
aður í það embætti, sem hann áður gegndi.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 16. nóv. 1907, um 

forstjórn landssímanna, og 1. gr. póstlaga, nr. 5, 7. mai 1921, svo og önnur 
lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Frá þeim tima skal sameiningu 

þeirri á starfrækslu síma og pósts, er í þeim felst, komið á jafnóðum og stöð- 
urnar losna, enda falla þá niður póstmeistaraembætti^ þau og póstafgreiðslu- 
mannsstöður, sem óþörf verða vegna sameiningarinnar. Þó er ráðherra heim- 
ilt að koma sameiningu á, þótt póstafgreiðslumannsstarfið sje ekki laust, ef 
því er samfara sparnaður fyrir ríkissjóð, sem telja verður verulegan í hlut- 
falli við laun fyrir störfin, og þegar af því leiðir veruleg þægindi fyrir við- 
skiftamennina. Póstmálastjóraembættið kemur i stað aðalpóstmeistaraembætt- 
isins, og heldur núverandi aðalpóstmeistari óskertum launum sínum, svo sem 
þau eru nú, meðan hann gegnir póstmálastjóraembættinu.
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E<l. 687. Vjárlög

fyrir árið 1930.
(Afgreidd frá Ed. 17. maí). 

Samhljóða þskj. 666.

ATd. 688. I.öjf

um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar.

(Afgreidd frá Nd. 17. maí).

1- gr-
Þá er hafinn verður rekstur síldarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmt 

beimild í lögum nr. 49, 7. maí 1928, skal um reksturinn fvlgt ákvæðum þeim, 
er segir i iögum þessum.

2. gr.
Verksmiðjan kaupir ekki síld af framleiðéndum, nema með sjerstakri 

heimild frá atvinnumálaráðherra, en tekur við henni til vinslu fyrir þeirra 
reikning.

3. gr.
Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita iof- 

orða islenskra útgerðarmanna um lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um 
tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni afla sinn til vinslu, og gera samninga 
við útgerðarmenn þar um. Skulu samningsbundnir viðskiftamenn ganga fyrir 
viðskiftum. Skal áætlun um viðskiftamagnið vera fyrir hendi fyrir 1. júní ár 
hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra innan riku, i samráði við stjórn 
verksmiðjunnar, með hliðsjón af hinu áætlaða viðskiftamagni, hvort verksmiðj- 
an verði rekin það ár.

Nú verður meira framboð á sild til bræðslu en sýnilegt er, að verk- 
smiðjan getur unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mik- 
ið verði tekið til vinslu af hverjum framleiðanda, enda sje framleiðanda til- 
kynt það svo fljótt sem verða má, ef ekki er hægt að taka alla þá sild til 
vinslu, sem hann óskar að fá lagða inn í verksmiðjuna. Skal sú takmörkun, 
sem gera þarf vegna of mikils framboðs á síld, að jafnaði koma hlutfallslega 
jafnt niður á þeim, sem lofað hafa sild til vinslu í verksmiðjuna.

4. gr.
Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar sildar, sem tekin er af 

þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:
1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.
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2. 5°/o afborgun af stofnkostnaði sildarstöðvarinnar, og skal um það fje fara 
eftir ákvæðum 25. gr. laga nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufjelög, en ef 
verður úr stofnun samvinnufjelags þeirra, sem leggja verksmiðjunni verkefni, 
telst það afborgun af stofnkostnaði.

3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.
4. 5°/o gjaldi í varasjóð.

Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón 
af 5. gr., má greiða eigendum með alt að 7O"/o við afhendingu sildar til vinslu, 
en eftirstöðvarnar, ef nokkrar verða, eftir að reikningsskil hafa verið gerð 
um sölu í lok starfsárs.

5. gr.
Síldarbræðslunni skal skylt að selja við kostnaðarverði samvinnufje- 

lögum, bæjarfjelögum, hreppsfjelögum og búnaðarfjelögum það af sildarmjöli, 
sem slík fjelög hafa pantað hjá síldarbræðslunni í'yrir 1. ágúst ár hvert og 
sildarbræðslan getur látið af höndum. Skulu fjelögin skyld til að hafa leyst 
út pantanir sínar í siðasta lagi 15. okt. það ár, sem þær eru gerðar. Fjelögin 
mega aðeins láta síldarmjölið af hendi til notkunar innanlands. Brot á móti 
þessu varða sektum, frá 500—5000 kr.

6. gr.
Verksmiðja sú, er stofnuð verður fyrst, skal sett á Siglufirði, enda 

leggi SigluQarðarkaupstaður fram fje til hennar að sínum hluta, eftir þvi sem 
um semst við ríkisstjórnina.

7. gr.
Stjórn verksmiðjunnar skipi þrír menn. Einn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, einn skipaður af sljórn sildareinkasölunnar og einn tilnefndur 
af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðherra setur stjórninni erindisbrjef og 
ákveður laun hennar.

Stjórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs í senn og ákveður 
starfssvið hans og laun.

Stjórnin hefir á hendi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.

8. gr.
Verksmiðjan er undanþegin aukaútsvari, tekju- og eignarskatti, meðan 

verksmiðjan er í eign r-ikisins.
9. gr.

Ef minst tveir þriðju þeirra manna, sem láta síld til verksmiðjunnar, 
þar með taldir hásetar, sem ráðnir eru upp á hlut, gera með sjer fjelag, sem 
starfar samkvæmt lögum nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufjelög, er heimilt 
að selja því fjelagi verksmiðjuna, enda sje fullnægt ákvæðum 2. gr. laganr. 49, 
7. mai 1928, um stofnun sildarbræðslustöðva. Skyldir eru þó allir, sem leggja 
verksmiðjunni til verkefni, að vera i tjelaginu. Skal samvinnufjelagið þá jafn- 
framt skipa einn mann í stjórn verksmiðjunnar, í stað þess manns, sem 
hæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar skipar eftir 7. gr., en alla stjórnendur, þeg- 
ar fjelagið hefir greitt stofnkostnaðinn að fullu, enda ræður það úr þvi allri



tilhögun rekstrarins. Þó skal skuldbinding sú, er um getur i 5. gr., hvíla á 
fyrirtækinu áfram.

10. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar, svo og um 

tilhögun samvinnufjelagsins, skulu sett með reglugerð samkv. 4. gr. laga nr. 
49, 7. maí 1928.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Wd. 689. Þingsályktun

um geymslurúm fyrir innlendar kartöflur, vátrygging á þeim o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 17. maí).

Neðri deild Álþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að rannsaka :
1. Á hvern hátt best verði komið á innlendri vátryggingu á kartöflum, svo 

að þær verði bæði trygg og veðhæf eign.
2. Hvernig best verði greitt fyrir því, að landsmenn geti sem fyrst fullnægt 

eigin þörfum um notkun þessarar nytjajurtar.
Að loknum þessum rannsóknum leggi stjórnin fyrir næsta þing laga- 

frumvarp um þessi mál, og sje þar einnig ákveðið, að úr rikissjóði skuli 
veittur styrkur og lán til þess að koma upp hæfilega stórri og öruggri kart- 
öflugeymslu i Reykjavik og viðar á landinu, þar sem svipuð skilyrði eru fvr- 
ir hendi. Er ætlast til þess, að styrkur þessi og lán verði veitt fjelagsskap 
kartöfluframleiðenda, þeirra, er hlut eiga að máli á hverjum stað, eða öðrum 
þeim fjelagsskap, sem þeir kynnu að fela framkvæmdir í þessu efni.

/

Ed. 690. Wefndarálit

um frumvarp til laga um Fiskiveiðasjóð lslands.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefir borist brjef frá fjárhagsnefnd Ed., þar sem hún 
æskir þess, að sjávarútvegsnefnd taki til meðferðar frv. til laga um veðlánasjóð 
fiskimanna í sambandi við frv. þetta.

Meiri hlnti nefndarinnar telur hvorugt þetta frv., eins og þau nú liggja 
fyrir nefndinni, svo úr garði gert, að hann geti fylgt þeim óbreyttum. Hinsvegar 
er nú komið nærri þinglausnum, og þvi ekki kostur á að koma að breytingum,

Alpt. 1929. A. (41. löggjafarping). 185
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ef nokkuð á aö geta náð framgangi á þessu þingi. En þar sem meiri hlutinn 
telur mál það, er þessi frv. hljóða um — lánsstofnun fyrir hinn smærri útveg 
iandsmanna —, afar-mikilsvert mál, ef hægt væri að koma þvi í það horf, sem 
best hentar þéim, sem njóta eiga, og þar sem undirbúningur málsins, að dómi 
meiri hlutans, er enn ekki svo rækilegur sem þörf er á um svo stórt mál, og 
þar sem fje það, sem slíkri stofnun er ætlað tii rekstrar eftir frv. um Fiskiveiða- 
sjóð íslands, er mjög svo ófullnægjandi til þess, að slík lánsstofnun geti komið 
að verulegum notum fyrir hinn smærri útveg, þá leggur meiri hluti nefndarinnar 
til, að báðum þessum frv. verði visað til rikisstjórnarinnar með tilmælum um, 
að hún undirbúi lög um fullkomna lánsstofnun fyrir hinn smærri útveg lands- 
manna og leggi frv. til sllkra laga fyrir næsta Alþingi.

Alþingi, 17. mai 1929.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason,
formaður. fundaskr. og frsm.

ftld. 691. Breytingartillaga

við tillögn til þingsályktunar um Borgarnesbát.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Tillögugreinin orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að leita álits sjer 

fróðs manns um, hvað kosta mundi bygging hentugs báts til Borgarnesferða.

Sþ. 699. Lög

um breyting á löguni nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjómerki o. fl.

(Afgreidd frá Sþ. 7. maí).

7. gr. laganna orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 

yrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við hafnir nauðsynleg 
leiðarmerki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje kröfum um það hagað eftir tekj- 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður farartálmi, t. d. sekkur skip á löggiltri höfn eða á almennri 
siglingaleið. Skal þá hafnarnefnd eða, ef hún er engin, hreppstjóri gera þær ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi 
að lilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema fararlálmann burt 
eða gera hann óskaðlegan. Skal þetta fram fara eins fljótt og unt er. Staðinn
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skal merkja í samræmi við allsherjarreglur og í samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartálminn er á 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, syo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd að merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, og lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um íramkvæmdina i samráði við 
ráðuneytið.

Kostnað þann,'sem leiðir af þvi að nema i burt farartálma, greiðir 
hafnarsjóður að þvi leyti, sem hann ekki fæst greiddur af eiganda þess, er farar- 
tálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, er um það kunna að gilda á hverjum 
tíma, þó ekki hærri upphæð en 500 kr. Verði nettó-kostnaður meiri en þeirri 
upphæð nemur, greiðist það, sem umfram er, að ’/» hlutum úr rikissjóði og 
Vi hluta úr hafnarsjóði. Þó má kostnaðarhluti hafnarsjóðs aldrei nema meiru 
en V4 hluta af þess árs tekjum hans. Reynist svo, greiðist það, sem þar er 
fram yfir, úr rikissjóði, enda hafi verkið verið framkvæmt með samþykki 
rikisstjórnarinnar og undir eftirliti trúnaðarmanns af hennar hendi.

Nú vanrækir hafnarnefnd að eyða farartálmanum, og lætur þá ráðu- 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl- 
um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst til hafnar 
eða hafnarleiða, sker ráðuneytið úr.

Sþ. 693« ÞingaAlyktun

um að halda óbreyttu gengi gjaldeyrisins.

(Afgreidd frá Sþ. 17. maí).

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að sjá um, að núverandi 
gjaldeyrisgengi verði haldið óbreyttu.

%

Ed. 694. Ttllaga

til þingsályktunar um skólasjóð Herdísar Benediktsen.

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera engar ráð- 
stafanir um gjafafje Herdisar Benediktsen til skólastofnunar á Vesturlandi án 
samþykkis sýslunefndanna í hinu forna Vesturamti.
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Ed. 695. Lög

utn breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á síld.

(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Sildareinkasala íslands hefir einkasölu á allri síld, sem er söltuð, 

krydduð eða verkuð á annan hátt til útflutnings á tslandi, svo og á allri sild, 
sem veidd er til útflutnings af islenskum skipum bjer við land, hvort heldur 
innan eða utan landhelgi, eða verkuð i íslenskri landhelgi. Heimilt er þó is- 
lenskum verksmiðjum að selja til útlanda sild, lagða i oliu eða krydd i loft- 
þjettum dósum, sem rúma ekki yfir 5 kg. hver.

Heimilt er framkvæmdarstjórn sildareinkasölunnar að krefjast þess, að 
þeir, sem veiðileyfi hafa fengið, afhendi einkasölunni ferska sild til söltunar, 
þar sem þvi verður við komið, ef framkvæmdarstjórn telur það nauðsynlegt 
vegna starírækslunnar, enda sje sildin útflutningshæf, að dómi umboðsmanna 
einkasölunnar. Framkvæmdarstjórnin sjer þá um eða ráðstafar verkun síld- 
arinnar á þann hátt, er henni þykir hentast eftir inarkaðshorfum á hverj- 
um tima.

2. gr.
2. og 3. tölul. 4. gr. orðist svo:
2. Að útvega tunnur, salt og annað efni, sem áætlað er að með þurfi 

til sildarverkunar hvert ár, og sjá um verkun og geymslu sildarinnar, annað- 
hvort milliliðalaust eða eftir samningum við ákveðna saltendur, eftir nánari 
ákvörðun framkvæmdarstjóra i samráði við útflutningsnefnd. Sjer til aðstoðar 
getur framkvæmdarstjórn haft umbaðsmenn, sem hafa eftirlit með flokkun 
sildar og allri vinnu í hverri verstöð, þar sem síld er verkuð til útflutnings.

3. Að selja fyrir einkasöluna alla sild, saltaða, kryddaða eða verkaða á 
annan hátt, og skila sildareigendum andvirði hennar svo fljótt sem unt er, 
eftir að það greiðist, að frádregnum kostnaði við starfrækslu einkasölunnar 
og þvi, er legst i sjóði. Bráðabirgðagreiðslur miðast við áætlað verð og skiftast 
þær hlutfallslega milli allra^ sem skilað hafa sild til einkasölunnar, þótt 
meira eða minna af henni sje óselt. 1 reikningslok skal greiða sildareigendum 
fullnaðarverð. Skal það miðað við meðalverð allrar sildar það ár og sama 
verð greiðast fyrir alla sild af sömu tegund og gæðum, afhenta eiukasölunni 
á sama stað. — Þó skal heimilt að semja fyrirfram við sildarveiðendur um af- 
hending ákveðins sildarmagns, til þess að tryggja forsamninga einkasölunnar, 
og má greiða fyrir þá síld alt að 1 kr. yfir meðalverð á tunnu, enda ábyrgjast 
þá sildarframleiðendur gagnvart einkasölunni, að slikir samningar verði uppfyltir.

3. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Framkvæmdarstjórninni i samráði við útflutningsnefnd er heimilt að
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taka fje að láni til þess að kaupa tunnur, salt og annað efni til síldarverk- 
unar, svo og til þess að greiða framleiðendum upp i sild þá, er þeir hafa af- 
hent einkasölunni, el'tir rjettum hlutföllum við síldarmagn þeirra. Slikt.lán 
má taka út á sildina, hvort heldur fyrirfram eða jafnótt og hún er fullverkuð.

Lánsstofnanir, sem veita einkasölunni slík lán, hafa sameiginlegt 
lögveð í allri sfld, sem einkasalan hefir til sölumeðferðar á hverjum tima, svo 
og i birgðum hennar af tunnum, salti og öðru efni.

Ríkisstjórninni er og heimilt að ábyrgjast lán til einkasölunnar. Skulu 
þau lán endurgreidd að fullu, áður en nokkrum sildarframleiðanda verður 
greitt meira en 18 kr. á lunnu af saltsild, að meðtöldu andvirði umbúða og 
verkunarkostnaði, eða tilsvarandi upphæð fyrir öðruvísi verkaða síld. Ábyrgð 
rikissjóðs gildir til ársloka 1930 og skal aldrei nema hærri upphæð. en svo, 
að hún og varasjóður einkasölunnar á hverjum tima nemi samtals 500 
þús. krónum.

Nú er andvirði sildar að nokkru eða öllu leyti greitt þeim, er afhenti 
hana til einkasölunnar, og er einkasalan ,þá ábyrgðarlaus, þótt siðar sannist, 
að sildin var annars eign eða veðsett öðrum án vitundar einkasölunnar. 
Greiðast þá eftirstöðvar sildarandvirðis rjettum eiganda eða veðhafa, en sildin 
sjálf er aldrei afturkræf.

4. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Þeir, sem ætla sjer að veiða sild til útflutnings, skulu innan 15. mai ár 

hvert tilkynna stjórn einkasölunnar, hve mikið þeir ætli sjer að veiða á því 
ári. Hverri tilkynningu fylgi skilriki fyrir þvi, að tramleiðandi hafi tök á að 
veiða þá síld, sem bann óskar veiðileyfis fyrir, enda tilgreini hann nöfn og tölu 
þeirra skipa, er hann hygst að nota til veiðanna, og aðra aðstöðu sina, eftir 
því sem framkvæmdarstjórn einkasölunnar krefst. Veiðileyfi skulu tilkynt 
innan 1. júni.

Nú er veiðileyfi veitt, en leyfishafi færir eigi fyrir 1. júlí sönnur á, að 
hann hafi trygt sjer skip, sem að dómi framkvæmdarstjóra teljast-fullnægjandi 
til veiðanna, og má þá taka leyfið af honum aftur, ef dregið hefir verið úr 
veiðileyfum annara vegna leyfis hans.

Ef útlit er fyrir of mikla framleiðslu, getur útflutningsnefnd, hvenær 
sem er á veiðitimanum, takmarkað hlutfallslega veiðileyfi þau, sem hún hefir 
veitt, eða slitið allri sildarsöltun, ef henni þykir nauðsyn til bera, þótt sumir 
hafi þá ekki veitt alla þá sild, er þeir höíðu leyfi íyrir. Þá er svo stendur á, 
skulu reknetabátar þó að jafnaði hafa veiðileyfi lengur en herpinótaskip.

5. gr.
8. gr. orðist svo:
Myndaðir skulu tveir sjóðir, markaðsleitarsjóður og varasjóður. 1 mark- 

aðsleitarsjóð skulu renna */*%, en í varasjóð l1/**/® af andvirði seldrar sildar. 
Varasjóði má siðar, þegar ástæða þykir til, skifta í íleiri deildir, svo sem stofn- 
sjóð og aðra sjóði til tryggingar framþróun einkasölunnar, útgerðinni og verka- 
fólki þessarar framleiðslu, þegar sildveiði og sildaratvinna bregst. Sjóðum
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þessum skal stjórnað af útflutningsnefnd, en atvinnumálaráðherra gefur út 
reglugerð um skipulag þeirra og notkun.

6- gr-
Aftan við 12. grein bætist:
Að lokinni endurskoðun ár hvert úrskurðar útflutningsnefnd reikningana. 

Úrskurði hennar má áfrýja til atvinnumálaráðherra.

7. gr.
13. gr. orðist svo:
Laun framkvæmdarstjóra skulu ákveðin af útflutningsnefnd, en þóknun 

útflutningsnefndarinnar af rikisstjórninni. Framkvæmdarstjórar ráða þá starfs- 
menn, sem þeir telja nauðsyn á, og ákveða laun þeirra, i samráði við útflutn- 
ingsnefnd. Umboðsmenn (síldarmatsmenn) og skrifstofuþjónar einkasölunnar 
mega ekki reka sildarútveg, síldarsöltun eða kaupa sild til söltunar.

8. gr.
Aftan við 16. gr. bætist:
Ennfremur falla úr gildi samningar, sem koma i bág við lög þessi, þótt 

gerðir hafí verið á.ður en lög þessi öðluðust staðfestingu.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt sem þau hafa hlotið konunglega stað- 

festingu. Skal þá jafnframt meginmál þeirra fært inn i aðallögin og þau gefin 
út i einni heild sem lög frá Alþingi.

Bd. 696. i-öff

um verkamannabústaði.
(Afgreidd frá Ed. 18. mai).

1. gr.
Stofna skal byggingarsjóði i kaupstöðum og kauptúnum, til þess að 

lána til íbúðarhúsbygginga samkvæmt skilyrðum þeim, sem lög þessi setja, 
enda hafi verið færð rök að þvi fyrir atvinnumálaráðherra af 5 manna nefnd 
i kaupstöðum og 3 manna nefnd i kauptúnum, að þörf sje slikrar opinberrar 
aðstoðar. Nefndir þessar skulu kosnar hlutbundnum kosningum af hlutaðeig- 
andi bæjar- eða sveitarstjórn.

2. gr.
Nú er stofnaður byggingarsjóður samkvæmt 1. gr., og aflast honum 

þá fje sem hjer segir:
1. Rikissjóður leggur i sjóðinn árlega upphæð, sem s'varar til einnar krónu 

fyrir hvern ibúa kaupstaðarins, i fyrsta skifti .1930,
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2. Bæjarsjóður og sveitarsjó'ður leggur í sjóðinn árlega uppbæð, sem svarar 
til einnar krónu fyrir hvern ibúa kaupstaðarins eða kauptúnsins, í fyrsta 
skifti 1930.

3. Ennfremur getur sjóðurinn tekið lán til útlánastarfsemi sinnar. Lánin 
ábyrgist íikissjóður og bæjarsjóður eða sveitarsjóður i jöfnum hlutföllum.

Nú er kauptún aðeins hluti úr hreppi, og skal þá tillagi sveitarsjóðs 
til byggingarsjóðs jafnað niður á ibúa kauptúnsins, þá sem gjaldskyldir eru 
til sveitarsjóðs, eftir sömu reglu og útsvör.

3. gr.
Byggingarsjóður veitir lán til byggingarfjelaga, sem reist eru á samvinnu- 

grundvellí, til þess að koma upp ibúðum fyrir fjelagsmenn sina.
Lán þessi skulu veitt gegn 1. veðrjetti í búsnm og trygð með veðskulda- 

brjefi fyrir hverja ibúð, er nemi í fyrstu alt að 85#/« af þvi verði, sem hún 
kostar uppkomin, og ávaxtist og endurborgist með jöfnum greiðslum, þannig 
að árlegt gjald sje 6#/o af allri lánsupphæðinni í 42 ár.

4. gr.
Byggingarsjóðurinn skal jafnan vera i handbæru fje i banka eða spari- 

sjóði, þar sem ávaxta má fje ómyndugra, að svo miklu leyti sem honum er 
ekki varið til útlána.

5. gr.
Byggingarfjelög hafa rjett til að fá lán úr byggingarsjóði samkv. 3. gr., 

ef þau fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. að byggingarfjelagið komi upp byggingum fyrir fjelagsmenn sina.
2. að húsin sjeu gerð úr varanlegu efni, með tveggja og þriggja herbergja 

ibúðum auk eldhússog geymslu, með venjulegum nútímaþægindum og sjer- 
stökum bletti handa hverri íbúð, en að öðru leyti sje fyrirkomulag bygg- 
inganna samþykt af atvinnumálaráðuneytinu.

3. að fjelagsmenn sjen fjárráða, heimilisfastir innan kaupstaðarins eða kaup- 
túnsins og hafi eigi haft yfir 4000 króna árstekjur, miðað við meðaltal 
3 siðustu ára, er þeir gerast fjelagsmenn, nje yfir 4000 kr. eignir.

4. að ibúðirnar sjeu seldar fjelagsmönnum fyrir það verð, sem þær kosta 
byggingarfjelagið, gegn a. m. k. 15°/« útborgun, og með sömu lánskjörum 
á eftirstöðvum kaupverðsins sem Qelagið nýtur hjá byggingarsjóði.

5. áð byggingarnar sjeu reistar á lóðum, sem kaupstaðirnir eða rikið eiga 
eða leigja, og sje ársleigan metin reglulega á 5 —10 ára fresti. Þegar um 
sambyggingu er að ræða, skal lóðarleigunni jafnað niður eftir eignarhlut- 
föllum i byggingunni.

6. að ákveðið sje i samþyktum fjelagsins, að enginn, sem keypt hefir ibúð 
af fjelaginn, megi selja hana, nema stjórn byggingarfjelagsins bafi áður 
hafnað forkaupsrjetti fjelagsins vegna, og ekki framleigja nema með leyfi 
stjórnar fjelagsfns. Söluverð slikrar ibúðar má ekki vera hærra en siðasta 
kaupverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra endúrbóta, sem á hafa 
verið gerðar eftir að siðasta sala fór fram, en að frádreginni hæfilegri
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fyrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sje um fram- 
leigu að ræða, ákveður stjórn fjelagsins, hve há leigan megi vera, og miðast 
hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkv. mati, at íbúðinni eða 
hluta hennar, sem leigður er.

7. að settar sjeu reglur í reglugerð, sem staðfest sje af atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu, um viðhald hpsanna, og skal stjórn fjelagsins hata 
eftirlit með þvf. Þegar um sambyggingu er að ræða, skal kostnaður við 
viðhald húsanna hið ytra lagður á bygginguna i heild, en siðan jafnað 
niður á eigendur eftir eignarhlutföllum þeirra í byggingunni, en viðhald 
hið innra á hverri íbúð skal hún bera. Um sameiginleg tæki innanhúss 
i sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir þvi, sem 
segir i reglugerðinni.

8. að stjórn byggingarsjóðsins hati fallist á samþyktir fjelagsins og það full- 
nægi að öðru leyti skilyrðum þeim, sem atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið setur fyrir viðurkenningu slikra fjelaga.

6- gr.
í stjórn byggingarsjóðs hvers kaupstaðar eða kauptúns skulu vera 3 

menn. Sjeu tveir þeirra kosnir með hlutfallskosningu af hlutaðeigandi bæjar- 
stjórn eða sveitarstjórn til 4 ára í senn, en einn skipaður af atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytinu til jafnlangs tíma, og er hann formaður sjóðsstjórnar- 
innar. Stjórnin hetir á hendi allar fjárreiður sjóðsins, lántökur og lánveitingar 
úr honum samkvæmt reglugerð, er atvinnu-og samgöngumálaráðuneytið setur. 
Greiðast laun hennar úr rikissjóði og ákveður atvinnumálaráðherra þau, en 
annan kostnað greiðir byggingarsjóður.

7. gr.
Ársreikningar byggingarfjelags skulu ætíð lagðir fyrir stjórn byggingar- 

sjóðs til athugunar, og getur hún krafist allra skýrslna um hag og rekstur 
fjelagsins, meðan nokkuð stendur eftir af láni því, er veitt hefir verið til 
bygginganna.

Ríkisstjórnin úrskurðar reikninga byggingarsjóðs, en bæjarstjórn eða 
sveitarstjórn kýs tvo endurskoðendur þeirra með hlutfallskosningu til eins 
árs í senn.

8. gr.
Nú er ekkert byggingarfjelag til i kaupstaðnum eða kauptúninu, sem 

lán fær úr byggingarsjóði, og er þá bæjarstjórn eða sveitarstjórn heimilt að 
ákveða, að bæjarfjelagið eða sveitarfjelagið komi upp byggingunum, og hefir 
það þá sömu rjettindi og skyldur sem byggingarfjelög samkvæmt lögum þessum.

9. gr.
Ríkisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum fjelagsmanna, 

bæði sjerbyggingum og sambyggingum, til afnota fyrir byggingarfjelög. Sömu- 
leiðis setur hún, i samráði við hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarstjórnir, örugt 
eftirlit með framkvæmdum byggingarfjelaga, sem starfa samkvæmt lögum 
þessum.
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Kd. «

nm breyting á lögum nr. 52, 7. maí 1928, um tilbúinn áburð.
(Afgreidd frá Nd. 18. maí).

2. gr. laganna orðist svo:
Árin 1930 og 1931 er rikisstjórninni beimilt að greiða úr rikissjóði til 

flutnings á tilbúnum áburði uppbæð, sem svarar til þess kostnaðar, sem af þvi 
leiðir að flytja tilbúinn áburð frá útlöndum og milli og til þeirra hafna, sem 
skip Eimskipafjelags íslands og strandferðaskip ríkisins koma á.

Styrkurinn greiðist hrepps-, bæjar-, búnaðar- og jarðræktarfjelögum i 
hlutfalli við flutningskostnað á áburðinum frá útflutningsböfn til þeirra.

Við útreikning á flutningskostnaði skal þó ekki reiknað nákvæmar en 
svo, að öllum fjelógum sje skipað i nokkra kostnaðarflokka.

Rikisstjórnin setur nánari reglur um þetta og annað, er þurfa þykir.
Búnaðarfjelag íslands annast um úthlutun styrksins og sending.

Ed. 09S. Eög

um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis.
(Afgreidd frá Ed. 18. mai).

1. gr.
í stað orðanna »hinn 1. vetrardagura i 23. gr. laganna komi: hinn

1. laugardagur i júlimánuði.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 099.

um laganefnd.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

1- gr-
Forsætisráðherra er heimilt að skipa þriggja manna nefnd, er nefnist 

laganefnd. Nefndarmenn skulu skipaðir til 4 ára- í senn. Þeir skulu vera 
heimilisfastir í Reykjavik og tveir þeirra hið fæsta hafa lokið embættisprófí 
i lögfræði.

2. gr.
Laganefnd skal skylt að vera rikisstjórninni, alþingismönnum, þing- 

nefndum og milliþinganefndum til aðstoðar um samningu lagafrumvarpa, 
samræmd laga og annan undirbúning löggjafarmála.

3. gr.
Laganefnd skal gefa út safn af gildandi lögum landsins, i úlgáfu, sem
Alþt. 1929. A. (41. lðggjafarþing). 186
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handhæg er fyrir almenning. Skal leggja áherslu á að láta sem fullkomnastar 
og handhægastar efnisskrár fylgja útgáfunni.

Lagasafn þetta skal gefið út að nýju að minsta kosti á 10 ára fresti, 
og þá gæta þeirra breytinga, sem orðið hafa á löggjöfinni.

4. gr.
Kostnaður við störf laganefndar og útgáfu lagasafns þess, 'er ræðir um 

í 3. gr., greiðist úr rikissjóði. Tekjur af sölu lagasafnsins renna í rikissjóð.

E<l. 700. Lög

um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur.

(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

1. gr.
Jarðirnar Ártún og Árbær í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu skulu lagðar 

undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Reykjavikur frá 1. janúar 1929 að telja.

2. gr.
Frá sama tíma tekur Reykjavikurbær að sjer framfærslu allra þeirra, 

sem hjálparþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga, eða mundu eignast, ef 
lög þessi væru ekki sett, í Mosfellshreppi, vegna fæðingar eða dvalar á jörðum 
þeim, sem um ræðir í lögum þessum.

3. gr.
Reykjavíkurkaupstaður greiðir Mosfellshreppi í eitt skifti fyrir öll fimtán 

þúsund krónur.

K<1. 701. Lög

um innflutning og ræktun sauðnauta.

(Afgreidd frá Ed. 18. mai).

1. gr.
Ríkisstjórnin skal, svo fljótt sem því yerður við komið, kaupa eða 

hlutast til um, að flutt verði til landsins nokkur sauðnaut til tiiraunaræktunar.

2. gr.
Ríkisstjórnin getur falið Búnaðarfjelagi íslands að hafa umsjón með 

sauðnautaræktinni, velja haglendi fyrir dýrin og semja um hagagöngu og 
gæslu þeirra.
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Áhersla skal lögð á, þegar haglendið er valið, að lífsskilyrðin fyrir dýrin 
verði sena ákjósanlegust og að örugt sje, að dýrin geti ekki tapast.

3. gr.
Nú fjölgar sauðnautum og tilraunir benda til, að ræktun þeirra muni 

verða arðvænleg, og skal þá selja bændum sauðnaut til uppeldis við sann- 
gjörnu verði, svo sem bústofninn leyfir.

4. gr.
Nauðsynlegan kostnað, sem af þessu leiðir, skal greiða úr rikissjóði.

Ert 702. Fjáraukalög

fyrir árið 1927.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

' 1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögum 1927, eru veittar 

kr. 890309,26 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2—10. hjer á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:

I. Ráðuneytið o. fl.
kr.

Við 4. Annar kostnaður .................................. 31039,69
— 5. Fyrir að gegna líkisfjehirðisstörfum ... 97,79
— 6. b. Til pappírs og prentunar.................. 3776,15

c. — kostnaðar við sendingar .......... 355,83
— 7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs-

húsinu og ráðherrabústaðnum ........... 7626,65

kr.

-------------- 42896,11
II. Hagstofan.

Við 3. Pappir, prentun og hefting bagsk........  1529,30
— 4. Prentun eyðublaða................................ 332,40
— 5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m.................. 386,44
— 7. Til að gefa út manntalið 1703   80,44

------------- 2328,58
III. Utanrikismál o. fl.

Við d. Til skrifstofuhalds .......................... 1166,56
— 4. Kostnaður við sambandslaganefnd ... 3748,73

------------- 4915,29
50139,98

Flyt ... 50139,98
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kr.
Flntt ... 50139,98

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. er veitt:

kr. kr.
A. Dómgæsla og lögreglustjórn.

Við 1. b. Annar kostnaður... 
4. d. Ýms útgjöld..........

a, Laun fulltrúa, 3 skrifara og inn-

1927,23
1476,29

heimtumanns .................................. 6976,00
— b. Laun 3 tollvarða ............................. 1722,00
— d. Hiti og ljós.......... 465,00
— e. Innheimtukostnaður ............................. 4526,00
— 6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og

bæjarfógeta................... .................................. 2833,26
— 8. Til landhelgigæslu .. .................................. 106034,66
— 10. Til hegningarhússins í Reykjavík og

viðhaidskostnaður fangelsa .. ............ 5563,29
— 11. Annar sakamálakostnaðnr og lögreglu-

mála m. m...................................................... 29619,84
— 12. Borgnn til sjódómsmanna .................... 1280,00
— 13. Borgnn til setu- og varadómara............ 387,40

--------------- 162810,97

B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
— 1. a. Enáurgjald handa embættismönnum

fyrir burðareyri ..................................... 12713,17
— 2. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. Q. fyrir

nokkrar opinberar byggingar................... 7525,51
— 3. Til embættiseftirlitsferða............................. 1753,60
— 4. Gjald tii yfirskattanefnda og fyrir skatt-

virðingar ...................................................... 14321,99
— 5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. .. 12072,20

--------------- 48386,47
--------------- 211197,44

4. gr.
Til viðbótur við gjöldin i 12. gr. er veitt:

Til læknaskipunar og heilbrigðismála.
Við 8. Til geislaiækningastofu ríkisins ............ " 3500,00
— 9. Til sömu stofnunar, áhaldakaup............ 1000,00

Fiyt 4500,00 ............ 261337,42
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kr.
Flntt ... 4500,00

Við 17. Heilsnhælið á Vffilsstöðum ................... 3211,25
— 18. b. Til viðbótarbyggingar við geðveikra-

hælið á Kleppi ..................................... 35000,00

kr. kr.
... 261337,42

42711,25

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

Samgöngnmál.

A. Póstmál.
Við 3. a. Skrifstofnkoslnaðnr í Reykjavfk hjá 

aðalpóstmeistara og póstmeistara, eftir 
reikningi..................................................... 4041,18

— d. Önnur gjöld.............................................. 6069,20
--------------- 10110,38

B. Vegabætnr.
Við I. 3. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar 683,60

— 4. Ti! aðstoðarmanna og mælinga.. 12824,35
— 5. Skrifstofnkostnaðnr .................... 324,89
— II. a. 6. Langadalsvegur .................... ... 730,35
— 8. Pelamerknrvegnr .................... 187,05
— b. Viðhald og umbætur.................... 73575,02
— IV. Til brúargerða ..................................... 51878,08
— VI. Fjalivegir...................................................... 483,55
— VIII. 1. Til akfærra sýsluvega .................... 379,25
— XIII. Til þess að kaupa Fornahvamm og 

byggja þar gistihns............................. 12696,02
--------------- 153762,16

C. Samgöngnr á sjó.
Við 1. Til strandferða Esju........................... 65307,83
— 2. — bátaferða á flónm, fjörðum og

vötnnm
a. Rekstrarstyrkir............................. 5250,00

---- ---------- 70557,83

D. Hraðskeyta- og talsfmasamband.
Við I. Til viðauka sfmakerfa, smærri efnis-
— kaupa o. fl................................................... 14805,49

14805,49 234430,37 304048,67
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Fiutt ...
kr.

14805,49
kr.

234430,37
kr.

304048,67
Við II. Til nýrra símalagninga .......... 26532,87
— IV. 3. Ritsimastöðin í Reykjavík .......... 814,96
— 5. Bæjarsiminn í Reykjavik .......... 41314,44

6. Áhaldahúsið .................. .......... 550,87
— 7. Ritsímaslöðin á Akureyri 

bæjarsimakerfinu ...........
ásamt

3187,14
— 8. Ritsimastöðin á Seyðisfírði 

bæjarsimakerfínu ..........
ásamt

3869,76
— 9. Ritsimastöðin á ísafírði 

bæjarsímakerfínu ..........
ásamt

2619,62
— 10. Simastöðin á Borðeyri .. .......... 803,79
— 11. Símastöðin i Hafnarfírði .......... 1673,46
— 12. Simastöðin á Siglufirði ........... 2125,34
_ 15. Til annara simastöðva og eftir-

litsferða ......................... ... ... 9665,58
_ VIII. Viðhald landssfmanna .......... . 33297,15

-------- ----- 141260,47

E. Vitamál.
Viö I. 3. Til skrifstofuhalds........................... 238,35
— 4. Ferðakostnaður og fæðispeningar 221,90
— II. Laun vitavarða .......................... 1713,02
— III. Rekstrarkostnaður vitanna ......... 17690,45
— V. a. Landtökuviti á Dyrhólaey.......... 1688,63
— VI. Breytingar og viðgerðir á Hermóði 9193,13

-------------- 30745,48
-------------  406436,32

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

Til kirkju- og kenslumála.

A. Andlega stjettin.
Við 7. Til húsabóta á prestssetrum......................................... 11900,00

B. Kenslumál.
Við I. Háskólinn.
— h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla........ 172,43
— i. 3. Ýms gjöld .................................. 2804,02

Flyt .. 2976,45 11900,00 710484,99
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kr. kr. kr.
Flutt ... 2976,45 11900,00 710484,99

Við k. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta.. 400,00
— II. b. Til læknaefna til að ljúka námi í

sængurkvennastofnun erlendis 737,50

Við III. Mentaskólinn.
— b. 3. Til skólabússins utan og innan 873,63
— 4. Til stundakenslu og prófdóm-

enda .......................................... 3677,75
— 8. Til vísindalegra áhalda.......... 194,83
— 11. Til verðlaunabóka.................. 17,01

Við IV. Gagnfræðaskóiinn á Akureyri.
— b. 1. Til aukakennara og stunda-

kenslu....................................... 1884,00
— 2. Til framhaldsnáms.................. 1000,00
— 3. Til bóka- og kensluáhalda ... 600,29
— . 4. Til að kaupa skuggamyndavjel

og fleiri kensluáhöld .......... 393,40
— 5. Til eldiviðar og Ijósa .......... 470,99
— 8. Til skólahússins utan og innan 118,85
— 9. Til ýmislegra gjalda............... 1670,59

Við V. Kennaraskólinn.
b. 3. Bókakaup og áhöld.................. 54,50

— 5. Til viðhalds .......................... 298,50

Við VI. Stýrimannaskólinn.
— b. 4. Ýmisleg gjöld .......................... 5,52

Við VII. Vjelstjóraskólinn.
— b. 1. Til stundakenslu .................. 844,00
— 2. Húsnæði .................................. 400,00

Við VIII. Bændakensla.
— 1. Bændaskólinn á Hólum.
— c. 4. Ýmisleg gjöld .................. 16253,36
— 2. Bændaskólinn á Hvanneyri.
— c. 2. Til kensluáhalda ................... 171,21
— 3. Til eldiviðar og Ijósa.......... 1063,78
— 4. Ýmisleg gjöld ................. 791,05
— 3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli.
— b. Til breytinga og aðgerða á

Staðarfellshúsinu .................. 700,00

Flyt ... 35597,21 11900,00 710484,99
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Flntt ...
kr.

35597,21
kr.

11900,00
kr.

710484,99
Við XI. Yfirsetukvennaskólinn.
— 2. b. Annar kostnaður .................... 1134,55

Við 'XIII. Almenn barnafræðsla.
— 4. Tii farkenslu og eftirlits með

heimafræðslu..................................... 1800,00
— 5. Til prófdómara við barnapróf ... 8626,99

Við XIV. Unglinga- og alþýðuskólar.
— 1. Til alþýðuskólans á Eiðum.
— c. 2. Til kensluáhalda.................... 496,71
— 3. Til eldiviðar og Ijósa............ 530,70
— 4. Til húsbúnaðar.................... 6,31
— 5. Ýmisleg gjöld .................... 1533,04

Við XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja.. 13040,14
62765,65

74665,65

Við

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

2. Þjóðskjalasafnið.
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa,

umbúnaðar skjala og aðstoðar 348,75

Við
5. Landsbókasafnshúsið. 

a. Tii eldiviðar, Ijósa og ræstingar ............ 259,40

Við
19. Styrknr til skálda og listamanna. 

g. Til þess að kanpa listaverk ............ 993,21
— 35. Til landskjálftarannsókna .................... 6,99
— 36. Til veðnrathugana og veðurskeyta 12975,81
— 39. c. Til girðingar nm listasafnshúsið ... 1157,30
— 45. Ferðastyrknr til útlanda............................ 1100,00

--------------- 16841,46

Flyt ... 801992,10
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kr.
Flutt ... 801992,10

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: kr.

Við
Til verklegra fyrirtækja.

4. Til kaupa á fljótandi skurðgröfu.......... 3782,41

Við
14. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik. 

b. Til aðstoðar......................................... 1400,00

Við
17. Laun yfirmatsmanna o. fl. 

f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna 7424,28
18. Til eftirlits með skipum og bátum og

öryggi þeirra ..........................................
19. Til bryggjugerða og lendingarbóta

1537,50
3186,16

— 24. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafs- 
löndunum................................................. 742,29

------------- 18072,64

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 17. gr. er veitt:

Til almennrar styrktarstarfsemi.
Við 3. Styrkur til sjúkrasamlaga .................. 2298,35
— 6. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum

erlendis ................................................. 396,24

------ ------- 2694,59

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitl:

óviss útgjöld ............................................................

--------- 67549,93

Samtals ... 890309,26

Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 187
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um samþykt á landsreikningnum 1927.

(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

Ed. 703. bög

Áætlun Reikningur
kr. kr.

I. Tekjur:
1. Fasteignaskatlur ................................................. 225000 258930,16
2. Tekju- og eignarskattur.......................................... 950000 736947,13
3. Lestagjald af skipum .......................................... 35000 43443,50
4. Aukatekjur.............................................................. 375000 490843,35
5. . Erfðafjárskattur .................................................. 40000 30930,61
6. Vitagjald ................................................................. 300000 374902,30
7. Leyfisbrjefagjald ................................................. 10000 11910,98
8. Stimpilgjald ......................................................... 325000 375477,18
9. Skólagjald................................................................. 15000 22350,00

10. Bifreiðaskattur......................................................... 25000 41102,87
11. Útflutningsgjald....................................................... 1000000 1183549,58
12. Áfengistollur ......................................................... 650000 422601,99
13. Tóbakstollur ......................................................... 775000 949015,00
14. Kaffi- og sykurtoliur .......................................... 1000000 1200805,49
15. Annað aðflutningsgjald......................................... 150000 207710,87
16. Vörutollur.................................. ......................... 1375000 1167179,10
17. Verðtollur.......................................... :................. 850000 957076,30
18. Gjald af brjóstsykur- og konfektgerð.................. 20000 51950,32
19. Pósttekjur................................................................. 400000 500474,40
20. Sfmatekjur................................................................ 1300000 1483411,75
21. Víneinkasalan......................................................... 500000 325000,00
22. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs o. fl................... 35100 38517,89
23. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ................. 325000 233670.18
24. Óvissar tekjur, ýmisl. greiðslur og endurgjöld ... 154034 676906,38
25. Tekjur samkv. sjerstöknm lögum........................ .................. 57752,12
26. Auknar lausar skuidir.......................................... .................. 471245,74
27. Eytt af sjóði ......................................................... .................. 393287,51
28. Eytt af innstæðu ................................................. .................. 152388,48
29. Greiddar innstæður o. fi......................................... .................. 2785,41

Samtals 10834134 12862166,59
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Fjárveiting Reikningur
kr. kr.

II. Gjöl.d:
1. Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til

Landsbankans ......................................................... 1639977 1569171,75
2. Borðfje Hans Hátignar konungsins .................. 60000 60000,00
3. Kostnaður við Atþingi og yflrskoðun lands-

reikninganna ......................................................... 199800 236761,77
4. Til rikisstjórnarinnar:

I. Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl. .................. 183700 219782,35
II. Hagstofan......................................................... 52300 53036,19

III. UtanTÍkismál o. fl............................................. 86500 91415,29
5. A. Dómgæsla og lögreglustjórn .......................... .742178 868803,36

B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 135000 183202,48
6 Læknaskipun og beilbrigðismál.......................... 945639 937093,09
7. Til samgöngumála:

A/ Póstmál ......................................................... 436967 462147,88
B. Vegabætur......................................................... 921620 1083119,66
C. Samgöngur á sjó .......................................... 330200 400757,83
D. Hraðskeyta- og talsímasamband .................. 1261300 1396441,35
E. Vilamál.............................................................. 307910 335000,20

8. Til kirkju- og kenslumála:
A. Andlega stjettin................................................. 363656 368894,60
B. Kenslumál ..........  •.......................................... 1241894 1169710,68

9. Til vísinda, bókmenta og lista .......................... 284245 289354,45
10. Til verklegra fyrirtækja......................................... 962610 1053108,13
11. Til almennrar styrktarstarfsemi.......................... 664700 1039302,83
12. Eflirlaun og styrktarfje......................................... 185450,80 165797,22
13. Óviss útgjöld ......................................................... 100000 167549,93
14. Lögboðnar fyrirframgreiðslur................................ 4000 26036,09
15. Eimskipafjelag íslands......................................... .................. 60000,00
16. Fjárgreiðslur samkv. lögum og fjárauka-

lögum........................................................................ .................. 625679,46

Samtals ... 11109646,80 12862166,59
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E«1 704. Ffárauttalög

fyrir árið 1928.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fvrir 1928, eru 

veittar samkvæmt 2.—7. gr. hjer á eftir kr. 262878,10.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

1. Kostnaður við löggæslumenn o. fl................................................... kr. 32007,75

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

1. Til kostnaðar við mænusóttarsjúklinga ... kr. 800,00
2. Til kostnaðar við geitnalækningar .............. — 300,00
3. Styrkur til sjúkrahúsbyggingar á Siglufirði — 6000,00

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

1. Til greiðslu álags á Grafarkirkju í Skaftártungu kr.
2. Eftirstöðvar af byggingarkostnaði prests-

setursins á Bergþórshvoli..................................... —
3. Styrkur til 9 stúdenta við háskólann til

Þýskalandsfarar...................................................... —
4. Fyrirskuggamyndavjelhandamentaskólanum —
5. Til aðgerðar mentaskólans ............................. —
6. Til gagnfræðaskólans á Akureyri: Aðgerð á

skuggamyndavjel .............................................. —
7. Til sama skóla, til aðgerða og breytinga ... —
8. Til miðstöðvarlagningar í stýrimannaskólann —
9. Til byggingar skóla og íbúðarhúss á Hólum —

10. Til aðgerða húsa á Eiðum ............................. —
11. Til aðgerðar kvennaskólans á Blönduósi ... —
12. Til byggingar Laugarvatnsskólans (endurv.) —
13. Upp í kenslustyrk til sama skóla.................... —
14. Til aðgerðar heyrnar- og málleysingjaskólans —
15. Til húsbyggingar á Staðarfelli .................... —

6000,00

441,86

1800,00
1311,05

17000,00

500,00
3600,00
5500,00

27000,00
7600,00
4000,00

37800,00
4000,00
500,00

3813,95
------------  kr. 120866,86

Flyt kr. 159974,61
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Fluttar kr. 159974,61
s* •

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 
1. Ferðakostnaður húsameistara Guðjóns Sam- 

úelssonar til útlanda, vegna undirbúnings 
undir ýmsar opinberar byggingar.................... kr. 2000,00

2. Skrifstofukostnaður sama fyrir árið 1928 ... — 3435,92
3. Til endurbyggingar sjóvarnargarðs fyrir landi 

jarðanna Einarsbafnar og Skúmsstaða 3318,26
4. Til aðstoðar á efnarannsóknarstofunni — 1600,00
5. Til sildarleitartilrauna með flugvjel ........... — 3243,70
6. Eftirstöðvar af kostnaði við sjóvarnargarð á 

Siglufirði siðastliðið sumar ............................. 729,75
7. Til fyrirhleðslu Þverár í Eyjafirði.................... — 1102,15
8. Til kostnaðar við rannsókn lungnapestar ... — 1051,60
9. Til fyrirhleðslu Skálmar..................................... — 2364,70

10. Til hafnarrannsókna.............................................. — 1301,50
11. Til sildarverksmiðjurannsókna .................... — 4050,00
12. Varnir gegn vatnságangi af Kúðafljóti........... — 3000,00
13. Áhöld og bækur handa efnarannsóknar- 

stofunni....................................................................... 3500,00

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt: 

1. Til Helgu ófeigsd., ekkju Árna Zakariassonar kr. 560,00

kr. 30697,58

2. Til sjera Jóns Árnasonar, frá J/ó —31/i2 — 363,42
3. Til Jóhannesar Sigfússonar, mentaskóla- 

kennara, frá Vio —31/i2 ..................................... 420,00
4. Til frú Ástu Einarson ..................................... — 840,00
5. Til Friðriks Jónssonar fyrrum pósts ............ — 630,00

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt: 

1. Kostn. við uppfyllingu kirkjugarðsins í Rvík kr. 7051,29

kr. 2813,42

2. Til rikisgjaldanefndarinnar ............................. — 13341,20
3. Til undirbúnings alþingishátiðarinnar 1930 — 49000,00

kr. 69392,49

kr. 262878,10Samtals
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um lendingarbætur í Þorlákshöfn.

(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

1- gr-
Til lendingarbóta i Þorlákshöfn skal úr ríkissjóði veittur helmiugur 

kostnaðar, eftir áætlun, sem atvinnumálaráðuneytið hefir samþykt, þegar fje 
er til þess veitt i fjárlögum, alt að 80000 kr., gegn jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að. Fjárhæð þessi greiðist sýslunefnd Árnessýslu að jafnri tiltölu og 
sýslusjóður Árnessýslu- leggur l'ram til lendingarbótanna.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs 

alt að 80000 kr. lán, er sýslusjóður Árnessýslu kann að taka til lendingar- 
bótanna. Lánsábvrgðin skal bundin því skilyrði, að yfirumsjón verksins og 
reikningshald sje falið manni, er atvinnumálaráðunevtið samþykkir.

3. gr.
Eigendur Þorlákshafnar leggi fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land 

til lendingarbótanna, uppsáturs-, iveru- og fiskhúsa, alt að 15000 m3, svo og 
land undir brautir og vegi, er nauðsynlegir kunna að þykja, ennfremur grjót, 
möl og önnur jarðefni, og þoli bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða tak- 
mörkun á afnotarjetti, sem lendingarbæturnar hafa í för með sjer.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða nálægt lendiugarbótunum má ekki gera 

neitt mannvirki til lendingarbóta, nje heldur halda þar út bátuni til útgerðar, 
nema samþykki sýslunefndar Árnessýslu komi til. .

Brot gegn þessu varða sektum, 1000—10000 kr.

5. gr.
Framkvæmd lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa 3 menn, 

er sýslunefnd Árnessýslu kýs. Skulu þeir kosnir til þriggja ára, og gengur 
1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

6. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja i þarfir lendingarinnar. Sýslu- 

sjóður Árnessýslu ábyrgist skuldir sjóðsins og sýslunefnd er ábyrg fyrir eign- 
um lendingarinnar.

7. gr.
Sýslunefnd má ekki án leyfis atvinnumálaráðuneytisins selja eða veð- 

setja fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir nje taka lán til lengri 
tima en svo, að þau verði greidd af tekjum næsta árs, nje endurnýja slík lán,

Eri. 705. EÖr
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og ekki heldur gera mannvirki við lendinguna svo stórvaxin, að árstekjur 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

8. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald lend- 

ingarvirkjanna og’ til árlegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að 
innheimta i lendingarsjóð Þorlákshafnar alt að 6% af brúttóverði afla hvers 
báts, er haldið er út til fiskiveiða í Þorlákshöfn, svo og önnur gjöld, er ákveð- 
in kunna að verða í reglugerð samkv. 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyrir sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
• Fyrir 1. desember ár hvert ber stjórn lendingarsjóðsins að semja áætl- 

un um tekjur og gjöld sjóðsins næsta ár og senda hann atvinnumálaráðu- 
neytinu til samþykkis.

11- gr.
Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skal stjórn lendingarsjóðs gera 

reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins á umliðnu ári. Reikninginn skal endur- 
skoða og úrskurða á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sem sýslunefnd Árnessýslu semur og atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, skal kveða á um alt það, er lýtur að sljórn lendingarsjóðs, 
viðhaldi lendingarbóta, umferð og góðri reglu í lendingunni, og fleira, er 
þurfa þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fvrir brot gegn henni, 20—1000 kr.
Sektir renna í lendingarsjóð.

13. gr. .
Með mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, er 

settar kunna að verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

Kd, 7OA. Lög

um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

Fyrri málsgr. 5. gr. laganna skal orða svo:
Stjórn útgáfudeildar Menningarsjóðs getur ráðið mann til að hafa á 

hendi hina daglegu vinnu við bókaútgáfu sjóðsins og verslun<þá með bækur, 
er óbjákvæmilega leiðir af útgáfustarfsemi þessari, en sjálf ræður stjórn út- 
gáfudeildar og ber ábyrgð á vali bóka, sem út eru gefnar, og frágangi þeirra.
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um dýralæknissetur í Vestfirðingafjórðungi.

(Afgreidd frá Ed. 18. maí).

Efri deild Alþingis ályklar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, 
að dýralæknirinn i Vestfirðingafjórðungi verði framvegis látinn hafa aðsetur í 
Stykkishólmi.

EH. 707. Þingsályktun

E<l, 7OS. Piugsályktun

um rýmkun landhelginnar.
(Afgreidd frá Ed. 18. mai).

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera alt, sem í hennar valdi 
stendur, til þess að fá þvi framgengt, að landhelgi íslands verði rýmkuð, svo að 
innan hennar sjeu allir firðir og flóar og helstu bátamið.

Ed. 709. Lög

um breyting á löguni nr. 56, 15. júlí 1926, um notkun bifreiða, og á lögum 
nr. 23, 31. mai 1927, um breyting á þeim lögum.

(Afgreidd frá Ed. 18. mai).

1- gr-
3 fyrstu málsgreinar 17. gr. laga nr. 56, 15. júlí 1926, skal orða þannig:
Sjerhverjum bifreiðaeiganda er skylt að kaupa í tryggingarfjelagi, sem 

viðurkent er af ríkisstjórninni, og halda við tryggingu lyrir bifreið sina, að 
upphæð 10000 kr. fyrir hverja bifreið. Skal með þvi trygð greiðsla, að þvi 
leyti, sem til hrekkur, á hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann að verða 
gert að greiða, sem ábyrgð ber á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að 
höndum. Tvihjóla bifreiðir og þær þrihjóla, sem ætlaðar eru einum manni, 
skulu á sama hátt trygðar fyrir 5000 kr.

Undanþegnar tryggingarskyldunni eru þær bifreiðir, sem eru íslensk 
ríkiseign eða rikisstofnana eða bæjar- og sveitarfjelaga.

Bifreiðaeigandi skal undanþeginn tryggingarskyldu þeirri, er um ræðir 
í 1. málsgr., ef hann afhendir lögregtustjóra verðbrjef eða aðra tryggingu, er 
gild verður tekin, er nemi 10000 kr. fyrir fyrstu bifreið og síðan 3500 kr. 
fyrir hverja, ef um.fleiri bifreiðir er að ræða hjá sama eiganda.
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2. gr.
Heimilt er að setja í reglugerð um tryggingarskylduna ákvæði um, að 

undanþegið sje tryggingarskyldu smátjón eða slys, þar sem bætur eru innan 
við 200 kr.

3. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 23, 31. mai 1927, 

um breyting á lögum nr. 56, frá 15. júli 1926, unr notkun bifreiða.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 710. Lög

um ibúð i kjöllurum.
(Afgreidd frá Nd. 18. mai).

1. gr.
1 kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa yfir 100 íbúa, má ekki taka 

kjallara til ibúðar í húsum þeim, sem bygð eru hjer eftir. Eigi má heldur 
gera kjallaraibúðir i húsum, sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. gr.
1 kaupstöðum og kauptúnum, sem bafa yfir 100 ibúa, má þvi aðeins 

nota ibúðir í kjöllurum, að þær fullnægi eftirfarandi skilyrðum:
1. Að kjallarinn sje ekki grafinn dýpra í jörð en 1 m. á þeim hluta, sem 

ibúðarherbergin eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm. frá jörðu.
2. Að allir glúggar i íbúðarherbergjunum viti mót sólarátt — frá rjettu austri 

til rjetts vesturs — að eldhúsi og búri fráskildu.
3. Að forgarður, ekki mjórri en 3 m., greini húsið frá götunni, ef glugg- 

ar á íbúðarherbergjum kjallaraibúðar vita út að götu.
4. Að öll ibúðin sje rakalaus, með sæmilegri hitun og umgengni.

3. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd er heimilt að leyfa um stundarsakir 

notkun kjallaraibúða, sem fyrir eru, þótt ekki fullnægi skilyrðum 2. gr. Yfir 
þessar ibúðir skal halda sjerstaka skrá. Skoða skal ibúðirnar árlega og leið- 
rjetta skrána samkvæmt því.

4. gr.
í janúarmánuði ár hvert skal bæjarstjórn og hreppsnefnd velja úr 

þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru og leyfðar eru um stundarsakir, og 
aldrei færri en V10 þeirra, og banna íbúð í þeim frá næstu fardögum. Skrif- 
lega tilkynningu um bannið skal senda húseiganda og leigjanda hverrar ibúðar,
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sem bönnuð er, fyrir 14. febrúar. Skaðabóta verður ekki krafist fyrir siíkt 
bann.

5. gr.
Nú verður ágreiningur um það, hvað teljast skuli kjallaraibúð eftir 

lögum þessum, og sker þá stjórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum til- 
lögum blutaðeigandi hjeraðslæknis og byggingarnefndár, ef til er.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

1498 Þingskjal 710—711

Nd. 711. Þings&lyktuu

um landpóstferðir.
(Afgreidd frá Nd. 18. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að gera ekki gagn- 
gerða breyting á landpóstferðum, áður en tillögur hafa verið lagðar fyrir sam- 
göngumálanefndir Alþingis, enda áflur verið leitað álits viðkomandi sýslnnefnda.
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sþ. 713. JVefiiclaslíipuii
1029.

1.

Fastanefndir í deildum.
A.

í efrl (lellrt.
1. Fjárhagsnefnd:

Ingvar Pálmason, formaður,
Björn Kristjánsson,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari,
Jón Þorláksson,
Jón Jónsson.1)

Til hennar vísað:
1. Till. til þál. um dýrtiðaruppbót á laun embættis- og starfsmanna rikisins

(30, n. 334*) (meiri hl.) og 339 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm? minni hl.: Páll Hermannsson.

2. Frv. til laga um veðlánasjóð fiskimanna (40).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða (44,
n. 184 (minni hl.) og 238 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.
Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.

4. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 29. júní 1922, um byeyting á
lögum nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl. (10, n. 190). 

Frsm.: Páll Hermannsson.
5. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir ríkis-

stjórnina til þess að innheimta tekju- og eignarskatt með 25% við- 
auka (38, n. 189 (1. minni hl.) og 209 (2. minni hl.)).'

Frsm. 1. minni hl.: Jón Þorláksson.
Frsm. 2. minni hl.: Ingvar Páimason.

6. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan elli-
styrk (146, n. 270).

Frsm.: Jón Þorláksson. 1 2

1) Hinn 11. mars fór Jón Jónsson ur netndinni, en i hans staö kom Páll Hermannsson.
2) Tölurnar innan sviga tákna númer á þingskjölum, og eru ekki talin önnur 

þingskjalanúmer en þau, sem máliö bar, þá er þvi var til nefndar visaö, svo og þau, er 
nefndarálit (skammstafað: n.) hlutu. Sama er um þau mál, er nefndirnar flytja.



7. Frv. til laga um einkasölu ríkisins á tóbaki (198, n. 364 (minni hl.) og
413 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. meiri hl.: Jón Þorláksson.

8. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna
alþingishátiðarinnar 1930 (313, n. 331 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

9. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912 (305, n. 402 (meiri hl.) 
og 495 (rainni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. minni hl.: Jón Porláksson.

10. Frv. til laga um breyting á iögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907
(234, n. 419).

Frsm.: Páll Hermannsson.
11. Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 74, 27. júni 1921, um tekju-

skatt og eignarskatt (386).
Nefndarálit kom ekki.

12. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1927 (18, n. 636).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

13. Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1927 (19, n. 637).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

14. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun
barnakennara og laun þeirra (266, n. 639).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
15. Frv. til laga um háskólakennara (557, n. 638).

Frsm.: Jón Porláksson.
Nefndin flutti:

Frv. til laga um lánsheimild fyrir rikisstjórnina (598).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

2. Fjárveitinganefnd:
Einar Arnason, formaður,1)
Jóhannes Jóhannesson,
Páll Hermannsson, fundaskrifari,
Ingibjörg H. Bjarnason,
Erlingur Friðjónsson.

Til hennar visað:
1. Till. til þál. um kaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu vatni 

og gufu (9, n. 113).
Frsm.: Páll Hermannsson.

1) Hinn 11. mars fór Einar Árnason úr nefndinni, með því að hann hafði tekið 
sæti i ráðuneytinu, en i hans stað kom Jón Jónsson, og varð hann formaður nefndarinnar.
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2. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1930 (455, n. 556).
Frsm.: Páll Hermannsson.

3. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1928 (576, n. 549).
Frsm.: Páll Hermannsson.

3. Samgöngumálanefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Halldór Steinsson, fundaskrifari,
Einar Árnason.1)

Til hennar vísað:
1. - Frv. til laga um loftferðir (12, n. 250).

Frsm.: Páll Heimannsson.
2. Frv. til laga um einkasima i sveitum (47, n. 139).

Frsm.: Halldór Steinsson.
3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsíma og

talsima o. fl. (151, n. 287).
Frsm.: Halldór Steinsson.

4. Frv. til laga uin stjórn póstmála og símamála (195, n. 399 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Páll Hermannsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

5. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926, og lögum nr.
52, 28. nóv. 1919 [Ritsíma- og talsímakerfij (361, n. 530).

Frsm.: Halldór Steinsson.
6. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 56, 15. júní 1926, um notkun bif-

reiða, og á lögum nr. 23, 31. mai 1927, um breyting á þeim lögum 
(497, n. 684).

Frsm.: Páll Hermannsson.
Meiri hluti nefndarinnar flutti:

Frv. til laga um stjórn póstmála og simamála (195).
Frsm.: Páll Hermannsson.

4. Landbúnaðarnefnd:
Jón Jónsson, formaður,
Jónas Kristjánsson,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um fiskiræktarfjelög (2, n. 46).

Frsm.: Jón Jónsson.
2. Frv. til laga um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna (5, n. 112 (meiri

hl.) og 185 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jónas Kristjánsson.

1) Hinn 11. mars fór Einar Árnason úr nefndinni, með því að hann hafði tekið 
sæti i ráðuneytinu, en i stað hans kom Ingvar Pálmason.
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3. Frv. til laga uœ breyting á lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febr.
1886 (36, n. 52).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
4. Frv. til laga um ófriðun sels i Ölfusá (242, n. 325).

Frsm.: Jónas Kristjánsson.
5. Frv. til Iaga um breyting á Iögum nr. 19, 15. júní 1926, um kynbætur

hesta (217, n. 486).
Frsm.: Jónas Kristjánsson.

6. Frv. til laga um Búnaðarbanka íslands (310, n. 409).
Frsm.: Jón Jónsson.

7. Frv. til laga um innflutning og ræktun sauðnauta (365, n. 633).
Frsm.: Jón Jónsson.

8. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 7. mai 1928, um tilbúinn
áburð (351, n. 610).

Frsm.: Jón Jónsson.
9. Frv. til laga um lánsfjelög (380, n. 623 (1. minni hl.), 667 (2. minni hl.)

og 670 (3. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Jónas Kristjánsson.
Frsm. 2. minni hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. 3. minni hl.: Jón Jónsson.

10. Frv. til laga um refarækt (421, n. 685 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

5. Sjávarútvegsnefnd:
Ingvar Pálmason, fundaskrifari,
Halldór Steinsson,
Erlingur Friðjónsson, formaður.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd (13, n. 106).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjó-

merki o. fl. (7, n. 56).
Frsm.: Erlingur Friðjónsson.

3. Frv. til. laga um rekstur verksmiðju til bræðslu sildar (4, n. 220).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

4. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 29, 27. júní 1925, um skrásetning
skipa (11, n. 74).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
5. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á

sild (39, n. 193 (meiri hl.) og 279 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Erlingur Friðjónsson.
Frsm. minni hl.: Halldór Steinsson.
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6. Frv. til laga um lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra (8, n. 366).
Frsm.: Ingvar Pálmason,

7. - Frv. til laga um vigt á síld (82, n. 295).
Frsm.: Erlingur Friðjónsson.

8. Frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með
loftskeytanotkun veiðiskipa (95, n. 303).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
9. Frv. til laga um einkasölu á saltfiski (111).

Nefndarálit kom ekki.
10. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júní 1924, um atvinnu við

vjelgæslu á islenskum mótorskipum (135, n. 367).
Frsm.: Erlingur Friðjónsson.

11. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 19. júní 1922, um eftirlit með
skipum og bátum og öryggi þeirra (180, n. 417).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
12. Frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60,

10. nóv. 1913 (169, n. 513).
Frsm.: Halldór Steinsson.

13. Frv. til laga um afnám laga nr. 28, 25. sept. 1902, um síldarnætur
(251, n. 680 (minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Halldór Steinsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

14. Frv. til bafnarlaga fyrir Hafnarfjarðarkaupstað (97, n. 493).
Frsm.: Erlingur Friðjónsson.

15. Frv. til laga um lendingarbætur i Porlákshöfn (507, n. 648).
Frsm.: Erlingur Friðjónsson.

16. Frv. til laga um Fiskiveiðasjóð íslands (594, n. 681 (minni hl.) og 690
(meiri hl.).

Frsm. minni bl.: Halldór Steinsson.
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.

6. Mentamálanefnd:
Erlingur Friðjónsson, fundaskrifari,
Jón Porláksson,
Jón Jónsson, formaður.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús (26, n. 199 (meiri hl.)

og 237 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Porláksson.

2. Frv. til laga um mentaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavík og á Akur-
eyri (207, n. 539).

Frsm.: Jón Porláksson.
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1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

4. 'Frv.

5. Frv.

6. Frv.

7. Frv.

8. Frv.

9. Frv.

10. Frv.

11. Frv.

12. Frv.

til laga uni hjeraðsskóla (288, n. 477).
Frsm.: Jón Jónsson.

til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningar- 
sjóð (301, n. 394).

Frsm.: Jón Jónsson.

7. Allsherjarnefnd:
Jón Baldvinsson, formaður,
Jóhannes Jóhannesson,
Ingvar Pálmason, fundaskrifari.

Til hennar visað:
til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku (6, n. 77).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um gjaldþrotaskifti (23, n. 213 (meiri hl.) og 221 minni hl.)). 

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni bl.: Jóhannes Jóhannesson.

til laga um atkvæðagreiðslu um nafn lsafjarðarkaupstaðar (21). 
Nefndarálit kom ekki.

til laga um nöfn hæja og kaupstaða (22, n. 326).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

til laga um bæjarstjórn i Hafnarfirði (27, n. 210).
Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.

til -laga um sölu á jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs i landi Nes- 
kaupstaðar í Norðfirði (53, n. 136).

Frsm.: Ingvar Pálmason. 
til laga um tannlækningar (70, n. 114).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um einkasölu á lyfjum (86, n. 314 (meiri hl.) og 343 
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. minni hl.: Jóhannes Jóhannesson.

til laga um löggilding verslunarstaða (103, n. 186).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

til laga um forkaupsrjett kaupstaða og kauptúna á hafnarmann- 
virkjum o. fl. (107, n. 243).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
til laga um kirkjugarðsstæði í Beykjavik o. fl. (120, n. 235).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um heimild fyrir bæjarfjelög og sýslufjelög til þess að taka 
einkasölu á nauðsynjavörum (127, n. 311 (meiri hl.) og 330 
minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. minni hl.: Jóhannes Jóhannesson.
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13. Frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi
til að fleyta vikri niður Jökulsá á Fjöllum (129).

Nefndarálit kom ekki.
14. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 42, 31. maí 1927, um breyting á

lögum nr. 43, 27. júní 1921, um varnir gegn berklaveiki (153, n. 456). 
Frsm.: Ingvar Pálmason.

15. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i
málefnum sveita og kaupstaða (170, n. 376).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
16. Frv. til laga um veiting rikisborgararjettar (205, n. 338).

Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.
17. Frv. til laga um breyting á 21. gr. fátækralaganna, 31. mai 1927 (222).

Nefndarálit kom ekki.
18. Frv. til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og fasteignum i Eski-

fjarðarhreppi (212).
Nefndarálit kom ekki.

19. Frv. til laga um ibúð i jarðhúsum (254, n. 457).
Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.

20. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 38, 11. júli 1911, um lækningaleyfi
(255, n. 392).

Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.
21. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að selja Siglufjarðar-

kaupstað land prestssetursins Hvanneyrar (269, n. 375).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

22. Frv. til laga um lögreglustjóra á Akranesi (296, n. 418).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

23. Frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi i Reykhólahreppi i
Barðastrandarsýslu (138, n. 397).

Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.
24. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett

(158, n. 391).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

25. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasam-
lög (297, n. 458).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
26. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar

til Alþingis (470, n. 608 (meiri hl.) og 635 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl: Jón Baldvinsson.

27. Frv. til laga um laganefnd (538, n. 631 (meiri hl.) og 641 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl.: Jóhannes Jóhannesson.

28. Frv. til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur (385, n. 674).
Frsm.: Jón Baldvinsson.
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29. Frv. til laga um verkamannabústaði (606, n. 632).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

Nefndin flutti:
1. Frv. til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 13, frá 8. júní 1925,

um sektir (119).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

2. Frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna
alþingishátíðarinnar 1930 (313).

Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.
3. Frv. til laga um sjerstakar dómþinghár í Óspakseyrar- og Fellshreppum

i Strandasýslu (354).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

B.
í neðrl delld.

2. Fjárhagsnefnd:
Halldór Stefánsson, formaður, 
ólafur Thors,
Ásgeir Ásgeirsson,
Sigurður Eggerz,
Hannes Jónsson, fundaskrifari,
Jón Auðunn Jónsson,
Hjeðinn Valdimarsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1927 (18, n. 447).

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
2. Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1927 (19, n. 448).

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
3. Frv. tillagaum breyt. á lögum nr. 35, 19. júni 1922, um breyting á lögum

nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sfld o. fl. (10, n. 65). 
Frsm.: Ólafur Thors.

4. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 53 1928, um heimild fyrir ríkis-
stjórnina til þess að innheimta tekju- og eignarskatt með 25°/» við- 
auka (38, n. 76 (meiri hl.) og 79 (minni hl)).

Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Frsm. minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.

5. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912 (54, n. 125 (minni' hl.) og 
182 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Sigurður Eggerz.
Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.

6. Frv. til laga um dýrtíðaruppbót á launum embættis- og starfsmanna
rikisins (58).

Nefndarálit kom ekki.
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7. Till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja
frv. til laga um almannatryggingar (51, □. 333 (minni hl.) og 388 
(meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.
Frsm. meiri hl.: Ásgeir Ásgeirsson.

8. Frv. til laga um háskólakennara (99, n. 400 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ásgeir Ásgeirsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

9. Frv. til laga um innflutningstoll af niðursoðinni mjólk (105, □. 420
(minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Halldór Stefánsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

10. Frv. til myntlaga (96, □. 537 (1. minni hl.), 591 (2. minni hl.), 599 (3.
minni hl.) og 663 (4. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.
Frsm. 2. minni hl.: ólafur Thors.
Frsm. 3. minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.
Frsm. 4. minni hl.: Sigurður Eggerz.

11. Frv. til laga um breyting á lögum um brunamál, nr. 85, 22. nóv. 1907
(234, n. 316).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
12. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barna-

kennara og laun þeirra (266, n. 505 (meiri hl.) og 541 (minni hl.)). 
Frsm. meiri hl.: Ásgeir Ásgeirsson.
Frsm. minni hl.: Hannes Jónsson.

13. Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt
og eignarskatt (277, □. 372).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
14. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1911, um almennan

ellistyrk (323, n. 414 (meiri hl.)).
Frsm.: Halldór Stefánsson.
Nefndarálit kom ekki frá rainni hl.

15. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll af
nokkrum vörum, og lögum nr. 5, 3. apríl 1928, um breytingar á 
þeim lögum (100, n. 369 (minni hl.) og 404 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.
Frsm. meiri hl.: Sigurður Eggerz. .

16. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna
alþingishátiðarinnar 1930 (313, □. 401).

Frsm.: ólafur Thors.
17. Till. til þál. um dýrtíðaruppbót á laun embættis- og starfsmanna rikisins

(30, n. 506 (meiri hl.) og 544 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Hjeðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Hannes Jónsson.
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2. Fjárveitinganefnd:
Porleifur Jónsson, formaður,
Pjetur Ottesen,
Ingólfur Bjarnarson, fundaskrifari,
Jón Sigurðsson,
Bjarni Ásgeirsson,
Jón ólafsson,
Haraldur Guðmundsson.

' Til hennar visað:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1930 (16, n. 292).

Frsm. fyrri hl. (1.—13. gr.): Ingólfur Bjarnarson.
Frsm. síðari hl. (14,—25. gr.): Bjarni Ásgeirsson.

2. Till. til þál. um kaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu vatni
og gufu (9, n. 60).

Frsm.: Ingólfur Bjarnarson.
3. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1928 (332, n. 543).

Frsm.: Ingólfur Bjarnarson.

3. Samgöngumálanefnd:
Hannes Jónsson, fundaskrifari,
Hákon Eristófersson,
Gunnar Sigurðsson, formaður,
Jón Auðunn Jónsson,
Sigurjón Á. ólafsson.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 41, 4. júni 1924 [Vegalög] (50,

n. 564).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Bitsíma- og tal-
símakerfi] (126, n. 304).

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
3. Frv. til laga um einkasima í sveitum (188, n. 281).

Frsm.: Hannes Jónsson.
4. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsima og

talsíma o. fl. (151, n. 359).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

5. Frv. til laga um loftferðir (342, n. 468).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

6. Frv. til laga um stjórn póstmála og símamála (195, n. 570 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

Nefndin flutti:
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 56, 15. júni 1926, um notkun bif-
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reiða, og á lögum nr. 23, 31. maí 1927, um breyting á þeim lög- 
um (497).

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
Frá nefndinni kom ennfremur:

Nefndarálit um flóabátaferðir (403), og var það tekið til meðferðar við 3. 
umr. fjárLfrv.

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

4. Landbúnaðarnefnd:
Jörundur Brynjólfsson, fundaskrifari,
Jón Sigurðsson,
Bernharð Stefánsson,
Einar Jónsson,
Lárus Helgason, formaður.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um sveitabanka (1, n. 216).

Frsm.: Jörundur Brynjólfsson.
2. Frv. til laga um Landbúnaðarbanka íslands (14, n. 228).

Frsm.: Bernbarð Stefánsson.
3. Tili. til þál. um innflutning á lifandi dýrum (45, n. 521).

Frsm.: Lárus Helgason.
4. Frv. til laga um fiskiræktarfjelög (63, n. 109).

Frsm.: Jörundur Brynjólfsson.
5. Frv. til laga um breyting á lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886

(36, n. 441).
Frsm.: Lárus Helgason.

6. Frv. til laga um ófriðun sels í Ölfusá (83, n. 226).
Frsm.: Jörundur Brynjólfsson.

7. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 7. maí 1928, um tilbúinn áburð
(142, n. 329).

Frsm.: Jón Sigurðsson.
8. Frv. til laga um rannsóknir i þarfír atvinnuveganna (5, n. 381).

Frsm.: Láru's Helgason.
Nefndin flutti:

1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 19, 15. júni 1926, um kynbætur
hesta- (217).

Frsm.: Jón Sigurðsson.
2. Frv. til laga um innflutning og ræktun sauðnauta (227).

Frsm.: Jón Sigurðsson.
3. Frv. til laga um refagirðingar og útflutning refa (294).

Frsm.: Einar Jónsson.
4. Till. til þál. um undirbúning til útrýmingar fjárkláða (156).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
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5. Sjávarútvegsnefnd:
Sveinn ólafsson, formaður,
Jóhann Jósefsson,
Magnús Torfason, 
ólafur Thors,
Sigurjón Á. ólafsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Frv. til Iaga um lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra (8, n. 59).

Frsm.: Sigurjón Á. ólafsson.
2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 19. júní 1922, um eftirlit með

skipum og bátum og öryggi þeirra (17, n. 141).
Frsm.: Sveinn ólafsson.

3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 49, 27. júní 1925, um breyting á
lögum nr. 40, 19. júni 1922, um atvinnu við sigliugar (20). 

Nefndarálit kom ekki.
4. TiII. til þál. um aukna landhelgisgæslu við innanverðan Faxaflóa i ná-

grenni við Reykjavík (41, n. 157).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

5. Frv. til laga um Fiskiveiðasjóð Islands (43, n. 248 (meiri hl.) og 284
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn ólafsson.
Frsm. minni hl.: Sigurjón Á. ólafsson.

6. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 23, 11. júlí 1911, um vita, sjó-
merki o. fl. (81, n. 224).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
Framhaldsnál. 390 (minni hl.) og 406 (meiri hl.).

Frsm. minni hl.: Sveinn ólafsson.
Frsm. meiri hl.: ólafur Thors.

7. Frv. til hafnarlaga fyrir Hafnarfjarðarkaupstað (97, n. 298 (meiri hl.)
og 371 (minni hl.).

Frsm. meiri hl.: ólafur Thors.
Frsm. minni hl.: Sveinn ólafsson.

8. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 29, 27. júní 1925, um skráning
skipa (89, n. 178).

Frsm.: Sigurjón Á. ólafsson.
9. Frv. til sjómannalaga (31).

Nefndarálit kom ekki.
10. Frv. til laga um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóv. 1914 (150).

Nefndarálit kom ekki.
11. Frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60,

10. nóv. 1913 (169, n. 249).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

12. Frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd (181, n. 370).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.
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13. Frv. til laga um bafnargerð á Sauðárkróki (187, n. 439).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

14. Frv. til laga um lendingarbætur i Þorlákshöfn (218, n. 393).
Frsm.: Magnús Torfason.

15. Frv. til laga um afnám laga nr. 28, 25. sept. 1902, um sildarnætur (251,
n. 337 (meiri hl.) og 344 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn ólafsson.
Frsm. minni hl.: Sigurjón Á. ólafsson.

16. Frv. til iaga um rekstur verksmiðju til bræðslu síldar (309, n. 426(meiri
hl.) og 437 (minni hl.).

Frsm. meiri hl.: Sveinn ólafsson.
Frsm. minni hl.: ólafur Thors.

17. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júni 1924, um atvinnu við
vjelgæslu á islenskum mótorskipum (384).

Nefndarálit kom ekki.
18. Frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með

loftskeytanotkun veiðiskipa (327, n. 566 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sveinn ólatsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

19. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 8, 15. april 1928, um einkasölu á
sild (317, n. 555 (meiri hl.) og 574 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn ólafsson.
Frsm. minni hl.: Jóhann Jósefsson.

20. Frv. til laga um vigt á sild (322, n. 568 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sigurjón Á. ólafsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

6. Mentamálanefnd:
Ásgeir Ásgeirsson, formaður,
Magnús Jónsson, fundaskrifari,
Bernharð Stefánsson,
Jón ólafsson,
Sveinn ólafsson.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um hjeraðsskóla (24, n. 177).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
2. Frv. til laga nm alþýðufræðslu á Isafirði (20, n. 407).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
3. Frv. til laga um ungmennaskóla i Vestmannaeyjum (68, n. 407).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
4. Frv. til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfjelög til að starfrækja lýð-

skóla með skylduvinnu nemenda gegn skólarjettindum (98, n. 446 
(minni hl.) og 511 (meiri hl.)).
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Frsm. minni hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Jón Olafsson.

5. Frv. til laga um rafmagnsdeild við vjelstjóraskólann i Reykjavik(229, n. 398).
Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

6. Frv. til laga nm kvikmyndir og kvikmyndahús (306, n. 644 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

7. Frv, til laga um breyting á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningar-
sjóð (432, n. 634 (meiri hl.) og 642 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ásgeir Ásgeirssón.
Frsm. minni hl.: Magnús Jónsson.

7. Allsherjarnefnd:
Magnús Torfason,
Magnús Guðmundsson,
Gunnar Sigurðsson, formaður.
Hákon Kristófersson,
Hjeðinn Valdimarsson, fundaskrifari.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i

málefnum sveita og kaupstaða (3, n. 64 (meiri hl.) og 75 (minni hl.)). 
Frsm. meiri hl.: Hjeðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Guðmundsson.

2. Frv. til laga um löggjafarnefnd (15, n. 384 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Gunnar Sigurðsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

3. Frv. til laga um tannlækningar (25, n. 57).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

4. Frv. til laga um breyting á 21. gr. fátækralaganna, 31. maí 1927 (28, n.
80 (meiri hl.) og 93 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Hákon Kristófersson.
Frsm. minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.

5. Frv. til laga um verkamannabústaði (37, n. 475 (meiri hl.) og 480
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Hjeðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Hákon Kristófersson.

6. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 14,20. okt. 1905, um fyrning skulda
og annara kröfurjettinda (48, n. 71).

Frsm.: Gunnar Sigurðsson.
7. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til

Alþingis (49, n. 123 (meiri hl.), 175 (annar minni hl.) og 445 (hinn 
minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Magnús Guðmundsson.
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Frsm. annars minni hl.: Magnús Torfason.
Frsm. hins minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.

8. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 46, 15. júni 1926, um útsvör (55).
Nefndarálit kom ekki.

9. Frv. til laga um dóm i vinnudeilum (33, n. 197 (1. minni hl.), 492 (2.
minni hl.) og 496 (3. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Magnús Guðmundsson.
Frsm. 2. minni hl.: Gunnar Sigurðsson.
Frsm. 3. minni hl.: Hjeðinn Valdimarsson.

10. Frv. til laga um sölu á nokkrum hluta prestssetursins Hólma i Reyðar-
firði (87, n. 202 (meiri hl.) og 274 (minni hl.).

Frsm. meiri hl.: Gunnar Sigurðsson.
Frsm. minni hl.: Hákon Kristófersson.

11. Frv. til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927 (67).
Nefndarálit kom ekki.

12. Frv. til laga um veiting rikisborgararjettar (121, n. 165).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

13. Frv. til laga um eignar- og notkunarrjett hveraorku (115, n. 320 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Gunnar Sigurðsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

14. Frv. til laga um lögreglustjóra á Akranesi (134, n. 215 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Magnús Guðmundsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

15. Frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi í Reykhólahreppi i
Barðastrandarsýslu (138, n. 233).

Frsm.: Magnús Guðmundsson.
16. Frv. tii laga um breyting á lögum nr.22,6. okt. 1919, um hæstarjett(158, n.321).

• Frsm.: Gunnar Sigurðsson.
17. Frv. til laga um breyting á lögum um hlutafjelóg, nr. 77, 27. júní 1921

(94, n. 502 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Gunnar Sigurðsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

18. Frv. til laga um sölu á jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs í Iandi Nes-
kaupstaðar í Norðfirði (204, n. 450 (meiri hl.)),

Frsm. meiri hl.: Magnús Guðmundsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

19. Frv. til laga um heimild til að reka lyfjaverslun á íslandi (174).
Nefndarálit kom ekki.

20. Frv. til laga um að umsjón og fjárhald dómkirkjunnar í Reykjavík sje
fengið söfnuði hennar í hendur (179).

Nefndarálit kom ekki.
21. Frv. til laga um bæjarstjórn í Hafnarfirði (272, n. 528).

Frsm.: Magnús Guðmundsson.
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 190
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22. Frv. til laga una gjaldþrotaskifti (247, n. 396 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Magnús Torfason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

23. Frv. til laga um forkaupsrjett kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkj-
um o. fl. (107, u. 554).

Frsm.: Hjeðinn Valdimarsson.
24. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasam-

lög (297, n. 356).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

25. Frv. til laga um kirkjugarðsstæði í Reykjavik o. fl. (273, n. 353).
Frsm.: Hjeðinn Valdimarsson.

26. Frv. til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 13, frá 8. júni 1925,
um sektir (119, n. 412).

Frsm.: Hjeðinn Valdimarsson.
27. Frv. til laga um nöfn kaupstaða og kauptúna (349).

Nefndarálit kom ekki.
28. Frv. til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur (385, n. 500).

Frsm.: Magnús Guðmundsson.
29. Frv. til laga um sjerstakar dómþinghár i óspakseyrar- og Fellshreppum

i Strandasýslu (354, n. 474).
Frsm.: Gunnar Sigurðsson.

30. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að selja Siglufjarðar-
kaupstað land prestssetursins Hvanneyrar (453, n. 572).

Frsm.: Gunnar Sigurðsson.
31. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 38, 11. júli 1911, um Iækningaleyfi

(433, n. 571).
Frsm.: Magnús Guðmundsson.

32. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 42, 31. mai 1927,. um breyting á
lögum nr. 43, 27. júni 1921, um varnir gegn berklaveiki (516, n. 573). 

Frsm.: Magnús Torfason.
33. Frv. til laga um íbúð i kjöllurum (561, n. 673).

Frsm.: Hjeðinn Valdimarsson.
Minni hl. n e f n d a r i n n a r f 1 u 11 i:

Frv. til laga um breyting á lögum iim sáttatilraunir i vinnudeilum, nr. 
55, 27. júni 1925 (411).

Frsm.: Magnús Torfason.

C.
Vlnnunefndir.

Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og 
fyrri varaforseti eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.

Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatima fastanefnda, er 
fjölrituð var og útbýtt meðal þingmanna.
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2.

La.u.sa,xiefnd í neðri deiids

Bjarni Ásgeirsson, fundaskrifari,
Magnús Guðmundsson,
Bernharð Stefánsson, formaður.
Pjetur Ottesen,
Haraldur Guðmundsson.

Nefndin kosin tilað íhuga:
Till. til þál. um skipun nefndar samkvæmt 35. gr. stjórnarskrárinnar til

að rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar (34).
Nefndarálit kom ekki.

3.

JNefndix* kosnar af sameinuðu þingi.

1. Kjörbrjefaneftld:
Gunnar Sigurðsson, fundaskrifari,
Magnús Guðmundsson,
Sveinn ólafsson, formaður,
Sigurður Eggerz,
Hjeðinn Valdimarsson.

2. Þingfararkaupsnefnd:
Guðmundur ólafsson, fórmaður,
Halldór Steinsson,
Þorleifur Jónsson,
Pjetur Ottesen, fundaskrifari,
Bernharð Stefánsson.

3. Utanríkismálanefnd:
Benedikt Sveinsson, formaður,
Jón Þorláksson,
Ásgeir Ásgeirsson, fundaskrifari,
Sigurður Eggerz,
Bjarni Ásgeirsson, 
ólafur Thors,
Hjeðinn Valdimarsson.
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sþ. 713. Skrá

um evindi þau, er bárust Alþingi 1029.

— RaÖað eftir stafrófsröð. —

Aðalræðismaður Norðmanna, sjá Krossanesverksmiðja.
Aðalsteinn Eiríksson kennari sækir um 2000 kr. utanfararstyrk til þess að 

kynna sjer söngkenslu i barnaskólum og öðrum opinberum skólum. 
Brjef 2. mars. 5 fskj. (Nd. 225).

Aðflutningsgjald, sjá Gistihús 1.
Afhendingargerð, sjá Eiðaskóli 3. •
Afurðasala, sjá Markaður.
Agnar Norðfjörð, sjá Námsstyrkur 1.
Akranes, sjá Hafnir og lendingabætur 11.
Akureyrarsókn, sjá Kirkjur 5.
Aldan, skipstjórafjelag, sjá Vitamál 9.
Alexander A. Guðmundsson, sjá Námsstyrkur 2.
Alidýrasjúkdómar. Sigurður Hlíðar dýralæknir sækir um 5000 kr. styrk i eitt 

skifti fyrir öll, eða 2000 kr. ári i næstu 4 ár, til þess að rannsaka 
ýmsa alidýrasjúkdóma i samvinnu við dr. Helmuth Lotz, sem leigt 
hefir jörð í grend við Akureyri i þvi skyni að starfa þar að þess- 
háttar rannsóknum. Brjef 14. april (Nd. 398).

Alifuglarækt, sjá Skúli Tómasson.
Alþingi á Þingvöllum, sjá Þjóðaratkvæðagreiðsla.
Alþingishátið, undirbúningsnefnd, sjá Gistihús 3 og 8, íslensk þjóðlög. 
Alþjóðakvenrjettindasamband, sjá Bríet Bjarnhjeðinsdóttir.
Alþjóðasamband háskólakvenna, sjá Stúdentar.
Alþjóðaskákmót, sjá Skáksamband.
Amtsbókasafnið á Seyðisfirði, sjá tiókasöfn 1.
Anna Þorgrímsdóttir, sjá Eftirlaun 2.
Anna Þorsteinsdóttir, sjá Eftirlaun 3.
Arnar, sjá Ottó.
Arnarhólstún, sjá Hallveigarstaðir.
Arnfriður Pjetursdóttir, sjá Eftirlaun 5.
Atvinna við siglingar, sjá Fiskifjelag íslands.
Auðkúluhreppur.

1. Hreppsnefnd Auðkúluhrepps fer þess á leit, að hreppnum verði 
veittur 5000 kr. styrkur vegna fjárhagsvandræða. Brjef 13. apríl, 
með brjefi atvmrn. 20. apríl. 1 fskj. (Nd. 381).

2. Skýrsla um fjárhagsástand Auðkúluhrepps í mai 1928. (Nd. 414),



Þskj. 713 Skrá nm erindi til Alþingis 1929. 1517

Austfjarðabátur, sjá Strandferðir 5.
Axel Dalmann, sjá Námsstyrkur 22.
Axel Tulinius, sjá Námsstyrkur 3.
Ábúðarlðg. Björn Bjarnarson í Grafarholti sendir landbn. Nd. þskj. 240

(frv. til ábúðarlaga) með árituðum atbugasemdum. Dags. 18. apríl. 
(Nd. 388).

Ágúst Matthíasson, sjá Námsstyrkur 34.
Ábaldakaup, sjá Búnaðarfjelag Islands 3.
Álafoss.

1. Eigendur klæðaverksmiðjunnar Álafoss leita samþykkis Alþingis til 
þess að mega veðsetja verksmiðjuna með fyrsta veðrjetti fyrir alt 
að 100 þús. kr. láni til kaupa á nýjum vjelum. Brjef 14. mars. 
1 fskj. (Nd. 269).

2. Viðbótarerindi frá eigendum Álafossverksmiðju um veðsetningar- 
leyfi, ásamt afriti af binu fyrra erindi. Brjef 10. april. (Nd. 365).

Álttaver, sjá Búnaöarfjelag Islands 8.
Árbók, sjá Ferðafjelag Islands.
Ármann, glimufjelag, sjá Iþróttir 1.
Ársœll Árnason fer þess á leit, að Alþingi veiti sjera Jóni Sveinssyni ritböfundi

600 kr. styrk til þess að bann geti heimsótt ættjörðu sina á sumri 
komanda. Brjef 28. febr. (Nd. 103).

Árvakur, verkamannafjelag, sjá Vinnudómur.
Ásdis Þorgrimsdóttir, sjá Eftirlaun 4.
Ásgeir Ó. Einarsson, sjá Námsstyrkur 4.
Ásgerður Jónsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 3.
Ásmundur Guðmundsson, sjá Eiðaskóli 3.
Ásmundur Sveinsson fer þess á leit, að Alþingi veiti 1500 króna styrk til þess 

að flytja til Islands myndir þær, er bann befir gert og geymdar eru 
erlendis. Brjef 4. jan. (Nd. 17).

Baldvin Jónatansson skáldi sækir um styrk til viðurkenningar fyrir nýbýla- 
rækt og alþýðukveðskap. Brjef 10. febr. 1 fskj. (Nd. 134).

Baltic and International Maritime Conference, sjá Vitamál 12.
Bandalag islenskra listamanna.

1. Bandalag íslenskra listamanna sækir um 3000 kr. styrk. Brjef til 
dómsmrn., dags. i jan., og til fjvn., dags. i febr. (Nd. 321).

2. Sama sendir mentmn. Nd. >Frv. til laga um rikisviðurkenningu 
Bandalags íslenskra listamanna og um samvinnu milli islenskra 
yfirvalda og bandalágsins« — með tilmælum um, að hún leggi 
málið fyrir þingið. Brjef í mars. 2 fskj. (Nd. 359).

Bandalag íslenskra skáta sækir um 1000 kr. styrk. Brjef 23. mars. (Nd. 313). 
Bandalag kvenna, sjá Hallveigarstaðir 1.
Bankamál.

1. Bankaráð Landsbanka íslands sendir landbn. Nd. álit sitt um frv. 
til laga um Landbúnaðarbanka íslands. Brjef 18. mars. (Nd. 416).
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2. Erindi bankaráðs Landsbankans til landbn. Ed., dags. 27. april, 
varðandi breytingu á frv. til laga um Búnaðarbanka. (Ed. 46).

3. Búnaðarfjelag Islands sendir landbn. álit og tillögur laganefndar 
Búnaðarþings um frv. til laga um sveitabanka, ásamt tillögum um 
frv. til laga um landbúnaðarbanka, er samþyktar voru á Búnaðar- 
þingi. Brjef 7. mars. (Nd. 160).

4. Fiskifjelag tslands skorar á Alþingi að undirbúa nú þegar stofnun 
fískiveiðabanka hjer á landi, belst svo fljótt, að undirbúningi yrði 
lokið fyrir næsta Alþingi. Brjef 15. mars. (Nd. 280).

Bankaráð, sjá Bankamál.
Barðastrandarhreppur, sjá Læknisvitjunarstyrkur 2.
Barnaskólar.

1. Bæjarstjórn Akureyrar leitar samþykkis Alþingis til þess, að ábyrgð 
sú fyrir alt að 100 þús. kr. láni, sem stjórninni i fjárlögum 1929 
er heimilað að ábyrgjast til barnaskólabyggingar á Akureyri, megi 
veitast fyrir 100 þús. kr. láni í dönskum krónum. Brjef 14. febr. 
(Nd. 23).

2. Elisabet Eiriksdóttir sækir um 1500 kr. til framhalds tilraunum 
við smábarnaskóla með Montessorisniði á Akureyri. Brjef 10. febr.
1 fskj. (Nd. 46).

Bátaferðir, sjá Strandferðir.
Bátafjelag Reykjavikur, sjá Landhelgigæsla.
Bátalega við Akranes, sjá Hafnir 11.
Benedikt Björnsson, skólastjóri á Húsavik, sækir um 2500 kr. styrk næstu 4 ár 

til ritstarfa. Brjef 22. des. 1928. (Nd. 119).
Benedikt Guðmundsson, sjá Námsstyrkur 5.
Benedikt Jónasson, sjá Fiskiveiðalög.
Berklavarnir.

1. Læknafjelag íslands sendir allshn. Ed. álit sitt um frv. til laga um 
breyting á berklavarnalögunum. Brjef 13. april. (Ed. 35).

2. Landlæknir sendir fjvn. afrit af erindi til dómsmálaráðuneytisins: 
Nokkrar athugasemdir um heilbrigðismál, einkum berklavarnir. 
(Nd. 218).

Bernbarð Stefánsson, sjá Hafnir 13.
Bifreiðalög. Vegamálastjóri sendir samgmn. »Frv. til laga um breyting á lög- 

um nr. 56, 15. júli 1926, um notkun bifreiðaa, — með tilmælum um, 
að nefndin flytji það á Alþingi. Brjef 27. april. (Nd. 399).

Bjarni Sœmundsson sækir um 1200 kr. til aðstoðar og annara útgjalda við 
fískirannsóknir sinar. Brjef 15. nóv. 1928. (Nd. 18, xxxv). Sjá ennfr. 
Náttúrufræðafjelagið.

Bjarni Þorsteinsson, sjá Islensk þjóðlög.
Bjorg Sigurðardóttir sækir um 1500 kr. utanfararstyrk til þess að auka þekk-

ingu sina á sildarmatreiðslu í Sviþjóð. ódags. brjef. 4 fskj. (Nd. 105). ;
Ðjörgun úr sjávarháska, sjá Slysavarnafjelag.



Björgunarbátur, sjá Vegamál 3.
Björn Bjarnarson i Grafarholti sendir landbn. frv. til hundaræktarlaga, ásamt 

brjefi 3. mars (Nd. 129). Sjá ennfr. Ábúðarlög.
Björn 0. Björnsson.

1. Björn 0. Björnsson prestur sendir erindi um islenska lýðháskóla, 
dags. 25. febr., og um islenska mentaskóla, dags. 3. febr. 1928 (Nd. 
342).

2. Sami sækir um alt að 2000 kr. styrk til þess að gefa út bók með 
ýmsum þjóðlegum fróðleik og frásögnum úr Skaftafellssýslum. Brjef 
22. mars. 1 fskj. (Nd. 330).

Björn Þórólfsson fer þess á leit að fá að balda næsta ár styrk þeim, er hann 
nýtur i fjárlögum þessa árs til þess að semja skrá yfir skjöl, er Is- 
land varða og geymd eru í skjalasöfnum í Kaupmannahöfn. Brjef
21. febr. 1 fskj. (Nd. 116).

Blaðamannafjelag, sjá Frjettastofa.
Blindranám, sjá Námsstyrkur 27.
Blöndal, sjá óli.
Bolungavik, sjá Baforkustöðvar 3.
Borgar Jónsson.

Jón A. Jónsson alþm. sendir styrkbeiðni Borgars Jónssonar og fer 
þess á leit, að honum verði veittar 300 kr. á ári til viðurkenningar 
fyrir mikla bjálp veitta sængurkonum i Sljettuhreppi. Brjef 20. febr. 
(Nd. 42).

Borgarfjarðarhreppur, sjá Læknisvitjunarstyrkur 1.
Borgarstjórinn i Bvik, sjá Kvikmyndir 2.
Botnvörpuoeiðar. Erindi bæjarfógetans i Vestmannaeyjum, dags. 10. mars, um 

breyting á 1. nr. 5, 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum.
• Með brjefi dómsmrn. 22. mars. (Nd. 306).

Bókasöfn.
1. Stjórn bókasafnsins i Stykkishólmi sækir um 1200 kr. i fjárl. 1930, 

til bókakaupa, og að árlegur styrkur til safnsins verði 600 kr. fram- 
vegis. Brjef 14. mars. 1 fskj. (Ed. 26).

2. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði fer þess á leit, að Alþingi veiti amts- 
bókasafninu á Seyðisfirði alt að 2000 kr. styrk til bókakaupa 
og til lestrarsals fyrir almenning. Brjef 15. mars. 1 fskj. (Nd. 291).

Bókmentafjelagið. Tillögur forseta Bókmentafjelagsins um fjárveitingar til fje- 
lagsins árið 1930. Brjef 14. nóv. 1928. (Nd. 18, xxxiv).

Breiðamýri, sjá Sjúkrahús 7.
Brímbrjótur i Bolungavik, sjá Hafnir 5.
Brlet Bjarnhjeðinsdóttir sækir um 2000 kr. ferðastyrk á fund alþjóðakvenrjett- 

indasambandsins i Berlin. Brjef 14. mars. (Ed. 34).
Bryggja i Borgarnesi, sjá Hafnir 3.
Bryggjur, sjá Hafnir og lendingabætur.
Brynjólfur Bjarnason, sjá Eftirgjöf 1.
Búnaðarbanki, sjá Bankamál.
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Búnaðarfjelag Eyrarbakkahrepps fer þess á leit, að Alþingi veiti alt að 8000 
kr. til holræsisframræslu á Eyrarbakka. ódags. brjef. 5 fskj. (Nd. 150).

Búnaðarfjelag íslands.
1. Áætlun um tekjur og gjöld Búnaðarfjelags íslands árið 1930, ásamt 

brjefi Metúsalems Stefánssonar, dags. 8. des. 1928. 1 fskj. (Nd. 18, 
xxxvii).

2. Búnaðarfjelag lslands sendir landbn. erindi um væntanlega aðal- 
tilraunastöð fjelagsins á Suðurlandsundirlendinu. Brjef 20. mars. 3 
fskj. (Nd. 301, sambljóða erindi Ed. 28).

3. Sama sendir fjvn. Ed. meðmæli með till. til þál. um kaup á á- 
höldum til þess að bora með eftir heitu vatni og gufu, ásamt áliti 
og tillögum Búnaðarþings. Brjef 8. mars. (Ed. 18).

4. Sama sendir landbn. Ed. meðmæli Búnaðarþings með frv. til laga 
um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna. Brjef 8. mars. (Ed. 19).

5. Sama sendir fjvn. og mælir með tiliögu, er samþykt var á Bún- 
aðarþingi, um hækkun styrks til Hólmgeirs Jenssonar dýralæknis. 
Brjef 8. mars. (Nd. 156).

6. Sama sendir landbn. álit og ályktun Búnaðarþings um sauðfjár- 
baðanir til útrýmingar fjárkláða. Brjef 8. mars. (Nd. 158).

7. Sama sendir fjvn. og mælir með erindi Steindórs Steindórssonar, 
dags. 8. des. f. á., um styrk til byrjunarrannsókna á islenskum 
engjagróðri. Brjef 8. mars. 1 fskj. (Nd. 202).

8. Erindi sama, dags. 5. mars, út af beiðni Lárusar Helgasonar alþm. 
um styrk til að verjast ágangi Skálmar í Álftaveri. Með brjefi 
atvmrn. 18. mars. 2 fskj. (Nd. 286).

Sjá ennfr. Bankamál, Fiskiræktarfjelög, Lax, Sildarbræðsla. 
Búnaðarsamband Austurlands, sjá Lax.
Búnaðarsamband Suðurlands, sjá Vegamál 8.
Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga fer þess á leit, að landbn. Nd. hlutist til 

um, að veitt verði innflutningsleyfi á nokkrum enskum kindum til 
kynblöndunar. Brjef 5. mars. 1 fskj. (Nd. 411).

Byggingarfjelög, sjá Halldór Halldórsson.
Bæjarstjórn Akureyrar, sjá Barnaskólar 1.
Bæjarstjórn Isafjarðarkaupstaðar, sjá Raforkustöðvar 1.
Bæjarstjórn Vestmannaeyja, sjá Verkamannabústaðir.
Bcendaskólar.

1. Áætlun frá forstöðumanni Hvanneyrarskóla um útgjöld skólans 
árið 1930. Brjef 10. nóv. 1928. (Nd. 18, xxiv).

2. Áætlun frá forstöðumanni Hólaskóla um útgjöld skólans árið 1930. 
Símsk. 6. nóv. 1928. (Nd. 18, xxiii).

Chr. Fr. Nielsen, sjá Markaður 8.

Dagsbrún, verkamannafjelag, sjá Rjördagur, Verkamannabústaðir, Vinnudómur. 
Danfel Halldórsson, sjá Pjetur G. Guðmundsson.
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Dansk-Islandsk Anlægsselskab, sjá Virkjun.
Dieselvjelar, sjá Guðmundur Jónsson.
Dómkirkjan, sjá Kirkjur 4.
Dómþinghár. Sýslunefnd Strandasýslu beiðist þess, eftir ósk hlutaðeigandi 

hreppa, að lögleitt verði, að óspakseyrarhreppur og Fellshreppur 
skuli sjerstakar dómþinghár. Símsk. 16. apríl. (Nd. 371).

Dragferja á Hólsá.
1. Erindi frá nefnd manna úr Vestur-Landeyjahreppi varðandi drag- 

ferju á Hólsá, vegi og sima i hjeraðinu. Brjef 12. mars. 3 fskj. 
(Nd. 373).

2. Vegamálastjóri mælir með 10 þús. kr. fjárveitingu til dragferju á 
Hólsá undan Ártúnum. Brjef 13. april. (Nd. 364).

Dráttarbraut, sjá Hamar.
Dynjandisá, sjá Virkjun.
Dyrhólaeyjarviti, sjá Símamál 7.
Dýraverndunarfjelag fslands.

1. Dýraverndunarfjelag Islands sækir um 3000 króna styrk. Brjef 
5. mars. (Nd. 155).

2. Sama ier þess á leit, að Alþingi setji lagafyrirmæli um vönun 
hesta. 3 iskj. (Nd. 307).

Hfnarannsóknastofan. Tillögur um fjárveitingar til Efnarannsóknastofunnar 
árið 1930, frá forstöðumanni. Brjef 17. des. 1928. (Nd. 18, xliii).

Eftirgjöf á lánum.
1. Brynjólfur Bjarnason sækir um eftirgjöf á 1200 kr. láni, er hann 

fjekk árið 1924 til þess að Ijúka próii i náttúrufræði. Brjef 9. mars. 
(Nd. 194).

2. Einar Jónsson bóndi i Reykjadal sækir um eftirgjöf á kirkjujarða- 
sjóðsláni. Brjef 23. jan. 1 fskj. (Nd. 66).

3. Finnur Jónsson sækir um eftirgjöf á 1200 kr. láni, er honum var 
veitt til lokanáms i málaralist árið 1924. Brjef 14. mars. (Nd. 239).

4. Gerðahreppur sækir um eftirgjöf á 37 þús. kr. viðlagasjóðsláni. 
Brjef 9. mars. (Nd. 173).

5. Guðmundur Eggerz sækir um eftirgjöf á skuld sinni við rikissjóð. 
Brjef 23. mars. (Nd. 314).

6. Hreppsnefnd Patrekshrepps sækir um eftirgjöf á alt að helmingi 
af eftirstöðvum lána þeirra, er Patrekshreppur tók hjá viðlagasjóði 
á árunum 1918 og 1920 til byggingar rafveitu fyrir hreppinn. Brjef 
16. mars. 1 fskj. (Nd. 328).

7. Ostagerðarfjelag Önfirðinga sækir um eftirgjöf á viðlagasjóðsláni, kr. 
9141,67. Brjef 30. jan. (Nd. 18, xlix).

8. Stokkseyringar, sex að tölu, sækja um eftirgjöf á 10 þús. kr. láni, 
er þeim var veitt sem bráðabirgðahjálp vegna tjóns af Stokkseyrar- 
brunanum 10. des. 1926. Brjef 30. mars. (Nd. 363).

9. Sýslunefnd Ðarðastrandarsýslu skorar á Alþingi að veita Patreks-
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 191
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breppi umbeðna eftireiöf á viðlagasjóðsláni til rafveitu. Símsk. 10. 
april. (Nd. 360).

10. Tómas Kristjánsson sækir um eftirgjöf á 2000 kr. viðlagasjóðsláni 
frá árinu 1925. Brjef 11. mars. 1 fskj. (Nd. 350).

Eftirlaun og styrktarfje.
1. Aðalpóstmeistari fer þess á leit, að Óla P. Blöndal póstritara verði 

veitt eftirlaun úr ríkissjóði. Brjef 23. apríl. 2 fskj. (Nd. 400).
2. Anna Þorgrímsdóttir, ekkja Jóns Bjarnasonar læknis, sækir um 

2000 kr. árlegan styrk til uppeldis börnum sinum. Brjef 27. febr. 
(Nd. 74).

3. Anna Þorsteinsdóttir ljósmóðir á Blönduósi sækir um 500 kr. eftir- 
laun. Brjef 30. mars. 2 fskj. (Nd. 347).

4. Ásdís Þorgrímsdóttir, ekkja Sigurðar Þórólfssonar, fer þess á leit, 
að sjer verði ætlaður 1000 kr. styrkur í 18. gr. fjárlaganna, til upp- 
eldis börnum sinum. Brjef 12. mars. (Nd. 207).

5. Biskupinn fer þess á leit, að fjvn. bækki eftirlaun prestsekknanna 
Arnfríðar Pjetursdóttur frá Vatnsfirði og Guðnýjar Porsteinsdóttur 
frá Norðfirði, svo að þau verði 300 kr. eins og eftirlaun þeirra 
ekkna, sem eiga kröfu til lífeyris samkvæmt lögunum frá 1907. 
Brjef 4. april. (Nd. 340).

6. Einar ólason, fyrv. póstur, sækir um ellistyrk. Brjef 17. jan. 1 
fskj. (Nd. 18, xlvi).

7. Erindi Eimskipafjelags íslands varðandi eftirlaun og eftirlaunarjett 
starfsmanna á Esju. Brjef 4. febr. og 4. mars, með brjefi atvmrn.
11. mars. 2 fskj. (Nd. 213).

8. Friðrik Jónsson póstur sækir um 5000 kr. styrk í eitt skifti fyrir 
öll, vegna heilsubrests, er stafi af byltu, sem hann hafi hlotið í 
póstferð árið 1912. Brjef 6. febr. 1 fskj. (Nd. 70).

9. Grimúlfur ólafsson fer þess á leit fyrir hönd Ragnheiðar Erlends- 
dóttur, ekkju Valdimars Daðasonar tollþjóns, að benni verði veitt 
eftirlaun og barnsfúlga, eins og venja er um ekkjur þeirra starfs- 
manna hins opinbera, sem ekki hafa rjett til eftirlauna. Brjef 11. 
mars. (Nd. 215).

10. Guðrún Guðmundsdóttir ljósmóðir sækir um eftirlaun. Brjef 22. 
febr. 5 fskj. (Nd. 206).

11. Hinrik Hansen, Hafnarfirði, sækir um 1000 kr. ellistyrk. Brjef 9. 
mars. (Nd. 175).

12. Hólmfríður Friðfinnsdóttir, fyrv. ljósmóðir, sækir um 300 kr. eftir- 
laun. Brjef 4. mars. 1 fskj. (Nd. 338).

13. Jakob Björnsson fer þess á leit, að fá að balda óskertum til æfi- 
loka þeim launum, er hann hefir baft undanfarið sem yfirsildar- 
matsmaður á Siglufirði. Brjef 13. febr. (Nd. 201).

14. Jóhannes Jörundsson fer þess á leit, að styrkur sá, er bann nýtur 
i 18. gr. fjárlaganna, verði bækkaður um helming. Brjef 23. mars, 
(Nd. 311).



1523

15. Jens V. Hjaltalín prestur sækir um hækkun á eftirlaunum sinum. 
Brjef 12. jan. (Nd. 57).

16. Ragnheiður Bjarnadóttir, ekkja Þorleifs Jónssonar fyrv. póstmeist- 
ara, sækir um 1200 kr. eftirlaun. Brjef 22. apríl. 1 fskj. (Nd. 392).

17. Sig. H. Kvaran sækir um hækkun á eftirlaunum sinum. Brjef 5. 
íebr., ásamt brjefi fjmrh. 19. s. m. 2 fskj. (Nd. 45).

18. Sigriður Magnúsdóttir hjúkrunarkona á Vífilsstöðum fer þess áleit, 
að sjer verði veitt eftirlaun eða styrkur í 18. gr. fjárlaganna, alt að 
1000 kr. auk dýrtíðaruppbótar. Brjef 18. febr. 1 fskj. (Nd. 122).

19. Sigurveig Jónatansdóttir ljósmóðir sækir um eftirlaun. Brjef 30. 
jan. 2 fskj. (Nd. 22). '

20. Steindór Hinriksson póstur fer þess á leit, að styrkur sá, er hann 
nýtur i 18. gr. fjárlaganna, verði hækkaður upp í 300 kr. Brjef 14. 
mars. (Nd. 230).

21. Þórólfur Sigurðsson endurtekur fyrir hönd Hólmgeirs Þorsteins- 
sonar umsókn frá fyrra ári um eftirlaunastyrk fyrir 20 ára sim- 
stöðvarstjórn. Brjef 14. mars. 4 fskj. (Nd. 253).

Eggert Guðmundsson, sjá Námsstyrkur 3.
Eiðaskóli.

1. Tillögur frá forstöðumanni Eiðaskóla um fjárveitingar til skólans 
árið 1930. Brjef 10. nóv. 1928. (Nd. 18, xxv).

2. Sami sækir um fjárveitingu til leikfimi- og smiðakenslu við skól- 
ann og málningar skólahússins. Brjef 10. febr., með brjefi dóms- 
mrn. 8. mars. (Nd. 165).

3. Afhendingargerð, er fram fór á Eiðum siðastl. vor, úr höndum Ás- 
mundar Guðmundssonar fyrrum Skólastjóra þar. Með brjefi dóms- 
mrn. 27. mars. (Nd. 319).

Eiður Kvaran, sjá Námsstyrkur 40.
Einar G. Einarsson, sjá Haínir 15.
Einar Jónsson prófastur, sjá Ættir Austfirðinga.
Einar Jónsson í Reykjadal, sjá Eftirgjöf 2.
Einar Markússon, sjá Námsstyrkur 6.
Einar M. Jónasson, fyrv. sýslumaður, sendir:

1. Afrit af kæru, er send var dómsmálaráðuneytinu í desember siðastl.
2. Afrit af vitnaleiðslum varðandi afsetningarmál hans. Brjef 30. april 

(Nd. 404).
Einar ólason, sjá Eftirlaun 6.
Einar Sveinsson, sjá Námsstyrkur 45.
Einkasala.

1. Landlæknir sendir allshn. Ed. umsögn um frv. til laga um einka- 
sölu á lyfjum. Brjef 27. mars. (Ed. 31).

2. Lyfsalafjelag íslands sendir álit sitt um frv. til laga um einkasölu 
á lyfjum. Brjef 13. apríl. (Nd. 426).

3. Læknafjelag Islands sendir allshn. Ed. umsögn um frv. til laga um 
einkasölu á lyfjum. Brjef 27. mars. (Ed. 32).

Þskj. 713 Skrá um erindi til Alþingis 1929.
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4. Verslunarráð íslands skorar á Álþingi að fella frumvörp þau um 
einkasölu, sem nú iigeja fyrir þinginu og ekki hafa þegar verið 
feld. Brjef 23. april. (Nd. 390).

Eimskipafjelag íslands.
1. Brjef framkvæmdarstjóra Eimskipafjelags íslands, dags. 3. nóv. 1928, 

um útgerð Esju. 1 fskj. (Nd. 18, xii).
2. Brjef Eimskipafjel. íslands til samgmn., dags. 9. mars, ásamt áætl- 

un Esju 1929. (Nd. 168).
Sjá ennfremur Eftirlaun 7, Strandferðir.

Elliheimili á Seyðisfirði. Kvenljelagið »Kvik« á Seyðisfirði sækir um 3000 kr.
til elliheimilis á Seyðisfirði. Brjef 9. des. 1928, með brjefi atvmrn. 
27. febr. (Nd. 97).

Erlendir sjerfræðingar, sjá óskar Ottesen.
Erlendir verkamenn, sjá Krossanesverksmiðja.
Esja, sjá Eimskipafjelag.
Eva Hjálmarsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 8.
Eyrarbakkaspítali, sjá Jóhann V. Danielsson.
Eyrarhreppur, sjá Raforkustöðvar 1 og 2.

Vangahús. Tillögur bæjarfógetans í Reykjavík um fjárveitiugar til hegningar- 
hússins þar árið 1930. Brjef 13. nóv. 1928. (Nd. 18, v).

Fáskrúðsfjarðarlæknishjerað, sjá Sjúkrahús 13.
Fátækralög, sjá Mæðrastyrkur 1.
Fellahreppur, sjá Vegamál 12.
Fellshreppur, sjá Dómþinghár.
Ferðafjelag íslands sækir um 1500 kr. til útgáfu Árbókar 1929. Brjef 18. mars.

(Nd. 289).
Ferðamannafjelagið Hekla, sjá Vitamál 10 og 11.
Ferjubakki i Öxarfirði, sjá Skógrækt 2.
Fjelag isl. háskólakvenna, sjá Stúdentar.
Fjelag járnsmiðanema, sjá Sjúkrasjóður.
Fjelag ungra jafnaðarmanna, sjá Vinnudómur.
Fimleikakonur, sjá Iþróttir 2.
Finnur Jónsson, sjá Eftirgjöt 3, Lánbeiðnir 1.
Fiskafurðir, sjá Markaður.
Fiskifjelag íslands.

1. Tillögur um fjárveitingar til Fiskifjelagsins árið 1930, frá torseta 
fjelagsins. Brjef 2. nóv. 1928. 1 fskj. (Nd. 18, xli).

2. Fiskifjelag íslands sendir sjútvn. frv. til laga um breyting á lögum 
nr. 49, 27. júní 1925, um breyting á lögum nr. 40, 19. júní 1922, 
um atvinnu við siglingar. (Nd. 419).

Sjá ennfr. Bankamál 4, Vitamál 8.
Fiskirannsóknir, sjá Bjarni Sæmundsson.
Fiskirœktarfjelög. Búnaðarfjelag lslands sendir landbn. útdrátt úr áliti alls-
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herjarnefndar Búnaðarþings um frv. til laga um fiskiræktarfjelög. 
Brjef 8. mars. (Nd. 159).

Fiskiveiðabanki, sjá Bankamál 4.
Fiskiveiðalög.

1. Benedikt Jónasson og Gunnlaugur Jónasson á Vestdalseyri sækja um 
undanþágu frá 3. gr. laga nr. 33, 19. júní 1922, og heimild til þess 
að taka til verkunar frá útlendingum 5—10 þús. skippund af fiski 
árlega fyrst um sinn 5—10 ár. Brjef 9. febr. (Ed. 4).

2. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði sendir eftirrit af fuudargerð bæjarstjórn- 
arinnar, þar sem mælt er með því, að Benedikt Jónassyni og Gunn- 
laugi Jónassyni á Vestdalseyri verði veitt undanþága sú frá fiski- 
veiðalögunum 1922, sem þeir hafa sótt um tii þingsins með brjefi 
9. febr. Brjef 15. mars. (Nd. 292).

Fiskumbúðir, sjá Olgeir Friðgeirsson.
Fiskverkun, sjá Fiskiveiðalög.
Fjarðarheiði, sjá Vegamál 11—15.
Fjárkláði, sjá Búnaðarfjelag 6.
Flateyri, sjá Sjúkrahús 11.
Flugfjelag Islands, sjá Flugmálasjóður.
Flugmálasjóður.

1. Erindi frá Flugfjelagi lslands um frv. til laga um stofnun flugmála- 
sjóðs Islands. Brjef 15. jan., með brjefi atvmrn. 27. febr. (Nd. 91).

2. Frv. til laga um stofnun flugmálasjóðs lslands. (Nd. 424).
Fossá, sjá Raforkustöðvar 1.
Fóðurmjölsverksmiðjan Island, sjá óskar Ottesen.
Frakkneski spitalinn á Fáskrúðsfirði, sjá Sjúkrahús 13.
Freggarður. Þorvaldsson vjelstjóri sækir um 6000 kr. styrk til þess að gera 

tilraun með uppfundningu sina, sem lýtur að þvi að spara kola- 
notkun eimskipa. Brjef 26. febr. 1 fskj. (Nd. 79).

Freysgoði, h/f, sjá Kaupfjelag Hjeraðsbúa.
Friðrika Friðriksdóttir, sjá Námsstyrkur 8.
Friðrik Jónsson, sjá Eftirlaun 8.
Frjettastofa Blaðamannafjelagsins sækir um að fá að halda sama styrk og hún 

befir haft undanfarið. Brjef 23. april. (Ed. 38).
Færsla kjördags, sjá Kjördagur.

Gagnfrœðaskólinn á Akuregri.
1. Tillögur um fjárveitingar til Gagnfræðaskólans á Akureyri árið 1930, 

frá settum rektor. Brjef 20. nóv. 1928 (Nd. 18, xix).
2. Endurrit af brjefi dómsmálaráðherra til skólameistarans við Gagn- 

fræðaskólann á Akureyri, dags 3. sept. 1928, um landaukningu til 
skólans. Með brjefi dómsmrn. 6. apríl (Nd. 352).

Gagnfrœðaskóli Regkjavíkur. Skólanefnd Gagnfræðaskóla Reykjavikur fer þess 
á leit, að Alþingi veiti skólanum styrk fyrir skólaárið 1929—'30 og 
framvegis, 75 kr. fyrir hvern nemanda. Brjef 6. mars. (Nd. 170).
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Geðveikrahæli, sjá Sjúkrahús 1 og 2.
Geir Gigja, sjá Námsstyrkur 9.
Geir G. Þormar, sjá Heimilisiðnaður 3.
Gerðahreppur, sjá Eftirgjöf 4.
Gistihús og gististaðir.

1. Jóhannes Jósefsson sækir um undanþágu frá verðtolli og um gréiðslu- 
frest á aðflutningsgjöldum af ýmsum vörum til hins nýja gistihúss 
hans i Rvik. Brjef 20. mars, með brjefi fjmrn. 3. apríl. 1 fskj. 
(Nd. 343). — Erindi frá sama til fjvn. Nd., dags. 16. april, sama 
efnis. (Nd. 374).

2. Sami sækir um 50 þús. kr. rikisábyrgð, til viðbótar ábyrgð frá 
fyrra ári, á láni til þess að reisa gistihús i Reykjavík. Brjef 27. 
apríl (Nd. 409).

3. Undirbúningsnefnd alþingishátiðar 1930 fer þess á leil, að Jóni 
Guðmundssyni á Brúsastöðum verði veitt alt að 25 þús. kr. við- 
bótarlán til aukningar gistihúsinu Valhöll á Þingvöllum, eða rikis- 
ábyrgð á láni til sömu framkvæmda. Brjef 3. og 11. mai. 1 fskj. 
(Ed. 43-44).

4. Sveinn Jónsson sækir um 10 þús. kr. styrk til endurgreiðslu nokk- 
urs hluta af útlögðum stofnkostnaði við gistihús á Egilsstöðum og 
til fullnaðarendurbótar við það. Brjef 15. jan. (Nd. 349).

5. Túbal Karl Magnússon sækir uln 3000 kr. styrk til gistihúss, er 
hann hefir reist i Múlakoti. Brjef 5. mars. (Nd. 191).

6. Gunnar Jónsson á Fossvöllum sækir um 5000 kr. húsbyggingarstyrk 
til þess að geta hýst ferðamenn. Brjef 25. jan. (Nd. 178).

7. Sigurður Danielsson á Kolviðarhóli sækir um 25 þús. kr. styrk til 
húsbyggingar. Brjef 26. febr. 2 fskj. (Nd. 101).

8. Undirbúningsnefnd alþingishátiðar 1930 mælir með 15 þús. króna 
styrk til Hjálpræðishersins til viðbótarbyggingar við hæli hans í 
Reykjavík. Brjef 28. jan. 1 fskj. (Nd. 18, xliv).

Gísli Jónsson málari sækir um 4000 kr. styrk og til vara 8000 kr. lán. ódag- 
sett brjef. (Nd. 121).

Gisli Sveinsson, sjá Lánbeiðnir 2.
Gjaldþrotaskifti.

1. Lögreglustjórinn í Reykjavik sendir allshn. Ed. álit sitt um frv. til 
laga um gjaldþrotaskifti. Brjef 17. mars. (Ed. 27).

2. Lögmaðurinn i Reykjavik sendir allshn. Ed. álit sitt um frv. til 
laga um gjaldþrotaskifti. Brjef 18. mars. (Ed. 24).

Glimuflokkur stúdenta, sjá íþróttir 3.
G. óskar Scheving, sjá Námsstyrkur 10.
Grfmsá, sjá Vegamál 10.
Grimsárfoss, sjá Lax.
Grímúlfur Ólafsson, sjá Eftirlaun 9.
Grundtvig, sjá Ottó.
Guðjón Guðmundsson, sjá Sjúkrastyrkur 1.
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Guðbrandur Jónsson, sjá Gunnsteinsstaðakirkja.
Guðfræðinemar, sjá Háskólinn 3.
Guðmundur Bárðarson, sjá Náttúrufræðifjelagið.
Guðmundur Eggerz, sjá Eftirgjöf 5.
Guðmundur Finnbogason sækir um að halda stvrk sínum til þess að vinna 

að bók um eðliseinkenni lslendinga. Brjef 14. nóv. 1928. (Nd. 
18, xxxvi). Sjá ennfr. Ættir Austfirðinga.

Guðmundur Friðjónsson sækir um 1200 kr. utanfararstyrk. Brjef 4. mars. 
(Nd. 177.).

Guðmundur Hliðdal, sjá Sildarbræðsla.
Guðmundur Jónsson sækir um 3000 kr. utanfararstyrk til þess að kynna sjer 

meðferð Dieselvjela. Brjef 12. mars. 6 fskj. (Nd. 204).
Guðmundur Kamban sækir um 3000 kr. til samningar sögulegrar skáldsögu 

frá 17. öld. Brjef 12. apríl. (Nd. 413).
Guðmundur Kristjánsson, sjá Námsstyrkur 11.
Guðmundur Matthiasson, sjá Námsstyrkur 12.
Guðný Þorsteinsdóttir, sjá Eftirlaun 5.
Guðrún Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun 10.
Guðrún Jónsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 2.
Gufudalshreppur, sjá Lánbeiðnir 5.
Gunnar Guðmundsson, sjá Námsstyrkur 13.
Gunnar Hallgrimsson, sjá Námsstyrkur 14.
Gunnar Jónsson, sjá Gistihús 6.
Gunnlaugur Jónasson, sjá Fiskiveiðalög.
Gunnsteinsstaðakirkja. Guðbrandur Jónsson fer þess á leit, að veitfar verði 

800 kr. til þess að kaupa og rjetta við hina fornu kirkju á Gunn- 
steinsstöðum i Langadal. Brjef 11. mai. (Nd. 415).

Hafnir og lendingabœtur.
1. Álit og kostnaðaráætlun vitamálastjóra um bryggjugerð á Hofsósi. 

Brjef 27. mars. 2 fskj. (Nd. 317).
2. Erindi sama ásamt greinargerð og áætlun um bafnargerð á Skaga- 

strönd. Brjef 28. des. 1928, með brjefi atvmrn. 27. febr. 3 fskj. 
(Nd. 76).

3 Erindi sama, dags. 28. febr., varðandi bryggjtigerð í Borgarnesi. Með 
brjefi atvmrn. 11. mars. 2 fskj. (Nd. 217).

4. Erindi sama til fjvn. um hafnarvirki. Brjef 23. febr. (Nd. 52).
5. Erindi sama, dags. 9. mars, um viðgerð og umbætur á brimbrjótn- 

um í Bolungavík. Með brjefi atvmrn. 14. mars. 2 fskj. (Nd. 278).
6. Erindi sama, dags. 21. mars, ásamt tveim útskriftum úr gerðabók 

hafnarnefndar Vestmannaeyjakaupstaðar, varðandi bafnarmál kaup- 
staðarins. (Nd. 427).

7. Brjef sama, dags. 13. mars, ásamt áætlun og uppdráttum að 
bryggjugerð í Hnifsdal. Með brjefi atvmrn. 21. mars. (Nd. 310).
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8. Jón Auðunn Jónsson sendir fjvn. erindi breppsnefndar Eyrar- 
hrepps, dags. 15. mars, um styrk til bryggjugerðar í Hnifsdal. Brjef 
2. april. 4 fskj. (Nd. 336).

9. Sami sendir greinargerð fyrir nauðsyn bryggju i Hnifsdal. Brjef 20. 
mars. 1 fskj. (Nd. 298).

10. Halldór Steinsson alþm. sækir um 18 þús. kr. framlag úr ríkis- 
sjóði til hafnarbóta i ólafsvík. Brjef 17. april. 1 fskj. (Ed. 36).

11. Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps sækir um 17 þús. kr. styrk, eða 
þriðjung kostnaðar, til fyrirhugaðra umbóta á bátalegunni við 
Akranes. Brjef 20. mars. 1 fskj. (Nd. 308).

12. Hreppsnefnd ólafsfjarðarhrepps fer þess á leit, að Alþingi veiti a. 
m. k. helming kostnaðar til endurbyggingar vjelbátabryggju i Ólafs- 
firði. Brjef 8. febr. (Nd. 141).

13. Erindi frá Bernharð Stefánssyni alþm. til fjvn., varðandi bryggju- 
gerð á Siglufirði. Brjef 21. apríl. (Nd. 421).

14. Erindi þriggja manna á Stokkseyri um 3500 króna fjárveiting úr 
rikissjóði til Snepilrásar, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá. 
Brjef 9. febr. 1 fskj. (Nd. 67).

15. Einar G. Einarsson fer þess á leit, að veitt verði alt að 10 þús. 
krónum til lendingarbóta i Grindavik. Brjef 2. mars. 2 fskj. (Nd. 148).

Hagstofan. Áætlun bagstofustjóra um útgjöld hagstofunnar árið 1930. Brjef21. 
des. 1928. (Nd. 18, i).

Halldór Ásgrimsson, sjá Læknisvitjunarstyrkur 1.
Halldór Halldórsson byggingarfulltrúi á Akureyri sækir um 1500 kr. utanfarar- 

styrk, til þess að kynna sjer nýjungar i búsagerð og starfsemi 
byggingarfjelaga. Brjef 7. mars. (Nd. 254).

Halldór Steinsson, sjá Hafnir 10.
Halldóra Bjarnadóttir, sjá Heimilisiðnaður 1—3.
Hallormsstaður, sjá Húsmæðrafræðsla 5.
Hallveigarstaðir.

1. Bandalag kvenna beiðist lóðar undir fyrirhugað kvennaheimili. Brjef
1. júlí 1928, með brjefi atvmrn. 27. febr. 1 fskj. (Nd. 99).

2. Stjórn h/f Kvennaheimilisins Hallveigarstaðir sækir um ríkisábyrgð 
á 50 þús. kr. láni til þess að reisa kvennaheimili á Arnarbólstúni. 
Brjef 22. april. (Nd. 402).

Hallærislán, sjá Lánbeiðnir 3.
Hamar, h/f, sækir um rikisábyrgð á alt að 200 þús. kr. láni til dráttarbrautar.

Brjef 14. mars. (Nd. 256).
Hannes Þorsteinsson, sjá Ættir Austfirðinga.
Hannes Þórðarson, sjá Námsstyrkur 15.
Hansen, sjá Kofoed.
Hákon Kristófersson, sjá Læknisvitjunarstyrkur 2.
Háskólinn.

1. Tillögur frá rektor báskólans um fjárveitingar til skólans árið 1930. 
Ðrjef 22. nóv. 1928. (Nd. 18, xvii).
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2. Háskólaráðið sendir fjvn. tillögur um breytingar á fjárl.frv. stjórn- 
arinnar varðandi fjárgreiðslur til háskólans. Brjef 14. mars. (Nd. 
258).

3. Nemendur guðfræðideildar háskólans sækja um 1200 kr. styrk til 
söngkenslu við deildina. Brjef 15. mars. 1 fskj. (Nd. 268).

Sjá ennfremur Stúdentar.
Hátíðahald l Austfírðingafjórðungi 1930. Nefnd fjelags, er stofnað var á Egils- 

stöðum á Völlum 16. sept. 1928, sækir um 10 þús. kr. til hátiðahalds 
i Austfirðingafjórðungi árið 1930. Brjef 29. des. 1928. (Nd. 81).

Hegningarhús, sjá Fangahús.
Heim ilisiðnaður.

1. Konur i Svínavatnshreppi i Austur-Húnavatnssýslu skora á Alþingi 
að gera Halldóru Bjarnadóttur að föstum framkvæmdarstjóra i 
heimilisiðnaðarmálunj Islands og veita henni sæmileg, föst laun 
fyrir starfið. Brjef dags. í jan. (Ed. 13).

2. Áskorun sama efnis frá konum i Engihliðarhreppi í Austur-Húna- 
vatnssýslu. ódags. brjef. (Ed. 14).

3. Halldóra Bjarnadóttir sendir skýrslu um starfsemi sina í þágu 
heimilisiðnaðarins á árinu 1928. Brjef 15. mars. 2 fskj. (Nd. 312).

4. Geir G. Þormar myndskeri á Akureyri sækir um 800 kr. til þess 
að halda uppi námsskeiðum og kenslu i trjeskurðarlist i islensk- 
um stil á Norður- og Austurlandi. Brjef 10. febr. (Nd. 11).

Heimssýning i Barcelona, sjá Iðnaðarmannafjelagið i Reykjavik.
Hekla, ferðamannafjelag, sjá Vitamál 10—11.
Helgafellssveit, sjá Vegamál 17.
Helgi Pjeturss.

1. Helgi Pjeturss sækir um 20 þús. kr. til nauðsynja sinna 1930. Brjef
14. mars. 1 fskj. (Nd. 276).

2. 240 Reykvikingar skora á Alþingi að veita dr. Helga Pjeturss styrk 
þann, er hann hefir sótt um. Dags. i márs. (Nd. 391).

Hermann Stefánsson, sjá Námsstyrkur 16.
Hestar, sjá Dýraverndunarfjelag.
Heydalur, sjá Vegamál 18.
Hinrik Hansen, sjá Eftirlaun 11.
Hjaltalin, Jens V., sjá Eftirlaun 15.
Hjaltastaðahreppur, sjá Lánbeiðnir 3.
Hjúkrunarnám, sjá Námsstyrkur 7 og 19.
Hjörleifur Björnsson itrekar umsókn sina frá fyrra ári um 1000 kr. viður- 

kenningu fyrir að hafa haft á hendi brjefhirðingu endurgjaldslaust i 
full 30 ár. Brjef 14. mars. 2 fskj. (Nd. 393).

Hljómsveit Regkjavíkur sækir um 5000 kr. styrk. Brjef 14. mars. (Nd. 261). 
Hlutafjelagalög. Lögreglustjórinn i Rvík sendir allshn. álit sitt um frv. til laga um 

breyting á blutafjelagalögunum, nr. 77 1921. Brjef 27. mars. (Nd. 320). 
Hnappadalur, sjá Vegamál 18.
Hnffsdalur, sjá Hafnir 7—9.
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Hofshreppur, sjá Sjúkrasjóður.
Hofsós, sjá Hafnir 1.
Holtavðrðuheiði, sjá Vegamál 6.
Hólaskóli, sjá Bændaskólar 2.
Hólmar í Reyðarfiröi, sjá Kirkjur 3.
Hólmfreður Franzson, sjá Námsstyrkur 17.
Hólmfriður Friðfinnsdóttir, sjá Eftirlaun 12.
Hólmgeir Jensson, sjá Búnaðarfjelag 5.
Hólmgeir Þorsteinsson, sjá Eftirlaun 21.
Hólsá, sjá Dragferja.
Hólshreppur, sjá Raforkustöðvar 2, Vegamál 4.
Hrunamannahreppur, sjá Mjólkurfiutningur.
Hundaræktarlög, sjá Björn Bjarnarson.
Húsm œðrafrœðsla.

1. Kvenfjelag Seyðisfjarðar skorar á Alþingi að gera ráðstafanir til 
þess að stofnaður verði fullkominn húsmæðraskóli á hentugum stað 
á Austurlandi. Brjef 12. febr. (Nd. 38. — Samhljóða erindi Ed. 6).

2. Kvenfjelag Hvammshrepps í Vik í Mýrdal sækir um 5000 kr. tilhús- 
mæðrafræðslu. Brjef 22. febr. (Nd. 198).

3. Kvenfjelagið Ósk á ísafirði sækir um 10 þús. kr. styrk til hús- 
mæðraskólahalds. Brjef 30. jan. 1 fskj. (Nd. 35).

4. Sama sækir um alt að 20 þús. króna styrk til þess að reisa hús- 
mæðraskóla á ísafirði. Brjef 30. jan. 1 fskj. (Nd. 36).

5. Samband austfirskra kvenna skorar á Alþingi að veita fje til stofn- 
unar húsmæðraskóla á Hallormsstað. Brjef 14. jan. 6 fskj. (Nd. 77).

Húsrúm fyrir listaverk, sjá Mentamálaráð.
Hvalfjarðarbátur, sjá Strandferðir 3.
Hvammshreppur, sjá Raforkustöðvar 4.
Hvanneyrarskóli, sjá Bændaskólar 1.
Hveralœkningar. Læknafjelag Reykjavíkur skorar á Alþingi að láta rannsaka 

visindalega, hvort hverar hjer á landi sjeu nothæfir til lækninga. 
Brjef 30. april. 1 fskj. (Nd. 406).

Hvítárbakkaskóli. Stjórn Hvitárbakkafjelagsins sækir um alt að 7000 kr. styrk 
til miðstöðvarhitunar í skólahúsinu á Hvitárbakka. Brjef 28. febr. (Nd.80).

Hœstirjettur.
1. Hæstirjettur sendir allshn. umsögn sina um frv. til laga um breyt- 

ing á lögum um hæstarjett. Brjef 27. mars. (Nd. 331).
2. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendir fjhn. erindi hæstarjettar, 

dags. 27. febr., um stofnun sjerstaks ritaraembættis við hæstarjett, 
ásamt endurriti af brjefi ráðuneytisins til forsela hæstarjettar, dags.
1. mars. (Nd. 111).

Höskuldseyjarviti, sjá Vitamál 5.

Id/'a og iðnaður. Atv.- og samgmrn. sendir allshn. tillögur um breytingar á 
lögum nr. 18, frá 31. mai 1927, um iðju og iðnað. Brjef 12. mars. (Nd. 212).
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Iðnaðarmannafjelag Akureyrar sækir um 3500 kr. til iðnskólahalds á Akur- 
eyri. Brjef 9. febr. 2 fskj. (Nd. 48).

Iðnaðarmannafjelagið í Hafnarfirði sækir um 1000 kr. til kvöldskóla fyrir 
iðnnema í Hafnarfirði. Brjef 1. mars. (Ed. 23).

Iðnaðarmannafjelag ísfirðinga fer þess á leit, að styrkur til fjelagsins verði 
bækkaður i fjárlögum 1930. Brjef 19. nóv. 1928. (Nd. 18, xxix).

Iðnaðarmannafjelag Reykjavíkur sækir um 4000 kr. utanfararstyrk handa iðn- 
aðarmönnum til þess að sækja heimssýninguna í Barcelona á sumri 
komanda. Brjef 28. febr., með brjefi atvmrn. 11. mars. (Nd. 216. — 
Samhljóða erindi Nd. 112).

Ingibjörg Steinsdóttir, sjá Námsstyrkur 18.
Ingunn Jónsdóttir, sjá Námsstyrkur 19.
Innflutningsleyfi á kindum, sjá Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga.
Islands Salt & kemiske Fabrikker, sjá Virkjun.

íslandssaga, sjá Samúel Eggertsson, Sigurður Skúlason.
Islensk orðabók, sjá Orðabækur 1.
íslensk þjóðlög. Undirbúningsnefnd alþingishátíðar 1930 beinir til fjvn. Ed.

tilmælum um, að sr. Bjarna Þorsteinssyni á Siglufirði verði veitt 
opinber viðurkenning fyrir’starf sitt til varðveislu islenskum þjóð- 
lögum. Brjef 3. mai. 5 fskj. (Ed. 39).

íþróttir.
1. Glimufjelagið Ármann sækir um 5000 kr. vegna fyrirhugaðrar glímu- 

farar til Þýskalands á sumri komanda. Brjef 4. mars. (Nd. 131).
2. Iþróttafjelag Reykjavíkur sækir um 7000 kr. styrk til farar íslenskra 

fimleikakvenna á iþróttamót i Finnlandi á sumri komanda. Brjef 
13. mars. 3 fskj. (Nd. 235).

3. íþróttafjelag stúdenta sækir um 1000 kr. styrk handa glímuflokki 
stúdenta til þess að sækja iþróttamót í Kiel. Brjef 5. apríl. (Nd. 344).

4. Vignir Andrjesson sækir um 600 króna ferðastyrk til Suður-Evrópu, 
m. a. til þess að kynna sjer iþróttaskóla. Brjef 14. jan. 2 fskj. 
(Nd. 5).

Jafnaöarmannafjelag lslands, sjá Vinnudómur.
Jafnaðarmannaijelagið í Reykjavik, sjá Vinnudómur.
Jakob Björnsson, sjá Eftirlaun 13.
Jakob Gislason, sjá Námsstyrkur 43.
Jarðfræðirannsóknir. Steinn Emilsson fer þess á leit, að sjer verði veittur 

2000 kr. styrkur í fjáraukalögum 1929 til jarðfræðirannsókna. Brjef
15. mars. 2 fskj. (Nd. 386).

Járnbrautarmál, sjá Vegamál 8.
Járnsmiðanemar, sjá Sjúkrasjóður.
Jens V. Hjaltalin, sjá Eftirlaun 15.
Jens Severin Lange, sjá Rikisborgararjettur 3.
Jenssen, Nils Hagerup, sjá Rikisborgararjettur 2.
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Jóhann Jósefsson, sjá Skaðabætur.
Jóhann Sveinsson, sjá Námsstyrkur 20.
Jóhann V. Daníelsson fer þess á leit, að veittar verði i fjáraukalögum 1929 eða 

fjárlögum 1930 alt að 8500 kr. til greiðslu vixilskulda og annara 
skulda, er hvíla á byggingarnefnd spítalans á Eyrarbakka vegna 
byggingar spitalans þar. Brjef 27. febr. (Ed. 40. — Samhlj. erindi 
Nd. 86).

Jóbanna Jóhanns, sjá Námsstyrkur 21.
Jóhannes Áskelsson, sjá Námsstyrkur 22.
Jóhannes Jósefsson, sjá Gistihús 1 og 2.
Jóhannes Jörundsson, sjá Eftirlaun 14.
Jóhannes S. Birkiland, sjá Rikisborgararjettur 1.
Jón Auðunn Jónsson, sjá Borgar Jónsson, Hafnir 8 og 9, Raforkustöðvar 3, 

Simamál 2, Vitamál 6.
Jón B. Jónsson, sjá Sjúkrastyrkur 3.
Jón Engilberts, sjá Námsstyrkur 23.
Jón Guðmundsson, sjá Gistihús 3.
Jón J. Blöndal, sjá Námsstyrkur 24.
Jón J. Dalmann, sjá Námsstyrkur 25. -
Jón Kristjánsson læknir sækir. um styrk til lækningastofu sinnar. Brjef 10. 

mars. 3 fskj. (Nd. 227).
Jón Leifs, sjá Rikisútvarp.
Jón Magnússon, sjá Námsstyrkur 26.
Jón Oddgeir Jónsson, sjá Námsstyrkur 3.
Jón ófeigsson, sjá Orðabækur 2.
Jón Sveinsson, sjá Ársæll Árnason.
Jón Vestdal, sjá Námsstyrkur 38.
Jón Þorleifsson, sjá Lánbeiðnir 6.
Jónas Benediktsson, sjá Námsstyrkur 27.
Jónas Tómasson söngkennari á Isafirði sækir um 6000 kr. utanfararstyrk til 

þess að kynna sjer nýjustu tónverk og meðferð þeirra og njóta full- 
komnari fræðslu i bljómfræði. Brjef 12. febr. 2 fskj. (Nd. 133).

Jósef Björnsson, sjá Mjöll.
Júpitersmál, sjá Lárus Jóhannesson.
Jörundur Brynjólfsson, sjá Mjólkurflutningur.

Rarfi, sjá Pjetur Hoffmann.
Karlakór Reykjavlkur sækir um 4000 kr. styrk til söngnáms kórfjelaga. Brjef 

12. mars. 2 fskj. (Nd. 252).
Karl Finnbogason, sjá Samvinnufjelag.
Karl Jónsson, sjá Námsstyrkur 28.
Karl R. Matthiasson, sjá Námsstyrkur 29.
Kaupfjelag Hjeraðsbúa fer þess á leit, að Alþingi veiti h/f Freysgoða 1200 kr. 

styrk til þess að halda uppi reglubundnum ferðum eftir Lagarfljóti. 
Brjef 9. mars. (Nd. 195).



Kennaraskólinn. Tillögur frá forstöðumanni kennaraskólans um fjárveitingar 
til skólans árið 1930. Brjef 17. nóv. 1928. (Nd. 18, xx).

Kirkjur og kirkjumál.
1. Tillögur biskups um fjárveitingar til kirkjumála árið 1930. Brjef 

22. nóv. 1928. 2 fskj. (Nd. 18, xvi).
2. Sami sendir allshn. Ed. álit sitt um frv. til laga um sölu á jarðar- 

hluta Neskirkju og ríkissjóðs i landi Neskaupstaðar í Norðfirði. 
Brjef 12. mars. (Ed. 20).

3. Umsögn sama um frv. til laga um sölu á nokkrum hluta prests- 
setursins Hólma i Reyðarfirði. Brjef 18. mars. (Nd. 288).

4. Sóknarnefnd og kirkjubyggingarnefnd dómkirkjusafnaðarins i Reykja- 
vik senda Alþingi fundarsamþykt safnaðarins frá 13. des. siðastl. 
varðandi afhending dómkirkjunnar og fjármála hennar i hendur 
söfnuðinum. Brjef 7. mars. (Nd. 182).

5. Sóknarnefnd Akureyrarsóknar fer þess á leit, að Alþingi veiti rif- 
legan styrk, alt að 50 þús. kr., til kirkjubyggingar á Akureyri. Brjef
6. mars. 1 fskj. (Nd. 181).

6. Erindi frá sóknarnefnd og sóknarpresti Langholtssóknar um að 
söfnuðurinn i Langholtssókn taki að sjer fjárhald kirkjunnar. Brjef
5. jan., með brjefi atvmrn. 27. febr. (Nd. 94).

7. Borgarstjórinn i Reykjavik sendir mótmæli bæjarstjórnar gegn frv. 
til laga um kirkjugarðsstæði i Reykjavik o. fl., er nú Iiggur fyrir 
Alþingi. Brjef 3. april. (Nd. 339).

Kjördagur.
1. Verkakvennafjelagið Framsókn i Reykjavik mótmælir færslu kjör- 

dags frá því, sem nú er, og skorar á Alþingi að fella frv. það, sem 
fram er komið um þetta efni. Brjef 7. mars (Nd. 172).

2. Verkamannafjelagið Dagsbrún mótmælir flutningi kjördags frá því, 
sem nú er, þar sem verkalýðnum væri með þvi móti, fremur öðr- 
um stjettum, meinað að neyta kosningarrjettar sins. Brjef 4. mars. 
(Nd. 117).

Sjá ennfremur Vinnudómur.
Klakhús, sjá Lax, Silungaklak.
Kleppur, sjá Sjúkrahús 1 og 2.
Klæðaverksmiðja, sjá Álafoss.
Kojoed Hansen skógræktarstjóri sækir um 10 þús. kr. utanfararstyrk, og til vara 

sömu fjárhæð að láni. Brjef 13. mars. (Nd. 209).
Kristinn Bjarnarson, sjá Námsstyrkur 30.
Kristinn Pjetursson, sjá Námsstyrkur 31.
Kristin Jónasdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 4.
Kristján Bergsson, sjá Lögskráning sjómanna.
Kristján Jónsson i Auraseli. Þingmenn Rangæinga sækja um 500 kr. styrk i 

eitt skifti fyrir öll til handa Kristjáni Jónssyni i Auraseli, i viður- 
kenningarskyni fyrir ósjerplægna leiðsögu yfir verstu jökulvötnin i 
Rangárþingum og dæmafáa gestrisni. Brjef 14. mars. (Nd. 221).
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Kristján Jónsson frá Hrjóti i Norður-Múlasýslu sækir um 1000 kr. i þrjú ár 
til þess að safna örnefnum á Austurlandi og merkum, sögulegum 
fróðleik, sem við þau er tengdur. Brjef í des. 4 fskj. (Nd. 41).

Kristján Jónsson, sjá Sjúkrastyrkur 2.
Kristneshæli, sjá Sjúkrahús 9.
Krossanesverksmiðja.

1. Erindi norska aðalræðismannsins i Rvik, dags. 28. jan., um að h/f 
Ægir í Krossanesi megi kaupa sild ótakmarkað af erlendum fiski- 
skipum. Með brjefi atvmrn. 25. febr. (Nd. 54).

2. Erindi sama um að h/f Ægir megi ráða i þjónustu sina 40 norska 
verkamenn. Brjef 28. jan. með brjefi atvmrn. 25. febr. (Nd. 55).

Kvenfjelag Hvammshrepps, sjá Húsmæðrafræðsla 2.
Kvenfjelagið Kvik, sjá EUiheimili.
Kvenfjelagið ósk, sjá Húsmæðraskólar 3 og 4.
Kvenfjelag Seyðisfjarðar, sjá Húsmæðrafræðsla 1.
Kvennaheimili, sjá Hallveigarstaðir.
Kvennaskólar.

1. Tillögur frá forstöðunefnd kvennaskólans í Reykjavík um fjárveit- 
ingar til skólans árið 1930. Brjef 11. des. 1928. (Nd. 18, xxvii).

2. Erindi frá forstöðunefnd kvennaskóians í Reykjavik, varðandi fjár- 
hag skólans og rekstrarkostnað árið 1930. ódagsett brjef (prentað). 
(Nd. 372).

3. Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu skorar á Alþingi að veita kvenna- 
skóla Húnavatnssýslu í fjárl. 1930 4000 kr. til endurbóta á skóla- 
húsinu. Simsk. 27. mars. (Nd. 323).

Kvikmyndir.
1. Loftur Guðmundsson býður Alþingi kvikmyndina »íslsnd í iifandi 

myndum« til kaups fyrir 16 þús. kr. Brjef 16. apríl. (Nd. 367).
2. Álit borgarstjórans i Rvik um frv. til laga um kvikmyndir og kvik- 

myndahús. Brjef 14. mars. (Ed. 49).

Lagarfljótsbátur, sjá Kaupfjelag Hjeraðsbúa.
Lagarfoss, sjá Lax.
Landaukning, sjá Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Landbúnaðarbanki, sjá Bankamál.
Landeyjahreppur, sjá Dragferja.
Landhelgigœsla. Bátafjelag Reykjavikur sækir um styrk til þess að halda úti 

sjerstökum gæslubát frá 1. ágúst til 1. nóv., til eftirlits landhelginni 
við innanverðan Faxaflóa. Brjef dags. í febr. (Nd. 428).

Landmœlingar. Erindi sendiherra íslands i Khöfn, dags. 24. sept. f. á., með 2 
fskj., varðandi framhald iandmælinga hjer á landi. Með brjefi atvmrn.
6. april. (Nd. 356).
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Landsbókasafn.
1. Tillðgur landsbókavarðar um fjárveitingar til Landsbókasafnsins 

árið 1930. Brjef 14. nóv. 1928. (Nd. 18, xxx).
2. Erindi landsbókavarðar um aukinn kostnað við að hafa lestrar- 

sal Landsbókasafnsins opinn fyrir almenning kl. 8—10 siðdegis á 
virkum dögum frá októberbyrjun til maíloka. Brjef 31. ág. 1928, 
með brjefi dómsmrn. 8. mars. (Nd. 167).

Landsfundur kvenna. Undirbúningsnefnd landsfundar islenskra kvenna 1930 
sækir um 3000 kr. styrk. Brjef 14, mars. (Nd. 270).

Landsspitali, sjá Sjúkrahús 8.
Landssiminn, sjá Simamál.
Landssýning i Reykjavik. Erindi frá kjörnum fulltrúum fimm fjelaga, Ðúnað- 

arfjelagsins, Fiskifjelagsins, Iðnaðarmannafjelagsins, Heimilisiðnaðar- 
fjelagsins og Listvinafjelagsins, um allsherjar landssýningu i Reykja- 
vik. Brjef 19. mars. 7 fskj. (Nd. 375).

Lange, J. S., sjá Rikisborgararjettur 3.
Langboltssókn, sjá Kirkjur 6.
Latínukveðskapur, sjá Páll Sveinsson.
Laufey Valdimarsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 5.
Laugarnesspitali, sjá Sjúkrahús 3.
Launamál. Samban'd starfsmanna rikisins sendir álit um launamálið. Brjef25. 

febr. 1 fskj. (Nd. 53).
Lax.

1. Búnaðarfjelag Islands sendir landbn. Nd. og mælir með tillögu, er 
samþykt var á Búnaðarþingi, þar sem farið er þess á leit, að Al- 
þingi styrki ríflega framkvæmdir til þess að greiða laxi göngu um 
Lagarfljót og ár þær, er i það falia. Brjef 8. mars. (Nd. 157).

2. Búnaðarsamband Austurlands sækir um fjárveitingu til laxastiga í 
Lagarfoss og Grímsárfoss og til klakhúss á Hallormsstað. Brjet 18. 
febr. 1 fskj. (Nd. 389).

Lánbeiðnir.
1. Finnur Jónsson málari sækir um 10 þús. kr. lán úr viðlagasjóði 

til þess að reisa vinnustofu. Brjef 27. mars. (Nd. 326).
2. Gísli Sveinsson sýslumaður sækir um viðlagasjóðslán handa Skafta- * 

fellssýslum. Brjef 7. des. 1928. (Nd. 18, xlviii).
3. Hjaltastaðahreppur sækir um 35 þús. kr. hallærislán. Brjef 12. 

apríl. 4 fskj. (Ed. 42).
4. Rikarður Jónsson sækir um 10 þús. kr. lán til þess að koma upp 

vinnustofu og húsnæði fyrir skóla. Brjef 12. mars. (Nd. 242).
5. Sýslumaðurinn i Barðastrandarsýslu fer þess á leit fyrir hönd 

hreppsnefndar Gufudalshrepps, að Alþingi heimili hreppnum 5000 
kr. lán úr viðlagasjóði. Brjef 5. mars. 3 fskj. (Nd. 169).

6. Jón Porleifsson listmálari sækir um 12 þús. kr. lán til þess að reisa 
vinnustofu i Reykjavík. Brjef 5. febr. (Nd. 233).



7. Sjóklæðagerð Islands sækir um lán úr viðlagasjóði til þess að reisa 
verksmiöju. Brjef 14. mars. 2 fskj. (Nd. 274).

Lárus Helgason, sjá Búnaðarfjelag Islands 8, Raforkustöðvar 4.
Láras Jóhannesson fer þess á leit, að Þórarni Olgeirssyni verði endurgreidd 

sekt og málskostnaður, er hann hefir greitt samkvæmt dómi hæsta- 
rjettar 7. mars 1927, í svonefndu Júpitersmáli. Brjef 4. maí. (Nd. 405).

Leiðsögubók um siglingar, sjá Vitamál 2.
Leifur Ásgeirsson, sjá Námsstyrkur 32.
Leikfjelag Akureyrar, sjá Leiklist.
Leikfjelag lsafjarðar, sjá Leiklist.
Leiklist.

1. Leikfjelag Akureyrar sækir um 3000 króna styrk. (Nd. 15).
2. Leikfjelag ísafjarðar sækir um 2500 kr. styrk. Brjef 2. febr. 1 fskj. 

(Nd. 34).
Sjá ennfr. Námsstyrkur 18 og 39, Marta Kalman.

Lendingarbætur, sjá Hafnir.
Listaverk, sjá Mentamálaráð.
Ljóðaþýðingar, sjá Magnús Ásgeirsson.
Ljósmœðraskólinn. Tillögur Iandlæknis um fjárveitingar til ljósmæðraskólans 

árið 1930. Brjef 24. nóv. 1928. (Nd. 18, xxvi). .
Loðdýrarækt, sjá Skúli Tómasson.
Loftskeytastöð i Papey. Sveinn ólafsson alþm. sendir fjvn. erindi vitamála- 

stjóra, dags. 26. febr., og erindi forstjóra veðurstofunnar, dags. 7. 
mars, bæði varðandi byggingu loftskeytastöðvar i Papey. Með brjefi
12. mars. (Nd. 219).

Loftsstaðir i Dyrhólahverfi, sjá Simamál 7.
Loftur Guðmundsson, sjá Kvikmyndir 1.
Lotz, H., sjá Alidýrasjúkdómar.
Lyfjaverslun, sjá Einkasala.
Lyfsalafjelag, sjá Einkasala.
Lýðbáskólar, sjá Björn O. Björnsson.
Læknadeild Háskóla Islands, sjá Rannsóknarstofa.
Læknafjelag íslands, sjá Berklavarnir, Einkasala, Sjúkrasamlög.
Læknafjelag Reykjavikur, sjá Hveralækningar, Sjúkrabús, Sjúkrasamlög. 
Læknisbústaður, sjá Sjúkrahús.
Lœknisvitjunarstyrkur.

1. Halldór Ásgrímsson sækir fyrir hönd Borgarfjarðarhrepps i Norður- 
Múlasýslu um 500 króna læknisvitjunarstyrk fyrir yfirstandandi ár 
og árlega framvegis. Brjef 4. mars. (Nd. 179).

2. Hákon Kristófersson alþm. fer þess á leit fyrir hönd Barðastrandar- 
og Rauðasandsbreppa, að þeim verði veittur styrkur til læknisvitj- 
ana 1930, 150 kr. hvorum. Brjef 7. april. (Nd. 420).

Löggilding mœlitœkja. Atvmrn. sendir brjef forstöðumanns veðurstofunnar, 
dags. 3. ág. og 2. nóv. 1928, og brjef Óskars Bjartmars, dags. 3. okt. 
s. á., öll varðandi tæki til löggildingar vogar- og mælitækja. (Nd. 100).
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Lögmaðurinn í Rcykjaulk. Áætlun frá lögmanninum í Reykjavík um skrif- 
stofukostnað við embættið árið 1930. Brjéf 11. jan. (Nd. 18, iv). — 
Sjá ennfr. Gjaldþrotaskifti 2.

Lögreglustjórinn l Reykjavlk. Áætlun um skrifstofukostnað við lögreglustjóra- 
embættið í Reykjavík árið 1930, ásamt brjefi lögreglustjórans 11. jan. 
(Nd. 18, iii). — Sjá ennfr. Gjaldþrotaskifti 1, Jllutafjelagalög.

Lögskráning sjómanna.
1. Frv. til laga um lögskráningu sjómanna. Lagt framisjútvn. Nd. af 

Sigurjóni Á. ólafssyni. (Nd. 417).
2. Frv. til laga um lögskráningu sjómanna og skipshatnarskrár. Lagt 

fram i sjútvn. af Kristjáni Bergssyni. (Nd. 418).

tíagnús Ásgeirsson sækir um 1500 kr. styrk til Ijóðaþýðinga úr erlendum 
málum. Brjef 14. mars. (Nd. 236).

Magnús Egilsson, Suðurpól i Reykjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti sjer 
einhverja viðurkenningu fyrir æfistarf sitt. Brjef 13. mars. 1 fskj. 
(Nd. 251).

Magnús F. Jónsson, sjá Silungaklak.
Magnús Jónsson, sjá Námsstyrkur 26.
Magnús Pjetursson, sjá Námsstyrkur 33.
Maren Magnúsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 6.
Margeir Jónsson sækir um 1000 krónur til fræðistarfa. Brjef 2. jan. (Nd. 68). 
Maria Markan, sjá Námsstyrkur 6.
Maria Össurardóttir, sjá Minningarsjóður.
Markaður.

1. Matthías Þórðarson kaupmaður sækir um 10 þús. kr. til þess að 
rannsaka markað og möguleika fyrir verslun með islenskar sjávar- 
afurðir á norður- og vesturströnd Afríku og í Suður-Ameriku. 
Brjef 2. júli 1928, með brjefi atvmrn. 28. febr. 5 fskj. (Nd. 92).

2. Sami sækir um 3000 kr. styrk til að rannsaka og útbreiða þekk- 
ingu á næringargildi og beilnæmi fískafurða til manneldis. Brjef 
30. mars. Með brjefi atvmrn. 20. apríl. 1 fskj. (Nd. 382).

3. Chr. Fr. Nielsen sækir um styrk til þess að athuga markaðsmögu- 
leika fyrir íslenskar aturðir i Ameríku. Brjef 23. febr. 2 fskj. 
(Nd. 56).

Marta Kalman sækir um 4000 kr. til þess að kynna sjer leiklist í Englandi 
og Danmörku. Brjef 14. mars. 1 fskj. (Nd. 223).

Matthias Þórðarson, sjá Námsstyrkur 34.
Matthias Þórðarson kaupmaður, sjá Markaður 1 og 2.
Menningarsjóður. Umsögn Mentamálaráðs Islands um frv. til laga um breyt- 

ing á lögum um Menningarsjóð. Brjef 18. april (Ed. 47).
Meniamálaráð íslands fer þess á leit, að Alþingi geri nú þegar einbverjar ráð- 

stafanir til þess, að úrvali þeirra listaverkg, sem landið nú á og mun 
eignast framvegis, verði sjeð fyrir húsrúmi, þar sem þau bæði eru 
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vel geymd og geta koraið almenningi að notum. Brjef 30. april 1 
fskj. (Nd. 403). — Sjá ennfr. Menningarsjóður, Rikisforlag.

Mentaskólar, sjá Björn 0. Björnsson.
Mentaskólinn i Reykjavlk. Tillögur um fjárveitingar til mentaskólans i Reykja- 

vík árið 1930, frá settum rektor. Brjef 22. nóv. 1928. (Nd. 18, xviii).
Minningarsjóður. Stjórn .Minningarsjóðs Mariu Össurardóttur, Flateyri, sækir 

um 2000 kr. styrk til eflingar sjóðnum. Brjef 1. mars. (Nd. 351).
Minningarsjóður Sigurðar Eirikssonar, sjá Stórstúka Islands.
Mjólkurflutningur. Jörundur Brynjólfsson alþm. fer þess á leit, að bændum í

Hrunamannahreppi verði veittar 6000 kr. til mjólkurflutninga úr 
hreppnum i mjólkurbúið að Laugardælum. Brjef 14. mars. (Nd. 277).

MjðU.
1. Mjólkurfjelagið Mjöll sækir um styrk, eigi minni en 2 krónur á 

hveiu framleiddan kassa. Brjef 5. nóv. 1928. (Nd. 18, xlii).
2. Jósef Björnsson fer þess á leit, að Alþingi veiti mjólkurverksmiðj- 

unni Mjöll i Borgarnesi minst 20 þús. kr. sem hlutafje handa verk-
» smiðjunni. Brjef 2. mars. (Nd. 108).

Montessorikensla, sjá Barnaskólar 2.
Múlakot, sjá Gistihús 5.
Mœðrastyrkur.

1. Mæðrastyrksnefnd, kosin af kvenfjelögum i Rvik, sendir samþykt frá 
fjölmennum kvennafundi, er haldinn var i Rvik 21. april, þar sem 
þvi er mótmælt, að heimilum sje sundrað vegna fátækraflutnings, 
og jafnframt skorað á Alþingi að breyta svo fátækralögunum, að 
slíkt geti ekki átt sjer stað. (Nd. 396).

2. Áskorun frá stjórn sambands austur-húnvetnskra kvenna, um að 
tekið verði inn i löggjöf landsins ákvæði, er tryggi ekkjum og 
einstæðum mæðrum, sem eiga fyrir börnum að sjá, styrk af opin- 
beru fje. Brjef dags. i jan. 1 fskj. (Ed. 12).

Námsstyrkur.
1. Agnar Norðfjörð sækir um framhaldsstyrk til hagfræðináms. Brjef 

1. febr. 1 fskj. (Nd. 130).
2. Alexander A. Guðmundsson sækir um alt að 2000 kr. á ári i 

þrjú ár, til þess að stunda nám við mjólkurfræðideild landbúnaðar- 
háskólans í Khöfn. Brjef 28. jan. 2 fskj. (Nd. 231).

3. Axel Tulinius og Jón Oddgeir Jónsson sækja um 1500 kr. styrk 
handa Eggert Guðmundssyni listmálara. Brjef 14. mars. 7 fskj. 
(Nd. 247).

4. Ásgeir 0. Einarsson sækir um 1200 kr. til dýralæknisnáms í Þýska- 
landi. Brjef 13. mars. 2 fskj. (Nd. 210).

5. Benedikt Guðmundsson, Reykjavík, sækir um 2500 kr. utanfarar- 
styrk til þess áð fullnuma sig i slátrun, bjúgnagerð og meðferð á 
kjöti. Brjef 12. mars. 5 fskj. (Nd. 226).
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6. Einar Markússon sækir um 3000 kr. styrk handa dóttur sinni, 
Mariu Markan, til þess að ljúka söngnámi í Þýskalandi. Brjef 13. 
mars. 2 fskj. (Nd. 228).

. 7. Fjelag islenskra hjúkrunarkvenna sækir um 700 kr. til styrktar 
hjúkrunarnemum sínum. Brjef 20. febr. (Nd. 50).

8. Friðrika Friðriksdóttir, Borgarnesi, sækir fyrir hönd Guðmundar 
sonar síns um 3000 kr. lokastyrk tii söngnáms. Brjef 15. mars. 
(Nd. 309).

9. Geir Gigja kennari sækir um 1500 kr. styrk til þess að læra skóla- 
smíði og lesa náttúrufræði i Khöfn. Brjef 27. febr. 3 fskj. (Nd. 120).

10. G. óskar Scheving sækir um 2000 krónur til framhaldsnáms í lista- 
háskólanum í Khöfn. Brjef 15. des. 1928. 3 fskj. (Nd. 1).

11. Guðmundur Kristjánsson söngvari sækir um 3000 kr. stýrk. Brjef
14. 'mars. 8 fskj. (Nd. 332).

12 Guðmundur Matthiasson frá Grimsey sækir um 2000 kr. utanfarar- 
styrk til tónlistarnáms. Brjef 11. mars. 1 fskj. (Nd. 185).

13. Gunnar Guðmundsson frá Veðramóti sækir um 1500 kr. styrk til 
þess að ljúka námi við Skiensfjordens mekaniske Fagskole. Brjef 
6. jan. 3 fskj. (Nd. 132).

14. Gunnar Hallgrimsson, ísafirði, sækir um 3000 kr. utanfararstyrk, 
i þvi skyni að læra að leika á fiðlu Og kynna sjer fyrirkomulag og 
stjórn hljómsveita. Brjef 30. jan. (Nd. 32).

15. Hannes Þórðarson kennari sækir um 2000 kr. utanfararstyrk til 
þess að kynna sjer likamsuppeldi. Brjef 9. mars. (Nd. 208).

16. Hermann Stefánsson sækir um 400 kr. styrk til framhaldsnáms i 
likamsmentun og söng. Brjef 25. jan. 5 fskj. (Nd. 16).

17. Hólmfreður Franzson sækir um 2000 kr. framhaldsstyrk til há- 
skólanáms í eðlisfræði og veðurfræði. Brjef 18. febr. 1 fskj. (Nd. 
107).

18. Ingibjörg Steinsdóttir sækir um 3000 kr. til þess að stunda leik- 
listarnám i Berlín eða Stokkhólmi. Brjef 7. mars. 4 fskj. (Nd. 241).

19. Ingunn Jónsdóttir hjúkrunarkona frá Akureyri sækir um 1000 kr. 
til eins árs framhaldsnáms i sjúkrahjúkrun i Bergen. Brjef 16. jan. 
1 fskj. (Nd. 12).

20. Jóhann Sveinsson frá Flögu sækir um 1600 kr. styrk til náms í 
uppeldisfræði. Brjef 14. mars. (Nd. 266).

21. Jóhanna Jóhanns frá Akureyri sækir um 1000 kr. styrk til söng- 
náms í Khöfn. Brjef 5. mars. 4 fskj. (Nd. 136).

22. Jóhannes Áskelsson sækir um 1000 kr. til þess að ljúka námi i 
jarðfræði. Brjef 5. febr. (Nd. 25).

23. Jón Engilberts sækir um 1500 kr. styrk til listnáms erlendis. 
Brjef 10. jan. 2 fskj. (Nd. 44).

24. Jón J. Blöndal sækir um 1200 kr. styrk til framhaldsnáms i hag- 
fræði við Hafnarháskóla. Ódags. brjef. (Nd. 245).

Þskj. 713 Skrá um erindi til Alþingis 1929. 1539



1540 Skrá um erindi til Alþingis 1920. Þskj. 713

25. Jón J. Dalmaun sækir um 2000 kr. styrk handa Axel syni sinum, 
sem stundar nám við tannlæknaskólann i Khöfn. Brjef 8. mars. 3 
fskj. (Nd. 174).

26. Jón Magnússon sækir um 1200 kr. styrk handa Magnúsi syni sin- 
um til tungumálanáms við háskólann i Paris. Brjef 12. mars. (Nd. 
240).

27. Jónas Benediktsson, Kolmúla, sækir um styrk handa dóttur sinni 
til blindranáms. Brjef 8. mars, með brjefi dómsmrn. 6. april. 1 
fskj. (Nd. 378).

28. Karl Jónsson læknir sækir um 4000 kr. til tullnaðarnáms i íysisk- 
um lækningum. Brjef 6. jan. (Nd. 6).

29. Karl R. Matthiasson sækir um 3000 kr. utanfararstyrk til frekara 
náms i fiðluleik. Brjef 10. mars. 1 fskj. (Nd. 197).

30. Kristinn Bjarnarson cand. med. sækir um 3000 kr. til þess að ljúka 
námi í handlæknisfræði. Brjef 24. jan. 12 fskj. (Nd. 3).

31. Kristinn Pjetursson myndhöggvari sækir um 1500 kr. styrk tiIPar- 
isar- og Rómafarar. Brjef 5. mars. 2 fskj. (Nd. 183).

32. Leifur Ásgeirsson stud. math. fer þess á leit, að fá að halda næsta 
ár sama styrk og hann nú nýtur til stærðfræði- og eðlisfræðináms. 
Brjef 30. des. 1928. (Nd. 186).

33. Magnús Pjetursson kennari á Akureyri sækir um 1000 kr. utanfar- 
arstyrk til þess að fullnuma sig og kynnast nýjungum i fimleika- 
kenslu, skólasmiði og annari handavinnu, sem drengjum er kend 
i barnaskólum. Brjef 11. febr. 1 fskj. (Nd. 180).

34. Matthias Þórðarson sækir um 1000 kr. styrk handa Ágústi syni 
sinum til náms i fjöllistaskólanum í Khöfn. Brjef 2. mars. 3 fskj. 
(Nd. 109).

35. Oddur Guðjónsson sækir um 1200 krónur til framhaldsnáms i hag- 
fræði. Brjef 29. jan. 1 fskj. (Nd. 7).

36. ólafur Snóksdalin sækir um 1000 kr. lán til framhalds háskóla- 
námi í Þýskalandi. Brjef 1. jan. 4 fskj. (Nd. 387).

37. Ólafur Þórðarson sækir um 1000 kr. styrk til raffræðináms i Oslo. 
Brjeí 29. jan. 1 fskj. (Nd. 200).

38. Pjetur Lárusson fer þess á leit, að fjvn. taki upp i brtt. sinar við 
frv. til fjárl. fyrir árið 1930 1200 kr. styrk handa Jóni Vestdal til 
efnafræðináms erlendis, og ennfremur að nefndin mæli með þvi, 
að rikisstjórninni veitist heimild til að greiða sama manni jafnhá- 
an námsstyrk á yfirstandandi ári. Brjef 14. mars. 3 fskj. (Nd. 255).

39. Sigrún Magnúsdóttir, Isafirdi, sækir um 2400 kr. til þess að stunda 
nám við leikskóla konunglega leikhússins i Khöfn. Brjef 14. des. 
1928. 3 fskj. (Nd. 33).

40. Sigurður H. Kvaran sækir um styrk handa Eiði syni sínum til 
háskólanáms i Þýskalandi. Brjef 27. febr. 3 fskj. (Nd. 73).

41. Sigurður Skagfield sækir um 3000 kr. styrk til Italiufarar. Brjef i 
febr. (Nd. 293).



42. Sigurður Thoroddsen fer þess á leit, að námsstyrkur sá, sem veitt- 
ur er Valgarði syni hans í núgildandi tjárlögum, verði einnig tek- 
inn upp í fjárlög 1930. Brjef 14. mars. (Nd. 244).

43. Sigurður Thoroddsen sækir fyrir hönd Jakobs Gíslasonar verk- 
fræðings um 3000 kr. til framhaldsnáms hjá Electricitetskommis- 
sionen i Khöfn. Brjef 10. mars. 1 fskj. (Nd. 190).

44. Skúli Þórflarson stud. mag. sækir um 1500 kr. styrk til þess að 
ljúka námi i sagnfræði við háskólann i Khöfn. Brjef 11. febr. 1 
fskj. (Ed. 41).

45. Sveinn Jónsson sækir um styrk handa Einari syni sinum til há- 
skólanáms i húsagerðarlist i Þýskalandi. Brjef 14. mars. 8 fskj. 
(Nd. 224).

46. Sverrir Kristjénsson sækir um 1200 kr. til sögu- og hagfræðináms 
við háskólann i Khöfn. Brjef 1. mars. 2 fskj. (Nd. 113).

47. Viktor Helgason veggfóðrari sækir um 2500 króna utanfararstyrk til 
frekara námá í skreytingu (dekoration). Brjef 13. mars. (Nd. 222).

48. Þórarinn Jónsson sækir um 5000 kr. til framhalds hljómlistarnámi 
sinu. Brjef 25. jan. 1 fskj. (Nd. 229).

Náttúrufrœðifjelagið. Tillögur Bjarna Sæmundssonar og Guðmundar Bárðar- 
sonar um styrk til handa Náttúrufræðifjelaginu, ásamt erindi sömu 
manna um lóð undir væntanlegt hús fyrir safn fjelagsins. Tvö brjef
15. nóv. 1928. (Nd. 18, xxxiii).

Nes, sjá Kirkjur.
Nielsen, sjá Markaður 3.
Nils Hagerup Jenssen, sjá Rikisborgararjettur.
Norðurlandsvegur, sjá Vegamál 6.
Norrænt stúdentamót, sjá Stúdentar 2.
Núpur i Dýrafirði, sjá Raforkustöðvar 6.

Oddur Guðjónsson, sjá Námsstyrkur 35.
Olgeir Friðgeirsson sækir um 6000 kr. utanfararstyrk til þess að leita hag- 

kvæmra sambanda um framleiðslu nýrrar tegundar fiskumbúða, er 
hann hefir látið gera og dæmd hefir verið einkaleyfishæf. Brjef 12. 
april. 1 fskj. (Nd. 380).

Orðabœkur.
1. Fimm manna nefnd, kosin af visindafjelagi íslands til þess að gera 

tillögur um orðabókarmálið íslenska, fer þess á leit, að Alþingi geri 
engar ráðstafanir um orðabókarmálið á þessu þingi, en teluræski- 
legt, að fjárhæð sú, er í fjárl.frv. stjórnarinnar er ætluð til orða- 
bókarinnar, verði látin haldast óbreytt, en ekki bundin við náfn. 
Kveðst nefndin þá munu leggja fullnaðarálit sitt um málið fyrir 
næsta þing. Brjet 23. mars. (Nd. 315).

2. Jón ófeigsson fer þess á leit, að Alþingi veití sjer styrk i fjárauka- 
lógum þessa árs og fjárlögum næsta árs, 5000 kr. hvort árið, til
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þess að Ijúka við að semja þýsk-islenska orðabók. Brjef 18. febr. 
(Nd. 61).

3. Sveinbjörn Sigurjónsson og Pjetur G. Guðmundsson sækja um 
1200 kr. styrk til þess að semja sænsk-íslenska orðabók. (Nd. 18, 
xlvii, 142).

Orðasöfnun, sjá Þórbergur Þórðarson.
Ostagerðarfjelag Önfirðinga, sjá Eftirgjöf 7.
Otto B. Arnar sækir um 3000 kr. utanfararstyrk til þess að afla sjer frekari 

þekkingar á útvarpsstarfsemi. Brjef 1. mars. 1 fskj. (Nd. 203).
Otto Grundtvig, sjá Rikisborgararjettur 4.

Ólafsfjarðarhreppur, sjá Hafnir 12.
ólafur Lárusson læknir sækir um 3000 kr. utanfararstyrk. Brjef 21. febr. (Nd. 69).
ólafur M. Gamalielsson, sjá Skógrækt.
ólafur Simonarson, sjá Skaðabætur.
ólafur Snóksdalin, sjá Námsstyrkur 36.
ólafur Stefánsson, sjá Sjúkrastyrkur 7.
Ólafur Þórðarson, sjá Námsstyrkur 37. 
óli P. Blöndal, sjá Eftirlaun 1.
Óshólar, sjá Vitamál 6.
ósk, kvenfjelag, sjá Húsmæðrafræðsla 3 og 4. 
óskar Bjartmarsson, sjá Löggilding.
Óskar Ottesen sækir um að mega hafa erlenda sjerfræðinga við fóðurmjöls- 

verksmiðjuna »lsland« á Sigluflrði. Með brjefi atvmrn. 11. mars (Nd. 
214).

óspakseyrarbreppur, sjá Dómþinghár.

Papey, sjá Loftskeytastöð.
Patrekshreppur, sjá Eftirgjöf 6 og 9.
Páll Guðmundsson, sjá Vitamál 5.
Páll Halldórsson sækir um bækkun á þóknun fyrir endurskoðun á skipamæl- 

ingum. Brjef 25. febr., með brjefi fjmrn. 6. april. 1 fskj. (Nd. 355).
Páll ísólfsson sækir um 2500 kr. til þess að veita kirkjuorganleikurum og 

barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis kenslu i orgelleik, hljóm- 
fræði og söngstjórn. Brjef 14. mars. (Nd. 234).

■ Páll Sveinsson sækir um 2500 kr. i fjáraukalögum 1929 og sömu fjárhæð i 
fjárl. 1930 til undirbúnings á útgáfu latínukveðskapar íslendinga að 
fornu og nýju. Brjef 15. mars. 3 fskj. (Nd. 408).

Páll Torfason sendir erindi um störf sin í þágu íslands og fer þess m. a. á 
leit, að Alþingi hlutist til um, að sjer verði greiddar 34 þús. kr., er 
hann telur sig eiga hjá rikissjóði vegna útvegunar breska lánsins. 
Brjef 14. maí. (Nd. 407).

Pálmar Isólfsson sækir um 2500 kr. utanfararstyrk til þess að fullkomna sig i 
hljóðfærasmiði. Brjet 11. mars. 6 fskj. (Nd. 237).

Skrá um erindi til Alþingis 1929. Þskj. 713
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Pjctur G. Guðmundssön og Daniel Halldórsson sækja um 6000 kr^ lán úr við- 
lagasjóði til þess að kaupa einskönar prentvjel (Rotaprint), sem ný- 
komin er á markaðinn. Brjef 14. mars. (Nd. 260). Sjá ennfr. Orða- 
bækur 3.

Pjetur Hoffmann sækir um 800 kr. ferðastyrk til Noregs til þess að kynna sjer 
verkun og meðferð Norðmanna á pækilsöltuðum karfa. Brjef 18. febr. 
með brjefi atvmrn. 4. mars. (Nd. 126).

Pjetur Lárusson, sjá Námsstyrkur 38.
Pjetur Ottesen, sjá Strandferðir 3.
Pjetur Pórðarson frá Hjörsey fer þess á leit, að Alþingi veiti sjer alt að 500 

króna aukaþóknun fyrir óvanalega fyrirhöfn og ferðakostnað við
< endurskoðun landsreikninga fyrir árið 1927. Brjef 1. mars. (Nd. 106).
Póstmál.

1. Áætlun aðalpóstmeistara um útgjöld við póststjórnina árið 1930* 
Brjef 5. nóv. 1928. (Nd. 18, x).

2. Aðalpóstmeistari sendir fjvn. skrá y,fir laun póstmanna, ásaml reikn- 
ingi yfir tekjur og gjöld póstsjóðs 1928. Brjef 22. mars. (Nd. 302).

Haforkustöðoar.
1. Bæjarstjórn ísafjarðarkaupsfaðar og hreppsnefnd Eyrarhrepps sækja 

um rikissjóðsábyrgð á láni til rafvirkjunar á Fossá, alt að 500 þús. 
kr. Brjef 11. mars. 1 fskj. (Nd. 188).

2. Hreppsnefnd Hólshrepps skorar á Alþingi að ábyrgjast 170 þús. kr. 
lán til byggingar raforkustöðvar i hreppnum og 450 þús. kr. Ián 
fyrir lsafjargarkaupstað og Eyrarhrepp til byggingar raforkustöðvar 
þar. Brjef 7. mars (Nd. 263).

3. Jón Auðunn Jónsson leggur fram tilkynningu frá sýslunefnd Norður- 
ísafjarðarsýslu um, að hún hafi samþykt að reist yrði raforkustöð 
i Bolungavik og gengið i ábyrgð fyrir breppinn á alt að 170 þús. 
kr. láni til fyrirtækisins. Simsk. 19. april. (Nd. 377).

4. Lárus Helgason alþm. beinir til fjvn. erindi frá hreppsnefnd 
Hvammsbrepps, dags. 25. febr., um 60 þús. kr. viðlagasjóðslán til 
raforkustöðvar i Vik. Brjef 25. mars. 3 fskj. (Nd. 316).

5. Álit Steingrims Jónssonar um raforkuveitur til almenningsþarfa 
utan kaupstaða. Brjef 15. mars. (Ed. 48).

6. Áætlun um rafveitu á skólastaðnum Núpi i Dýrafirði. (Nd. 425). 
Rafnseyri, sjá Vegamál 7.
Ragnheiður Bjarnadóttir, sjá Eftirlaun 16.
Ragnheiður Erlendsdöttir, sjá Eftirlaun 9.
Rannsóknarstofa. Læknadeild Háskóla íslands sendir landbn. Ed. umsögn um 

rannsóknarstofu i þarfir landbúnaðarins. Brjef 4. mars. 1 fskj. (Ed. 17).
Rannsóknir i þarfir atvinnuveganná, sjá Búnaðarfjelag íslands.
Rauðasandshreppur, sjá Læknisvitjanastyrkur 2.
Ritaraembætti, sjá Hæstirjettur.
Rikarður Jónsson, sjá Lánbeiðnir 4.
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Rikisborgararjettur.
1. Jóhannes S. Birkiland sækir um íslenskan rikisborgararjett. Brjef 

5. apríl. 2 fskj. (Nd. 412).
2. Nils Hagerup Jenssen, Seyðisfirði, sækir um islenskan ríkisborgara- 

rjett. Brjef 22. mars. 4 fskj. (Ed. 5).
3. Jens Severin Lange sækir um islenskan rikisborgararjett. Brjef 

31. jan., með brjefi dómsmrn. 2. april. 10 fskj. (Ed. 33).
4. Otto Grundtvig sækir um islenskan ríkisborgararjett. Brjef 26. jan., 

með brjefi dómsmrn. 2. april. 4 fskj. (Ed. 33).
Rikisjorlag. Mentamálaráð ísiands sendir álit sitt um stofnun ríkisforlags. Brjef 

27. mars. (Nd. 335).
Ríkisútvarp. Stefán Jób. Stefánsson sækir fyrir hönd Jóns Leifs um 5000 kr. 

til undirbúningsstarfsemi við væntanlegl ríkisútvarp. Brjef 22. apríl. 
1 fskj. (Nd. 395).

Röntgentæki, sjá Sjúkrabús og læknissetur 5 og 10.

Samband austfirskra kvenna sækir um 500 króna styrk. Brjef 14. jan. (Nd. 78). 
Sjá ennfr. Húsmæðrafræðsla 5.

Samband austur-húnvetnskra kvenna, sjá Mæðrastyrkur 2.
Samband íslenskra karlakóra, sjá Söngmót.
Samband norðlenskra kvenna sækir um 500 króna styrk. Símsk. 27. febr. (Nd. 71). 
Samband starfsmanna rikisins, sjá Launamál.
Samband þingeyskra ungmennafjelaga, sjá Þjóðaratkvæðagreiðsla.
Samáel Eggertsson sækir um 2000 kr. til þess að semja og gefa út hlutfalla-

uppdrátt yfir sögu íslands með hliðstæðum annálum og kortum. 
Brjef 2. mars. 2 fskj. (Nd. 149).

Samvinnufjelag Segðfirðinga. Karl Finnbogason fer þess á leit, að Alþingi 
heimili rikisstjórninni að ábyrgjast alt að 200 þús. kr. lán til skipa- 
kaupa fyrir samvinnufjelag til útgerðar i Seyðisfjarðarkaupstað. Brjef
5. apríl. (Nd. 346).

Sandeyri, sjá Simamál 2.
Sandgrœðsla.

1. Áætlun um fjárveitingu úr rikissjóði til saudgræðslu 1930, ásamt 
brjefi Sig. Sigurðssonar 22. des. 1928. (Nd. 18, xxxviii).

2. Nokkrir bændur á Rangárvöllum sækja um styrk til sandgræðslugirð- 
ingar. Brjef7. des. 1928, með brjefi 1. þm. Rang. 11. mars. (Nd. 199).

Sandgræðslusvæðið í Bolungavik, sjá Vegamál 4.
Sauðfjárbaðanir, sjá Búnaðarfjelag Islands 6.
Sauðnaut. Vigfús Sigurðsson Grænlandsfari sækir um 25 þús. kr. styrk til 

þess að flytja inn sauðnaut frá Grænlandi. Brjef 12. mars. (Nd. 243).
Schrezenmeier verkfræðingur, sjá Síldarbræðsla.
Sigfús Sigfússon. Fimm mentamenn í Reykjavik fara þess á leit, að styrkur 

sá, er Sigfús Sigfússon frá Eyvindará hefir notið, verði bækkaður upp 
i 1500 kr. á ári, svo að hann geti dvalið i Reykjavík og haft hönd í 
bagga meö prentun þjóðsagna sinna. Brjef 4. mars. (Nd. 144).
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Sigríður Magnúsdóttir, sjá Ettirlaun 18.
Sigrún Magnúsdóttir, sjá Námsstyrkur 39.
Sigurður Daníelsson, sjá Gististaðir 7.
Sigurður Eggerz, sjá Vegamál 5.
Sigurður Hannesson smáskamtalæknir sækir um 600 króna styrk. Brjef 16. 

febr. 1 fskj. (Nd. 40).
Sigurður Hlíðar, sjá Alidýrasjúkdómar.
Sigurður H. Kvaran, sjá Eftirlaun 17, Námsstyrkur 40.
Sigurður Sigurðsson, sjá Sandgræðsla 1.
Sigurður Skagfield, sjá Námsstyrkur 41.
Sigurður Skúlasort mag. art. sækir um 2000 kr. til rannsóknar á sögu ís- 

lands á 17. öld. Brjef 3. jan. (Nd. 65).
Sigurður Thoroddsen kennari, sjá Námsstyrkur 42.
Sigurður Thoroddsen verkfr., sjá Námsstyrkur 43.
Sigurjón Á. Ólafsson, sjá Lögskráning sjómanna.
Sigurveig Jónatansdóttir, sjá Eftirlaun 19.
Silungaklak. Magnús F. Jónsson, Torfastöðum, sækir um 1200 kr. styrk til 

silungaklaks. Brjef 27. jan. (Nd. 211).
Slldarbrœðsluverksmiðja.

1. Atv- og samgmrn. sendir sjútvn. erindi Guðmundar Hliðdals, dags. 
15. febr., varðandi undirbúningsstarfsemi hans að byggingu sildar- 
bræðslustöðvar á Siglufirði, svo og samninga, er hann hefir gert 
við M. J. Schrezenmeier verktræðing, um að aðstoða við byggingu 
stöðvarinnar. (Nd. 125).

2. Búnaðarfjelag lslands sendir landbn. álit laganefndar Búnaðarþings 
um frv. til laga um rekstur verksmiðju til bræðslu síldar, ásamt 
tillögu í sambandi við sama frv. Brjef 7. mars. (Nd. 161).

Sjá ennfr. Krossanes.
Síldarmatreiðsla, sjá Björg Sigurðardóttir.
Simamál.

1. Áætlun um tekjur og gjöld landssímans 1930, ásamt brjefi lands- 
símastjóra 5. jan. 2 fskj. (Nd. 18, xiv).

2. Jón Auðunn Jónsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. taki upp i fjárl. 
1930 fjárveitingu til þess að leggja simalinu frá Ögri um Æðey til 
Sandeyrar. Brjef 18. mars. (Nd. 294).

3. Landssimastjóri sendir samgmn. álit sitt um frv. til 1. um breyt. á 1. 
nr. 35, 15. júni 1926 (Ritsima- og talsimakerfi) og brtt. þær, er 
fram hafa komið við frv. Brjef 30. mars. (Nd. 334).

4. Slysavarnafjelag íslands fer þess á leit, að lögð verði símalima frá
\ Stokkseyri austur að Þjórsá. Brjef 22. mars. (Nd. 305).

5. Sýslunefnd Norður-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að láta leggja 
á næsta ári sirnalínu frá Ögri yfir Æðey til Snæfjallastrandar að 
Sandeyri. Simsk. 19. april. (Nd. 376).

6. Þykkbæingar, 60 að tölu, fara þess á leit, að lagður verði simi til
Alþt. 1929. A. (41. löggjafarþing). 194



Þykkvabæjar þegar á þessu ári, og ennfremur, að veittur verði 
nokkur styrkur til þess að gera veginn til Ægissíðu bílfæran sem 
lengstan tima ársins. Brjef 22. febr. (Nd. 163).

7. Erindi vitamálastjóra um lagningu sima frá Dyrhólaeyjarvita að 
Loftsstöðum i Dyrhólahverfi, þar sem vitavörðurinn rekur bú sitt. 
Brjef 26. febr., með brjefi atvmrn. 4. mars. 1 fskj. (Nd. 127).

Sjómannafjelag Hafnarfjarðar, sjá Vinnudómur.
Sjómannafjelag Reykjavikur skorar á Alþingi að skipa tafarlaust nefnd til að 

rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar. Brjef 25. febr. (Nd. 62). 
Sjá ennfr. Vinnudómur. /

Sjömannahceli. Forstöðunefnd sjómannastofunnar sækir um 10 þús. kr. styrk 
til þess að reisa sjómannahæli i Reykjavík. Brjef 13. mars. (Nd. 248).

Sjúkrasamlög. Lækhafjelag tslands og Læknafjelag Reykjavikur ráða Alþingi 
frá þvi að samþykkja frv. til laga um breyting á lögum um sjúkra- 
samlög. Brjef 29. april. (Ed. 37).

Sjúkrasjóður Hofshrepps fer þess á leit, að Alþingi styrki sjóðinn með riflegu 
fjárframlagi. Brjef 15. febr. 2 fskj. (Nd. 154).

Sjúkrasjóður járnsmlðanema. Fjelag járnsmíðanema í Reykjavik sækir um 500 
kr. styrk handa sjúkrasjóði sinum. Brjef 9. mars. 1 fskj. (Nd. 246).

Sjúkrahús og lœknisbústaðir.
1. Áætlun um tekjur og gjöld geðveikrahælisins á Kleppi árið 1930, 

með brjefi forstöðumanns 12. nóv. 1928. (Nd. 18, vii).
2. Áætlun um rekstrarkostnað nýja spitalans á Kleppi árið 1930, 

ásamt brjefi forstöðumanns 11. jan. (Nd. 18, vi).
3. Áætlun forstöðumanns Laugarnesspitala um rekstrarkostnað spital- 

ans 1930. Brjef 21. nóv. (1928. Nd. 18, ix).
4. Áætlun forstöðumanns Vifilsstaðahælis um rekstrárkostnað hælisins 

1930. Brjef 20. nóv. 1928. (Nd. 18, viii).
5. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar sækir um 7000 krónur til kaupa á röntgen- 

tækjum í sjúkrahúsið á Seyðisfirði. Brjef 9. febr. (Nd. 26).
6. Erindi sýslumannsins i ísafjarðarsýslu um styrk til sjúkraskýlis á 

Flateyri. Brjef 9. ág. 1928, ineð brjefi dómsmrn. 8. mars. 2 fskj. 
(Nd. 164).

7. Landlæknir sendir fjvn. erindi frá oddvita Reykdælahrepps, dags. 
19. des. 1928, um kaup og aðgerð á læknishúsinu á Breiðamýri i 
Reykdælahjeraði. Brjef 20. febr. (Nd. 43).

8. Læknafjelag Reykjavikur skorar á Alþingi að flýta byggingu lands- 
spítalans, svo að henni verði lokið vorið 1930. Brjef 15. febr. 
(Nd. 20).

9. Stjórnarnefnd Kristneshælis fer þess á leit, að veittar verði 21 þús- 
und krónur til nauðsynlegra umbóta á hælinu, annaðhvort i auka- 
fjárlögum þessa árs eða i fjárlögum næsta árs. Brjef 6. febr. 
(Nd. 83).

10. Stjórnarnefnd sjúkrahússins á Akureyri sækir um 5000 krftna styrk 
til kaupa á nýjuin röntgentækjum. Brjef 31. jan. (Nd. 13).-
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11. Sýslumaðurinn i ísafjarðarsýslu sendir útskrift úr gerðabók sýslu- 
nefndar Vestur-ísafjarðarsýslu, þar sem skorað er á Alþingi að 
veita styrk til stofnkostnaðar sjúkraskýlis á Flatevri, gegn jafnmiklu 
tillagi frá hjeraðinu. Brjef 26. febr. (Nd. 84).

12. Vilmundur Jónsson læknir sækir um styrk banda sjúkrahúsi ísa- 
fjarðar til kaupa á röntgentækjum, þriðjung kostnaðar, alt að 
kr. 3000. — Brjef 4. febr. (Nd. 118).

13. Priggja manna nefnd, kosin á síðasta aðalfundi sýslunefndar Suður- 
Múlasýslu, fer þess á Ieit, að Alþingi veiti Fáskrúðsfjarðarlæknis- 
hjeraði ríflegan styrk til þess að standast kostnað við kaup og 
fullnaðarútbúnað á frakkneska spitalanum á Fáskrúðsfirði. Brjef
14. febr. 1 fskj. (£fd. 37).

Sjúkrastyrkur.
1. Guðbjörn Guðmundsson sækir um 3000 kr. handa syni sínum til 

dvalar i fábjánahæli i Danmörku. Brjef 14. mars. (Nd. 267).
2. Guðrún Jónsdóttir, Reykjavik, sækir fyrir hönd manns sins, Kristj- 

áns Jónssouar, um 2000 kr. styrk, vegna kostnaðar og atvinnutjóns 
af langvarandi veikindum. Brjef 14. mars. 3 fskj. (Nd. 264).

3. Jón B. Jónsson, Eskifirði, sækir um styrk til þess að koma Ásgerði 
dóttur sinni, sem þjáist af ólæknandi heilasjúkdómi, til dvalar á 
uppeldishæli erlendis. Brjef 12. febr. 1 fskj. (Nd. 249).

4. Kristín Jónasdóttir Ijósmóðir sækir um sjúkrastyrk. Brjef 10. apríl. 
1 fskj. (Nd. 384).

5. Laufeý Valdimarsdóttir sækir fyrir hönd Unnar Vilhjálmsdóttur 
um 2000 króna sjúkrastyrk. Brjef 12. mars. (Nd. 273).

6. Maren Magnúsdóttir sækir um 600 króna styrk til þess að leita 
sjer lækninga. Brjef 14. mars. 2 fskj. (Nd. 238).

7. ólafur Stefánsson, ísafirði, sækir um styrk til þess að standast 
. kostnað af læknisaðgerð, er hann varð, samkvæmt læknisráði, að

sækja til Parísar. Brjef 6. jan. 4. fskj. (Nd. 31).
8. 15 Seyðfirðingar fara þess á leit, að Eva Hjálmarsdóttir fái að halda 

styrk þeim, er hún hefir haft til heilsuhælisdvalar í Danmörku. 
Brjef 9. febr. (Nd. 85).

9. Þorgils Þorgilsson, Vestmannaeyjum, sækir um 5000 kr. utanfarar- 
styrk til þess að leita sjer beilsubótar. Brjef 4. mars. (Nd. 303).

Skaðabcetur. Jóhann Jósefsson alþm. fer þess á leit, að ólafi Simonarsyni'frá
Steinum verði bættur að nokkru skaði, er hann varð fyrir haustið 
1927 af skriðu og vatnsflóði, er eyddi bæ hans, fjenaði og innan- 
stokksmunum. Brjef 19. mars (Nd. 297).

Skaftfellingur, sjá Strandferðir 1.
Skagaströnd, sjá Hafnir og lendingabætur 2.
Skagfield, sjá Sigurður.
Skáksamband íslands.

1. Skáksamband íslands sækir um 5000 kr. til þess að efla skákiðkun 
hjer á landi og til að styrkja för fjögurra íslendinga á alþjóða-
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skákmót i Italíu, sem háð verður á sumri komanda. Brjef 14. 
mars. (Nd. 250).

2. Sama sækir um 1500—2000 kr. styrk. Brjef 22. april. (Nd. 385).
Skálm, sjá Búnaðarfjelag Islands 8.
Skátar, sjá Bandalag.
Skipamælingar, sjá Páll Halldórsson.
Skipstjórafjelagið Aldan, sjá Vitamál 9.
Skógarströnd, sjá Vegamál 18.
Skógrackt.

1. Áætlun skógræktarstjóra um fjárveitingu til skógræktar árið 1930, 
ásamt brjefi, dags. 4. nóv. 1928. (Nd. 18, xxxix).

2. ólafur M. Gamalíelsson býður rikissjóði til kaups skóglendi í landi j 
eignar- og ábýlisjarðar sinnar, Ferjubakka í Öxarfirði. Brjef 18. des. 
1928, með brjefi atvmrn. 27. febr. (Nd. 95).

Skriðdalshreppur, sjá Vegamál 10.
Skúli Tómasson sækir um 1500 kr. utanfararstyrk til þess að kynna sjer ali- 

fugla- og ioðdýrarækt. Brjet 13. mars. (Nd. 257).
Skúli Þórðarson, sjá Námsstyrkur 44.
Slátrunarnám, sjá Námsstyrkur 5.
Sljettuhreppur, sjá Borgar Jónsson.
Slysavarnafjclag íslands. ' '

1. Slysavarnafjelag Islands sækir um 20 þús. kr. styrk. Brjef 12. 
mars. 1 fskj. (Nd. 205).

2. Slysavarnafjelag Islands fer þess á leit, að ríkisstjórnin láti búa til
- verðlaunapeninga handa þeim, er leggja sig i hættu til þess að

bjarga mönnum úr sjávarháska. Með brjefi atvmrn. 26. mars. 
(Nd. 318).

Sjá ennfr. Simamál 4, Vegamál 3, Vitamál 7.
Snepilrás, sjá Hafnir og lendingabætur 14.
Snæfjallaströnd, sjá Simamál 5.
Sóknarnefnd, sjá Kirkjur.
Spánarsamningar. Umdæmisstúkan nr. 6 á Isafirði skorar á Alþingi og rikis- 

stjórn að undirbúa uppsögn Spánarsamninganna. Brjef 26. febr. 
(Nd. 102).

Stafnnes, sjá Vegamál 3.
Starfsmenn á Esju, sjá Eftirlaun 7.
Stefán Jóh. Stefánsson, sjá Rikisútvarp.
Steindór Hinriksson, sjá Eftirlaun 20.
Steindór Steindórsson, sjá Búnaðarfjelag 7.
Steingrimur Jónsson, sjá Raforkustöðvar 5.
Steinn Emilsson, sjá Jarðfræðirannsóknir.
Stokkseyrarbruni, sjá Eftirgjöf 8.
Stórstúka íslands. Sigurður Jónsson sækir fyrir hönd Stórstúku íslands um 20 

þús. kr. lil bindindisstarfseini og 5000 kr. til Minningarsjóðs Sigurðar 
Eirikssonar. Brjef 10. nóv. 1928. 1 fskj. (Nd. 18, xlv).
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Strandfcrðir.
1. Erindi h/f Skaftfellings um aukinn styrk til vjelbátsius Skaftfellings 

árið 1930. Brjef 28. nóv. 1928. 1 fskj. (Nd. 18, xiii).
2. Erindi Eimskipafjelags Islands, dags. 26. febr., ásamt áætlun um 

strandferðir Esju 1929. Með brjefi dómsmrn. 4. mars. (Nd. -124).
3. Pjetur Ottesen alþm. fer þess á leit, að Hvalfjarðarbátnum verði 

veittur alt að 1500 kr. styrkur. Brjef 22. mars. (Nd. 422).
4. Útgerðarfjelag póstbátsins Unnar sækir um hækkun á styrk þeim, 

er báturinn hefir baft til póstflutninga fyrir Norðurlandi. Brjef 9. 
febr. 5 fskj. (Nd. 82).

5. Þorleifur Jónsson alþm. beinir til samgmn. tilmælum um eigi minni 
styrk til Austfjarðabáts en veittur er á þessu ári, og að veittar 
verði 3000 kr. til flutnipgaferða innan Austur-Skaftafellssýslu, þar 
af 900 kr. til Öræfinga. Brjef 11. mars. (Nd. 423).

6. Atv,- og samgmrn. sendir samgmn. ýms skjöl varðandi bátaferðir á 
siðastliðnu ári. (Nd. 361).

Sjá ennfr. Eimskipafjelag.
Stúdentar.

1. Stúdentaráð háskólans sækir um 1200 kr. árlegan styrk til Upp- 
lýsingaskrifstofu stúdentaráðsins. Brjef 14. mars. 1 fskj. (Nd. 259).

2. Stúdentamótsnefndin sækir um 10 þús. kr. fjárveitingu til norræns 
stúdentamóts i Reykjavik árið 1930. Brjef 6. mars. 1 fskj. (Nd. 184).

3. Fjelag islenskra háskólakvenna sækir um 2000 kr. til þess að senda 
fulltrúa á þing alþjóðasambands báskólakvenna i Genf á sumri 
komanda. Brjef 15. mars. (Nd. 275).

Sjá ennfremur íþróttir 3.
Stykkishólmsvegur, sjá Vegamál 9 og 17.
Stýrimannaskólinn. Tillögur um fjárveitingar til stýrimannaskólans árið 1930, 

frá forstöðumanni. Brjef 20. nóv. 1928. (Nd. 18, xxi).
Sveinbjörn Björnsson. Sex mentamenn i Reykjavik fara þess á leit, að Svein- 

birni Björnssyni verði veittar 1500—2000 kr. i viðurkenningarskyni 
fyrir Ijóðagerð hans. Brjef 5. mars. (Nd. 143).

Sveinbjörn Sigurjónsson, sjá Orðabækur 3.
Sveinn Jónsson, sjá Námsstyrkur 45.
Sveinn Jónsson, Egilsstöðum, sjá Gistihús 4.
Sveinn ólafsson, sjá Loftskeytastöð.
Sveitabanki, sjá Bankamál.
Sverrir Krisijánsson, sjá Námsstyrkur 46.
Sænsk-islensk orðabók, sjá Orðabækur 3.
Söngmót 1930. Samband islenskra karlakóra sækir nm alt að 10 þús. kr. til 

væntanlegs söngmóts bjer á landi 1930. Bijef 14. mars. (Nd. 232).

Tilraunastöð, sjá Búnaðarfjelag Islands 2.
Togaraútgerð, sjá Sjómannafjelag Reykjavíkur.
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Tollstjörinn i Reykjaulk. Áætlun um skrifstofukostnað tollstjórans í Reykjavík 
áríð 1930, ásamt brjefi tollstjórans 21. des. 1928. 2 fskj. (Nd. 18, ii).

Tómas 'Kristjánsson, sjá Eftirgjöf 10.
Túbal Karl Magnússon, sjá Gistihús 5.

II. M. F. Skriðdæla, sjá Vegamál 10.
Undanþága, sjá Fiskiveiðalög.
Undirbúningsnefnd alþingishátiðar 1930, sjá Gistihús 3 og 8, íslensk þjóðlög. 
Ungmennafjelög, sjá Þjóðaratkvæðagreiðsla.
Unnur, póstbátur, sjá Strandferðir 4.
Unnur Vilhjálmsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 5.
Upplýsingaskrifstofa, sjá Stúdentar.

ÍJtvarp, sjá Ottó.

Tfaldimar Sveinbjörnsson fimleikakennari sækir um 2000 kr. utanfararstyrk til 
þess að kynna sjer ýmiskonar likamsuppeldi i nágrannalöndunum. 
Brjef 9. mars. (Nd. 187).

Valgarður Thoroddsen, sjá Námsstyrkur 42.
Valhöíl, sjá Gistihús 3.
Vatnafjelag Rangasinga sækir um 10 þús. kr. til framkvæmda á verkefnum 

fjelagsins. Brjef 3. jan., með brjefi atvmrn. 27. febr. 1 fskj. (Nd. 98).
Veðurstofan.

1. Tillögur um fjárveitingar til Veðurstofunnar árið 1930, frá forstöðu- 
manni. Brjef 8. des. 1928. (Nd. 18, xl).

2. Skýrsla frá Veðurstofunni um jarðskálftamælingar (Nd. 2).
Vegamál.

1. Tillögur um fjárveitingar til vegamála 1930, ásaml brjefi vegamála- 
stjóra 4. jan. 5 fskj. (Nd. 18, xi).

2. Erindi vegamálastjóra um vegagerð að fyrirhugaðri skipabryggju i 
Borgarnesi. Brjef 26. febr., með brjefi atvmrn. 4. mars. 4 fskj. (Nd. 
128).

3. Slysavarnafjelag Islands mælir með vegarlagningu frá Sandgerði til 
Stafnness vegna björgunarbáts, sem fyrirhugað er að hafi aðsetur i 
Sandgerði. Brjef 9. april. 3 fskj. (Nd. 369).

4. Hreppsneind Hólshrepps fer þess á leit, að Alþingi veiti nægilegt 
fje til vegar um sandgræðslusvæðið í Bolungavík á árunum 1930— 
31. Brjef 8. febr. (Nd. 262).

5. Sig. Eggerz alþm. beinir til Alþingis erindi sýslumannsins í Dala- 
sýslu, dags. 28. jan., ásamt útdrætti úr gerðabók sýslunefndarinnar 
þar, varðandi vegamál sýslunnar. (Nd. 304).

6. Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu skorar á Alþingi að ætla svo 
mikið fje* til Norðurlandsvegar um Norðurárdal og Holtavörðuheiði, 
að fullger verði á næsta sumri til umferðar fyrir bíla. Símsk. 27. 
mars. (Nd. 322).
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i 7. Sýslunefnd Vestur-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að taka veginn
frá ísafirði til Rafnseyrar i tölu þjóðvega. Simsk. 29. april. (Nd. 401).

8. Búnaðarsamband Suðurlands sendir útdrátt úr gerðabók sinni, þar 
sem skorað er á stjórnina að vinna að framgangi járnbrautarmáls- 
ins. Brjef 25. jan. (Nd. 60).

9. Hreppsnefnd Stykkishólmshrepps skorar á þing og stjórn að veita 
riflega fje til Stykkishólmsvegar. Brjef 23. jan. (Nd. 4).

10. Ungmennafjelag Skriðdæla í Suður-Múlasýslu fer þess á leit, að 
Alþingi veiti fje til brúar á Grimsá i Skriðdalshreppi gegn jafn- 
háu tillagi annarsstaðar að. Brjef 4. mars. (Nd. 353).

11. Þingmaður Seyðfírðinga sendir erindi Fjarðarheiðarnefndar, dags.
12. tebr., um fjárveitingu til akbrautar yfir Fjarðarheiði. 3 fskj. 
(Nd. 30).

12. 74 alþingiskjósendur i Fellahreppi í Norður-Múlasýslu skora á 
Alþingi að veita verulega fjárhæð til akbrautarlagningar frá Seyðis- 
firði til Egilsstaða. Brjef i janúar. (Nd. 29).

13. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar fer þess á leit, að Alþingi veiti i fjárlög- 
um næsta árs 50 þús. kr. til akbrautarlagningar yfir Fjarðarheiði, 
gegn 40 þús. kr. framlagi frá kaupstaðnum. Brjef 9. febr. 2 fskj. 
(Nd. 27).

14. Erindi bæjarstjórans á Seyðisfirði um að fje verði lagt til akbraut- 
ar yfir Fjarðarheiði. Brjef 10. des. 1928, með brjefi atvm'rn. 27. 
febr. 1 fskj. (Nd. 96).

15. Sex manna nefnd, kosin á Seyðisfirði til þess að vinna að fram- 
gangi akbrautarlagningar yfir Fjarðarheiði, skorar á Alþingi að 
veita a. m. k. 50 þús. kr. til brautarinnar i fjárl. 1930. Brjef 12. 
febr. 3 fskj. (Nd. 28).

16. Þingmenn Norðmýlinga fara þess á leit, að veittar verði a. m. k. 
10 þús. kr. til Vopnafjarðarvegar. Brjef 12. mars. (Nd. 220).

17. Hreppsnefndin i Helgafellssveit skorar á þing og stjórn að veita 
svo riflega fjárhæð til Stykkishólmsvegar, að hann verði fullger 
a. m. k. inna.n þriggja ára. Brjef 24. jan. (Ed. 22).

18. Fundur bænda i Hnappadal skorar á Alþingi að veita sem allra 
fyrst fje til þess að leggja bilveg frá Oddastöðum i Hnappadal inn 
Heydal inn á Skógarströnd, alt inn i Dali. Brjef 5. mars. (Ed. 29).

Fundur bænda á Skógarströnd beinir til Alþingis samskonar 
áskorun. Brjef 9. mars. (Ed. 30).

Sjá ennfr. Símamál 6.
Vjclstjóraskólinn.

1. Tillögur um fjárveitingar til vjelstjóraskólans árið 1930, frá for- 
stöðumanni. Brjef 19. des. 1928. (Nd. 18, xxii).

2. Forstöðumaður vjelstjóraskþlans sækir um aukinn húsaleigustyrk. 
Brjef 7. mai 1928, með brjefi dómsrarn. 7. mars. (Nd. 166).

Verðtollur, sjá Gistihús 1.
Verkalýðsfjelög, sjá Vinnudómur.
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Verkakvennafjelagið Framsókn í Rvík sækir um 500 kr. fjárveitingu til styrktar- » 
og sjúkrasjóðs fjelagsins. Brjef 12. mars. 1 fskj. (Nd. 196).— Sjá enn- 
fr. Kjördagur, Vinnudómur.

Verkamannabústaðir.
1. Bæjarstjórinn á Akureyri sendir allshn. álit bæjarstjórnarinnar þar 

um frv. til laga um verkamannabústaði. Brjef 26. mars (Nd. 325).
2. Bæjarstjórn tsafjarðar mælir með frv. til laga um verkamannabú- 

staði. Simsk. 31. mars. (Nd. 33).
3. Borgarstjórinn i Reykjavík sendir allshn. álit bæjarstjórnarinnar 

um frv. til laga um verkamannabústaði. Brjef 5. april. (Nd. 348).
4. Umsögn bæjarstjórnar Hafnarfjarðar um frv. til laga um verka- 

mannabústaði. Brjef 15. apríl. (Nd. 368).
5. Bæjarstjórn Vestmannaeyja mælir með frv. til Iaga um verka- 

mannabústaði. Simsk. 23. mars. (Nd. 410).
6. Verkamannafjelagið Dagsbrún skorar á Alþingi að samþykkja frv. 

það um verkamannabústaði, sem nú liggur fyrir þinginu. Brjef 4. 
mars. (Nd. 117).

Verslunarráð tslands, sjá Einkasala 4, Verslunarskólinn.
Verslunarskólinn. Tillögur verslunarráðsins um fjárveiting til verslunarskóla 

tslands árið 1930. Brjef 4. des. 1928. (Nd. 18, xxviii).
Viðlagasjóðslán, sjá Lánbeiðnir.
Vigtús Sigurðsson, sjá Sauðnaut.
Vignir Andrjesson, sjá íþróttir 4.
Viktor Helgason, sjá Námsstyrkur 47.
Vilmundur Jónsson, sjá Sjúkrahús 12.
Vinnudómur. Mótmæli gegn frv. til laga um dóm i vinnudeilum frá Jafnaðar- 

mannafjelaginu i Rvík (Nd. 59), Sjómannafjelagi Rvikur (Nd. 63), 
Sjómannafjelagi Hafnarfjarðar (Nd. 72), Verkalýðssawbandi Austur- 
lands (Nd. 87), Verkamannafjelaginu Árvakur á Eskiflrði (Nd. 88), 
Verkamannafjelaginu Dagsbrún (Nd. 117), Fjelagi ungra jafnaðarmanna 
i Reykjavik (Nd. 123), Jafnaðarmannafjelagi tslands (Nd. 137), Verka- 
kvennafjelaginu Framsókn i Reykjavik (Nd. .171), Verkalýðsfjelögun- 
um á Akureyri (Nd. 193), Verkalýðsfjelagi Norðfjarðar (Nd.265), Verka- 
mannafjelagi Siglufjarðar (Nd. 283), Verkalýðsfjelaginu Baldri á ísa- 
tirði (Nd. 324), Verkamannafjelaginu Fram á Seyðisfirði (Ed. 16). .

Vitamál.
1. Tillögur vitamálastjóra um fjárveitingar til vitamála 1930, ásamt 

brjefi, dags. 17. nóv. 1928. 2 fskj. (Nd. 18, xv).
2. Erindi sama um islenska útgáfu af leiðsögubók um siglingar. Brjef 

23. nóv. 1928, með brjefi atvmrn. 28. febr. 1 fskj. (Nd. 93).
3. Erindi sama um breyting á fyrirkomulagi við stjórn vitamálanna. 

Bijef 19. nóv. 1928, með btjefi atvmrn. 27. febr. (Nd. 90).
4. Erindi sama um rannsókn á vitastæði i Vestmannaeyjum. Brjef

19. nóv. 1928, með brjefi atvmrn. 27. febr. 1 fskj. (Nd. 89).
5. Atv.- og samgmrn. beiðist umsagnar sjútvn. um erindi vitamála-
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stjóra, dags, 15. april, ásamt hjálögðu brjefi Páls Guðmundssonar 
vitavarðar, dags. 6. s. m., þar sem hann segir af sjer vitavarðar- 
stöðunni við Höskuldseyjarvitann. Brjef 20. april (Nd. 383).

6. Jón Auðunn Jónsson sendir fjvn. erindi um vita á Óshólum. Brjef 
21. febr. (Nd. 299).

7. Slysavarnafjelag íslands skorar á þing og stjórn að láta vitagjöld- 
in framvegis ganga óskert til vitamála og annara ráðstafana, er 
miða að því að tryggja líf manna á sjó. Brjef 16. mars. (Nd. 284).

8. Fiskifjelag lslands skorar á Alþingi að hlutast til um, að framveg- 
is verði vitárnir látnir hafa sjálfstæð fjármál, aðskilin frá rikissjóði, 
og renni alt vitagjaldið til vitabygginga, sjómerkja, sæluhúsa, leíð- 
armerkja og rekstrar vitanna. Brjef 15. mars. (Nd. 281).

9. Áskorun sama efnis frá skipstjórafjelaginu Aldan. Brjef 16. mars. 
282).

10. Erindi ferðamannafjelagsins Hekla, dags. 9. nóv. f. á., varðandi 
vitagjald at skemtiskipum. Með brjefi fjmrn. 15. mars. (Nd. 272, ii).

11. Erindi-sama, dags. 16. mars, ásamt eftirriti af brjefum sama dags.
28. sept. og 9. nóv., öll varðandi vitagjald af erlendum skemtiskip- 
um. (Nd. 300).

12. Erindi frá The Baltic and International Maritime Conference, dags. 
12. april 1928, með 1 fskj., varðandi afgreiðslu og vitagjald á ís- 
lenskum höfnum. Með brjefi fjmrn. 15. mars. (Nd. 272, i).

Virkjun. Erindi stjórnar Dansk-Islandsk Anlægsselskab, dags. 14. des. 1928, 
um framlenging á heimild þeirri, er felst i lögum nr. 48, 15. júni 
1926, til þess að veita fjelaginu, ásamt Islands Salt & kemiske Fabrik- 
ker, sjerleyfi til virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnar- 
firði. Með brjefi atvmrn. 18. mars. (Nd. 287).

Vífilsstaðahæli, sjá Sjúkrahús 4.
Vík, sjá Raforkustöðvar 4.
Vlsindafjelag Islands sækir um 1000 kr. styrk. Brjef 4. mai. 1 fskj. (Ed. 45). 

Sjá ennfr. Orðabækur.
Vogar- og mælitæki, sjá Löggilding.
Vopnafjarðarvegur, sjá Vegamál 16.

'Þingmálafundargerðir.
Af Akureyri, ein, 8. febr. (Ed. 15).
Úr Árnessýslu, fimm, 22. des., 9., 19., 20. og 31. jan. (Nd. 64).
Úr Borgarfjarðarsýslu, sex, 29. des., 21., 23., 25. og 28. jan., 3. febr.

(Nd. 24).
Úr Dalasýslu, ein, 24. jan. (Nd. 8).
Úr Eyjafjarðarsýslu, þrjár, 19. okt., 18. og 19. jan. (Nd. 114).
Úr Austur-Húnavatnssýslu, tvær, 24. og 26. jan. (Ed. 11) .
Úr Vestur-Húnavatnssýslu, tvær, 22. og 24. jan. (Nd. 21).
Úr lsafjarðarkaupstað, ein, 14. des. (Nd. 75).
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Úr Norður-lsafjarðarsýslu (Fundargerð 2. þing- og bjeraðsmálafundar 
N.-lsf. 26. nóv.) (Nd. 58).

Úr Vestur-lsafjarðarsýslu (Fundargerð 30. þing- og hjeraðsmálafundar 
V.-ísf. í des.) (Nd. 341).

Úr Norður-Múlasýslu, ein, 21. jan. (Ed. 10).
Úr Suður-Múlasýslu, fjórar, 28. des. (Ed. 9), 8. og 12. jan. (Ed. 7),

13. jan. (Nd. 39).. i
Ur Mýrasýslu, fjórar, 16., 23., 25. og 30. jan. (Nd. 271).
Úr Rangárvallasýslu, fjórar, 22., 23., 24. og 25. jan. (Nd. 51).
Úr Austur-Skaftafellssýslu, fjórar, 19., 30. og31. jan., 8. febr. (Nd. 162).
Úr Vestur-Skaftafellssýslu, sjö, 7., 8., 10., 11., 13., 15. og 17. des.

(Nd. 146).
Úr Snæfellsnessýslu, þrjár, 8. sept., 28. jan., 4. febr. (Ed. 21). *
Úr Strandasýslu, sjö, 21., 31. jan., 5. febr. (Nd. 115), 16. febr. (Nd.

345), 16., 21. og 25. febr. (Nd. 145).
Úr Suður-Þingeyjarsýslu, þrjár, 20., 21. og 25. jan. (Nd. 135).

Þingvellir, sjá Þjóðaratkvæðagreiðsla.
Þjóðaratkvœðagreiðsla um flutning Alþingis. Áskorun til Alþingis um að láta 

fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á sumri komanda um flutning Al- 
þingis á Þingvöll: frá ungmennafjelagi Akraness (Nd. 140), U. M. F. 
Ársól í Eyjafirði (Nd. 327), U. M. F. Árvakri á ísafirði (Nd. 397), U.
M. F. Báldri í Hraungerðishreppi (Nd. 354), Ungmennafjelagi Bisk- 
upstungna (Nd. 358), U. M. F. Dagsbrún í Höfðahverfi (Nd. 147), 
Ungmennasambandi Dalamanna (Nd. 379), U. M. F. Eyrarbakka (Nd. 
110), U. M. F. Höfðstrendinga (152), U. M. F. Holtshrepps í Fljót- 
um (Nd. 189), Hjeraðsþingi U. M. F. V. (Nd. 357), U. M. F. íslendingi 
í Andakilsbreppi (Nd. 370), U. M. F. ólafi pá í Búðardal (Nd. 337),
U. M. F. Mýrahrepps í V.-lsf. (Nd. 366), U. M. F. Reykhverfing í 
S.-Þ. (Nd. 151), SambaDdi þingeyskra ungmennafjelaga (Nd. 176),
U. M. F. Smára í Strandasýslu (Nd. 138), U. M. F. Stjörnunni i Dalas.
(Nd. 139), U. M. F. Vísi í Hvalfjarðarstrandarbreppi (Nd. 329), Ung- 
mennafjelaginu í Vestri-Kollsvik (Nd. 104), U.M.F. Vorblómi á Ingjalds- 
sandi (Nd. 153), U. M. F. Þorsteini Svörfuð i Svarfaðardal (Nd. 192),
U. M. F. Þórsmörk (Nd; 49) og U. M. F. Þresti í Skógarstrandar- 
hreppi (Nd. 285).

Þjóðlög, sjá Islensk.
Þjóðminjasafnið. Tillögur þjóðminjavarðar um fjárveitingar til þjóðminjasafns- 

ins árið 1930. Brjef 20. nóv. 1928. (Nd. 18. xxxii).
Þióðsagnir, sjá Sigfús Sigfússon.
Þjóðskjalasafnið. Tillögur þjóðskjalavarðar um fjárveitingar til þjóðskjalasafns- j 

ins árið 1930. Brjef 10. nóv. 1928. (Nd. 18, xxxi).
Þórbergur Þórðarson sækir um 2400 kr. til orðasöfnunar og ritstarfa, i stað ■ 

1200 kr., er bann befir áður baft. Brjef 20. mars. (Nd. 295).
Þorgils Þorgilsson, Sjá Sjúkrastyrkur 9.
Þorleifur Jónsson, sjá Strandferðir 5.
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Pórarinn Jónsson, sjá Námsstyrkur 48.
Þórarinn Olgeirsson, sjá Lárus Jóhannesson.
Þórólfur Sigurðsson, sjá Gftirlaun 21.
Þykkbæingar, sjá Símamál 6.
Þýsk-íslensk orðabók, sjá Ordabækur 2.

Æðey, sjá Símamál 5.
Ægir, h/f, sjá Krossanesverksmiðja.
Ættir Austfirðinga. Guðm. Finnbogason og Hannes Þorsteinsson fara þess á 

leit, að Alþingi ákveði að greiða Einari prófasti Jónssyni á Hofi í 
Vopnafirði, jafnskjótt og bann lætur af prestskap, 5000 kr. laun ár- 
lega úr rikissjóði, en konu bans 3000 kr. á ári, ef hún lifir hann, 
enda verði rit bans »Ættir Austfirðinga* eign Landsbókasafns Islands, 
er hann deyr. Brjef 24. apríl. 1 fskj. (Nd. 394).

ögur, sjá Símamál 5.
örnefni, sjá Kristján Jónsson.

Þskj. ?l3 Skrá um erindi til Alþingis 1929.



Leiði-J ettingj.

í nefndaskránni hjer að framan, á bls. 1509, hefir misprentast nafn frsm. landbn. 
um frv. til 1. um breyt. á 1. um kynbætur hesta. Par stendur: Jón Sigurðsson, — en á að 
vera: Lárus Helgason.


	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0001_0080.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0081_0160.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0161_0240.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0241_0320.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0321_0400.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0401_0480.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0481_0560.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0561_0640.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0641_0720.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0721_0800.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0801_0880.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0881_0960.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_0961_1040.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1041_1120.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1121_1200.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1201_1280.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1281_1360.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1361_1440.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1441_1520.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_thingskjol_A_1521_1555.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_umraedur_B_0001_0160.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_umraedur_B_0161_0320.tif
	O:\Gömul Alþingistíðindi\1929 041\tiff_skjol\041_umraedur_B_0321_0480.tif

